
 

 

POZIV K ODDAJI PRIJAV ZA PRIDOBITEV ZNAKA SLOVENIA 

GREEN DESTINATION 
 

Slovenska turistična organizacija (v nadaljevanju STO) v okviru projekta Zelena 

shema slovenskega turizma izvaja poziv za destinacije za pridobitev znaka 

Slovenia Green Destination (SGD), ki ga je do danes prejelo 17 destinacij. V letu 

2017 STO v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in 

njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom Tovarna trajnostnega 

turizma, izdaja nov poziv za destinacije za pridobitev znaka Slovenia Green 

Destination.  

 

Namen Zelene sheme slovenskega turizma je s praktičnim in učinkovitim 

orodjem uvajati in pospeševati uvajanje trajnostnih poslovnih modelov v 

slovenski turizem ter krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. Destinacijam 

omogoča vstop v nacionalni in globalni sistem presoje trajnosti ter razvoj in 

pozicioniranje destinacije kot trajnostne turistične destinacije. Obenem nudi 

promocijo v okviru distribucijskih kanalov STO in podporo s strani 

akreditiranega partnerja.  

 

 

PREDMET POZIVA 
 

Predmet poziva je povabilo k oddaji prijav za pridobitev znaka Slovenia 

Green Destination.  

 

POGOJI ZA PRIJAVO  
 

 

Za namene tega poziva je kot destinacija opredeljeno območje ene občine.  
 

Izjemoma destinacijo predstavlja več občin (t. i. velika destinacija). Pogoj za 

prijavo velike destinacije je obstoj skupnega načrta razvoja turizma. Tudi, če je 

izpolnjen pogoj obstoja skupnega načrta razvoja turizma, občine, ki so v zadnjem 

letu, za katerega so na voljo podatki v SURS-u, ustvarile prek 10.000 prenočitev, 

prve presoje ne morejo opraviti kot del velike destinacije in lahko torej oddajo le 

samostojno prijavo. Velike destinacije skupno prijavo v prijavnici še posebej 

obrazložijo. 
 

Vse prijave morajo biti v skladu z nameni in cilji Zelene sheme slovenskega 

turizma, ki so opredeljeni sledeče: 

 uvajanje trajnostnih poslovnih modelov na ravni posameznih najmanjših  

enot (občin), skladno z načinom presoje trajnosti, 



 

 

 presoja trajnosti celovitih, geografsko smiselno zaokroženih in razvojno 

skladnih turističnih destinacij (za dosego relevantnih rezultatov), 

 redna implementacija ukrepov za izboljšanje področja trajnosti s strani  

obstoječih delujočih in funkcionalnih organizacijskih struktur,  

 trženje zelene ponudbe slovenskega turizma na osnovi prepoznanih 

trajnostnih produktov posameznih turističnih destinacij,  

 spodbuda turističnih destinacij k uvajanju modelov trajnostnega 

poslovanja na destinacijski ravni do točke, ko bo Slovenija 100 % zelena. 

 

Če prijavitelj ali prijava ne izpolnjujeta zgoraj navedenih pogojev, bo prijava 

zavrnjena.    

Prijavitelj je lahko: 

 javna ali občinska inštitucija, ki upravlja in trži turistično ponudbo 

destinacije;  

 druga inštitucija, ki upravlja in trži turistično ponudbo destinacije – v tem 

primeru mora prijavitelj k prijavi priložiti pismo o nameri občine/občin, 

ki sestavljajo destinacijo,  

 občina, ki upravlja turistično ponudbo destinacije.  

 

Če predstavlja destinacijo več občin (t. i. velika destinacija), je zaželeno, da je 

prijavitelj tista organizacija, ki upravlja z destinacijsko ponudbo (npr. skupni 

LTO). V tem primeru občine predložijo pisma o nameri.  

ODDAJA PRIJAVE ZA PRIDOBITEV ZNAKA    
 

Za oddajo prijave je treba izpolniti prijavnico, ki je v prilogi tega poziva (Priloga: 

Prijava za pridobitev znaka Slovenia Green Destination). 
  

Prijava mora prispeti na elektronski naslov petra.cad@slovenia.info z zadevo 

sporočila »Zelena shema slovenskega turizma 2017« najkasneje do 10. 2. 2017 

do 15. ure. Prijava z vsemi prilogami mora biti podpisana, žigosana in skenirana. 
 

STO bo na podlagi tega poziva izbrala največ 20 prijav, ki izpolnjujejo vse pogoje, 

in sicer jih bo obravnavala po vrstnem redu prispetja. 

   

POSTOPEK PRIDOBIVANJA ZNAKA IN ROKI ZA DESTINACIJE  
 

Destinacije, ki bodo izbrane v okviru tega poziva, bodo pričele s postopkom za 

pridobitev znaka Slovenia Green Destination (v nadaljevanju SGD). Zanje bodo 

organizirane štiri brezplačne delavnice za pomoč pri pridobivanju znaka SGD.  
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Predvideni termini in teme delavnic bodo:  

 

 februar: Zelena shema po korakih; načini pridobivanja podatkov 

 marec: uporaba spletne platforme; pregled vseh meril in kazalnikov; 

vprašanja in odgovori 

 april: izkušnje izvedenih aktivnosti in pregled rezultatov; anketiranje in 

pridobivanje podatkov iz anket; vprašanja in odgovori 

 september: izkušnje izvedenih aktivnosti in pregled rezultatov; priprava 

zahtevka za presojo; izdelava akcijskega načrta in opredelitev zelenega 

USP; vprašanja in odgovori 

 

Za izdajo ocene Slovenia Green bodo upoštevani podatki, vneseni na spletno 

platformo najkasneje 31. 12. 2017 oziroma na poljubni dan pred tem, če 

destinacija postopek zaključi predčasno in sama izrazi željo za izdajo ocene. 

Destinacija mora najpozneje 30. 11. 2017 oddati zahtevek za presojo. 

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV ZNAKA 
 

Slovenska turistična organizacija podeli znak SGD na podlagi dokazil, ki 

vključujejo:  

 

1. Oceno v petih kategorijah, ki jo izda organizacija Green Destinations v 

sodelovanju z akreditiranim partnerjem Zavodom Tovarna trajnostnega 

turizma.  

2. Kopijo podpisane Zelene politike slovenskega turizma.  

 

STROŠKI PRIDOBITVE ZNAKA 
 

Strošek pridobitve znaka znaša 1.220 EUR + DDV*. 

Polovico zneska, tj. 610 EUR + DDV, predstavlja vstopni strošek, ki ga destinacija 

poravna akreditiranemu partnerju na podlagi naročilnice, ki jo izda prijavitelj ob 

vstopu v shemo. Drugo polovico zneska, tj. 610 EUR + DDV, predstavlja strošek 

presoje. Tega destinacija poravna akreditiranemu partnerju po pridobitvi končne 

ocene na podlagi s strani prijavitelja izdane naročilnice.  

 

Na osnovi predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev STO destinaciji podeli 

znak SGD.  

 

* Za velike destinacije (destinacijo predstavlja več občin) znaša strošek 1.890 

EUR + DDV. 

 



 

 

Destinacije, ki do 31. 12. 2017 celotnega postopka ne zaključijo, pa to želijo,  

morajo v letu 2018 za nadaljevanje postopka še enkrat poravnati vstopni strošek 

v višini 610 EUR + DDV (in strošek presoje v višini 610 EUR + DDV po pridobitvi 

končne ocene).  

           

MERILA ZA PODELITEV ZNAKA              
 

Destinacije, ki so pridobile znak SGD, bodo vodene v registru STO in objavljene 

na spletnih straneh STO. Natančneje bodo merila za podelitev znaka, pravila za 

obnovo znaka in roki veljavnosti znaka objavljeni v Priročniku Zelene sheme 

slovenskega turizma, verzija 03, na spletnih straneh STO januarja 2017.   

                 

Destinacijam se podelijo naslednji znaki:  

Končna ocena je izdana v petih kategorijah: Destinacijski management, Narava in 

pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija ter Družbeno-ekonomska 

situacija. Ocene so na lestvici od 1 do 10. 

A. Znak SGD gold dobi destinacija, ki v najmanj treh od petih kategorij 

prejme oceno 8,0 ali več, pri čemer je vsaj ena od teh treh kategorij 

direktno vezana na turizem (Destinacijski management ali Družbeno-

ekonomska situacija), in ki ima najmanj en nastanitveni objekt z znakom, 

ki ga priznava Zelena shema slovenskega turizma. 

B. Znak SGD silver dobi destinacija, ki v najmanj dveh od petih kategorij 

prejme oceno 8,0 ali več, pri čemer je vsaj ena od teh dveh kategorij 

direktno vezana na turizem (Destinacijski management ali Družbeno-

ekonomska situacija). 

C. Znak SGD bronze dobi destinacija, ki vsaj v eni od petih kategorij prejme 

oceno 8,0 ali več. 

               

VAROVANJE PODATKOV                 
 

STO jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi tega poziva, uporabljeni le 

za potrebe tega poziva, za objavo na javnem seznamu prejemnikov znaka, za 

občasno posredovanje informacij ali obveščanje (po pošti ali po elektronski 

pošti) o pomembnejših spremembah, analizah, novih storitvah, posebnih 

ponudbah in podobnih informacijah na portalu slovenia.info in v slovenski 

turistični ponudbi ter ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.   
 

STO vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij 

javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v 

prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.  

   

S pridobitvijo znaka SGD prejemniki soglašajo, da jih STO navaja kot prejemnike 

navedenega znaka v svojih trženjskih aktivnostih. 



 

 

POMOČ                     
 

Morebitna vprašanja glede izpolnjevanja prijave posredujte na 

ideje@goodplace.si.      

         

Ljubljana, 11. 1. 2017     Slovenska turistična organizacija  

        Dimičeva 13 

      Ljubljana 

 

 
 
 
 
PRILOGE: 
  

- Prijava za pridobitev znaka Slovenia Green Destination 
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