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TRAJNOSTNI TURIZEM IN USMERITVE 
 

Na ravni EU je nastal načrt za trajnostni prehod evropskega turizma, ki bo temeljil predvsem na 
okoljskih vlaganjih, pa tudi digitalizaciji. Za prehod v zeleni in digitalni turizem bo morala panoga 
ustvarjati sinergije z drugimi ekosistemi, denimo s sodelovanjem kmetijstva in oskrbe s hrano v smislu 
krajšanja oskrbovalnih verig. 
To je za slovenski turizem dobro, saj se Slovenija pozicionira kot trajnostna destinacija, ki poskuša 
privabiti goste, ki pričakujejo lokalno ponudbo in cenijo trajnostna prizadevanja ponudnikov. 
Trajnostni turizem je odgovoren do vseh, ki se jih dotika. Do okolja, narave in regije, lokalnih 
prebivalcev in gostov. Ohranja lokalne vrednote in način življenja, naravno in kulturno dediščino ter 
omogoča razvoj podeželja in delovna mesta. 
Strategija razvoja turizma se usmerja večinoma navznoter, na ponudbeno stran slovenskega turizma. 
Glavne usmeritve, politike in ukrepi se nanašajo na: 
 

• znatno izboljšanje kakovosti storitev; 

• boljše upravljanje na vseh ravneh; 

• dvig kakovosti človeških virov in pogojev dela v slovenskem turizmu; 

• kakovostnejše naložbe; 

• realizacijo obljube o zeleni in trajnostni ponudbi ne le v promocijskih akcijah, temveč tudi v 
praksi; 

• usmerjanje na zahtevnejše trge, segmente in produkte z višjo dodano vrednostjo, večjo 
stopnjo butičnosti, upoštevanjem nosilne zmogljivosti narave ter narave in turističnih območij, 
vključevanjem avtentičnih kulturnih elementov Slovenije v turistično ponudbo; 

• digitalno preobrazbo s ciljem večje učinkovitosti in 

• povečanje verige vrednosti slovenskega turizma. 
 

V sled temu je  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo javni razpis, s katerim želi 
spodbuditi investicije v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti 
infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu 
 
Podrobnosti razpisa: 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-
dodane-vrednosti-turizma/  
 

Vljudno vabljeni na predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično 
ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma. 
Prijava: https://www.gov.si/dogodki/2022-11-17-predstavitev-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-

turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/  
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Viri: 

• Spot.gov.si: https://www.gov.si/dogodki/2022-11-17-predstavitev-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-
turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/  

• Finance.si  
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