TURIZEM JE RAZVOJNA PRILOŽNOST VELENJA

Za Mestno občino Velenje predstavlja usklajen trajnostni razvoj turizma velik izziv in hkrati veliko priložnost, ki jo
skrbno načrtujemo in postopoma udejanjamo. S podpisom zelene politike smo se zavezali k trajnostnem delovanju,
pristopili smo k Zeleni shemi slovenskega turizma in po prvem ocenjevanju pridobili bronasti znak. Ustanovili smo
javni Zavod za turizem Šaleške doline in sprejeli Strategijo razvoja in trženja turizma MOV 2017 - 2021.
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko
SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom
ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno
delovanje tudi promovira.
V sklopu Slovenia Green smo v Velenju od maja do avgusta 2019 izvajali ankete tako med obiskovalci kot domačini
Velenja ter med turističnimi podjetji.
Med obiskovalci priljubljena Velenjska plaža
Z anketiranjem obiskovalcev preko tipske ankete projekta smo pričeli v mesecu juniju. Anketirali smo osebno na
terenu z mobilnimi napravami preko povezave https://www.1ka.si/a/224547. Do sredine avgusta je bilo
pridobljenih 2410 pravilno izpolnjenih anket.
Med obiskovalci jih je četrtina iz Velenja in okolice, druga četrtina iz Štajerske regije, slaba polovica iz ostalih
slovenskih krajev, 12 % je tujcev. 42 % obiskovalcev je že večkrat obiskalo Velenje, za 58 % vprašanih je bil to njihov
prvi obisk. Med motivi za prihod prevladuje ogled znamenitosti, sledi obisk prijateljev in sorodnikov. Večina je
enodnevnih obiskovalcev, ki povprečno porabijo 31,86 EUR na dan. 105 EUR dnevno porabijo več dnevni obiskovalci.
Zadovoljstvo obiskovalcev s turistično ponudbo je razvidno na podlagi 97 % pozitivno izraženih mnenj. V anketi so
nam zaupali, da si v prihodnosti želijo pestrejše gostinske ponudbe, več sence in aktivnosti ob in na vodi.
Turistično gospodarstvo sledi sodobnim trendom
Tipsko anketo projekta Slovenia Green za gospodarstvo smo meseca junija poslali vsem nastanitvenim, gostinskim,
ponudnikom zabave ter drugim ponudnikom povezanim s turistično dejavnostjo v Velenju. Do konca julija smo prejeli
13 izpolnjenih anket.
Dostopnost turizma za vse je pomemben vidik turističnega razvoja. Od trinajstih anketiranih podjetij jih ima pet
nastanitve. Od tega imajo v dveh prilagojene sobe invalidom oziroma obiskovalcem z omejeno mobilnostjo, kar
predstavlja 40% ponudbe nastanitev.
Nastanitvam sledijo tudi ostala podjetja, saj ena tretjina turističnih atrakcij, ki so bile vključene v anketiranje,
zagotavlja dostopno turistično ponudbo.
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V podjetjih izvajajo trajnostne ukrepe pri uporabi vode, z doslednim ločevanjem odpadkov, z uporabo energetsko
manj potratnih naprav ter z vključevanjem lokalnih storitev in surovin v svoje poslovanje.

Velenjčani podpirajo razvoj turizma
Tipsko anketo projekta smo v mesecu maju objavili na povezavi https://www.1ka.si/a/219734. Občane smo pozvali
k izpolnitvi anket preko e-pošte, obvestil za javnost, z objavami na spletnih omrežjih, del anket pa je bilo opravljenih s
pomočjo anketiranja na terenu. Do konca julija je bilo pridobljenih 245 pravilno izpolnjenih anket.
Povzamemo lahko, da občani podpirajo razvoj turizma v Mestni občini Velenje, tako splošno kot tudi v primerjavi z
ostalimi gospodarskimi panogami. Prav tako pritrjujejo, da povečano število turistov pripomore k razvoju lokalnega
gospodarstva. Prepoznavajo pozitivne učinke turizma na lokalno identiteto, kulturo in dediščino našega okolja.
Iz ankete je razvidno, da so mnenja občanov o temah kot so turizem in kakovost življenja, skrb za naravo in ekološka
ozaveščenost pozitivna, a kljub temu manj izrazita. V prihodnosti jih bomo na podlagi tega razloga še bolj informirali
in vključevali v naša prizadevanja na področju trajnostnega razvoja turizma.
Velenje kot destinacija si prizadeva za zeleno Velenje z zelenimi navadami:
Začutite Velenje kot zeleni dom in poskrbite, da ostane čist in urejen;
Namesto z avtom se po Velenju raje gibajte peš, s kolesom ali se zapeljite z Lokalcem;
Kupite stekleničko za večkratno uporabo in si privoščite Šaleški biser na številnih pitnikih v mestu;
Pomagajte ohraniti Šaleški biser – raje izberite krajše tuširanje namesto kopeli, med umivanjem zob pa zaprite
pipo;
Izbirajte mila, kozmetične in druge čistilne izdelke, ki so okolju prijazni in ne škodujejo naravi ali njenim
občutljivim ekosistemom;
Naj okolje in narava lovita svoje signale. Ko je le mogoče, izklopite iz vtičnic vse elektronske in druge naprave;
Kupujte lokalno, v lokalnih trgovinah s slovenskimi izdelki in pridelki;
Podpirajte lokalne proizvajalce: kmete – z naročilom jedi iz lokalnih sestavin, obrtnike – z nakupom njihovih
izdelkov in umetnike – z nakupom njihovih umetnin;
Obiščite velenjske muzeje, galerije, tradicionalne dogodke, kulturne hiše in zbirke ter prispevajte k ohranjanju
lokalne kulture in umetnosti;
Namesto teptanja trave in trganja rož, raje občudujte divje cvetoče travnike, ki so pašniki za avtohtone
slovenske čebele;
Pomagajte ohraniti občutljivo naravno ravnovesje in stopajte po uhojenih in označenih poteh. Vsak sprehod
izven urejenih poti lahko povzroči biotsko neravnovesje.
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