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kazalnikov za evropski turizem za trajnostno upravljanje na ravni destinacij.  
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Za več podrobnosti o sistemu kazalnikov za evropski turizem in podpornih dokumentih, ki 

se nanašajo na Priročnik in jih je mogoče prenesti, obiščite 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm 
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Preambula 
 
 
Turizem je pomemben sektor gospodarstva Evropske unije. Podpira gospodarsko rast in 
zaposlovanje. A eden naših največjih izzivov je, da okrepimo in izboljšamo trajnostni razvoj turizma in 
tako zagotovimo dolgoročno konkurenčnost industrije. Prek upravljanja turizma na trajnostni način 
želimo zagotoviti, da bomo prepoznali meje in zmogljivost naših turističnih sredstev, in podprli razvoj 
turizma, ki vzpostavlja ravnovesje med izboljšanjem takojšnih gospodarskih, okoljskih in družbeno-
kulturnih koristi, hkrati pa zagotavlja dolgoročno prihodnost za našo evropsko turistično industrijo. 

Naša prednostna naloga je, da Evropa obdrži svoj položaj vodilne turistične destinacije na svetu. Od 

leta 1990 se je število mednarodnih turistov, ki so obiskali EU, več kot podvojilo. A če turistična 

industrija EU želi obdržati svoj tržni delež, mora močno izboljšati svojo konkurenčnost in trajnost, pri 

tem pa upoštevati vidike, kot so kakovost proizvodov in storitev, družbena in okoljska odgovornost, 

naravni viri ter raznolikost kulturne dediščine in lokalnih identitet. 

Kot odgovor na ta izziv sem konkurenčnost turističnega sektorja opredelil za pomembnejše 

vprašanje na mojem seznamu nalog že na začetku svojega mandata podpredsednika Evropske 

komisije ter komisarja za industrijo in podjetništvo, in predlagal niz ukrepov, ki bi povečali trajnost, 

konkurenčnost in prepoznavnost evropskega turizma na mednarodnih trgih. Te dejavnosti so 

opisane v sporočilu „Evropa, prva svetovna turistična destinacija – nov okvir evropske turistične 

politike“, za katerega sem se v letu 2010 močno zavzemal, da bi ga Komisija sprejela. 

Dejavnosti vključujejo: ustanovitev programov za evropski turistični znak kakovosti, podpiranje bolj 

prilagodljive vizumske politike, spodbujanje povečanja turističnih tokov znotraj EU in iz tretjih držav, 

razvoj evropske listine za trajnosten in odgovoren turizem ter evropske virtualne opazovalnice 

turizma, pa tudi številne dejavnosti za izboljšanje dostopnosti do turističnih storitev in razvoj veščin 

znotraj sektorja.  

Razvoj sistema kazalnikov za evropski turizem za trajnostno upravljanje na ravni destinacij je ena 

od ključnih pobud, ki so v sporočilu predlagane Komisiji v izvajanje. Z evropskim sistemom kazalnikov 

bi radi prispevali k izboljšanju trajnostnega upravljanja destinacij, in sicer tako, da bi turističnim 

deležnikom ponudili enostaven in uporaben Priročnik. Ta bo deležnikom pomagal pri merjenju in 

spremljanju njihovih postopkov trajnostnega upravljanja, hkrati pa omogočal, da bodo v prihodnje 

lahko delili in analitično primerjali uspeh svojega razvoja in dela.  

 

 

 

Če želimo vzpostaviti primerno ravnovesje med potrebami turistov, gostiteljskimi skupnostmi ter 

okoljem, zmanjšati spore in prepoznati medsebojno odvisnost, potrebujemo poseben pristop k 

upravljanju destinacij. V tem pogledu dojemamo evropski sistem kazalnikov za trajnostno 

upravljanje destinacij kot eno od orodij, ki lahko pomembno pripomore k doseganju cilja, zato vas 

prijazno vabim, da ga koristno uporabite in nam pomagate pri širjenju tega orodja. 
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Nazadnje bi rad še omenil dragoceno pomoč strokovnjakov iz skupine za trajnostni turizem in se 

zahvalil tako njim kot tudi vsem destinacijam, kjer smo preskušali kazalnike, za njihovo predanost 

uspešnemu razvoju sistema. Brez njihovega časa, sodelovanja, strokovnega znanja in skrbnega 

vpogleda v delo izvedba sistema ne bi bila možna. 

 

 

 

Antonio Tajani 
Podpredsednik Evropske komisije, odgovoren za industrijo in podjetništvo 
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Kaj je sistem kazalnikov za evropski turizem? 

 

Sistem kazalnikov za evropski turizem je namenjen prav turističnim destinacijam. Oblikovan je kot 

postopek za spremljanje, upravljanje ter izboljševanje trajnosti turistične destinacije, je pa v lasti 

lokalnih predstavnikov in se vodi na lokalni ravni. Razvit je bil na podlagi izkušenj iz predhodnih 

pobud za sistem kazalnikov, podrobneje pa se je oblikoval na podlagi povratnih informacij iz 

preskušanj na terenu na številnih različnih destinacijah po Evropi. 

Sistem je sestavljen iz niza kazalnikov, Priročnika in zbirke podatkov. Sestavljen je kot instrument, ki 

ga lahko prevzame in izvaja katera koli destinacija brez posebnega usposabljanja. Lahko je zelo 

priročen pri spremljanju uspeha destinacije in sprejemanju boljših upravljalnih odločitev, pa tudi pri 

vplivanju na ustrezne politike.  

Sedanji sistem je sestavljen iz 27 glavnih in 40 izbirnih kazalnikov. Uporabljajo se lahko prostovoljno, 

skupaj, ali kot del obstoječih sistemov za spremljanje destinacij. Sistem je prilagodljiv. Lahko se 

razširi ali skrči in tako prilagodi potrebam destinacije, interesu lokalnih deležnikov in posebnim 

vprašanjem trajnosti pri posamezni destinaciji. 

Osnovno načelo sistema kazalnikov je, da se odgovornost za destinacijo, lastništvo in odločanje 

medsebojno delijo. Združitev ljudi v skupino, ki začne sodelovati pri zbiranju in predstavljanju 

informacij, je dober pristop k izvajanju učinkovitega upravljanja destinacije.  
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Zakaj izvajati sistem kazalnikov za evropski turizem? 
 

Evropska komisija se že dolgo posveča podpori trajnostnega razvoja turizma v Evropi in je do sedaj 

uvedla kar nekaj instrumentov za olajšanje dobrega okoljskega upravljanja za podjetja, kot sta na 

primer znak EU za okolje ali sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS). 

Konkurenčnost turizma je tesno povezana z njegovo trajnostjo, saj je kakovost turističnih destinacij 

močno odvisna od naravnega in kulturnega okolja ter vključevanja destinacij v lokalno skupnost.  

Trajnost turizma je povezana s številnimi vidiki: odgovorna raba naravnih virov, upoštevanje 

okoljskega učinka dejavnosti (nastanek odpadkov, breme za vodo, tla, biotska raznovrstnost, itd.), 

uporaba „čiste“ energije, varstvo dediščine ter ohranitev naravne in kulturne nedotaknjenosti 

destinacij, kakovost in trajnost ustvarjenih delovnih mest, učinki na lokalno gospodarstvo, kakovost 

sprejema strank.  

Da se lahko uspešno spoprimemo s temi izzivi, moramo sprejemati pametne odločitve, ki temeljijo 

na uporabnih informacijah. Te informacije lahko izvirajo iz določenih kazalnikov, ki ne merijo le 

enega vidika poslovanja, kot sta število obiskovalcev ali dnevna poraba denarja, ampak združijo 

informacije o pomembnih lokalnih vprašanjih. Na primer, če je ustvarjanje delovnih mest glavni cilj 

destinacije ali regije, voda pa je glavna ovira v danem okolju, potem je smiselno, da se razvije 

kazalnik, ki primerja ustvarjena delovna mesta in količino porabljene vode. Če je turistična industrija 

sposobna ustvariti mnogo delovnih mest na liter porabljene vode, potem bi racionalna vlada podprla 

turistično industrijo, ne pa kmetijstva ali druge industrije, ki ob omejenem sredstvu ne bi mogla 

ustvariti toliko delovnih mest. Podatki, ki se pridobijo iz spremljanja dogajanja, se sčasoma 

spremenijo in posredujejo informacije, ki jih oblikovalci politike uporabljajo pri svojih odločitvah. 

Turistična industrija plete zanimivo zgodbo in razvoj kazalnikov lahko destinacijam pomaga, da svojo 

zgodbo predstavijo bolj prepričljivo in od vlade pridobijo večjo podporo. V tem postopku lahko 

določi področja, ki jih je treba izboljšati, ustvari merila uspešnosti in poveča svojo trajnost. Z 

merjenjem svoje uspešnosti lahko turistična industrija zavaruje svojo osrednjo vlogo v zelenem 

gospodarstvu sveta z omejenimi viri.  

Spodbude za spremljanje turističnih destinacij: 

 boljše informacije za odločanje, 

 učinkovito obvladovanje tveganja, 

 določanje prednostnih delovnih projektov, 

 primerjalne analize uspešnosti, 

 izboljšanje odkupov v skupnosti in podpore za turistične deležnike, 

 izboljšanje izkušnje obiskovalcev,  

 povečani končni prihranki/prihranki stroškov, 

 povečanje vrednosti na obiskovalca. 
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Navodila za uporabo sistema: Priročnik 
 

Ta priročnik je vodnik za izvajanje in uporabo sistema kazalnikov za evropski turizem za turistične 

destinacije. Gre za orodje, ki je preprosto in nezahtevno za uporabo, namenjeno pa je destinacijam, 

ki jim pomaga pri vodenju in spremljanju dejavnosti in doseganju večje trajnosti. 

Priročnik je sestavljen iz štirih delov. Del 1 Priročnika predstavlja idejo trajnostnega upravljanja 

destinacij. Del 2 je postopen vodnik za izvajanje sistema. Del 3 vsebuje povzetek glavnih in izbirnih 

kazalnikov. Del 4 vsebuje splošen pregled uporabe zbirke podatkov destinacij, ki je v bistvu orodje za 

zajemanje podatkov, ki jih zberejo deležniki.  

Kazalniki v tem priročniku so del integriranega pristopa k upravljanju destinacij. Ta pristop poudarja 

pomen skupnega delovanja, sodelovanja, sprotnega preverjanja, učinkovitega sporočanja in 

celostnega pristopa. 

Vse dodatne informacije o sistemu so navedene v delu 5 Priročnika. 
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Del 1: evropsko upravljanje destinacij 
 

Kaj je destinacija? 

Za namene tega sistema kazalnikov lahko destinacijo opredelimo kot:  

 geografsko območje, ki je zdaj ali potencialno zanimivo za obiskovalce/turiste, 

 kraj ali območje, ki je prepoznavno in ga lahko zlahka določimo kot destinacijo obiskovalcev 

ter nudi vrsto objektov in proizvodov za namene turizma, 

 kraj ali območje, ki se promovira kot destinacija,  

 kraj ali območje, kjer je mogoče meriti ponudbo in povpraševanje po turističnih storitvah, 

torej gospodarstvo obiskovalcev, 

 kraj ali območje, kjer postopek upravljanja obiskovalcev običajno vključuje vrsto deležnikov 

iz javnega in zasebnega sektorja skupaj z gostiteljsko skupnostjo. 

Velika območja, na primer nacionalna ali regionalna območja, ki ne upravljajo turističnih sredstev in 

objektov neposredno ter ne sodelujejo z deležniki, niso primerna za ta sistem. 

 

 

Turistične destinacije so središčna točka turistične dejavnosti. Podatki Eurostata kažejo, da so se 

Evropejci v letu 2011 odpravili na nekaj več kot milijardo potovanj. Povprečno se je na potovanju 

porabilo 347 EUR, skupaj torej 312 milijonov EUR izdatkov1. Ta gospodarski vpliv se pozna pri 

zaposlovanju, povečanih davčnih prihodkih, uspešnih širitvah podjetij, ohranjanju okolja in varstvu 

kulturne dediščine. A hkrati vsak turist za sabo pusti odpadke, porablja vodo in energijo ter vpliva na 

skupnost, ki jo obišče. Dobra obveščenost in sodelovanje pri upravljanju destinacij sta torej 

osnovnega pomena za dolgoročno vitalnost evropskega turizma.  

Pri spremljanju turizma na svojih destinacijah so se lokalni oblikovalci politik predolgo zanašali na 

omejen obseg statističnih podatkov, kot so število prispelih obiskovalcev, ankete o zaposlovanju in 

ocene zadovoljstva obiskovalcev. Ti podatki ne povedo celotne zgodbe o vplivu turizma. Zbiranje 

podatkov iz širokega razpona zadev, ki so pomembne za vpliv turizma na lokalno gospodarstvo, 

skupnost in okolje, bo destinacijam pomagalo, da si ustvarijo bolj jasno predstavo o tem, kaj se 

dejansko dogaja. 

Čeprav so bile opredelitve, seznami nalog, vodilna načela in regionalne strategije dobro zastavljene, 

je lokalnim koordinatorjem destinacij na voljo le nekaj orodij, ki jim pomagajo pri odločanju na 

podlagi prejetih informacij, kar pa vodi v izboljšanje turizma na njihovi destinaciji. Ta priročnik 

obravnava navedeno vrzel. 

 

                                                           
1 Eurostat (2012) Turizem v Evropi: Rezultati za leto 2011 – številka izdaje 28/2012. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-028/EN/KS-SF-12-028-EN.PDF
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Komu je namenjen Priročnik? 

Ta priročnik je namenjen deležnikom, ki jim pomaga pri meritvah in izboljšanju trajnostnega razvoja 

njihove destinacije z uporabo sistema kazalnikov za evropski turizem. 

Priročnik je zlasti namenjen lokalnemu „prvaku“, ki je pripravljen začeti izvajati sistem na svoji 

destinaciji. To je lahko starejši predstavnik iz organizacije za upravljanje destinacije, odbora za 

trženje destinacije, sveta za turizem, lokalnih/regionalnih turističnih organov, ministrstva za turizem, 

zasebnega sektorja ali turistične zveze. Ker „prvak“ lahko izvira iz različnih okolij, za namene sistema 

kazalnikov za evropski turizem posameznika, ki vodi izvajanje sistema kazalnikov na svoji destinaciji, 

imenujemo lokalni koordinator destinacije. 

Vloga lokalnega koordinatorja destinacije navadno vključuje načrtovanje, upravljanje, spremljanje, 

promocijo, trženje, lahko pa vključuje tudi usposabljanje in standarde kakovosti. Vloga lokalnih 

koordinatorjev destinacij je bistvenega pomena. Za prevzem vloge bo posameznik moral pokazati, da 

je sposoben zbrati in vplivati na deležnike, da zna dostopati do pomembnih podatkov (ali da lahko 

dostopa do njih prek drugih posameznikov), da se mu lahko zaupa shranjevanje podatkov (ki so 

lahko tudi občutljive narave) in da razpolaga z določeno mero upravljavske avtoritete. 
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Del 2: postopen vodnik za uporabo sistema kazalnikov 
Ta oddelek navaja sedem preprostih korakov za vpeljavo sistema kazalnikov v turistični destinaciji. 

Vodnik pojasni postopek razvoja delovne skupine deležnikov, zbiranja podatkov in delovanja na 

podlagi rezultatov. Sistem kazalnikov za evropski turizem je posebno oblikovan za turistične 

destinacije. Oblikovan je kot postopek za spremljanje, upravljanje ter izboljševanje kakovosti in 

trajnosti destinacije, je pa v lasti lokalnih predstavnikov in se vodi na lokalni ravni. 

1. korak. Povečajte ozaveščenost 

Ko se na destinaciji odločijo, da bodo trajnost merili s sistemom kazalnikov za evropski turizem, je 

pomembno, da se o tej odločitvi obvesti čim več ljudi, zlasti lokalne deležnike. To bo pomagalo pri 

izboljšanju sodelovanja in povečanju ozaveščenosti o zavezi destinacije, da bo trajnostno upravljala 

turizem, hkrati pa bo povečalo podporo za dejavnosti in ukrepe, ki jih bo morebiti treba izvesti na 

podlagi rezultatov kazalnikov. 

Lokalni koordinatorji destinacij bi morali uporabiti vse oblike sporočanje, ki so jim na voljo, in se 

prepričati, da enako počnejo tudi njihove lokalne oblasti oziroma občina. Družbeni mediji so lahko 

uporabni in ugodni za hitro in enostavno sporočanje. Poleg tega spodbujajo razpravo, kar bo zlasti 

koristno pri nadaljevanju izvajanja sistema. 

 

Zamisli o sporočanju: 

 objaviti novice o uporabi sistema kazalnikov za evropski turizem na destinaciji na spletni 
strani organizacije in pomembnih družbenih omrežjih,  

 spodbuditi lokalne komentatorje, naj prek časopisov, radijskih postaj, spletnih forumov in 
blogov razširijo novico,  

 združiti organizacije, zlasti tiste, ki se zanimajo za lokalno turistično industrijo, okolje in 

lokalno skupnost, te pa bodo novico rade volje razširile med svoje podpornike. 

 

 

2. korak. Ustvarite profil destinacije 

Pri zbiranju podatkov sta bistvena koraka določanje mej destinacije in omogočanje splošnega 

pregleda nad destinacijo za druge deležnike. Pri tem si lahko pomagamo z obrazcem za profil 

destinacije. Izpolnjevanje obrazca za profil je preprosto. Vključuje osnovne informacije o geografiji, 

turističnih zgradbah, prometnih povezavah in številu obiskovalcev na destinaciji. Lokalni 

koordinatorji destinacij lahko prilagodijo obliko profila tako, da bo odgovarjala potrebam destinacije. 

V delu 5 Priročnika lahko najdete prazno predlogo z nekaj predlaganimi kategorijami in izpolnjen 

vzorec. 
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3. korak. Oblikujte delovno skupino deležnikov 

Naslednji korak je ustanovitev delovne skupine deležnikov destinacije. Delovna skupina je zbirka 

organizacij in posameznikov iz destinacije, ki so vključeni v turistično industrijo in imajo v njej 

interes. Količina zbranih podatkov mora biti dovolj velika, da je zbiranje smiselno, zato je zelo 

pomembno, da predstavniki zasebnega sektorja in organizacije za upravljanje destinacije ali 

turističnega organa igrajo dejavno vlogo v delovni skupini. Ostali sektorji, ki jih je prav tako 

pomembno vključiti, so skupine iz skupnosti, ponudniki javnih storitev ter oddelki lokalnih oblasti, 

ki so odgovorni za zaposlovanje, gospodarsko rast, načrtovanje, zaščitena območja in okolje. S 

poudarjanjem ugodnosti sodelovanja tako za posameznike kot za organizacije, ki jih le-ti 

predstavljajo, bi morali lokalni koordinatorji destinacij podpirati predstavnike iz omenjenih in drugih 

pomembnih sektorjev, da se vključijo v delovno skupino.  

Popolna skupina bo dovolj velika, da bo vključevala raznoliko skupino deležnikov, ne pa tako velika, 

da bi zaradi tega bilo oteženo odločanje. Lokalni koordinatorji destinacij bodo ob sebi želeli dobro 

mešanico ljudi, ki so sposobni pridobiti pomembne podatke in vplivati na politike, hkrati pa so 

motivirani in predani postopku. Predloga povabila v delovno skupino deležnikov in seznam 

morebitnih deležnikov sta dodana v delu 5 Priročnika. 

Če ima destinacija že obstoječ odbor ali delovno skupino, ki se sestaja s podobnim namenom, bi bilo 

smiselno poskusiti vključiti delo kazalnikov v okvir obstoječe skupine (pri čemer bi se pojasnil globlji 

pomen skupine, novi sporazum, po potrebi pa bi se k sodelovanju povabilo še več članov). 

Sestanek delovne skupine deležnikov 

Najbolj učinkovit način vključitve vseh pomembnih deležnikov je, da jih povabite na odprt sestanek 

ali delavnico delovne skupine. Na tem dogodku se lahko predstavi sistem kazalnikov za evropski 

turizem in pojasni njegov pomen za destinacijo in navzoče posameznike. Če je le mogoče, naj se 

sestanek organizira v osrednjem delu destinacije.  

 To je priložnost, da se članom delovne skupine deležnikov predstavi pregled nad sistemom 

in ugodnosti, ki jih bo destinacija pridobila z uporabo sistema. Na prvotnem sestanku 

delovne skupine bo morebiti težko zbrati primerne deležnike iz vseh pomembnih strok. A če 

se zberejo vsaj nekateri predstavniki glavnih deležnikov, se sistem lahko sprejme, velikost 

skupine in količina zbranih podatkov pa se lahko sčasoma povečata. 

 Na sestanku bi moral lokalni koordinator destinacije delovni skupini tudi predstaviti 

posebne kazalnike, od deležnikov pridobiti povratne informacije o najbolj uporabnih in 

pomembnih kazalnikih za destinacijo ter preveriti razpoložljivost obstoječih podatkov za 

vsakega od različnih kazalnikov, ki so na voljo.  

 Ker gre za sestanek, ki temelji na sodelovanju, se člane delovne skupine lahko povabi, da 

delijo svoje znanje in izkušnje o določenih vidikih destinacije z ostalimi prisotnimi. 

Pomembno je, da se deležnikom prisluhne, pa tudi, da se kaj pove. Prav tako je pomembno, 

da se skupino vodi do razumevanja postopka in sporazuma o nadaljnjem razvoju dogodkov.  
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4. korak. Določite vloge in odgovornosti 

Pomembno je, da se na sestanku jasno določijo odgovornosti članov delovne skupine deležnikov in 

časovna razporeditev za zbiranje podatkov, torej kateri nosilec dejavnosti zbira podatke za 

posamezen kazalnik, kako in do kdaj. Ta postopek bo v pomoč pri določanju prednostnih zbiranj 

podatkov, hkrati pa bo ustvaril občutek lastništva in predanosti procesu.  

Tabela v nadaljevanju predstavlja glavne sektorje, ki bi morali biti predstavljeni v delovni skupini, da 

bi se lahko zbrali podatki za glavne kazalnike. (Upoštevajte, da gre le za vodnik, saj se bosta 

prisotnost raznih organizacij in odgovornost za različna področja razlikovali od ene destinacije do 

druge). Podrobne informacije o kazalniku, na voljo le v angleškem jeziku, lahko najdete na spletu na 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm. 

 

Seznam možnih deležnikov za zbirko podatkov o kazalnikih 

DELEŽNIK USTREZEN KAZALNIK 

Predstavnik/i zasebnega sektorja, na primer vodja 

lokalnega združenja hotelov 

A.2.1, B.2.1, B.2.2, B.5.1, C.3.1, D.2.1 

Organizacija za upravljanje destinacije 
A.1.1, A.2.1, A.3.1, A.4.1, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2, B.3.1, C.1.1, 

C.2.1, C.4.1, D.1.1, D.1.2, D.8.1 

Turistični organ 
A.1.1, A.2.1, A.3.1, A.4.1, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2, B.3.1, C.1.1, 

C.2.1, C.4.1, D.1.1, D.1.2, D.8.1 

Trženje destinacije/agencija za odnose z javnostjo A.4.1, 

Osebje lokalnih oblasti, odgovorno za 

zaposlovanje/gospodarstvo 

B.1.2, B.2.1, B.3.1, C.2.1, D.2.1 

Izobraževalne institucije C.2.1 

Organizacija lokalne skupnosti C.1.1, D.8.1 

Oddelek lokalnih oblasti za načrtovanje D.1.1, D.1.2, D.2.1, D.7.1, D.8.1 

Organizacija za ohranjanje lokalne kulture/dediščine C.4.1 

Oddelek lokalnih oblasti za promet D.1.1, D.1.2, D.2.1 

Funkcionar lokalnih oblasti za podnebne spremembe  D.2.1 

Oddelek lokalnih oblasti za ravnanje z odpadki B.3.1, D.3.2 

Lokalni ponudnik storitev v zvezi z vodo in 

kanalizacijo 

D.4.1, D.5.1, D.9.1 

Oddelek lokalnih oblasti za nadzor hrupa D.8.1 

Lokalni ponudnik električne energije D.6.1 

Organizacija za zaščito lokalnega okolja/rastlinstva in 

živalstva 

D.2.1, D.7.1, D.8.1 

Oddelek lokalnih oblasti, odgovoren za zaščitena 

območja 

C.4.1, D.7.1 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
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Odgovornosti bodo načeloma povezane z vlogami in interesi članov delovne skupine deležnikov. Na 

primer, predstavnik občinske skupine za odstranjevanje odpadkov mora biti sposoben sporočati 

podatke o stopnji recikliranja, predstavnik lokalnega ponudnika električne energije mora posredovati 

podatke o porabi energije itd. Ko se dejavnosti delovne skupine deležnikov pomaknejo od začetnega 

zbiranja podatkov naprej k analizi ugotovitev in določanju prednostnih ukrepov, mora lokalni 

koordinator destinacije usmeriti deležnike k sporazumu o dodelitvi odgovornosti glede določanja 

ciljev, izvajanja ukrepov in načrtovanja za doseganje teh ciljev, kot je to ustrezno.  

 

 

 

5. korak. Zberite in zabeležite podatke 

Sektor posameznega člana delovne skupine, njegovo delovno mesto ali pa drugi organi, na primer na 

državni ravni, bi morali nuditi večino podatkov, potrebnih za kazalnike. Zbiranje podatkov bi moralo 

biti proces, ki bi na enem mestu združil različne vire podatkov in tako tvoril podrobno sliko 

turistične industrije na destinaciji. Nekateri kazalniki bodo potrebovali podatke, ki niso na voljo ali 

jih je treba razširiti. Te informacije se lahko pridobijo prek anket, vprašalnikov in drugih vrst 

dejavnosti.  

Zbirka vzorčnih obrazcev za anketo je dodana v delu 5 Priročnika. 

Lahko se uporabijo v dani obliki, lahko pa se prilagodijo potrebam destinacije. Na primer, uporabijo 

se lahko obstoječe ankete, lahko pa se jim dodajo vprašanja iz predlog. Če destinaciji primanjkuje 

sredstev za izvedbo anket, lahko koordinator zbere podatke za druge kazalnike, z delovno skupino 

deležnikov pa se pogovori, kako priti do sredstev, ki so potrebna za prihodnjo izvedbo anket za 

preostale kazalnike.  

Lokalni koordinator destinacije mora prevzeti vlogo osebe za stike glede primerjave podatkov za 

kazalnike, ki jih zbere delovna skupina deležnikov. Zbirka podatkov destinacije je preprosto orodje, ki 

koordinatorju omogoča, da naloži podatke o različnih kazalnikih, ki jih je prejel od deležnikov, na 

skupno mesto, torej v zbirko. Za pregled uporabe zbirke podatkov glej del 4 Priročnika, za pregled 

same zbirke podatkov pa http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-

tourism/indicators/index_en.htm. Ta dokument omogoča, da se rezultati zbiranja podatkov 

enostavno zajamejo in delijo z delovno skupino deležnikov. 

6. korak. Analizirajte rezultate 

Ko deležniki zberejo in oddajo podatke za kazalnike in se ti shranijo v zbirko podatkov destinacije, 

lahko lokalni koordinator destinacije skliče naslednji sestanek delovne skupine deležnikov. Skupina 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
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lahko tedaj pregleda in analizira rezultate, določi realistične primerljive vrednosti ali cilje in sestavi 

načrt za doseganje teh ciljev. Na primer, če rezultati pokažejo, da ima destinacija:  

 nizko stopnjo zaščite biotske raznovrstnosti, 

 majhen delež žensk med zaposlenimi v turizmu, 

 nizek odstotek turističnih nastanitvenih prostorov, ki so dejavni pri varčevanju z vodo,  

lahko lokalni koordinator destinacije skupaj z delovno skupino deležnikov odloči, katero od teh 

vprašanj je prednostna naloga za destinacijo, in določi ustrezne ukrepe. Nekaj predlogov za 

ukrepanje je vključenih na vsak posamezen list kazalnika, na voljo na 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm 

(dokumenti so na voljo v angleškem jeziku). Ko se določijo prednostne naloge, se iz tistih najbolj 

nujnih lahko sestavi načrt (kateri kazalniki in vprašanja zahtevajo ukrepanje, v kakšnem zaporedju, 

kdaj, kako in kdo bo ukrepe izvedel).  

Na primer, delovna skupina deležnikov bo morda menila, da je za destinacijo najpomembnejša 

prednostna naloga varčevanje z vodo in njeno skladiščenje. V tem primer bodo člani delovne skupine 

morali s skupnimi močmi skovati delovni načrt za varstvo vode. Načrt bi lahko podprli ponudnik vode 

na destinaciji, lokalno združenje hotelov oziroma podobno društvo in/ali lokalni koordinator. 

Delovna skupina bi lahko poskusila izboljšati več kot en kazalnik naenkrat, na primer, med pogovori z 

lastniki hotelov glede varčevanja z vodo bi lahko tudi načeli teme varčevanja z energijo in/ali 

izboljšanja biotske raznovrstnosti.  

 

 

 

 

 

  

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
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7. korak. Omogočite stalni razvoj in nenehne izboljšave  

Ko delovna skupina pripravi delovni načrt, se lahko razvije strategija za dolgoročne izboljšave. 

Delovna skupina deležnikov bi si morala prizadevati za načrt za obdobje treh let, v katerem bi 

navedla svoje cilje in časovne okvire za doseganje teh ciljev, pri tem pa bi jasno določila še 

odgovornost za posamezna področja. Vsak član delovne skupine bi se moral zavezati k uvedbi 

določenih manjših izboljšav na svojem delovnem področju, ki bodo sčasoma dosegle velike 

spremembe in izboljšanja.  

Pomembno je, da se kazalnike in podatke, ki se zbirajo, redno pregleduje in da se novi kazalniki iz 

Priročnika vključujejo brez preobremenitve delovne skupine, kadar je to mogoče. Razširitev 

razpona kazalnikov bo v pomoč pri sestavi boljše slike destinacije. Potrebno je tudi razmisliti, ali bi 

bilo možno pridobiti financiranje, ki bi podprlo dolgoročno vzdrževanje sistema in pokrilo stroške 

izboljšav, zbiranja podatkov in drugih del delovne skupine. Prav tako pa bi bilo koristno, da se 

skupina dogovori, kako bo sporočila rezultate in morebitne zgodbe o uspehu širšim skupinam 

deležnikov, lokalni skupnosti in drugim organizacijam ter ljudem zunaj destinacije.  

Ko bo destinacija sčasoma začela bolj zrelo uporabljati sistem, podatki, zbrani za kazalnike, pa 

bodo bolj obširni, se lahko začne napredek destinacije primerjati z mednarodnimi primerljivimi 

vrednostmi. Nekaj primerov mednarodnih primerljivih vrednosti najdete na podrobnih listih 

kazalnikov na http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-

tourism/indicators/index_en.htm (dokumenti na voljo v angleškem jeziku). Tako bo na voljo tudi širši 

pogled na dosežke, kar bo deležnike destinacije spodbudilo k dodatnemu ukrepanju za izboljšanje 

rezultatov. Spodbudilo bo tudi medsebojno izmenjavo znanja med destinacijami. Namen ni ustvariti 

tekmovanja med destinacijami, ampak spoznati, da so rezultati, pridobljeni prek tega postopka, 

bistveni za načrte odločanja o destinaciji. 

Sčasoma bi morali zbrani podatki začeti zrcaliti zgodbo o destinaciji, ki se lahko vključi v trženje in 

načrte sporočanja, hkrati pa lahko vpliva na dolgoročno strategijo in politiko. Delovna skupina 

deležnikov lahko takrat razmisli o različnih vrstah turistov, ki bi jih radi pritegnili, in o različnih 

načinih predstavitve destinacije morebitnim obiskovalcem, da bi se čim bolj povečale gospodarske 

koristi, ki lahko izvirajo iz boljšega upravljanja in bolj trajnostne destinacije. 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
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Shematski prikaz: 7 korakov za uporabo sistema 

1. korak 

Povečajte ozaveščenost 

2. korak 

Ustvarite profil destinacije 

3. korak 

Oblikujte delovno skupino deležnikov 

dejavnosti 

4. korak 

Določite vloge in odgovornosti 

5. korak 

Zberite in zabeležite podatke 

7. korak 

Omogočite sprotni razvoj in nenehne 

izboljšave 

6. korak 

Analizirajte rezultate 
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Del 3: glavni in izbirni kazalniki 

Pregled kazalnikov 

Del 3 Priročnika določa in opisuje glavne in izbirne kazalnike. Na tem mestu so na kratko zbrani vsi 

kazalniki: 

 

Oddelek A: upravljanje destinacije 

Merila 

Referenca 

kazalnika 

# 

GLAVNI kazalniki so navedeni v ZELENIH poljih in 

IZBIRNI kazalniki v MODRIH poljih. 

A.1 Trajnostna 

turistična javna 

politika 

A.1.1 

Odstotek destinacije s trajnostno turistično strategijo/delovnim 

načrtom, z dogovorjenim spremljanjem, nadzorom razvoja in 

ureditvijo ocenjevanja 

A.1.1.1 
Odstotek prebivalcev, ki so zadovoljni s svojim sodelovanjem pri 

načrtovanju in razvoju turizma ter svojim vplivom na obe dejavnosti 

A.1.1.2 
Odstotek destinacije, ki jo zastopa organizacija za upravljanje 

destinacije 

A.2 Trajnostno 

upravljanje turizma v 

turističnih podjetjih 

A.2.1 

Odstotek turističnih podjetij/ustanov destinacije, ki uporabljajo 

prostovoljno preverjeno potrdilo/oznako za 

okoljske/kakovostne/trajnostne ukrepe in/ali ukrepe družbene 

odgovornosti gospodarskih družb 

A.2.1.1 
Število turističnih podjetij/ustanov s poročili o trajnosti v skladu z 

globalno pobudo za poročanje 

A.3 Zadovoljstvo 

strank 

A.3.1 
Odstotek obiskovalcev, ki so zadovoljni s svojo celotno izkušnjo na 

destinaciji 

A.3.1.1 Odstotek vračajočih se/povratnih obiskovalcev (v obdobju 5 let) 

A.4 Informacije in 

sporočanje 

A.4.1 
Odstotek obiskovalcev, ki omenijo, da se zavedajo prizadevanj 

destinacije za trajnost 

A.4.1.1 

Odstotek podjetij, ki obiskovalce obveščajo o svojih prizadevanjih za 

trajnost, in sicer prek proizvodov, trženja ali strategije blagovne 

znamke 
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Oddelek B: ekonomska vrednost 

Merila 

Referenca 

kazalnika 

# 

GLAVNI kazalniki so navedeni v ZELENIH poljih in 

IZBIRNI kazalniki v MODRIH poljih. 

B.1 Turistični tok 

(obseg in vrednost) 

na destinaciji  

B.1.1 Število turističnih nočitev na mesec 

B.1.1.1 Relativni prispevek turizma h gospodarstvu destinacije (% BDP) 

B.1.1.2 Število enodnevnih obiskovalcev v visoki sezoni in nizki sezoni 

B.1.1.3 Dnevna poraba na enodnevnega obiskovalca 

B.1.2 
Dnevna poraba na turista (nastanitev, hrana in pijača, ostale 

storitve) 

B.2 Uspešnost 

turističnega 

podjetja/podjetij 

B.2.1 Povprečen čas bivanja turistov (nočitve) 

B.2.1.1 Povprečen čas bivanja enodnevnih obiskovalcev (ure) 

B.2.1.2 
Odstotek desetih največjih turističnih podjetij, ki so vključena v 

upravljanje/skupno trženje destinacije 

B.2.2 
Stopnja zasedenosti v komercialnih nastanitvenih prostorih na 

mesec in povprečna zasedenost na leto 

B.2.2.1 Povprečna cena sobe na destinaciji 

B.3 Obseg in 

kakovost 

zaposlovanja 

B.3.1 
Neposredno zaposlovanje v turizmu kot odstotek celotnega 

zaposlovanja 

B.3.1.1 Odstotek služb v turizmu, ki so sezonske 

B.3.1.2 Odstotek turističnih podjetij, ki nudijo pripravništva za študente 

B.4 Varnost in 

zdravje 

B.4.1 
Odstotek turističnih podjetij, v katerih se je v preteklem letu opravil 

pregled požarne varnosti  

B.4.1.1 Odstotek turistov, ki so vložili pritožbo na policijo 

B.5 Turistična 

dobavna veriga 

B.5.1 
Odstotek turističnih podjetij, ki dejavno iščejo lokalno ter trajnostno 

blago in storitve pravične trgovine 

B.5.1.1 
Odstotek destinacije, kjer je v veljavi politika, ki spodbuja lokalne 

ter trajnostne proizvode in storitve pravične trgovine 

B.5.1.2 
Odstotek turističnih podjetij, ki dobavljajo najmanj 25 % hrane in 

pijače od lokalnih/regionalnih proizvajalcev 
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Oddelek C: vpliv na družbo in kulturo 

Merila 

Referenca 

kazalnika 

# 

GLAVNI kazalniki so navedeni v ZELENIH poljih in 

IZBIRNI kazalniki v MODRIH poljih. 

C.1 Vpliv na 

skupnost/družbo 

C.1.1 Število turistov/obiskovalcev na 100 prebivalcev 

C.1.1.1 
Odstotek prebivalcev, ki so zadovoljni s turizmom na destinaciji (na 

mesec/letni čas) 

C.1.1.2 
Število ležišč, ki so na voljo v komercialnih nastanitvenih prostorih 

za obiskovalce na 100 prebivalcev 

C.1.1.3 
Število drugih stanovanj/stanovanj za najem na 100 domačih 

stanovanj 

C.2 Enakost spolov 

C.2.1 Odstotek moških in žensk, zaposlenih v turizmu 

C.2.1.1 
Odstotek turističnih podjetij, kjer je na položaju generalnega 

direktorja ženska 

C.2.1.2 
Povprečna plača v turizmu za ženske v primerjavi s povprečno plačo 

za moške (razvrščeno po vrsti turističnih služb) 

C.3 

Enakost/dostopnost 

C.3.1 

Odstotek komercialnih nastanitvenih prostorov, ki sodelujejo v 

priznanih programih za podpiranje dostopnosti in/ali nudijo sobe, ki 

so dostopne za invalide 

C.3.1.1 
Odstotek destinacije, kjer je na voljo javni prevoz, ki je dostopen 
invalidom in ljudem s posebnimi zahtevami glede dostopa 

C.3.2 
Odstotek atrakcij za obiskovalce, ki so dostopne za invalide in/ali 

sodelujejo v programih za podpiranje dostopnosti 

C.3.2.1 
Odstotek obiskovalcev, ki so zadovoljni z dostopnostjo destinacije 

za invalide ali ljudi s posebnimi zahtevami glede dostopa 

C.4 Varstvo in 

krepitev kulturne 

dediščine, lokalne 

identitete in imetja 

C.4.1 
Odstotek destinacije, kjer je v veljavi politika ali načrt, ki varuje 

kulturno dediščino 

C.4.1.1 
Odstotek prebivalcev, ki imajo pozitivne ali negativne poglede na 

vpliv turizma na identiteto destinacije 

C.4.1.2 
Odstotek največjih dogodkov destinacije, ki se osredotočajo na 

tradicionalno/lokalno kulturo in imetje 
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Oddelek D: vpliv na okolje 

Merila 

Referenca 

kazalnika 

# 

GLAVNI kazalniki so navedeni v ZELENIH poljih in 

IZBIRNI kazalniki v MODRIH poljih. 

D.1 Zmanjšanje 

vpliva prometa 

D.1.1 

Odstotek turistov in enodnevnih obiskovalcev, ki za dostop do 

destinacije uporabljajo različne oblike prometa (javni/zasebni in 

drugo) 

D.1.1.1 
Odstotek obiskovalcev, ki za prevoz po destinaciji uporabljajo 

lokalna/javna sredstva prevoza ali mehko mobilnost 

D.1.2 
Povprečno potovanje (km) turistov domov oziroma od doma ali 

povprečno potovanje (km) s prejšnje destinacije na sedanjo 

D.1.2.1 
Povprečno potovanje (km) enodnevnih obiskovalcev od in do 

destinacije 

D.2 Podnebne 

spremembe 

D.2.1 

Odstotek turističnih podjetij, ki so vključena v sheme blaženja 

podnebnih sprememb, kot so zmanjšanje CO2, sistemi z nizko 

porabo energije itd., ter odzive in ukrepe „prilagajanja“ 

D.2.1.1 
Odstotek destinacij, ki so vključene v strategijo ali načrtovanje 

prilagajanja na podnebne spremembe 

D.2.1.2 
Odstotek infrastrukture turističnih nastanitev in atrakcij, ki so na 

„ranljivih območjih“ 

D.3 Ravnanje s trdimi 

odpadki 

D.3.1 
Količina odpadkov, ki se ustvari na destinaciji (tone na prebivalca na 

leto ali na mesec) 

D.3.1.1 Odstotek turističnih podjetij, ki ločujejo odpadke 

D.3.2 
Količina odpadkov, ki se reciklirajo (odstotek ali na prebivalca na 

leto) 

D.4 Čiščenje odplak 

D.4.1 
Odstotek odplak iz destinacije, ki se pred odvajanjem očistijo vsaj 

do sekundarne stopnje 

D.4.1.1 

Odstotek komercialnih nastanitvenih prostorov, ki so priključeni na 

osrednji kanalizacijski sistem in/ali uporabljajo terciarno čiščenje 

odplak 

D.5 Upravljanje voda 

D.5.1 
Poraba sveže vode na turistično nočitev v primerjavi s porabo vode 

splošnega prebivalstva na osebo na noč 

D.5.1.1 

Odstotek turističnih podjetij, ki uporabljajo ročke za prhanje in 

vodovodne pipe z nizkim pretokom vode in/ali straniščne školjke z 

dvojnim sistemom splakovanja/pisoarje brez vode 

D.5.1.2 Odstotek turističnih podjetij, ki uporabljajo reciklirano vodo 

D.5.1.3 Odstotek porabe vode iz reciklirane vode na destinaciji 

D.6 Poraba energije 

D.6.1 
Poraba energije na turistično nočitev v primerjavi s porabo energije 

splošnega prebivalstva na osebo na noč 

D.6.1.1 
Odstotek turističnih podjetij, ki so začela uporabljati razsvetljavo z 

nizko porabo energije 

D.6.1.2 
Letna količina porabljene energije iz obnovljivih virov (Mwh) kot 

odstotek celotne porabe energije 
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D.7 Varstvo 

pokrajine in biotske 

raznovrstnosti 

D.7.1 Odstotek destinacije (območje v km
2
), ki je določen za zaščito 

D.7.1.1 

Odstotek lokalnih podjetij v turističnem sektorju, ki dejavno 

podpirajo zaščito, ohranitev in upravljanje lokalne biotske 

raznovrstnosti in pokrajin 

D.7.1.2 
Odstotek destinacije, kjer je v veljavi načrt za upravljanje in 

spremljanje biotske raznovrstnosti 

D.8 Upravljanje 

razsvetljave in hrupa 

D.8.1 

Na destinaciji so v veljavi politike, ki od turističnih podjetij 

zahtevajo, da čim bolj zmanjšajo svetlobno onesnaževanje in 

obremenjevanje s hrupom 

D.8.1.1 

Odstotek destinacije in odstotek prebivalstva, ki spadata pod 

lokalno strategijo in/ali načrte za zmanjšanje svetlobnega 

onesnaževanja in obremenjevanja s hrupom 

D.9 Kakovost 

kopalnih voda 

D.9.1 
Stopnja onesnaženja na 100 ml (fekalne koliformne bakterije, 

bakterija campylobacter) 

D.9.1.1 Število dni zaprtja plaže/obale zaradi onesnaženja 
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GLAVNI KAZALNIKI 

Glavni kazalniki so izhodišče za merjenje trajnosti turizma na vaši destinaciji. Na začetku bo morda 

težavno zbrati podatke za vse glavne kazalnike. To naj vas ne moti. Začnite pri kazalnikih, za katere 

lahko pridobite podatke, nato pa se kot skupina odločite, kako v prihodnje pridobiti še podatke za 

preostale kazalnike. Na voljo je 27 glavnih kazalnikov, ki so razdeljeni v štiri oddelke. 

Oddelek A: glavni kazalniki za upravljanje destinacije 

Kazalniki za upravljanje destinacij poudarjajo pomembna vprašanja glede odločanja in sporočanja, ki 
prispevajo k trajnostnemu upravljanju turizma na destinaciji.  

A.1 Trajnostna turistična javna politika 

Kazalnik A.1.1  
Odstotek destinacije s trajnostno turistično strategijo/delovnim načrtom, z 
dogovorjenim spremljanjem, nadzorom razvoja in ureditvijo ocenjevanja 

 
Sprejetje načrta in politike za razvoj turizma je temeljni prvi korak k trajnosti. Če je le mogoče, bi načrt moral 
biti večleten, vključevati bi moral okoljska ter družbena vprašanja in vprašanja glede kakovosti, zdravstva in 
varnosti, navesti bi moral jasne, časovno določene cilje, pri njegovem oblikovanju pa bi morali sodelovati vsi 
pomembni deležniki. Obstoječi načrt je morda treba prilagoditi ali ga na novo osredotočiti na trajnost. Poleg 
tega bi moral biti javno dostopen, o njem pa bi se moralo poročati tudi navzven.  

A.2 Trajnostno upravljanje turizma v turističnih podjetjih  

Kazalnik A.2.1  
Odstotek turističnih podjetij/ustanov destinacije, ki uporabljajo prostovoljno 
preverjeno potrdilo/oznako za okoljske/kakovostne/trajnostne ukrepe in/ali 
ukrepe družbene odgovornosti gospodarskih družb 

 
Organizacije za trženje destinacije ne morejo same ustvariti trajnostne destinacije. Ta kazalnik preveri 
načrtovanje in upravljanje trajnosti na stopnji poslovanja in tako oceni, do kakšne mere podjetja dejavno 
vključujejo načela trajnosti v svoje delovanje in če so vključena v priznane (ali drugače opredeljene) programe 
okoljskega potrjevanja in postopke poročanja o trajnosti. 

A.3 Zadovoljstvo strank  

Kazalnik A.3.1  Odstotek obiskovalcev, ki so zadovoljni s svojo celotno izkušnjo na destinaciji 

 
Poleg organizacij za trženje destinacije in podjetij so stranke odločilna tretja sestavina trajnostnega upravljanja 
destinacije. Zadovoljne stranke se vračajo, večajo svojo ekonomsko vrednost in proizvajajo delovna mesta.  

A.4 Informacije in sporočanje  

Kazalnik A.4.1  
Odstotek obiskovalcev, ki omenijo, da se zavedajo prizadevanj destinacije za 
trajnost 

 
Organizacije za trženje destinacije imajo priložnost, da povečajo ozaveščenost obiskovalcev o trajnostnih 
vprašanjih, s promocijskim gradivom pa trajnostnim podjetjem dajo tržno prednost. Pomembno je, da se 
informacije o trajnosti dosledno sporočajo prek organizacije za trženje destinacije in drugega tržnega gradiva 
organizacije. Ta kazalnik je oblikovan tako, da spodbuja medsebojno izmenjavo informacij in sporočanje o 
trajnostnih vprašanjih in dosežkih.  
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Oddelek B: glavni kazalniki za ekonomsko vrednost 

S kazalniki za ekonomsko vrednost lahko opazujemo, kako turizem prispeva k gospodarski trajnosti 
na destinaciji. 

B.1 Turistični tok (obseg in vrednost) na destinaciji  

Kazalnik B.1.1  Število turističnih nočitev na mesec 

Kazalnik B.1.2 Dnevna poraba na turista (nastanitev, hrana in pijača, ostale storitve) 

Opomba: destinacije, kot so parki, ki imajo čez noč malo obiskovalcev, naj uporabljajo turistične dneve na 
mesec. 

Obseg in vrednost turizma sta osnovnega pomena za gospodarsko trajnost destinacije. Osnovno spremljanje 
turizma mora biti vključeno v spremljanje trajnosti, saj to pomaga utemeljiti druge vidike spremljanja. Večja 
kot je dnevna poraba denarja, bolj učinkovita je turistična destinacija pri proizvajanju turistične vrednosti.  

B.2 Uspešnost turističnega podjetja/podjetij 

Kazalnik B.2.1  Povprečen čas bivanja turistov (nočitve) 

Kazalnik B.2.2 
Stopnja zasedenosti v komercialnih nastanitvenih prostorih na mesec in povprečna 
zasedenost za leto 

 
Trajnost destinacije vpliva na uspešnost posameznih podjetij. Povprečen čas bivanja turistov, izražen v številu 
nočitev, je eden najpomembnejših kazalnikov za podjetja, ki nudijo nastanitev. Zaradi daljšega časa bivanja je 
stopnja zasedenosti večja, kar pa je drugi bistven kazalnik za nastanitve. Dlje ko turisti ostanejo, večji sta 
donosnost naložbe v trženje in prodaja ter večji je vpliv na gostinsko-turistična podjetja. 

B.3 Obseg in kakovost zaposlovanja  

Kazalnik B.3.1  Neposredno zaposlovanje v turizmu kot odstotek celotnega zaposlovanja 

 
Poleg neposrednih gospodarskih koristi, ki izvirajo iz porabe obiskovalcev, je ustvarjanje delovnih mest ena 
najbolj privlačnih značilnost turizma za večino vlad. A niso vsa nastala delovna mesta enakovredna. Spodobna, 
celoletna delovna mesta, ki nudijo usposabljanje in nepristranskost glede spolov, bolj verjetno prispevajo k 
izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev kot pa sezonska dela, ki ne zahtevajo veščin in nudijo le osnovno 
plačilo. Ti kazalniki ne merijo le števila ustvarjenih delovni mest, ampak tudi kakovost zaposlitve.  

B.4 Varnost in zdravje 

Kazalnik B.4.1  
Odstotek turističnih podjetij, v katerih se je v preteklem letu opravil pregled 
požarne varnosti 

 
Spremljanje inšpekcijskih pregledov in beleženje posesti, ki so že bile pregledane, izboljšuje usklajevanje med 
oddelki in pomaga zagotoviti, da se določeno podjetje ne izogiba pregledu v nedogled in tako ogrozi varnost 
obiskovalcev. 

B.5 Turistična dobavna veriga 

Kazalnik B.5.1  
Odstotek turističnih podjetij, ki dejavno iščejo lokalno ter trajnostno blago in 
storitve pravične trgovine 
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Povezovanje turističnih podjetij z lokalnimi proizvajalci in dobavitelji blaga in storitev, ki so povezane s 
turizmom, pomaga pri povečanju turističnega vpliva na gospodarstvo na destinaciji. Kmetijstvo in ribiški sektor 
sta sploh v ugodnem položaju za koriščenje ugodnosti turizma. Ti kazalniki podpirajo lokalne poslovne 
povezave po načelu pravične trgovine. 

Oddelek C: glavni kazalniki za vpliv na družbo in kulturo 

Kazalniki za vpliv na kulturo in družbo se osredotočajo na učinke, ki jih ima turizem na prebivalce in 
kulturno dediščino destinacije.  

C.1 Vpliv na skupnost/družbo 

Kazalnik C.1.1  Število turistov/obiskovalcev na 100 prebivalcev 

 
Zadovoljstvo prebivalcev je bistven kazalnik za družbeni vpliv turizma na skupnost. Spremljanje sprememb v 
stopnji zadovoljstva in primerjava te stopnje s turističnim tokom sta lahko v pomoč pri vnaprejšnjem 
prepoznavanju problemov, da jih lahko začnemo reševati, tudi prek prilagoditve odločitev pri odločanju.  

C.2 Enakost spolov 

Kazalnik C.2.1  Odstotek moških in žensk, zaposlenih v turizmu 

 
Turistični sektor je znan po tem, da nudi možnosti zaposlitve tako moškim kot ženskam. Pomembno je, da se 
statistični podatki o zaposlovanju v turizmu analizirajo glede na spol, da so lahko podatki o teh razmerah javno 
dostopni. Poleg tega je pomembno tudi, da se preverja ravni zaposlovanja glede na spol in tako zagotovi, da 
poklicno napredujejo tako moški kot ženske.  

C.3 Enakost/dostopnost 

Kazalnik C.3.1  
Odstotek komercialnih nastanitvenih prostorov, ki sodelujejo v priznanih 
programih za podpiranje dostopnosti in/ali nudijo sobe, ki so dostopne za 
invalide 

Kazalnik C.3.2 
Odstotek atrakcij za obiskovalce, ki so dostopne za invalide in/ali sodelujejo v 
programih za podpiranje dostopnosti 

 
Trajnostni turizem je turizem, ki je odprt za vse in ruši ovire, ki zmanjšujejo dostopnost. To merilo se nanaša na 
vprašanje enakosti pri dostopu za invalide. Spremljanje nastanitvenih prostorov in atrakcij, ki urejajo vse 
potrebno za invalide, pomaga pri povečanju ozaveščenosti, da obstaja potreba po takšnih objektih. Izvajanje 
anket o tem, kako so obiskovalci zadovoljni z urejeno dostopnostjo, nudi še dodatno globino informacij.  

C.4 Varstvo in krepitev kulturne dediščine, lokalne identitete in imetja 

Kazalnik C.4.1  
Odstotek destinacije, kjer je v veljavi politika ali načrt, ki varuje kulturno 
dediščino 

 
Kulturna identiteta je ogrožena po vsem svetu. Kadar se poruši stavba, ki spada med lokalno dediščino, ali pa jo 
zamenja moderna gradnja, se značaj destinacije spremeni. Veljavna politika, ki prepoznava, varuje in podpira 
grajene (materialna) in druge oblike kulturne dediščine, na primer glasbo (nematerialna), je nujno potrebna za 
občutek prostora in ponos prebivalstva. Pri tem je pomembno, da se organizirajo festivali in da se med 
prebivalci izvedejo ankete o njihovih pogledih na vpliv, ki ga ima turizem na destinacijo. 
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Oddelek D: glavni kazalniki za vpliv na okolje 

Kazalniki za vpliv na okolje se osredotočajo na tiste elemente, ki so bistvenega pomena za trajnost 
naravnega okolja destinacije.  

D.1 Zmanjšanje vpliva prometa 

Kazalnik D.1.1 
Odstotek turistov in enodnevnih obiskovalcev, ki za dostop do destinacije 
uporabljajo različne oblike prometa (javni/zasebni in drugo) 

Kazalnik D.1.2 
Povprečno potovanje (km) turistov domov oziroma od doma ali povprečno 
potovanje (km) s prejšnje destinacije na sedanjo 

 
Prevoz do destinacije in po sami destinacij prispeva k emisijam toplogrednih plinov in onesnaženosti lokalnega 
zraka, ki je posledica turizma. Spremljanje in beleženje razdalj, ki jih prepotujejo obiskovalci, ter oblik prevoza, 
ki ga pri tem uporabljajo, nam pomagata povečati ozaveščenost glede tega vprašanja, hkrati pa znotraj turizma 
izboljšati uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev.  

D.2 Podnebne spremembe 

Kazalnik D.2.1 
Odstotek turističnih podjetij, ki so vključena v sheme blaženja podnebnih 
sprememb, kot so zmanjšanje CO2, sistemi z nizko porabo energije itd., ter odzive 
in ukrepe „prilagajanja“ 

 
Strategije za ublažitev podnebnih sprememb (zmanjšanje učinkov) in prilagajanje na podnebne spremembe 
(odzivanje na določene neizogibne učinke) je treba upoštevati v vseh sektorjih gospodarstva, sploh pa v 
turizmu, kjer je mnogo podjetij na območjih, ki so izpostavljena poplavam, sušam in drugim vplivom. Ta kriterij 
poudarja, kako pomembno je, da se ozaveščenost o podnebnih spremembah vključi v trajnostno načrtovanje 
in upravljanje turizma.  

D.3 Ravnanje s trdimi odpadki 

Kazalnik D.3.1 
Količina odpadkov, ki se ustvari na destinaciji (tone na prebivalca na leto ali na 
mesec) 

Kazalnik D.3.2 Količina odpadkov, ki se reciklira (odstotek ali na prebivalca na leto) 

 
Turistične dejavnosti znatno prispevajo k povečanju količine trdih odpadkov na destinaciji. Z zmanjšanjem trdih 
odpadkov se je mogoče in treba soočiti na ravni destinacije in podjetja. Pobude za zmanjšanje odpadkov 
vključujejo gospodarske spodbude, recikliranje, kompostiranje in programe ponovne uporabe.  

D.4 Čiščenje odplak 

Kazalnik D.4.1 
Odstotek odplak iz destinacije, ki se pred odvajanjem očistijo vsaj do sekundarne 
stopnje 

 
Turizem močno prispeva k pritisku na čistilne naprave za čiščenje odplak. To je zlasti zaskrbljujoče na 
destinacijah, kjer je veliko plaž, jezer in rek. Odpadna voda lahko povzroči resne okoljske in zdravstvene težave, 
pri tem pa ustvari negativno podobo destinacije, če se problem ne odpravi.  
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D.5 Upravljanje voda 

Kazalnik D.5.1 
Poraba sveže vode na turistično nočitev v primerjavi s porabo vode splošnega 
prebivalstva na osebo na noč 

 
Turistični sektor porabi ogromne količine vode. Pri tem je voda bistveno sredstvo za turizem. Vprašanje je še 
zlasti pereče na destinacijah, kjer so zaloge vode skromne, povečana uporaba vode pa lahko stalne prebivalce 
postavi v nezavidljiv položaj.  

D.6 Poraba energije 

Kazalnik D.6.1 
Poraba energije na turistično nočitev v primerjavi s porabo energije splošnega 
prebivalstva na osebo na noč 

 
Turistični sektor je eden glavnih uporabnikov energije. Primerjava rabe energije turistov z rabo prebivalcev 
poudari neučinkovitosti in je koristna za namene načrtovanja. Kadar proizvodnja energije temelji na fosilnih 
gorivih, je to dodatna skrb glede podnebnih sprememb in gospodarske trajnosti. Spremljanje porabe energije, 
varčevanje z energijo in energetski odtis sektorja nam pomagajo pri vodenju programov za varčevanje energije.  

D.7 Varstvo pokrajine in biotske raznovrstnosti 

Kazalnik D.7.1 Odstotek destinacije (območje v km
2
), ki je določen za zaščito 

 
Zaščitena območja so bistvena dragocenost turističnih proizvodov destinacije. Visoka stopnja biotske 
raznovrstnosti pomaga zagotoviti trajnost naravnih območij, koristi podobi destinacije in je privlačna za turiste. 
To merilo poudarja, kako pomembno je vlagati v pokrajino in zaščito biotske raznovrstnosti, ter vlogo 
turističnega sektorja v tem procesu. 

D.8 Upravljanje razsvetljave in hrupa 

Kazalnik D.8.1 
Na destinaciji so v veljavi politike, ki od turističnih podjetij zahtevajo, da čim bolj 
zmanjšajo svetlobno onesnaževanje in obremenjevanje s hrupom 

 
Svetlobno onesnaževanje in/ali obremenjevanje s hrupom lahko vnaša velik nemir v življenje lokalne skupnosti, 
hkrati pa je na določenih destinacijah vir stresa za rastlinstvo in živalstvo. Ta vprašanja so zlasti pereča na 
območjih z živahnim nočnim gospodarstvom, in oddaljenih podeželskih okoljih, območjih za opazovanje zvezd, 
v krajih, kjer gnezdijo želve, in odmaknjenih gorskih predelih. V okvirih sedanjega in prihodnjega/predlaganega 
razvoja je treba razmisliti o politikah o osvetlitvi plaž/obalnih področij, stopnji hrupa in časovnem okviru za 
zmanjšanje hrupa.  

D.9 Kakovost kopalnih voda 

Kazalnik D.9.1 
Stopnja onesnaženja na 100 ml (fekalne koliformne bakterije, bakterija 
campylobacter) 

Opomba: samo glavni kazalniki na destinacijah s kopalno vodo 

Kopanje v vodi je primarna atrakcija mnogih evropskih turističnih destinacij. Zagotavljanje kakovosti in varnosti 
vode v jezerih, rekah in morjih je zato izjemnega pomena. Kakršna koli izpostavljena nevarnost lahko resno 
zmanjša privlačnost destinacije. Takšne nevarnosti tudi kažejo na neučinkovito upravljanje odpadnih voda. 
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IZBIRNI KAZALNIKI 

Izbirni kazalniki so pomembnejši za destinacije, ki uporabljajo bolj napredne trajnostne sisteme. Na 

voljo je 40 izbirnih kazalnikov, razdeljeni pa so v iste štiri oddelke kot glavni kazalniki. 

Oddelek A: izbirni kazalniki za upravljanje destinacije 

Kazalniki za upravljanje destinacij poudarjajo pomembna vprašanja glede odločanja in sporočanja, ki 
prispevajo k trajnostnemu upravljanju turizma na destinaciji.  

A.1 Trajnostna turistična javna politika 

Kazalnik A.1.1.1  
Odstotek prebivalcev, ki so zadovoljni s svojim sodelovanjem pri načrtovanju in 
razvoju turizma ter svojim vplivom na obe dejavnosti 

Kazalnik A.1.1.2 Odstotek destinacije, ki ga predstavlja organizacija za upravljanje destinacije 

 
Za trajnostni turizem je zelo pomembno, da se zagotovi predstavništvo skupnosti ter izvajanje posvetovanj. Ta 
merila se uporabljajo, da se ugotovi, ali so prebivalci, ki jih turizem zanima, povezani z načrtovanjem le-tega, in 
če jih, ali so zadovoljni s svojo udeležbo in vplivom. Meri pa se tudi, do kolikšnega obsega so vključeni in 
predstavljeni. 

A.2 Trajnostno upravljanje turizma v turističnih podjetjih 

Kazalnik A.2.1.1  
Število turističnih podjetij/ustanov s poročili o trajnosti v skladu z globalno 
pobudo za poročanje 

 
Ta kazalnik skuša določiti število podjetij, ki so oddala splošno sprejeto poročilo o trajnosti. 

A.3 Zadovoljstvo strank 

Kazalnik A.3.1.1  Odstotek vračajočih se/povratnih obiskovalcev (v obdobju 5 let) 

 
Obiskovalci, ki se vrnejo in postanejo redni gostje, povratni obiskovalci, so navadno bolj ekonomsko koristni za 
destinacijo. Pomembno je, da se spremlja odstotek povratnih obiskovalcev.  

A.4 Informacije in sporočanje 

Kazalnik A.4.1.1  
Odstotek podjetij, ki obiskovalce obveščajo o svojih prizadevanjih za trajnost, in 
sicer prek proizvodov, trženja ali strategije blagovne znamke 

 
Ena od vlog trajnostne destinacije je, da obiskovalce izobražuje o trajnostnih vprašanjih in pobudah. Ta kazalnik 
meri, koliko podatkov o trajnosti je med informacijami za obiskovalce.  

 

Oddelek B: izbirni kazalniki za ekonomsko vrednost 

S kazalniki za ekonomsko vrednost lahko opazujemo, kako turizem prispeva k gospodarski trajnosti 
na destinaciji.  
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B.1 Turistični tok (obseg in vrednost) na destinaciji 

Kazalnik B.1.1.1  Relativni prispevek turizma h gospodarstvu destinacije (% BDP) 

Kazalnik B.1.1.2 Število enodnevnih obiskovalcev v visoki sezoni in nizki sezoni 

Kazalnik B.1.1.3 Dnevna poraba na enodnevnega obiskovalca 

 
To merilo kaže, kako pomemben je turizem za destinacijo. Visok odstotek lahko pomeni, da se destinacija 
preveč zanaša na turizem in je zato gospodarsko ranljiva. Za boljše razumevanje vzorcev porabe in 
gospodarskega vpliva dnevnih obiskovalcev je pomembno, da se primerja dnevne obiskovalce s tistimi, ki 
ostanejo čez noč. Obiskovalci, ki ostanejo čez noč, na potovanju porabijo več, a dnevni obiskovalci so pogosto 
pomembni za trgovce.  

B.2 Uspešnost turističnega podjetja/podjetij 

Kazalnik B.2.1.1  Povprečen čas bivanja enodnevnih obiskovalcev (ure) 

Kazalnik B.2.1.2 
Odstotek desetih največjih turističnih podjetij, ki so vključena v 
upravljanje/skupno trženje destinacije 

Kazalnik B.2.2.1 Povprečna cena sobe na destinaciji 

 
Dlje ko obiskovalci ostanejo na destinaciji, več porabijo. Koristen kazalnik uspešnosti sestavljata povečanje 
povprečnega števila ur, ki ga obiskovalci preživijo na nekem mestu, in spremljanje tega povečanja. 

Sodelovanje pri delu je znak stopnje zaupanja med člani turistične skupnosti, ki zagotavlja, da se v razvoj 
trajnostnega turizma vključijo raznoliki vidiki. Kazalnik ugotavlja, do kakšne mere sodelujejo turistična podjetja. 

Dohodek na prosto sobo je pomemben, saj vključuje tako ceno sobe kot zasedenost. Na ravni destinacije kaže, 
kako uspešno destinacija zapolnjuje sobe, pa tudi, koliko lahko računa za sobo. 

B.3 Obseg in kakovost zaposlovanja 

Kazalnik B.3.1.1  Odstotek služb v turizmu, ki so sezonske 

Kazalnik B.3.1.2 Odstotek turističnih podjetij, ki nudijo pripravništva za študente 

 
Pri pravi meritvi ustvarjanja in vrednosti delovnih mest, ki jih ustvari turizem, moramo upoštevati sezonske 
spremembe pri zaposlovanju. Poleg tega stopnja znanja turističnih delavcev kaže na kakovost zaposlitve. Ta 
kazalnik nam pomaga oceniti, koliko lokalnih turističnih podjetij pomaga pri usposabljanju naslednje generacije 
strokovnih delavcev na področju potovanj in turizma.  

B.4 Varnost in zdravje 

Kazalnik B.4.1.1 Odstotek turistov, ki so vložili pritožbo na policijo 

 
Trajnostna destinacija ima odgovornost do svojih obiskovalcev, zato mora sprejeti razumne ukrepe, s katerimi 
zagotovi varno in zdravo okolje za počitnice. To pomeni, da je treba spremljati stopnjo zločinov proti turistom, 
pa tudi stopnjo zločinov, ki jih zagrešijo turisti, in tako zagotoviti, da turizem ne povzroča porasti kaznivih 
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dejanj, ki bi škodljivo vplivala na lokalno prebivalstvo, povzročila dodatne lokalne stroške in negativno vplivala 
na ugled destinacije.  

B.5 Turistična dobavna veriga 

Kazalnik B.5.1.1  
Odstotek destinacije, kjer je v veljavi politika, ki spodbuja lokalne ter trajnostne 
proizvode in storitve pravične trgovine 

Kazalnik B.5.1.2 
Odstotek turističnih podjetij, ki dobavljajo najmanj 25 % hrane in pijače od 
lokalnih/regionalnih proizvajalcev 

 
Izvajanje politike, ki podpira odgovorno nakupovanje, pomaga pri vplivanju na kupno moč destinacije, kar 
zagotovi več lokalnih in trajnostnih proizvodov ter storitev pravične trgovine. Dobavljanje lokalnih proizvodov 
poveča ekonomsko vrednost turizma. Spremljanje teh postavk bo organizacijam za trženje destinacije 
pomagalo pri raziskovanju načinov za izboljšanje povezave med turizmom in lokalnim kmetijstvom. 

Oddelek C: izbirni kazalniki za vpliv na družbo in kulturo 

Kazalniki za vpliv na družbo in kulturo se osredotočajo na učinke, ki jih ima turizem na prebivalce in 
kulturno dediščino destinacije.  

C.1 Vpliv na skupnost/družbo 

Kazalniki C.1.1.1 
Odstotek prebivalcev, ki so zadovoljni s turizmom na destinaciji (na mesec/letni 
čas) 

Kazalnik C.1.1.2 
Število ležišč, ki so na voljo v komercialnih nastanitvenih prostorih za obiskovalce 
na 100 prebivalcev 

Kazalnik C.1.1.3 Število drugih stanovanj/stanovanj za najem na 100 domačih stanovanj 

 
Redno preverjanje zadovoljstva prebivalcev je pomembno merilo za izkušnjo obiskovalca. Za trajnostni turizem 
je zelo pomembno, da budno spremljamo spremembe pri zadovoljstvu prebivalcev in po potrebi primerno 
ukrepamo. 

S spremljanjem števila prostih ležišč na destinaciji lahko izmerimo relativni vpliv turizma na način življenja 
prebivalcev. 

Če je za najem na voljo veliko število nepremičnin, to lahko spremeni lastnosti destinacije, sploh če je teh 
nepremičnin več kot pa lokalnih domov. S sprotnim preverjanjem ravnovesja med najemnimi nepremičninami 
in lokalnimi stanovanji se lahko lotimo tega vprašanja, preden postane problematično. 

C.2 Enakost spolov 

Kazalnik C.2.1.1 Odstotek turističnih podjetij, kjer je na položaju generalnega direktorja ženska 

Kazalnik C.2.1.2 
Povprečna plača v turizmu za ženske v primerjavi s povprečno plačo za moške 
(razvrščeno po vrsti turističnih služb) 

 
Zagotavljanje, da se tako moške kot ženske na različnih stopnjah zaposlitve v turizmu, vključno z vodilnimi 
položaji, predstavlja in plačuje nepristransko. 
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C.3 Enakost/dostopnost 

Kazalnik C.3.1.1  
Odstotek destinacije, kjer je na voljo javni prevoz, ki je dostopen invalidom in 
ljudem s posebnimi zahtevami glede dostopa 

Kazalnik C.3.2.1 
Odstotek obiskovalcev, ki so zadovoljni z dostopnostjo destinacije za invalide ali 
ljudi s posebnimi zahtevami glede dostopa 

 
Morebitne ovire za dostopnost lahko določimo z oceno dostopnosti do prevoza. Če spremljajo zadovoljstvo 
obiskovalcev z dostopnostjo, načrtovalci lažje ugotovijo, ali primerno izpolnjujejo potrebe obiskovalcev. 

C.4 Varstvo in krepitev kulturne dediščine, lokalne identitete in imetja  

Kazalnik C.4.1.1  
Odstotek prebivalcev, ki imajo pozitivne ali negativne poglede na vpliv turizma na 
identiteto destinacije 

Kazalnik C.4.1.2 
Odstotek največjih dogodkov destinacije, ki se osredotočajo na 
tradicionalno/lokalno kulturo in imetje 

 
Ta kazalnik je barometer za merjenje vpliva turizma na kulturo. Prireditve, ki se osredotočajo na lokalno 
kulturo, lahko učinkovito povečajo lokalni ponos. 

Oddelek D: izbirni kazalniki za vpliv na okolje 

Kazalniki za vpliv na okolje se osredotočajo na tiste elemente, ki so bistvenega pomena za trajnost 

naravnega okolja destinacije.  

D.1 Zmanjšanje vpliva prometa 

Kazalnik D.1.1.1 
Odstotek obiskovalcev, ki za prevoz po destinaciji uporabljajo lokalna/javna 
sredstva prevoza ali mehko mobilnost 

Kazalnik D.1.2.1 Povprečno potovanje (km) enodnevnih obiskovalcev od in do destinacije 

 
Pri oblikovanju lokalne prometne politike si lahko pomagamo s podatki, ki jih pridobimo tako, da spremljamo 
izvajanje zmanjševanja prometa in uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev (mehka mobilnost). 

Te informacije pomagajo določiti stroške razdalje in vpliv na okolje, če na destinacijo privabimo dnevne 
obiskovalce z bližnjih območij. 

D.2 Podnebne spremembe 

Kazalnik D.2.1.1 
Odstotek destinacij, ki so vključene v strategijo ali načrtovanje prilagajanja na 
podnebne spremembe 

Kazalnik D.2.1.2 
Odstotek infrastrukture turističnih nastanitev in atrakcij, ki so na „ranljivih 
območjih“ 

 
Pomembno je, da se v pobude v zvezi s podnebnimi spremembami vključi celotna destinacija. Ta kazalnik 
spremlja, kolikšen del destinacije se mora še vključiti v pobude. 

Drugi kazalnik je namenjen povečevanju ozaveščenosti o ranljivosti v zvezi s podnebjem. 



PRIROČNIK ZA SISTEM KAZALNIKOV ZA EVROPSKI TURIZEM 
 

35 | S t r a n  
 

D.3 Ravnanje s trdimi odpadki 

Kazalnik D.3.1.1 Odstotek turističnih podjetij, ki ločujejo odpadke 

 
Spremljanje vključenosti zasebnega sektorja nam kaže, kakšna je učinkovitost pobud ozaveščenosti in kakšne 
so potrebe po spodbudah na tem območju. 

D.4 Čiščenje odplak 

Kazalnik D.4.1.1 
Odstotek komercialnih nastanitvenih prostorov, ki so priključeni na osrednji 
kanalizacijski sistem in/ali uporabljajo terciarno čiščenje odplak 

 
Pri zmanjševanju onesnaževal, ki se prenašajo z vodo, so najbolj učinkoviti osrednji kanalizacijski sistemi ali 
terciarni sistemi. Prvi korak do rešitve problema je povečanje ozaveščenosti o dejanskem obsegu tega 
vprašanja. 

D.5 Upravljanje voda  

Kazalnik D.5.1.1 
Odstotek turističnih podjetij, ki uporabljajo pršne glave in vodovodne pipe z 
nizkim pretokom vode in/ali straniščne školjke z dvojnim sistemom 
splakovanja/pisoarje brez vode 

Kazalnik D.5.1.2 Odstotek turističnih podjetij, ki uporabljajo reciklirano vodo 

Kazalnik D.5.1.3 Odstotek porabe vode iz reciklirane vode na destinaciji 

 
Spremljanje sodelovanja turističnih podjetij pri varčevanju z vodo nam pomaga oceniti uspeh pobud za 
varčevanje vode, zaradi katerih bodo podjetja privarčevala denar. 

Uporaba reciklirane sive vode je lahko učinkovita strategija zmanjševanja porabe vode pri namakanju vrtov. Ti 
kazalniki spremljajo do kakšne stopnje se te pobude uporabljajo na ravni turističnih podjetij in destinacije. 

D.6 Poraba energije  

Kazalnik D.6.1.1 
Odstotek turističnih podjetij, ki so začela uporabljati razsvetljavo z nizko porabo 
energije 

Kazalnik D.6.1.2 
Letna količina porabljene energije iz obnovljivih virov (Mwh) kot odstotek celotne 
porabe energije 

 

Spremljanje sodelovanja turističnih podjetij pri varčevanju z energijo nam pomaga oceniti uspeh programov in 
pobud za varčevanje energije. 

Ta kazalnik spremlja napredek destinacije pri prestopu na obnovljive vire energije. 

D.7 Varstvo pokrajine in biotske raznovrstnosti 

Kazalnik D.7.1.1 
Odstotek lokalnih podjetij v turističnem sektorju, ki dejavno podpirajo varstvo, 
ohranitev in upravljanje lokalne biotske raznovrstnosti in pokrajin 

Kazalnik D.7.1.2 
Odstotek destinacije, kjer je v veljavi načrt za upravljanje in spremljanje biotske 
raznovrstnosti 
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Turistična podjetja so v veliki meri upravičena do sredstev naložb v zaščitena območja, zato je pomembno, da 
se spremlja, kako sektor prispeva k ohranjanju narave. 

To je kazalnik dejavnosti, ki jih izvajajo agencije za ohranjanje narave, in nevarnosti, ki so jim izpostavljene 
glavne živalske in rastlinske vrste. 

D.8 Upravljanje razsvetljave in hrupa 

Kazalnik D.8.1.1 
Odstotek destinacije in odstotek prebivalstva, ki spadata pod lokalno strategijo 
in/ali načrte za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in obremenjevanja s 
hrupom 

 

Svetlobno onesnaževanje in obremenjevanje s hrupom lahko začneta resno motiti življenja prebivalcev ter 
rastlinstva in živalstva. Ta kazalnik poudarja politike destinacije na tem območju. 

D.9 Kakovost kopalnih voda 

Kazalnik D.9.1.1 Število dni zaprtja plaže/obale zaradi onesnaženja 

 
Zaprtje plaže ima velik vpliv na sposobnost ekonomskega preživetja kopališča. Te informacije je treba dati na 
voljo javnosti, saj se tako poveča ozaveščenost, da je treba razrešiti vprašanje kvalitete vode. 
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Del 4: zbirka podatkov destinacije  
 

Zbirka podatkov destinacije je Excelova datoteka, na voljo le v angleškem jeziku, ki se lahko prenese z 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm. 

Vsebuje iste informacije kot del 3 Priročnika, a z nekaj dodatnega prostora za vnos novih podatkov. 

Ko vnesemo podatke, se na ustreznih straneh datoteke pojavijo grafi z rezultati. 

Spodnja slika je posnetek zaslona kazalnikov za destinacijo v zbirki podatkov. Rdeče puščice 

poudarjajo štiri glavne delovne liste: 

 

Zbirka podatkov ima štiri glavne delovne liste: 

 Opombe za bralce: navodila za uporabo orodja zbirka podatkov 

 Profil destinacije: pregled stanja vaše destinacije 

 Kazalniki za destinacijo: tabela za vnos podatkov za glavne in izbirne kazalnike 

 Rezultati: tabele in grafikoni, ki povzemajo in razlagajo vašo zbirko podatkov 

 

Ko deležniki zberejo in oddajo podatke za kazalnike, je priporočljivo, da te podatke združite v zbirki 

podatkov destinacije. Delovna skupina deležnikov tedaj lahko skupaj analizira rezultate, določi 

realistične primerljive vrednosti ali cilje in sestavi načrt za doseganje teh ciljev. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
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Skupaj z delovno skupino se lahko odločite, katera od teh vprašanj so prednostna za vašo destinacijo 

in izberete vrstni red, po katerem jih boste reševali. Ko določite prednostne zadeve in 

najpomembnejše kazalnike, ki jih je treba izboljšati, lahko začnete razvijati delovni načrt (kateri 

kazalniki in vprašanja potrebujejo ukrepanje, v kakšnem zaporedju, kdaj, kako in kdo bo ukrepe 

izvedel).  

Uporaba zbirke podatkov  

Odprite delovni list z naslovom: „Kazalniki za destinacijo“. 

Preglejte naslednje stolpce:  

  Stolpec C, referenca kazalnika #: te sklicne številke uporabljajte za povezovanje na ustrezen 

Priročnik.  

o Celice, ki so poudarjene z ZELENO barvo, so glavni kazalniki, tiste, ki pa so 

poudarjene z MODRO barvo, so izbirni kazalniki. 

 

  Stolpec D, kazalniki: pojasni, kaj se bo merilo.  

o Za več informacij o razlogu za spremljanje, zahtevah glede podatkov, merski enoti, 

izrazih, opredeljenih v slovarčku, navodilih za zbiranje podatkov, načinih izračuna 

rezultatov kazalnika, pogostosti zbiranja podatkov, poročevalni obliki, kakršnih koli 

morebitnih mednarodnih primerljivih vrednostih, priporočenem cilju, predlaganih 

ukrepih (za primere, ko rezultat ne doseže cilja) in dodatnih referencah glejte 

ustrezen Priročnik. 

 

  Stolpec E, destinacije spremlja kazalnik: prostor za vaš prvi vnos podatkov. 

o Kliknite na katerokoli celico v stolpcu E. 

o Zunaj celice, desno spodaj, boste videli majhno puščico za spustni meni. 

o Kliknite na puščico za spustni meni in pojavile se bodo možnosti Da, Ne ali Ni 

podatka. 

o Izberite ustrezen odgovor. 

 

  Stolpec F, merska enota: v katerih enotah bodo zabeležene informacije. 

 

  Stolpec G, predlagan cilj: vsaka destinacija bo morala določiti svoje cilje. 

 

  Stolpec H, rezultati za destinacijo: prostor za vaš drugi vnos podatkov. 

o Na podlagi rezultatov anket in drugih zbranih informacij vstavite ustrezen odgovor. 

 

  Delovni list za spremljanje rezultatov: ponazoritev, ki kaže, koliko glavnih in izbirnih 

kazalnikov destinacija opazuje in spremlja, in odstotki za vsak oddelek. 

 

  Delovni list za grafični prikaz destinacije: palični grafikon, ki kaže odzive destinacije v zvezi z 

ustreznimi politikami in ukrepi prek več glavnih in izbirnih kazalnikov. 
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  Delovni list za grafični prikaz podjetij: palični grafikon, ki kaže odzive destinacije v zvezi z 

ustreznimi poslovanji podjetij prek glavnih in izbirnih kazalnikov. 

 

  Delovni list za grafični prikaz prebivalstva: palični grafikon, ki kaže odzive destinacije v zvezi 

z ustreznimi posledicami za prebivalce prek več glavnih in izbirnih kazalnikov. 

 

  Delovni list za grafični prikaz vtisov obiskovalcev: palični grafikon, ki kaže odzive destinacije 

v zvezi z ustreznimi vtisi obiskovalcev/turistov prek več glavnih in izbirnih kazalnikov. 

 

  Delovni list za grafični prikaz porabe: palični grafikon, ki kaže odzive destinacije v zvezi z 

ustrezno porabo obiskovalcev/turistov prek več glavnih in izbirnih kazalnikov. 

 

  Delovni list za grafični prikaz časa bivanja: palični grafikon, ki kaže odzive destinacije v zvezi 

z ustreznim časom bivanja obiskovalcev/turistov prek več glavnih in izbirnih kazalnikov. 
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Del 5: dodatne informacije o sistemu  
 

Slovar 
 

1.  Dostopnost 

C.3.1 
C.3.2 

C.3.1.1 
C.3.2.1 

„Dostopni turizem“ (znan tudi kot „turizem dostopa“, 
„univerzalni turizem“, „vključujoči turizem“ in v 
določenih državah, kot je Japonska, „turizem brez ovir“) 
so turizem in potovanja, ki so dostopna vsem ljudem, 
tudi invalidom, vključno z ljudmi z omejeno mobilnostjo, 
okvaro vida ali sluha, kognitivnimi in psihosocialnimi 
motnjami, intelektualnimi nezmožnostmi, ter starejšim 
ljudem in ljudem z začasno invalidnostjo. 
Vir: Deklaracija iz Takayame 

2.  
Programi za podpiranje 
dostopnosti 

C.3.1 
C.3.2 

Priznan sistem ali organizacija, ki ocenjuje dostopnost 
nastanitvenih prostorov in atrakcij za obiskovalce. 
 

Ti programi pomagajo izvajalcem povečati in spodbujati 
njihove stopnje dostopnosti. 

3.  Prosta ležišča  C.1.1.2 
Merilo za nastanitve, ki so na voljo na določeni 
destinaciji.  

4.  
Varstvo pokrajine in 
biotske raznovrstnosti 

D.7.1.1 

Zaščita biotske raznovrstnosti: ohranitev ali varstvo 
raznolikosti med živimi organizmi iz vseh okolij, vključno 
s kopenskim, morskim in drugimi vodnimi ekosistemi, 
ter ekoloških kompleksov, kamor ti organizmi spadajo. 
 

Varstvo pokrajine: ohranitev ali varstvo naravnega 
fizičnega okolja destinacije. 

5.  
Spremljanje biotske 
raznovrstnosti 

D.7.1.2 

Namen spremljanja biotske raznovrstnosti je, da se 
ugotovi, ali so se spremembe v biotski raznovrstnosti 
pojavile na določenem mestu. Spremljanje ocenjuje 
spremembe, ki so posledica določenega dogodka, ali pa 
skupni učinek nekih sprememb, ki so posledica več 
navadno neznanih okoliščin.  
Vir: Inštitut za spremljanje biotske raznovrstnosti v Alberti 

6.  
Osrednji kanalizacijski 
sistem 

D.4.1.1 

Sistemi za zbiranje in odstranjevanje odplak prenesejo 
odplake skozi naseljena območja do čistilnih naprav, ob 
tem pa se ščiti zdravje prebivalstva, preprečujejo se 
bolezni in nadzoruje se onesnaženje voda. 

7.  
Potrjevanje/ 
označevanje 

A.2.1 

Potrjevanje: prostovoljni postopek, ki ocenjuje, spremlja 
in zagotovi pisno potrdilo, da podjetje, proizvod, 
postopek, storitev ali sistem upravljanja izpolnjuje 
določene zahteve. 
 

Tistim, ki dosežejo ali presežejo veljavne standarde, se 
podeli tržni simbol ali logotip. 
Vir: Ecotourism & Certification, Martha Honey 

8.  Odziv prilagajanja na D.2.1 Ukrep ali prilagoditev v okviru odziva na dejanske ali 
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podnebne spremembe pričakovane učinke napovedanih podnebnih sprememb.  

9.  
Strategija prilagajanja 
na podnebne 
spremembe 

D.2.1.1 

Strategija prilagajanja na podnebne spremembe: 
pobuda ali javni ukrep, oblikovan za omejitev posledic 
podnebnih sprememb, pogosto na štirih glavnih 
področjih: ustvarjanje in širjenje informacij o podnebnih 
spremembah in njihovih učinkih, prilagajanje 
standardov, uredb in fiskalnih politik, zahtevane 
spremembe v ustavah ter neposredni ukrepi 
prilagajanja vlad in lokalnih skupnosti na ravni javne 
infrastrukture, javnih stavb in ekosistemov. 
Vir: Svetovna banka 

10.  
Blaženje podnebnih 
sprememb 

D.2.1 
Sistem dejavnosti in ukrepov, s katerimi se skuša z 
zmanjšanjem količine toplogrednih plinov, izpuščenih v 
ozračje, zmanjšati človeški vpliv na globalno segrevanje. 

11.  Enota, ki tvori kolonijo D.9.1 
Merilo za življenjsko sposobne bakterijske celice ali 
celice gliv. 

12.  
Komercialni 
nastanitveni prostori  

B.2.2 
C.1.1.2 
C.3.1 

Objekti, ki se lahko začasno najamejo in kjer se nudi 
nastanitev obiskovalcem in popotnikom, ki želijo 
prenočiti. Nastanitveni prostori navadno vključujejo 
namestitve, ki nudijo prenočitev in zajtrk, tabore, 
kondominije, letoviške hiše, ekološke koče, oddajanje 
sob na domu, mladinske hotele, hotele, gostilne, koče, 
motele in letovišča, lahko pa tudi druge prostore. 
Vir: STI 

13.  Kontaminacija 
D.9.1 

D.9.1.1 
Kontaminacija: onesnaženje. 

14.  Skupno trženje B.2.1.2 
Programi za trženje, pri katerih sodelujeta dve ali več 
podjetij, institucij ali organizacij. 

15.  Kulturna dediščina C.4.1 

Način življenja, ki se je razvil v skupnosti in se prenaša iz 
generacije v generacijo.  
 

Materialna kulturna dediščina: kraji, objekti, stavbe, 
prizorišča, pokrajine in naravno okolje. 
 

Nematerialna kulturna dediščina: običaji, navade, 
glasba, obrti, odrske umetnosti, literatura, ustno 
izročilo, jezik in vrednote. 

16.  Dnevna poraba 
B.1.1.3 
B.1.2 

Količina denarja v lokalni valuti, ki se porabi na dan za 
turistične storitve in proizvode, kot so nastanitev, 
prevoz, zabava, spominki in hrana. 

17.  Identiteta destinacije C.4.1.1 

Značilna identiteta destinacije (ali blagovna znamka 
destinacije) vpne destinacijo v določen položaj in 
omogoča razlikovanje od konkurence. Zajema in 
vključuje vse elemente vrednot in izkušenj destinacije, 
ki se nato primerno predstavijo tržišču. 

18.  Upravljanje destinacije  

Upravljanje destinacije lahko vključuje načrtovanje rabe 
zemljišč, preverjanje dovoljenj za poslovanje in 
coniranje, okoljske in druge uredbe, pobude za 
poslovno povezovanje in množico drugih postopkov za 
oblikovanje razvoja in dnevnih izvajanj dejavnosti, ki so 
povezane s turizmom.  

19.  Organizacija za A.1.1.2 Organizacija za upravljanje destinacije: družba ali druga 
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upravljanje destinacije  oblika organizacije (turistični odbori, gospodarske 
zbornice itd.), ki se ukvarja z razširitvijo turizma na 
destinaciji, nadziranjem vplivov turizma na gostiteljsko 
skupnost in okolje, izboljšanjem javne podobe 
destinacije in usklajevanjem strateškega razvoja 
destinacije. 
 

20.  
Informacije o destinaciji 
za obiskovalce 

A.4.1.1 

Brošure, spletne strani, aplikacije za mobilne telefone in 
druge oblike tako tiskanih kot digitalnih medijev, s 
katerimi obiskovalca obveščamo in mu pomagamo pri 
načrtovanju bivanja na destinaciji. 

21.  
Neposredno 
zaposlovanje v turizmu 

B.3.1 

Zaposlovanje v turističnih industrijah se lahko meri s 
štetjem oseb, ki v turistični industriji delujejo v 
katerikoli od svojih služb, štetjem oseb, ki imajo v 
turizmu svojo glavno službo, štetjem vseh delovnih 
mest v turistični industriji ali pa s številkami v 
ekvivalentu polne zaposlitve. 
Vir: Svetovna turistična organizacija Združenih narodov 

22.  
Straniščne školjke z 
dvojnim sistemom 
splakovanja 

D.5.1.1 

Straniščna školjka z dvojnim sistemom splakovanja je 
oblika straniščne školjke s sistemom splakovanja, ki ima 
dva gumba ali ročici za splakovanje različnih količin 
vode, kar ob primerni uporabi prepolovi količino 
porabljene vode. 

23.  Poraba energije D.6.1 
Količina energije, ki služi kot vir ogrevanja, elektrike ali 
surovin in se porabi v postopku ali sistemu ali pa jo 
porabi organizacija ali skupnost. 

24.  
Okoljska/ 
kvalitativna/ 
trajnost 

A.2.1 
Okoljska/kvalitativna/trajnost se skupaj nanaša na vrsto 
ali razvrščanje sistema potrjevanja ali označevanja.  

25.  
Blago in storitve 
pravične trgovine 

B.5.1 
B.5.1.1 

Pravična trgovina: shema potrjevanja, ki ocenjuje 
gospodarske, družbene in okoljske vplive pridobivanja 
kmetijskih proizvodov in trgovanja z njimi, predvsem gre 
za: kavo, sladkor, čaj, čokolado in drugo. 

26.  Požarna varnost B.4.1 
Varnostni ukrepi, s katerimi se prepreči ali zmanjša 
verjetnost požara, ki sicer lahko povzroči smrt, 
poškodbe ali premoženjsko škodo.  

27.  
Globalna pobuda za 
poročanje 

A.2.1.1 

Globalna pobuda za poročanje: postopek, ki vključuje 
več deležnikov, in neodvisna institucija, ki ima nalogo, 
da razvija in širi splošno veljavne smernice za poročanje 
o trajnosti.  
Vir: STI 

28.  Kazalnik  

Kvantitativni ali kvalitativni dejavnik ali spremenljivka, ki 
zagotavlja enostavna in zanesljiva sredstva za merjenje 
uspeha. 
Vir: Svet za trajnostni razvoj turizma 

29.  
Svetlobno 
onesnaževanje 

D.8.1 
D.8.1.1 

Nezaželena, škodljiva ali neprijetna svetloba, ki je 
nerazumno vsiljiva in jo navadno povzroča človek. 
Vir: STI 

30.  Lokalna imetja C.4.1.2 
Lokalna imetja ali imetja skupnosti so zemljišča in 
stavbe, ki jih imajo v lasti ali jih upravljajo organizacije, 
ki pripadajo skupnosti. 

31.  Lokalni koordinator  Lokalni „prvak“, ki je pripravljen začeti z izvajanjem 
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destinacije evropskega turističnega sistema kazalnikov na svoji 
destinaciji. To je lahko starejši predstavnik iz 
organizacije za upravljanje destinacije, odbora za trženje 
destinacije, sveta za turizem, lokalnih/regionalnih 
turističnih organov, ministrstva za turizem, zasebnega 
sektorja ali turistične zveze.  
Vloga lokalnega koordinatorja destinacije navadno 
vključuje načrtovanje, upravljanje, spremljanje, 
promocijo, trženje, lahko pa vključuje tudi usposabljanje 
in standarde kakovosti. Vloga lokalnih koordinatorjev 
destinacij je bistvenega pomena. Za prevzem vloge bo 
posameznik moral pokazati, da je sposoben zbrati in 
vplivati na deležnike, da zna dostopati do pomembnih 
podatkov (ali da lahko dostopa do njih prek drugih 
posameznikov), da se mu lahko zaupa shranjevanje 
podatkov (ki so lahko tudi občutljive narave) in da 
razpolaga z določeno mero upravljalne avtoritete. 

32.  Lokalno blago in storitve B.5.1 

Lokalno blago in storitve lahko zmanjšajo vpliv turizma 
na okolje, nagovorijo družbena vprašanja in izboljšajo 
preživljanje posameznikov in skupnosti, hkrati pa 
zmanjšajo stroške delovanja. 

33.  
Lokalno/  
regionalno 

B.5.1.2 

Območje v neposredni bližini podjetij in poslovanja, ki 
pa je odvisno od zgoščenosti lokacije. Določitev 
„lokalnega“ na ravni poslovanja (na primer v radiju 
10 km, znotraj občine itd.), ki se uporablja tudi za merila 
in kazalnike, bi se morala izvesti ob sestavi prostorskega 
akta in se vanj tudi zabeležiti. 
Vir: Svet za trajnostni razvoj turizma 

34.  Lokalni promet  
C.3.1.1 
D.1.1.1 

Javni promet, javni prevoz ali javni tranzit je skupna 
prevozna storitev za potnike, ki je na voljo splošni 
javnosti, vključuje pa avtobuse, trolejbuse, tramvaje, 
vlake ter hitri prevoz (podzemne železnice) in trajekte. 

35.  
Razsvetljava z nizko 
porabo energije 

D.6.1.1 
Razsvetljava, ki zagotavlja enako stopnjo osvetljave, a 
porabi manj električne energije v primerjavi s 
tradicionalno razsvetljavo (na primer svetlobne diode). 

36.  
Pršne glave z nizkim 
pretokom vode 

D.5.1.1 Pršna glava, ki zmanjša pretok vode. 

37.  Vodilni položaji C.2.1.1 

Kateri koli položaj, ki poslovanju zagotavlja naslednje tri 
dejavnosti: nadzor in odgovornost za povečanje 
uspešnosti dela drugih, dodelitev dela, materiala in 
kapitala za tvorjenje visokega zaslužka in odločanje. 
Vir: Svet za trajnostni razvoj turizma 

38.  Oblike prevoza D.1.1 
Vrsta prevoza za potovanje med začetno točko in 
destinacijo, vključuje pa lahko hojo, kolesarjenje ter tudi 
vse oblike prevoznih sredstev z motornim pogonom. 

39.  Spremljanje  

Sprotno pregledovanje in ocenjevanje naravne in 
kulturne neokrnjenosti danega kraja, da bi se odkrile 
spremembe njegovega stanja v primerjavi s temeljnim 
stanjem. 
Vir: GDRC 

40.  
Obremenjevanje s 
hrupom 

D.8.1 
D.8.1.1 

Nezaželeni, škodljivi ali neprijetni zvoki, ki so 
nerazumno vsiljivi. Priporoča se, da se ljudje ne 
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izpostavljajo ravnem hrupa, ki bi presegale 
85 decibelov, za več kot šest zaporednih ur. 
Vir: STI 

41.  
Stopnja zasedenosti (po 
sobi) 

B.2.2 

Odstotek sob, ki so zasedene v določenem časovnem 
obdobju. Izračunamo jo tako, da število sob, ki so 
zasedene v določenem obdobju, delimo s številom sob, 
ki so na voljo v istem časovnem obdobju. 
 

42.  
Uradne turistične 
informacije 

A.4.1 

Pooblaščeno trženje, ki ga opravlja organizacija za 
upravljanje destinacije, in promocijska gradiva, vključno 
s turističnimi statističnimi podatki, dejstvi in številkami.  
Glej „informacije o destinaciji za obiskovalce“. 

43.  Reciklirano D.3.2 

Proizvodi, ki lahko vsebujejo poporabniške ali 
predporabniške materiale. Če je vsebina proizvoda 
označena le z „reciklirano“, poporabniška vsebina pa ni 
navedena, je možno, da proizvod vsebuje le 
predporabniške materiale. 
Vir: STI 

44.  Reciklirana voda 
D.5.1.2 
D.5.1.3 

Obnovljena voda (ali siva voda) je bivša odpadna voda 
(odplake), iz katere se odstranijo trdni delci in določene 
nečistoče, nato pa se uporabi za namakanje pri 
trajnostnem urejanju pokrajine ali za napolnitev 
vodonosnikov podtalnice.  

45.  Relativni prispevek B.1.1.1 

Vloga, ki jo imajo turistični odhodki za kapital in 
povpraševanje na trgu dela, ter njen odnos do drugih 
gospodarskih sektorjev v gospodarski dejavnosti 
destinacije. 

46.  Obnovljiva energija D.6.1.2 

Energija, pridobljena iz naravnih virov, kot so sončna 
svetloba, veter, dež, plimovanje, geotermalna toplota, 
ki se polnijo naravno, a le, ko se uporabljajo tako, da se 
ne ruši ravnovesja v ekosistemu. 
Vir: Svet za trajnostni razvoj turizma 

47.  
Vračajoči se/povratni 
obiskovalci 

A.3.1.1 

Vračajoči se obiskovalci: število posameznih 
obiskovalcev, ki destinacijo obiščejo dvakrat ali večkrat. 
 

Povratni obiskovalci: število posameznih obiskovalcev, 
ki destinacijo obiščejo po začetnem obisku. 

48.  Prebivalec A.1.1.1 

Prebivalci, ki na območju živijo že dovolj dolgo, da igrajo 
vlogo tudi pri oblikovanju in določanju svoje skupnosti 
ter njene kulturne identitete na pozitiven način. 
Vir: STI 

49.  
Zadovoljstvo 
prebivalcev 

A.1.1.1 
C.1.1.1 

Zadovoljstvo prebivalcev se določi s pomočjo 
kombinacije zaznanih koristi turizma za identiteto 
destinacije, skupnost in za prebivalce same. 

50.  
Dohodek na prosto 
sobo 

B.2.2.1 
Dohodek na prosto sobo je merilo v hotelski dejavnosti, 
ki se izračuna tako, da povprečno ceno za hotelsko sobo 
na dan pomnožimo s stopnjo zasedenosti hotela. 

51.  Enodnevni obiskovalci 
B.1.1.2 
B.1.1.3 
B.2.1.1 

Obiskovalci, ki prispejo in odidejo na isti dan (brez 
prenočitve), ne glede na vzroke njihovega potovanja. 

52.  Sezonsko B.3.1.1 
Nihajoče, omejeno z letnim časom ali časom v letu 
oziroma odvisno od njega. Razporeditev skupnega 
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povpraševanja po proizvodu ali destinaciji po časovnem 
obdobju, navadno izražena glede na sezonsko in 
zunajsezonsko obdobje, da lahko razlikujemo med 
obdobjem, ko je povpraševanje nadpovprečno, in 
obratno. 

53.  
Druga 
stanovanja/stanovanja 
za najem 

C.1.1.3 

Počitniški dom (včasih tudi dopustniški dom) je dodatno 
bivališče, ki ga obiskujejo člani gospodinjstva, predvsem 
za namene rekreacije, počitnic ali drugih oblik prostega 
časa. 
Vir: Svetovna turistična organizacija Združenih narodov 

 

54.  
Sekundarno čiščenje 
odplak 

D.4.1 

Glej „Osrednji kanalizacijski sistem“ 
Pri primarnem čiščenju odplak se s presejevanjem in 
usedanjem odstranijo večji plavajoči delci. Dohodne 
odpadne vode tečejo skozi eno ali več sit, nato pa 
stečejo v prostore za usedanje, kjer se upočasnijo ravno 
dovolj, da se pesek, prod in druge neorganske snovi 
lahko izločijo z usedanjem. V čistilnih napravah, kjer se 
izvaja le primarno čiščenje, se odpadna voda klorira, 
nato pa se izpusti v vodni obtok. Brozga ali usedlina 
večjih trdih delcev se odstrani, posuši in odvrže. 
Primarno čiščenje odstrani od 50 do 65 % 
neraztopljenih trdih snovi, biološko potrebo po kisiku pa 
zmanjša za od 25 do 40 %. Pri čistilnem postopku velja, 
da primarno čiščenje vode samo po sebi ni dovolj za 
zaščito okolja in zdravja ljudi. 
Sekundarno čiščenje se navezuje na postopek, ki je 
podoben naravnemu biološkemu razpadanju. Aerobne 
bakterije in drugi mikroorganizmi se uporabijo za 
pretvorbo organskih snovi v neorganski ogljikov dioksid, 
vodo in minerale. Čiščenje prek kamnov, ki poteka prek 
kamnitega dna, pokritega s plastjo mikrobov, odstrani 
organske snovi, ki so sicer prisotne v vodi. Namesto tega 
se lahko uporabijo postopki, ki vsebujejo aktivno blato. 
Po primarnem in sekundarnem čiščenju se stopnja 
neraztopljenih trdih snovi in biološka potreba po kisiku 
v odpadni vodi zmanjšata za od 90 do 95 %. Ta stopnja 
čiščenja pa ni učinkovita za odstranjevanje virusov, 
težkih kovin, raztopljenih mineralov ali določenih 
kemikalij. 
Vir: Enciklopedija javnega zdravja (Encyclopedia of Public Health) 

55.  Mehka mobilnost D.1.1.1 
Podnebju prijazen promet, pri katerem se ne 
uporabljajo prevozna sredstva na motorni pogon. 

56.  
Pripravništva za 
študente 

B.3.1.2 
Pripravništvo nudi usposabljanje na samem delovnem 
mestu za nadaljnjo poklicno pot in je lahko plačano ali 
neplačano. 

57.  
Trajnostno blago in 
storitve 

B.5.1 
B.5.1.1 

Trajnostni proizvodi in storitve nudijo okoljske, 
družbene in gospodarske koristi, pri tem pa skozi svojo 
celotno komercialno pot, od zbiranja surovin do končne 
prodaje, ščitijo zdravje prebivalstva, blaginjo in okolje.  
Vir: Družba za trajnostne proizvode (Sustainable Products 
Corporation) 
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58.  Trajnostni turizem  

Turizem, ki je zastavljen tako, da vodi k upravljanju vseh 
virov na način, ki omogoča izpolnitev vseh 
gospodarskih, družbenih in estetskih potreb, hkrati 
ohranja kulturno neokrnjenost, pomembne ekološke 
procese, biološko raznovrstnost in podporne sisteme za 
življenje. 
Vir: Svetovna turistična organizacija Združenih narodov 

59.  

Načrt za trajnostni 
turizem/ 
Strategija ukrepov za 
trajnostni turizem 

A.1.1 

Izjava o namenih in načelih organizacije, ki jo poda, 
glede svojih okoljskih, družbeno-kulturnih in 
gospodarskih dejavnosti, ki ji nudi okvir, da lahko izvaja 
ukrepe in določi svoje okoljske, družbeno-kulturne in 
gospodarske cilje, hkrati pa tudi načrte in sisteme 
trajnostnega upravljanja. 

60.  
Terciarno čiščenje 
odplak 

D.4.1.1 

Glej „Osrednji kanalizacijski sistem“ 
Glej „Sekundarno čiščenje odplak“ 
Terciarno čiščenje je napredna oblika čiščenja. Stopnjo 
neraztopljenih trdnih snovi in biološke potrebe po kisiku 
lahko zmanjša na približno 1 % količine, ki je bila 
prisotna pri odplakah pred čiščenjem. Postopki 
naprednega čiščenja vsebujejo več bioloških, kemičnih 
ali fizičnih mehanizmov. 
Vir: Enciklopedija javnega zdravja (Encyclopedia of Public Health) 

61.  Turistično podjetje  
Organizacija ali dejavnost, ki turistom nudi eno ali več 
storitev. 

62.  Turist  

Obiskovalec (domač, ki je namenjen v državo ali iz 
države) je opredeljen kot turist (ali obiskovalec, ki 
prenoči), če njegovo/njeno potovanje vključuje 
prenočitev. 
Vir: Svetovna turistična organizacija Združenih narodov 

63.  Turistične nočitve 
B.1.1 
B.2.1 

Ko turist prenoči na destinaciji, stran od doma ali 
primarnega bivališča. 

64.  
Tradicionalna/ 
lokalna kultura 

C.4.1.2 

Tradicionalna kultura se nanaša na ljudske običaje in 
vrednote, kot so religija, filozofija, moralni standardi, 
zakoni, politika, gospodarstvo, družba, zgodovina, 
literatura in umetnost, ki so se ohranile skozi dolgo 
časovno obdobje. 

65.  Obiskovalec  

Obiskovalec je popotnik, ki potuje do glavne destinacije, 
ki je zunaj njegovega domačega okolja, za obdobje, 
krajše od enega leta, s kakršnim koli razlogom (posel, 
prosti čas, osebni razlogi) razen z namenom zaposlitve 
pri organizaciji destinacije v državi ali kraju, ki ga obišče. 
Obiskovalec (domač, namenjen v državo ali iz nje) je 
opredeljen kot turist (ali obiskovalec, ki prenoči), če 
njegovo potovanje vključuje prenočitev, sicer pa kot 
enodnevni obiskovalec (ali izletnik). 
Vir: Svetovna turistična organizacija Združenih narodov 

66.  
Zadovoljstvo 
obiskovalcev 

A.3.1 

Zadovoljstvo obiskovalcev določa kombinacija zaznanih 
vrednot in kakovosti, pričakovanj potrošnika in dejanske 
izkušnje. Splošno zadovoljstvo obiskovalca bo povečalo 
možnost ponovnega obiska, podaljšanja časa bivanja, 
povečanja porabe, povečanja donosa in ustnega 
priporočila.  
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67.  Ranljiva območja D.2.1.2 

Izpostavljenost ali občutljivost območja na določene 
nevarnosti ali vrste nevarnosti, kot so suše, poplave, 
nevihte, obdobja obsežnih padavin, plazovi, tornadi, 
orkani/cikloni, ognjeniški izbruhi, potresi, vročinski 
valovi ali plazovi. 

68.  Ločevanje odpadkov D.3.1.1 
Razporejanje odpadkov, preden se zberejo ali 
odstranijo. 

69.  Pisoarji brez vode D.5.1.1 
Pisoar, ki deluje brez splakovanja vode in zato ne 
porablja čiste vode. 

 

PROFIL DESTINACIJE 

S tem obrazcem lahko deležnikom zagotovite splošen pregled nad vašo 
destinacijo. Izpolnite ga tako, da bo odgovarjal vašim potrebam, po potrebi 

pa ga lahko tudi dopolnite. 
 

DESTINACIJA:  
 

DRŽAVA:  
 

MEJA DESTINACIJE:   
    

LOKACIJA:  PREGLED:  
Opis  Razdalja od prestolnice 

države (km) 

Glavne vrste turizma in 
najbolj priljubljene 
dejavnosti 

Pet najbolj priljubljenih 
turističnih atrakcij (vključno 
z okoljskimi in kulturnimi 
atrakcijami) 

Mbhh 
 
gg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. ________________ 

 
2. ________________ 

 
3. ________________ 

 
4. ________________ 

 
5. ________________ 

 

GEOGRAFIJA:   VREMENSKI VZOREC: 
Približna velikost 
destinacije (v km²) in 
osnovne fizične 
značilnosti (reke, hribi, 
zalivi itd.). 

Prevladujoča 
življenjska okolja 
(označite z X) 

Stopnja biotske 
raznovrstnosti (obseg 
različnih rastlinskih in 
živalskih vrst) 

Povprečno število ur sončne 
svetlobe,  
padavine in temperature po 
letnih časih 
 

  
Urbano:____________ 
Peščena/prodnata 
plaža:____ 
Pušča/resava: ____ 
Kmetijska površina:_______ 
Gozd/gozdne 
površine:______ 
Alpsko:_________ 
Goščava:______ 
Puščava: ________ 

 
NIZKA biotska raznovrstnost 
(majhen razpon vrst, ki so 
prisotne):_______ 
 
SREDNJA biotska 

raznovrstnost:______ 
 

    VISOKA biotska 
raznovrstnost (prisotnih je 
mnogo različnih rastlinskih 

 
Sončna svetloba: 
Poletje: ________ ur 

    Zima: _________ ur 
 
    Padavine 

 Poletje: _______mm 
     Zima: ________mm  
 
    Temperature 

Poletje: 
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Mokrišče:_______ 
Drugo (prosimo za opis): 
_____________________ 

in živalskih vrst):________ 
 

Podnevi: ___C    Ponoči: ___C 
Zima:  

    Podnevi: ___C    Ponoči: ___C 
 

PROMETNE 
POVEZAVE: 

   

Razdalja od najbližjega 
lokalnega in 
mednarodnega letališča (v 
km) 

Podrobnosti o 
morebitnih letalskih 
prevoznikih in/ali 
ladijskih linijah, ki 
obiskovalcem nudijo 
prevoz do destinacije  

Javne prometne 
povezave do vaše 
destinacije (označite z X) 
 

Dodatni zasebni dogovori o 
prevozu obiskovalcev do 
destinacije 

 
 

 
Letalske družbe: 
 
 
Ponudniki ladijskih prevozov: 
 
 
 
 

 
Vlak: _____ 
Podzemna železnica:_____ 
Tramvaj:______ 
Avtobus za dolge 
razdalje:_____ 
Avtobus:_______ 
Taksi:_______ 
Trajekt: ______ 
Drugo (prosimo za 
opis):_____________ 

 
 

PREBIVALSTVO:    
Število stalnih prebivalcev  Gostota poseljenosti Poletno/zimsko 

razmerje med 
prebivalci in 
turisti  

Odstotek prebivalcev, ki so 
zaposleni na delovnih 
mestih, povezanih s 
turizmom 

 
Št. stalnih 
prebivalcev:_________________ 
 
 

 
Gostota poseljenosti: 

_________ na km² 

  

TURISTI:    
Število obiskovalcev na 
leto, skupno in 
razčlenjeno z glavnim 
trgom 

Letni prihodi po vrsti 
prevoza 

Povprečna poraba 
turistov (na osebo /na 

dan) 

Povprečen čas bivanja 

 
Skupno število obiskovalcev na 
leto: 
Skupno število enodnevnih 
obiskovalcev na leto: 
Skupno število domačih 
obiskovalcev na leto:  
 
Trgi primarnih virov: 
(po državi in številu 
obiskovalcev, na primer Nemčija 
– 40 000): 
1. 
_________________________ 
2. 
_________________________ 
3. 
_________________________ 
4. 
_________________________ 

  

 
Zračni: 
 
Morski: 
 
Železniški: 
 
Z zasebnim avtomobilom: 
 
Drugo:  
 

  



PRIROČNIK ZA SISTEM KAZALNIKOV ZA EVROPSKI TURIZEM 
 

49 | S t r a n  
 

TURISTIČNE 

ZGRADBE: 
   

Približno število hotelov 
(po klasifikaciji z 
zvezdicami) in sob na 
destinaciji 

Druge vrste nastanitve, 
ki so na voljo (in 
približna števila)  

Približno število 
restavracij  

Približno število gostiln 
(nočnih klubov, pivnic itd.) 

 
Hoteli: 
 
Sobe: 

 
Vile: _________ 
Apartmaji:______ 
Hostli:__________ 
Kampi:________ 
Drugo (prosimo za 
opis):______________ 
 

  

VSE DODATNE INFORMACIJE, KI JIH NISTE MOGLI VKLJUČITI V ZGORNJE ODDELKE, A SO POMEMBNE ZA 
VAŠO DESTINACIJO: 
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ANKETA O UPRAVLJANJU DESTINACIJE 

 
ANKETA O UPRAVLJANJU DESTINACIJE 

 
Ta anketa vsebuje seznam vprašanj, ki jih lahko uporabite za zbiranje informacij, potrebnih za 

kazalnike, ki so pomembni za podatke o upravljanju destinacije. 
Uporabite lahko vsa vprašanja ali pa le tista, ki jih izberete. 

 
Prosimo, upoštevajte: ustrezne kazalnike za vsako vprašanje smo pustili v anketi, da bi pokazali, kako 

se vprašanja ankete nanašajo na različne kazalnike. 

 
Prosimo, vzemite si nekaj minut časa in odgovorite na vprašanja v tej anketi in si tako ustvarite bolj 
jasno podobo o vaši destinaciji. 
 
GLAVNI KAZALNIK 
C.1.1  Število turistov/obiskovalcev na 100 prebivalcev 
Prosimo, navedite skupno število domačih prebivalcev na vaši destinaciji: 

__________________________ 
 
 
Koliko turistov/obiskovalcev sprejmete na leto? 

___________________________ 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
C.1.1.3 Število drugih stanovanj/stanovanj za najem na 100 domačih stanovanj 
Koliko stalnih prebivališč je na vaši destinaciji? 

__________________________ 
 
Koliko drugih stanovanj/stanovanj za najem je na vaši destinaciji? 

__________________________ 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
A.1.1.2 Odstotek destinacije, ki jo zastopa organizacija za upravljanje destinacije 
Koliko mest, vasi, velemest obsega vaša destinacija? 

__________________________ 
 
Ali vaša organizacija za upravljanje destinacije predstavlja vse skupnosti, ki so pod vašo krajevno 
pristojnostjo? 

□ Da  □ Ne 
    

Če je odgovor ne, naštejte skupnosti, ki jih ne predstavljate, in na kratko 
navedite razloge, zakaj je temu tako: 
_______________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
IZBIRNI KAZALNIK 
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ANKETA O UPRAVLJANJU DESTINACIJE 

 
B.1.1.1 Relativni prispevek turizma h gospodarstvu destinacije (% BDP) 
Kolikšen odstotek gospodarstva vaše destinacije predstavlja turizem (% BDP)? 

__________________________ 
GLAVNI KAZALNIK 
B.3.1  Neposredno zaposlovanje v turizmu kot odstotek celotnega zaposlovanja 
Koliko prebivalcev je neposredno zaposlenih v turizmu? 

__________________________ 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
B.1.1  Število turističnih nočitev na mesec 
Koliko turističnih nočitev ste zabeležili na destinaciji v preteklem letu? 

__________________________ 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
C.1.1.2 Število ležišč, ki so na voljo v komercialnih nastanitvenih prostorih za obiskovalce na 
100 prebivalcev 
Kolikšno je skupno število ležišč, ki so na voljo na vaši destinaciji? 

__________________________ 
 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
B.2.2  Stopnja zasedenosti v komercialnih nastanitvenih prostorih na mesec in povprečna 
zasedenost za leto 
Prosimo, navedite stopnjo zasedenosti na vaši destinaciji za lansko leto na mesec: 
 

Januar  

Februar  

Marec  

April  

Maj  

Junij  

Julij  

Avgust  

September  

Oktober  

November  

December  

 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
B.2.2.1 Povprečna cena sobe na destinaciji 
Kakšna je povprečna cena sobe za nastanitev na vaši destinaciji? 

__________________________ 
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ANKETA O UPRAVLJANJU DESTINACIJE 

 
 
GLAVNI KAZALNIK 
B.2.1  Povprečen čas bivanja turistov (nočitve) 
Kakšen je povprečen čas bivanja turistov (koliko noči turisti navadno ostanejo na vaši destinaciji)? 

__________________________ 
IZBIRNI KAZALNIK 
B.2.1.1 Povprečen čas bivanja enodnevnih obiskovalcev (ure) 
Prosimo, navedite koliko ur prebijejo enodnevni obiskovalci na vaši destinaciji: 

__________________________ 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
A.1.1  Odstotek destinacije s trajnostno turistično strategijo/delovnim načrtom, z dogovorjenim 
spremljanjem, nadzorom razvoja in ureditvijo ocenjevanja 
Ali ima vaša destinacija trajnostno turistično strategijo/delovni načrt z dogovorjenim spremljanjem, 
nadzorom razvoja in ureditvijo ocenjevanja? 

□ Da  □ Ne 
 
 

Prosimo, pojasnite vaš odgovor: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
Če imate trajnostno turistično strategijo/delovni načrt, ali vse skupnosti vaše destinacije sodelujejo 
pri strategiji/delovnem načrtu? 

□ Da  □ Ne  □ Nekatere 
 
 
Prosimo, pojasnite vaš odgovor: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
B.5.1.1 Odstotek destinacije, kjer je v veljavi politika, ki spodbuja lokalne ter trajnostne proizvode 
in storitve pravične trgovine 
Ali obstaja politika destinacije, ki spodbuja nakupovanje in uporabo lokalnih in trajnostnih 
proizvodov in storitev pravične trgovine? 

□ Da  □ Ne 
 

Če je odgovor da, ali vse skupnosti vaše destinacije sodelujejo pri omenjeni politiki? 
□ Da  □ Ne  □ Nekatere 
 
Prosimo, pojasnite vaš odgovor: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
GLAVNI KAZALNIK 
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ANKETA O UPRAVLJANJU DESTINACIJE 

 
C.4.1  Odstotek destinacije, kjer je v veljavi politika ali načrt, ki varuje kulturno dediščino 
Ali je na vaši destinaciji v veljavi politika, ki varuje in krepi kulturno dediščino? 

□ Da  □ Ne 
 

Če je odgovor da, ali vse skupnosti vaše destinacije sodelujejo pri omenjeni politiki? 
□ Da  □ Ne  □ Nekatere 

 
Prosimo, pojasnite vaš odgovor: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
C.4.1.2 Odstotek največjih dogodkov destinacije, ki se osredotočajo na tradicionalno/lokalno 
kulturo in imetje 
Prosimo, da naštejete največje dogodke (do deset), ki jih organizirate na vaši destinaciji. 
Prosimo, da v ustreznih okencih označite tiste dogodke, ki temeljijo na tradicionalni/lokalni kulturi: 
 

1. _____________________________________                     □ 
2. _____________________________________                     □ 
3. _____________________________________                     □ 
4. _____________________________________                     □ 
5. _____________________________________                     □ 
6. _____________________________________                     □ 
7. _____________________________________                     □ 
8. _____________________________________                     □ 
9. _____________________________________                     □ 
10. _____________________________________                     □ 

 
IZBIRNI KAZALNIK 
D.2.1.1 Odstotek destinacij, ki so vključene v strategijo ali načrtovanje prilagajanja na podnebne 
spremembe 
Ali vaša destinacija sodeluje pri strateškem načrtovanju prilagajanja na podnebne spremembe (na 
primer zbiranje in skladiščenje vode, preselitev turističnih atrakcij, če je to primerno, itd.)? 

□ Da  □ Ne 
 

Če je odgovor da, ali vse skupnosti vaše destinacije sodelujejo pri omenjeni strategiji? 
□ Da  □ Ne  □ Nekatere 

 
Prosimo, pojasnite vaš odgovor: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Kako veliko je skupno geografsko območje (km2) vaše destinacije? 

__________________________ 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
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ANKETA O UPRAVLJANJU DESTINACIJE 

 
 
D.7.1 Odstotek destinacije (območje v km2), ki je določen za zaščito 
Kako veliko je skupno geografsko območje (km2), ki je znotraj destinacije določeno za zaščito? 

__________________________ 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
D.7.1.2 Odstotek destinacije, kjer je v veljavi načrt za upravljanje in spremljanje biotske 
raznovrstnosti 
Kako veliko je skupno geografsko območje (km2), kjer je v veljavi načrt za upravljanje in spremljanje 
biotske raznovrstnosti? 

__________________________ 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
D.8.1 Na destinaciji so v veljavi politike, ki od turističnih podjetij zahtevajo, da čim bolj 
zmanjšajo svetlobno onesnaževanje in obremenjevanje s hrupom 
Ali so na vaši destinaciji v veljavi politike, ki od turističnih podjetij zahtevajo, da čim bolj zmanjšajo 
svetlobno onesnaževanje in obremenjevanje s hrupom? 

□ Da  □ Ne 
 

Če je odgovor da, ali vsa podjetja vaše destinacije sodelujejo pri omenjeni strategiji? 
□ Da  □ Ne  □ Nekatera 
 
Prosimo, pojasnite vaš odgovor: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
IZBIRNI KAZALNIK 
D.8.1.1 Odstotek destinacije in odstotek prebivalstva, ki spadata pod lokalno strategijo in/ali 
načrte za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in obremenjevanja s hrupom 
Ali ima vaša destinacija lokalno strategijo in/ali načrte za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in 
obremenjevanja s hrupom? 

□ Da  □ Ne 
 

Če je odgovor da, kolikšen je obseg politike o svetlobnem onesnaževanju/obremenjevanju s 
hrupom? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Če je odgovor da, kolikšen odstotek prebivalstva živi na območju, kjer je v veljavi ta 
strategija? 
_________________________________________ 
 

 
IZBIRNI KAZALNIK 
C.3.1.1 Odstotek destinacije, kjer je na voljo javni prevoz, ki je dostopen invalidom in ljudem s 
posebnimi zahtevami glede dostopa 
Kako veliko je skupno geografsko območje (km2) na vaši destinaciji, kjer je na voljo javni prevoz, ki je 
dostopen invalidnim potnikom? 
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ANKETA O UPRAVLJANJU DESTINACIJE 

 
__________________________ 
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ANKETA ZA PODJETJA 

ANKETA ZA PODJETJA 
 

Ta anketa vsebuje seznam vprašanj, ki jih lahko uporabite za zbiranje informacij, potrebnih za 
kazalnike, ki so pomembni za podatke o podjetjih. Uporabite lahko vsa vprašanja ali pa le tista, ki jih 

izberete. 
 

Prosimo, upoštevajte: ustrezne kazalnike za vsako vprašanje smo pustili v anketi, da bi pokazali, kako 
se vprašanja ankete nanašajo na različne kazalnike. 

Preden anketo dejansko uporabite, izbrišite informacije o kazalnikih. 

 
 
Prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati kakovost naše destinacije. Vsi 
odgovori so zaupni. Hvala za sodelovanje. 
 
 
Prosimo, navedite vrsto vašega podjetja: 

□ Nastanitve 
□ Gostinstvo 
□ Ponudnik zabave 
□ Ponudnik rekreacije na prostem 
□ Prevoz 
□ Drugo, prosimo navedite podrobnosti: ______________________ 

 
 
 
Prosimo, navedite svoj položaj v podjetju: 

_______________________________ 
 
 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
B.3.1.1 Odstotek služb v turizmu, ki so sezonske 
Koliko zaposlenih imate prek celotnega leta? 

_________  Zaposleni s polnim delovnim časom 
_________ Zaposleni s skrajšanim delovnim časom 
_________  Sezonski delavci 
_________  Pripravniki/stažisti 
_________  Drugo, prosimo navedite podrobnosti: 
____________________________________ 

 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
B.3.1.2 Odstotek turističnih podjetij, ki nudijo pripravništva za študente 
Ali vaše podjetje nudi programe študentskih pripravništev? 

□ Da  □ Ne 
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GLAVNI KAZALNIK 
C.2.1  Odstotek moških in žensk, zaposlenih v turizmu 
Koliko žensk in koliko moških je zaposlenih v vašem podjetju? 
 

Ženske Moški  
_______ _______ Zaposleni s polnim delovnim časom 
_______ _______ Zaposleni s skrajšanim delovnim časom 
_______ _______ Sezonski delavci 
_______ _______ Pripravniki/stažisti 
_______ _______ Drugo, prosimo navedite podrobnosti: 

___________________________________ 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
C.2.1.1 Odstotek turističnih podjetij, kjer je na položaju generalnega direktorja ženska 
Ali je na položaju generalnega direktorja v vašem podjetju ženska ali moški? 

______ Ženska  ______ Moški 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
C.2.1.2 Povprečna plača v turizmu za ženske v primerjavi s povprečno plačo za moške (razvrščeno 
po vrsti turističnih služb) 
Prosimo, navedite bruto znesek skupne mesečne plače za vaše zaposlene: 
 

 Število žensk: Število moških: 

Zaposleni s skrajšanim 
delovnim časom 

 
# _______________ 
 
 
Skupna bruto plača 
 
€_______________ 
 

 
# _______________ 
 
 
Skupna bruto plača 
 
€_______________ 
 

 Število žensk: Število moških: 

Začetna stopnja/ 
delovno mesto, ki ne 
zahteva posebnih veščin 

 
# _______________ 
 
 
Skupna bruto plača 
 
€_______________ 
 

 
# _______________ 
 
 
Skupna bruto plača 
 
€_______________ 
 

 Število žensk: Število moških: 
Srednja stopnja/ 
delovno mesto, ki 

 
# _______________ 

 
# _______________ 
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zahteva veščine  
 
Skupna bruto plača 
 
€_______________ 
 

 
 
Skupna bruto plača 
 
€_______________ 
 

 Število žensk: Število moških: 

Srednji vodstveni položaj 

 
# _______________ 
 
 
Skupna bruto plača 
 
€_______________ 
 

 
# _______________ 
 
 
Skupna bruto plača 
 
€_______________ 
 

 Število žensk: Število moških: 

Položaj v izvršnem 
vodstvu 

 
# _______________ 
 
 
Skupna bruto plača 
 
€_______________ 
 

 
# _______________ 
 
 
Skupna bruto plača 
 
€_______________ 
 

 Število žensk: Število moških: 

Drugo, prosimo navedite 
podrobnosti: 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

 
# _______________ 
 
 
Skupna bruto plača 
 
€_______________ 
 

 
# _______________ 
 
 
Skupna bruto plača 
 
€_______________ 
 

 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
B.2.2.1 Povprečna cena sobe na destinaciji 
Če vaše podjetje nudi nastanitve, kakšna je vaša povprečna cena sobe? 

________  □ Podatek ni na voljo 
 
 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
C.3.2 Odstotek atrakcij za obiskovalce, ki so dostopne za invalide in/ali sodelujejo v priznanih 
programih za podpiranje dostopnosti 
Ali sodelujete v priznanih programih za podpiranje dostopnosti (sistem potrjevanja ali označevanja, 
ki ocenjuje dostopnost nastanitvenih prostorov in atrakcij za ljudi z omejeno mobilnostjo)? 
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□ Da  □ Ne 
 
 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
C.3.1  Odstotek komercialnih nastanitvenih prostorov, ki sodelujejo v priznanih programih za 
podpiranje dostopnosti in/ali nudijo sobe, ki so dostopne za invalide 
Če vaše podjetje nudi nastanitve, ali imate sobe, ki so prilagojene posebnim potrebam invalidnih 
obiskovalcev ali obiskovalcev z omejeno mobilnostjo? 

□ Da  □ Ne  □ Podatek ni na voljo 
 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
B.4.1 Odstotek turističnih podjetij, v katerih se je v preteklem letu opravil pregled požarne 
varnosti 
Ali se je v vašem podjetju v preteklem letu opravil pregled požarne varnosti?  

□ Da  □ Ne   
 
    Datum pregleda: ______________ 

 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
B.2.1.2 Odstotek desetih največjih turističnih podjetij, ki so vključena v upravljanje/skupno trženje 
destinacije 
Ali vaše podjetje sodeluje pri kateri koli dejavnosti skupnega trženja destinacije (na primer udeležba 
pri zvezah turističnih podjetij ali promocijskih/oglaševalskih programih)? 

□ Da  □ Ne  
 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
A.4.1.1 Odstotek podjetij, ki obiskovalce obveščajo o svojih prizadevanjih za trajnost, in sicer prek 
proizvodov, trženja ali strategije blagovne znamke 
Ali položaj trajnosti vašega podjetja sporočate javno (brošure z informacijami za obiskovalce, spletne 
strani itd.), torej, ali v sporočanje vključite poseben oddelek, ki poudarja vprašanja in pobude 
trajnosti? 

□ Da  □ Ne  
 
 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
A.2.1  Odstotek turističnih podjetij/ustanov destinacije, ki uporabljajo prostovoljno preverjeno 
potrdilo/oznako za okoljske/kakovostne/trajnostne ukrepe in/ali ukrepe družbene odgovornosti 
gospodarskih družb 
Ali ima vaše podjetje kakšna okoljska ali trajnostna potrdila (na primer ISO 14.001, EMAS, turistični 
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znak za okolje itd.)? 
□ Da  □ Ne 

 
 
 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
A.2.1.1 Število turističnih podjetij/ustanov s poročili o trajnosti v skladu z globalno pobudo za 
poročanje 
Ali ima vaše podjetje poročilo o trajnosti v skladu z globalno pobudo za poročanje? 

□ Da  □ Ne 
 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
B.5.1  Odstotek turističnih podjetij, ki dejavno iščejo lokalno ter trajnostno blago in storitve 
pravične trgovine 
Kolikšen odstotek vaših storitev in blaga (razen hrane in pijače) izvira iz lokalnega okolja, je 
trajnostne narave in spada v okvir pravične trgovine? 

□ < 10 % 
□ 10–25 % 
□ 25–50 % 
□ > 50 % 

 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
B.5.1.2 Odstotek turističnih podjetij, ki dobavljajo najmanj 25 % hrane in pijače od 
lokalnih/regionalnih proizvajalcev 
Če v vašem podjetju nudite hrano in pijačo, kolikšen odstotek teh proizvodov je proizveden na 
lokalni/regionalni ravni? 

□ Podatek ni na voljo 
□ < 10 % 
□ 10–25 % 
□ 25–50 % 
□ > 50 % 

 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
D.2.1 Odstotek turističnih podjetij, ki so vključena v sheme blaženja podnebnih sprememb, kot 
so zmanjšanje CO2, sistemi z nizko porabo energije itd., ter odzive in ukrepe „prilagajanja“ 
Ali je vaše podjetje vključeno v sheme blaženja podnebnih sprememb (na primer zmanjševanje CO2, 
sisteme z nizko porabo energije itd.)? 

□ Da  □ Ne 
 
Če je odgovor da, katere sheme: 

______________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Ali vaše podjetje sodeluje pri kakršnih koli ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe (na primer 
zbiranje in skladiščenje vode, preselitev turističnih atrakcij, če je to primerno, itd.)? 

□ Da  □ Ne 
 
Če je odgovor da, kateri so ti ukrepi: 

_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
D.6.1.1 Odstotek turističnih podjetij, ki so začela uporabljati razsvetljavo z nizko porabo energije 
Ali je vaše podjetje začelo uporabljati razsvetljavo z nizko porabo energije (na primer svetlobne 
diode)? 

□ Da  □ Ne 
 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
D.6.1 Poraba energije na turistično nočitev v primerjavi s porabo energije splošnega prebivalstva 
na osebo na noč 
Če vaše podjetje nudi nastanitev, koliko energije ste porabili v zadnjem mesecu, za katerega imate 
podatke? 
 _______________ 
 
 
 
Če vaše podjetje nudi nastanitev, koliko turistov ste zabeležili v tistem mesecu? 
 _______________ 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
D.6.1.2 Letna količina porabljene energije iz obnovljivih virov (Mwh) kot odstotek celotne porabe 
energije 
Ali vaše podjetje uporablja obnovljive vire energije (na primer solarne plošče, biomaso, vetrne 
turbine itd.)? 

□ Da  □ Ne 
  
 Če je odgovor da, kolikšen odstotek vaših energijskih potreb pokrijejo? 

________ % 
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IZBIRNI KAZALNIK 
D.3.1.1 Odstotek turističnih podjetij, ki ločujejo odpadke 
Ali vaše podjetje ločuje različne vrste odpadkov?  

□ Da  □ Ne 
 
 
 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
D.5.1 Poraba sveže vode na turistično nočitev v primerjavi s porabo vode splošnega prebivalstva 
na osebo na noč 
Če vaše podjetje nudi nastanitev, kolikšna je skupna količina vode, ki se je porabila v vaši poslovalnici 
v zadnjem obdobju odčitavanja števcev? 

Datum prvega odčitavanja števcev _________  Dejanska izmerjena vrednost 
_________ m3 
 
 
 Datum prvega odčitavanja števcev _________  Dejanska izmerjena vrednost 
_________ m3 

 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
D.5.1.1 Odstotek turističnih podjetij, ki uporabljajo ročke za prhanje in vodovodne pipe z nizkim 
pretokom vode in/ali straniščne školjke z dvojnim sistemom splakovanja/pisoarje brez vode 
Ali vaše podjetje sodeluje pri katerem od ukrepov varčevanja z vodo (na primer straniščne školjke z 
dvojnim sistemom splakovanja/pisoarji brez vode, ročke za prhanje in pipe z nizkim pretokom vode, 
kapljično namakanje vrtov itd.)? 

□ Da  □ Ne 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
D.5.1.2 Odstotek turističnih podjetij, ki uporabljajo reciklirano vodo 
Ali v vašem podjetju uporabljate reciklirano vodo? 

□ Da  □ Ne 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
D.2.1.2 Odstotek infrastrukture turističnih nastanitev in atrakcij, ki se nahaja na „ranljivih 
območjih“ 
Ali se vaše podjetje nahaja na „ranljivem območju“ (območje, s poplavami, plazovi itd.)? 

□ Da  □ Ne 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
D.7.1.1 Odstotek lokalnih podjetij v turističnem sektorju, ki dejavno podpirajo varstvo, ohranitev 
in upravljanje lokalne biotske raznovrstnosti in pokrajin 
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Ali vaše podjetje sodeluje pri katerem od ukrepov za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti, 
varstva, ohranjanja in upravljanja pokrajine (na primer sodelovanje pri dejavnostih izobraževanja o 
okolju na naravnih območjih/življenjskih prostorih, sponzoriranje dejavnosti ali objektov v naravnih 
parkih itd)? 

□ Da  □ Ne 
 
Če je odgovor da, kateri so ti ukrepi: 

_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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ANKETA ZA PREBIVALCE 

ANKETA ZA PREBIVALCE 
 

Ta anketa vsebuje seznam vprašanj, ki jih lahko uporabite za zbiranje informacij, potrebnih za 
kazalnike, ki so pomembni za podatke o prebivalcih. Uporabite lahko vsa vprašanja ali pa le tista, ki 

jih izberete. 
 

Prosimo, upoštevajte: ustrezne kazalnike za vsako vprašanje smo pustili v anketi, da bi pokazali, kako 
se vprašanja ankete nanašajo na različne kazalnike. 

Preden anketo dejansko uporabite, izbrišite informacije o kazalnikih. 

 
 
Prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati kakovost naše destinacije. Vsi 
odgovori so zaupni. Hvala za sodelovanje. 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
C.1.1.1 Odstotek prebivalcev, ki so zadovoljni s turizmom na destinaciji (na mesec/letni čas) 
Na splošno sem zelo zadovoljen/na s turizmom na naši destinaciji. 

 Zelo se 
strinjam 

Strinjam se 
Sem 

neopredeljen/a 
Ne strinjam 

se 
Sploh se ne 

strinjam 
 Jeseni O O O O O 
Pozimi O O O O O 

Spomladi O O O O O 
Poleti O O O O O 

 
 
IZBIRNO POMEMBNO VPRAŠANJE 
Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima skupnost koristi. 

Zelo se strinjam Strinjam se 
Sem 

neopredeljen/a 
Ne strinjam se 

Sploh se ne 
strinjam 

O O O O O 
 
 
IZBIRNO POMEMBNO VPRAŠANJE 
Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, imam tudi jaz koristi. 

Zelo se strinjam Strinjam se 
Sem 

neopredeljen/a 
Ne strinjam se 

Sploh se ne 
strinjam 

O O O O O 
 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
A.1.1.1 Odstotek prebivalcev, ki so zadovoljni s svojim sodelovanjem pri načrtovanju in razvoju 
turizma ter svojim vplivom na obe dejavnosti 
Na splošno sem zelo zadovoljen/na z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju 
turizma. 

Zelo se strinjam Strinjam se Sem Ne strinjam se Sploh se ne 
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neopredeljen/a strinjam 
O O O O O 

 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
C.4.1.1 Odstotek prebivalcev, ki imajo pozitivne ali negativne poglede na vpliv turizma na 
identiteto destinacije 
Kakšen vpliv ima turizem po vašem mnenju na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino 
vaše destinacije? 

□ Škoduje. 
□ Pomaga pri ohranjanju. 
□ Pomaga pri izboljševanju. 
□ Ne vpliva. 

 
 
IZBIRNO POMEMBNO VPRAŠANJE 
Kakšne učinke ima turizem po vašem mnenju na kakovost vašega življenja na vaši destinaciji? 

□ Škoduje. 
□ Pomaga pri ohranjanju. 
□ Pomaga pri izboljševanju. 
□ Nima učinkov. 

 
 
IZBIRNO DEMOGRAFSKO VPRAŠANJE 
Katerega spola ste? 

□ Moški  □ Ženska 
 
 
IZBIRNO DEMOGRAFSKO VPRAŠANJE 
V katero starostno skupino spadate? 

□ 15–24 
□ 25–49 
□ 50–64 
□ 65–79 
□ 80 let in več 

 
 
IZBIRNO DEMOGRAFSKO VPRAŠANJE 
Kateri od naslednjih opisov najbolje opredeli vaš zaposlitveni status?  

□ Zaposlitev s polnim delovnim časom (30 ali več ur na teden) 
□ Zaposlitev s skrajšanim delovnim časom (manj kot 30 ur na teden) 
□Priložnostna zaposlitev 
□ Študent/ka 
□ Upokojenec/ka 
□Trenutno brez plačane zaposlitve 
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ANKETA ZA OBISKOVALCE 
 

Ta anketa vsebuje seznam vprašanj, ki jih lahko uporabite za zbiranje informacij, potrebnih za 
kazalnike, ki so pomembni za podatke o obiskovalcih. Uporabite lahko vsa vprašanja ali pa le tista, ki 

jih izberete. 
 

Prosimo, upoštevajte: ustrezne kazalnike za vsako vprašanje smo pustili v anketi, da bi pokazali, kako 
se vprašanja ankete nanašajo na različne kazalnike. 

Preden anketo dejansko uporabite, izbrišite informacije o kazalnikih. 

 
 
Prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati vašo izkušnjo naše destinacije. 
Hvala za sodelovanje! 
 
 
Datum vašega obiska naše destinacije: _______________________ 
 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
D.1.2.1 Povprečno potovanje (km) enodnevnih obiskovalcev od in do destinacije 
Navedite državo, iz katere prihajate, in poštno številko vašega prebivališča. 

Država: ______________ 
Poštna številka: _____________ 

 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
D.1.2 Povprečno potovanje (km) turistov domov oziroma od doma ali povprečno potovanje (km) 
s prejšnje destinacije na sedanjo 
Od kod ste pripotovali danes? 
 □ Od doma □ Z druge destinacije: __________________ 
      (prosimo, navedite podrobnosti) 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
D.1.1 Odstotek turistov in enodnevnih obiskovalcev, ki za dostop do destinacije uporabljajo 
različne oblike prometa (javni/zasebni in drugo) 
Katero oblika prevoza ste načeloma uporabljali pri potovanju do nas? 

□ Vlak 
□ Letalo 
□ Avtobus 
□ Avtomobil (lasten, prijateljev, od podjetja) 
□ Avtomobil (najet) 
□ Motorno kolo 
□ Kolo 
□ Hoja 
□ Bivalno vozilo/kombi/tovornjak 
□ Čoln/ladja/trajekt 
□ Drugo, prosimo navedite podrobnosti: ________________ 
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ANKETA ZA OBISKOVALCE 
 

 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
D.1.1.1 Odstotek obiskovalcev, ki za potovanje po destinaciji uporabljajo lokalna/javna sredstva 
prevoza ali mehko mobilnost 
Katero obliko prevoza ste uporabljali/boste uporabljali med vašim bivanjem pri nas? 

□ Kolo 
□ Lokalni javni prevoz (avtobus, vlak …) 
□ Drugo (zasebni avtomobili, organiziran avtobusni prevoz, taksi …) 

 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
B.1.1  Število turističnih nočitev na mesec 
Ste prespali tukaj? 
      IZBIRNI KAZALNIK 

B.1.1.2 Število enodnevnih obiskovalcev v visoki 
sezoni in nizki sezoni 

□ Da     □ Ne 
    

GLAVNI KAZALNIK 
B.2.1  Povprečen čas bivanja 
turistov (nočitve) 
Če je odgovor da, navedite, koliko 
noči ste prebili na tej destinaciji: 
________ 
 

IZBIRNI KAZALNIK 
B.2.1.1 Povprečen čas bivanja enodnevnih 
obiskovalcev (ure) 
Če je odgovor ne, navedite, koliko ur ste 
prebili na tej destinaciji: 
________ 
 

 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
A.3.1.1 Odstotek vračajočih se/povratnih obiskovalcev (v obdobju 5 let) 
Je to vaš prvi obisk te destinacije? 

□ Da  □ Ne 
 

Če je odgovor ne, kolikokrat ste obiskali to destinacijo v preteklih petih letih? 
________ 

 
 
GLAVNI KAZALNIK 
B.1.2 Dnevna poraba na turista (nastanitev, hrana in pijača, ostale storitve) 
IZBIRNI KAZALNIK 
B.1.1.3 Dnevna poraba na enodnevnega obiskovalca 
Koliko ste porabili na osebo na dan med vašim bivanjem? (vključno z nastanitvijo, prevozom znotraj 
destinacije, hrano in pijačo, nakupovanjem in stroški zabave) 

□ < 25 € □ 100–200 € 
□ 25–50 € □ > 200 € 
□ 50–100 € 
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GLAVNI KAZALNIK 
A.3.1  Odstotek obiskovalcev, ki so zadovoljni s svojo celotno izkušnjo na destinaciji 
Na splošno sem zadovoljen/na s svojim obiskom destinacije. 

Zelo se strinjam Strinjam se 
Sem 

neopredeljen/a 
Ne strinjam se 

Sploh se ne 
strinjam 

O O O O O 
 
 
 
Ste vi ali pa kdo, ki potuje z vami, invalid oziroma imate vi ali pa kdo, ki potuje z vami, zmanjšano 
mobilnost? 

□ Da  □ Ne 
 
 
Če je odgovor da, prosimo, izberite trditev, ki najbolje predstavlja vaše mnenje: 
 
IZBIRNI KAZALNIK 
C.3.2.1 Odstotek obiskovalcev, ki so zadovoljni z dostopnostjo destinacije za invalide ali 
ljudi s posebnimi zahtevami glede dostopa 
Ta destinacija upošteva posebne zahteve invalidnih obiskovalcev na vseh področjih svojega 
delovanja (nastanitev, javni prevoz, turistične atrakcije itd.). 

Zelo se strinjam Strinjam se 
Sem 

neopredeljen/a 
Ne strinjam se 

Sploh se ne 
strinjam 

O O O O O 
 
 
 
GLAVNI KAZALNIK 
A.4.1  Odstotek obiskovalcev, ki omenijo, da se zavedajo prizadevanj destinacije za trajnost 
Se zavedate prizadevanj in pobud za trajnost na tej destinaciji? 

□ Da  □ Ne  
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Seznam predlaganih deležnikov 
 

Informacije za lokalne koordinatorje destinacij: 
oblikovanje delovne skupine deležnikov 

____________________________________________ 
 

Oblikovanje delovne skupine deležnikov, ki je sestavljena iz predstavnikov različnih strok, je 
osnovnega pomena, saj omogoča zbiranje pomembnih podatkov in razvoj občutka lokalnega 
lastništva. 
 
Pomembne deležnike je treba povabiti na sestanek, kjer bodo na voljo informacije o sistemu 
upravljanja s kazalniki in predlaganih kazalnikih, hkrati pa bodo potekale razprave in zbiranje 
predlogov glede obeh vprašanj. Sestanek naj vodi lokalni koordinator destinacije skupaj z 
njegovim osebjem in, če je primerno, državno ali regionalno turistično organizacijo.  
 
Sestanka bi se moral udeležiti širok krog predstavnikov iz turizma in vseh sorodnih sektorjev. 
Spodaj je dodan seznam predlaganih deležnikov, ki bi morebiti lahko sodelovali pri delovni 
skupini, posebej pa je dodana še predloga povabila. Uporabite jo lahko, kot se vam zdi 
primerno, lahko jo tudi prilagodite določenim okoliščinam. Z ljudmi, ki jih poznate, boste 
verjetno stopili v stik prek telefona ali elektronske pošte, za nekatere deležnike, predvsem tiste 
iz drugih strok (ponudniki vode in energije, policija itd.), pa bo treba povabilo nekoliko 
spremeniti, da se poudari pomen pobude za njihov sektor. 

 
 
Ta seznam vključuje nekaj predlogov. Vsekakor pa lahko povabite kogar koli, ki je po vašem 
mnenju primeren za vašo destinacijo. Povprečno skupino deležnikov navadno sestavlja okoli 
15–20 ljudi (v manjših destinacijah manj).  

 
Predstavniki:  

 regionalne/lokalne turistične organizacije in družbe za razvoj turizma,  
 lokalnih oddelkov za načrtovanje, promet in razvoj podeželja/mesta,  
 oddelka za ravnanje z odpadki (odpadne vode in trdi odpadki),  
 oddelka ali družbe za oskrbo z vodo (lokalna ali regionalna),  
 oddelka za energetiko in/ali dobavitelja energije, 
 policije/varnostnega oddelka,  
 gozdarstva/oddelka za upravljanje zaščitenih območij ali parkov,  
 organov letališča/pristanišča (če je to možno),  
 lokalne turistične zveze ali združenja hotelov,  
 različnih združenj vodičev, kampov, bivalnih vozil, vil, apartmajev,  
 pomembnih nevladnih organizacij,  
 lokalne gospodarske zbornice,  
 združenj turističnih delavcev in/ali sindikatov,  
 pomembnih akademskih institucij, ki opravljajo povezljive raziskave.  
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Predloga povabila 
 
 
Datum 
 
 
 
Spoštovani/spoštovana g./ga./ime (nosilec dejavnosti), 
 
da bi v/na (destinacija) razvili dobičkonosno in trajnostno turistično industrijo, smo se odločili za 
uporabo upravljalnega orodja, ki temelji na kazalnikih, nudi pa ga Evropska komisija. To orodje, 
znano kot XXXX, temelji na postopku, ki ga imajo v lasti in ga oblikujejo lokalni deležniki iz različnih 
pomembnih strok, združeni v eno delovno skupino.  
 
Ker je vaša vloga pomembna za metode lokalnega upravljanja in delovanja turizma, vas z veseljem 
vabimo v delovno skupino deležnikov in na začetni sestanek, ki ga bomo imeli: 

(datum in ura) 
na/v (lokacija) 

 
Na sestanku bomo predstavili pregled sistema upravljanja in kako ga lahko uporabimo za oblikovanje 
razvoja turizma v/na (destinacija). Z nami boste lahko delili vaša stališča o vprašanjih, ki se vam zdijo 
pomembna, hkrati pa boste pomagali pri določitvi prednostnih področij za ukrepanje.  
 
Turizem vpliva na vse prebivalce. S pomočjo delovne skupine deležnikov, v kateri bodo zastopane 
različne stroke, ki bodo posredovale znanje, strokovne izkušnje in podatke iz lastnih sektorjev, lahko 
ustvarimo nazorno sliko naše turistične industrije in njenega prepletanja z mnogimi drugimi področji 
našega lokalnega gospodarstva, skupnosti in okolja. To je odlična priložnost, da se združimo in 
pomagamo razviti turizem, kakršnega si želimo na našem območju. Iskreno si želimo, da bi se nam 
pridružili tudi vi. 
 
Prosimo, sporočite, ali se boste lahko udeležili sestanka. Veselimo se vašega odgovora. 
 
 
S spoštovanjem  
 
 
(Vaše ime) 

 
 

 

 

 


