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Pooblaščena preveriteljica za znake 
Green Destinations, Slovenia Green, 
Travelife, Green Globe. 
 
 
 



 

“Trajnostni turizem je turizem, ki v celoti upošteva sedanje in 
prihodnje ekonomske, družbene in okoljske vplive. Trajnosten 
ponudnik ali destinacija zadovoljuje potrebe obiskovalcev, 
(turistične) industrije, okolja in lokalnih skupnosti.” 
                               UNWTO in UNEP, 2005 



 
2007:  
GSTC kot institucija, ki opredeljuje kriterije  
(merila) za trajnostni turizem v danem trenutku. 
 
i) GSTC-I (2008, 2012, 2016) 
Standard za industrijo (nastanitve in organizatorje potovanj). 
https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-industry-criteria/  

 
ii) GSTC-D (2013, 2019) 
Standard za destinacije. 
https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-destination-criteria/  
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Kateri so glavni štirje stebri trajnostnega 
turizma po GSTC?  

PRVO VPRAŠANJE 





 

TRAJNOSTNA POLITIKA 

 
Politika trajnostnega 
razvoja, v kateri 
opredelimo cilje in 
ukrepe, s katerimi 
bomo te cilje dosegli. 
 
Redna revizija 
(spremljanje). 
 
Javna objava. 
 
Primer: 
Hostel Celica, Ljubljana 

TRAJNOSTNA POLITIKA 



 

VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH 

Trajnost je 
skupen projekt 
vodstva in 
zaposlenih. 
 
Redno 
izobraževanje in 
usposabljanje. 
 
Skupne (zelene) 
aktivnosti. 
 
Primer: 
TUI hoteli 



 

ZADOVOLJSTVO GOSTOV 

Redno spremljanje ocen 
na booking platformah 
in zbiranje povratnih 
informacij (ob odhodu, 
ankete …). 
 
Upoštevanje mnenj 
gostov in ukrepanje. 
 
https://www.trustyou.com/  

 
 

https://www.trustyou.com/


OSVEŠČANJE & KOMUNICIRANJE DOSEŽKOV 

Jasna, privlačna 
komunikacija. 
 

Piktogrami. 
 
Poziv k akciji, a ne na 
neprijeten ali vsiljiv 
način. 
 
Pohvalite se! 
 
 
Primer: 
RIC Bela krajina 
Hostel Bearlog 

 



 

TRAJNOSTNI MANAGEMENT – KAJ ŠE? 

• Poznavanje nacionalne in evropske zakonodaje. 
• Spoštovanje zakonodaje. 
• Verodostojni promocijski materiali o ponudniku in lokalnem okolju. 
• Osveščanje gostov o lokalnih posebnostih, primernem vedenju v 
lokalni skupnosti …  
• Sodelovanje z DMO, vključevanje v aktivnosti, povezovanje z 
lokalnimi društvi, nevladnimi organizacijami …  
• …  
 



 

DRUŽBENA ODGOVORNOST 

Podpora iniciativam za 
razvoj lokalne 
infrastrukture ali 
družbenim iniciativam. 
 
 
 
 
 
 
Primer: 
Veliko srce Valamara,  
Valamar hoteli, HR 



 

DRUŽBENA ODGOVORNOST & 
 PRODAJA LOKALNIH IZDELKOV 

Podpora 
iniciativam za 
razvoj lokalne 
infrastrukture ali 
družbenim 
iniciativam. 
 
 
 
Primer: 
Šolski ekovrt,  
Hostel Bearlog, Kočevje 



 

LOKALNA SKUPNOST – KAJ ŠE? 

• Lokalna nabavna veriga. 
• Zaposlovanje lokalnega prebivalstva. 
• Nudenje praktičnega dela, študentskega dela, štipendiranje … 
• Preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju. 
• Politika enakih možnosti.  
• Redno izplačevanje plač in prispevkov. 
• Urejen sistem nadur. 
• …  
 
 



 

LOKALNA ARHITEKTURA & DIZAJN 

Oprema in dizajn 
odsevata lokalne 
kulturne elemente in 
tradicijo. 
 

Raba lokalnih, naravnih 
materialov. 
 
Primer: 
Ortenia, Podčetrtek 

 
 



 

LOKALNA KULINARIKA 

Povezovanje lokalnih 
pridelovalcev.  
 
Promocija lokalne 
kulinarike. 
 
Slovenija EGR 2021. 
 
Primer: 
Istrski zajtrk 

 
 



 

KULTURA – KAJ ŠE? 

• Promocija lokalne kulture, lokalnih kulturnih znamenitosti, snovne in 
nesnovne dediščine. 
• Sodelovanje z lokalno skupnostjo, lokalnimi prebivalci (dialog, odprta vrata 
…). 
• Spoštljiv odnos do dediščine. 
• Spoštljiv odnos do zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter zgodovinskih 
artefaktov. 
• …. 
 
 
 
 



 

RABA VODE 

 
Ali ste vedeli? 

Iz WC kotlička, ki 
pušča, mesečno steče od 
2.600 do 13.000 litrov 
vode. 

Iz pipe, ki ne tesni, steče 
dodatnih 400 do 2.600 
litrov.   
 
 



Katere ukrepe za zmanjšanje rabe vode ste 
vpeljali v vašem podjetju? 

DRUGO VPRAŠANJE 



RABA VODE 

 
Regulacija pretokov v kopalnicah 
- umivalnik: max 5 l /  min, tuš: max 10 l / min 
- s perlatorji (redno čiščenje!) 
- na ventilih 
- varčne tuš ročke 
 

 
Dvojno splakovanje v wc-jih 
- 6 do 9 litrov 
- jasnost označb (velikost gumbov) 
 
 



RABA VODE 

 
Prostovoljna menjava brisač 
- jasen sistem za gosta 
- jasen sistem za sobarice 
- prostor/držalo za sušenje brisače 
- komunikacija (zakaj?)  
 

Merjenje rabe vode in preračunavanje 
na prenočitev 
- realna vs. pavšalna poraba 
- preračunavanje na prenočitev omogoča 
primerjavo med meseci 
- interpretacija meritev 



 

RABA VODE 

 
Slovenija: 
promocija pitne vode 
 
Predlog novega Zakona o 
gostinstvu. 
 
 
- postrežnina 
- steklena embalaža 
namesto plastične 
 
 



 

PONOVNA RABA VODE 

 
Siva voda 
 
Po umivanju, kopanju, 
pranju perila … 
 
--- filtriranje --- 
 
… za spiranje straniščne 
školjke, zalivanje vrta, 
pranje avtomobila. 
 
 
 
 



 

RABA ENERGIJE 

 
Redno vzdrževanje opreme 
- klimatske naprave, toplotna črpalka, bojlerji … 
- pooblaščeni serviserji ali ustrezno usposobljen kader 
 
Zamenjava opreme 
- ne menjamo opreme, ki še deluje (jo redno vzdržujemo) 
- energetski razred A  
 
Razsvetljava 
- LED, senzorji 
- osveščanje gostov in zaposlenih 
 



 

RABA ENERGIJE 

Redno spremljanje rabe po: 
- mesecih (zelo priporočljivo) 
- na prenočitev (zelo priporočljivo) 
- mestih porabe (če je mogoče) 
 

Pogoste napake: 
- realna vs. pavšalna poraba 
- elektrika = energija 
- seštevanje neenakih merskih enot 
- nepregledni izrisi grafov 
- nerazumevanje ali neuporaba 
podatkov 
 

Javljanje porabe DMO. 



julij 2021 

 
V veljavo stopi EU direktiva, ki prepoveduje uporabo nekaterih plastičnih 
izdelkov za enkratno uporabo, med drugimi tudi plastičnega pribora, plastičnih 
palčk za ušesa, plastičnih slamic. 

ODPADKI 



 

ODPADKI 
Reduce – Reuse - Recycle 

 
Manj vnesene embalaže = 
manj izhodne embalaže. 
 
 
 
 
 
 
 
Primer: 
Hotel Ribno Bled; 
pred in po 
Zero Waste. 

 
 



Razkuževalna sredstva in 

kozmetične izdelke 

ponudite v večjih 

pakiranjih, zaradi covida 

je priporočena brezstična 

uporaba (senzor, 

stopalno stikalo).  

Vračljiva embalaža 

(dogovor  z 

dobaviteljem). 

ODPADKI 
Reduce – Reuse – Recycle 



 

ODPADKI 
Reduce – Reuse - Recycle 

 Ravnanje s hrano: 
- evidence neporabljene hrane, ki jo zavržemo 
- evidence porabljene hrane, ki jo zavržemo 
- vpeljevanje ukrepov za goste (npr. manjši krožnik) 
- lokalna nabava, sprotna  
- rotiranje 
 

 
Ločevanje odpadkov 
- usposabljanje zaposlenih 
- priložnosti za goste (pozor: piktogrami) 
 



OKOLJE – KAJ ŠE? 

• Redno spremljanje kakovosti pitne in bazenske vode + izvajanje ustreznih 
preventivnih ukrepov. 
• Lovilec maščob v večjih kuhinjah. 
• Racionalno zalivanje vrta, pranje perila, čiščenje bazenske vode. 
• Pravilno odlaganje nevarnih odpadkov. 
• Hramba in raba kemikalij. 
• Razkuževanje. 
• Živalstvo in rastlinstvo. 
• Promocija javnega prevoza. 
• Merjenje ogljičnega odtisa. 
 



Na katerem izmed štirih področij vas v 
prihodnje čaka največ izzivov? 

TRETJE VPRAŠANJE 



ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA 
TURIZMA 

1# Nacionalni program 

za razvoj trajnostnega 

turizma 

2# Certifikacijska shema 
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Koliko imetnikov znaka Slovenia Green  

je v destinaciji Škofja Loka? 

ČETRTO VPRAŠANJE 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zakaj in kako do 

 

CERTIFIKATA 
kot ponudnik 

? 
 



KATEGORIJE 

DESTINACIJE PODJETJA ZAVAROVANA 
OBMOČJA Z 

UPRAVLJAVCEM 



prihranki (voda, energija, odpadki) 

dvig zavesti o ekologiji in trajnostnem poslovanju 

podpora filozofiji zelene Slovenije 

 imidž, pozicioniranje, promocija 

neodvisna preverba = neodvisna potrditev vaših prizadevanj 

podporna orodja za člane, znanje, povezovanje 

ohranjanje neokrnjene narave, okolja, sodelovanje z lokalno 
skupnostjo 

višje zadovoljstvo zaposlenih in gostov 

 

ZAKAJ SE CERTIFICIRATI? 



 

 

ZAKAJ SE CERTIFICIRATI? 



1. … pridobi enega od znakov s seznama priznanih znakov = primarni 
znak. 

2.     … podpiše dokument Zelena zaveza oz. Zaveza za trajnostno 
gastronomijo*. 

3.    … obe dokazili pošlje na STO. Poziv odprt vse leto. 
4.    … STO-ju plača 150 € + ddv enkratne pristojbine**. 
5.    … pridobi znak Slovenia Green (sekundarni znak) + promocijo. 
------------------------------- 
6.    Ko ponudniku primarni znak poteče, na STO pošlje potrdilo o obnovitvi      
znaka. S tem se sekundarni znak avtomatsko podaljša. 
7.   Kdor želi: Ponudnik se včlani v KSG, združenje certificiranih destinacij in 
ponudnikov. 

 
* velja samo za gostinske ponudnike 
**v 2021 so gostinski ponudniki plačila oproščeni 

KAKO V DRUŽINO SLOVENIA GREEN? Ponudnik… 



NASTANITVE: primarni znaki                sekundarni 
             znak 



TURISTIČNE 
AGENCIJE IN 
ORGANIZATORJI 
POTOVANJ: 
primarna znaka 
 
 
 
 
sekundarni znak 

ATRAKCIJE: 
primarna znaka 
 
 
 
 
 
 
 
sekundarni znak 

 

 

GOSTINSKI 
PONUDNIKI: 
primarna znaka 
 
 
 
 
 
 
sekundarni znak 

 



PRIMARNI ZNAK NASTANITEV TA/TO ATRAKCIJA 
GOSTINSKI 

PONUDNIK 

Bio hotels da 

EU Ecolabel da 

Ecocamping samo kampi 

Green Globe da da da 

Green Key da da da 

HI – Q&S samo hostli 

L.E.A.F. da 

Travelife da da 

WG green samo glampingi 



SPOZNAJMO 
PRIMARNE  

ZNAKE 



BIO HOTELS 

Veriga hotelov, katerih ciljna skupina so gostje z 
visokimi ekološkimi merili. 

 
 člani ponujajo organske in okolju prijazne počitnice 
 
 visoka merila, ki temeljijo na trajnostni ekonomiji, 
organsko pridelani hrani, vključevanju lokalnih 
ponudnikov, okolju prijazni energiji, odgovornem 
ravnanju z odpadki in merjenju ogljičnega odtisa 



Nekateri pogoji za pridobitev: 
 100 % organska hrana in organski produkti v ponudbi 
restavracij, 
 izpolnjevanje visokih energetskih & prehranskih standardov, 
 raba organske kozmetike in naravnih čistil, 
 nakup zelene energije, 
 raba recikliranega papirja. 

 
Presoja: 1x letno (lahko tudi 2x, pri čemer je drugi obisk 
nenapovedan) 
Ocenjeni strošek: 1.300 do 2.200 € letno + marketing 

BIO HOTELS 



Slovenija: 2 nastanitvi 
Svet: prek 80 članov, vsi v Evropi (6 držav) 
 
Izdajatelj znaka: BIO HOTELS Acquisition, Avstrija 
Nacionalna kontaktna točka: / (ursa.kunz@trnulja.com)  
Več informacij: http://www.biohotels.info/en/ 
 
Posebnosti:  
• veriga, ne certifikat 
• možnost nenapovedane presoje in izključitve 
• pogovorni jezik nemščina 

BIO HOTELS 

mailto:ursa.kunz@trnulja.com
http://www.biohotels.info/en/
http://www.biohotels.info/en/


EU ECOLABEL 

Znak za okolje Evropske komisije za turistične 
nastanitve. 
 
Podjetja z znakom veljajo za okolju prijazna. 
 
Posebnosti:  
• certificira tudi čistila, kozmetiko, obleke, barve… 
• omejen na Evropo 
 



Pogoj za pridobitev znaka je izpolnjevanje vseh obveznih 
in del izbirnih meril s tematskih področij: 
 energija, 
 varčna raba vode, 
 zmanjševanje količine odpadkov, 
 raba čistil, 
 okoljski management, 
 informiranje gostov. 

EU ECOLABEL 



Presoja: odvisno; trenutno veljavnost do 26. 1. 2022 
Ocenjeni strošek: pristojbina v enkratnem znesku 200 € + presoja 
(500 € + potni stroški) + izdelava dokumentacije + investicijski 
stroški 
 
Slovenija: 19 nastanitev 
Izdajatelj znaka: Evropska komisija 
Nacionalna kontaktna točka:  ARSO natalija.ocko@gov.si  
Multidisciplinarni raziskovalni institut Maribor http://institute.si 
Več informacij: www.ecolabel.eu 

EU ECOLABEL 

mailto:natalija.ocko@gov.si
http://institute.si/
http://www.ecolabel.eu/


ECOCAMPING 
 
CILJ = v kamp vpeljati sistem okoljskega managementa in zvišati 
standarde 
  a) varovanja okolja 
  b) varnosti 
  c) kakovosti 
 
Posebnosti: 
• namenjen izključno kampom 
• postopek presoje obvezno vključuje svetovanje tujega svetovalca na 
terenu (strošek) 



Pogoj za pridobitev znaka: 
- individualno svetovanje  analiza pomanjkljivosti 
- priprava 3-letnega akcijskega načrta za vpeljavo izboljšav 
- redno spremljanje rabe vode, energije in odpadkov 
- minimiziranje ogljičnega odtisa 
 
Presoja: 1x na tri leta 
Ocenjeni strošek: 3.800 € (svetovanje in presoja) + 220 
€/letno (članstvo v mreži) 

ECOCAMPING 



 
 
Slovenija: 6 kampov 
Svet: cca. 225 članov  v 6 državah 
 
Izdajatelj znaka: Ecocamping e.V., Nemčija 
Nacionalna kontaktna točka:  / 
Več informacij: www.ecocamping.net  

ECOCAMPING 

http://www.ecocamping.net/


GREEN GLOBE 

Znak za trajnostno poslovanje in management v 
turizmu od leta 1998. 
 
Posebnosti: 
• najstarejši certifikat za trajnostno poslovanje v turizmu 
• primeren za hotele, resorte, tour operatorje, rent-a-car, 
razstavne in prireditvene prostore ter druge tipe turističnih 
podjetij 



Pogoj za pridobitev znaka je izpolnjevanje vseh obveznih in 
del izbirnih meril, ki pokrivajo naslednja področja: 
 trajnostni management, 
 družba/ekonomija, 
 kulturna dediščina, 
 okolje. 
 
Presoja: 1x letno (izmenjaje teren in na daljavo) 
Ocenjeni strošek: letna članarina 650-4.500 € + letna presoja 
650 € 

GREEN GLOBE 



Slovenija: 2 nastanitvi 
Svet: 530 članov v 90+ državah sveta 
 
Izdajatelj znaka: Green Globe Ltd, ZDA 
Nacionalna kontaktna točka: GoodPlace, 
ideje@goodplace.si 
Več informacij: www.greenglobe.com, greenglobe.travel  

GREEN GLOBE 

mailto:ideje@goodplace.si
http://www.greenglobe.com/
greenglobe.travel


GREEN KEY 

Znak mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE 
za spodbujanje ozaveščanja in ukrepanja pri okoljski 
in trajnostni problematiki v turistični industriji. 
 
Posebnosti: 
• primeren za nastanitve, konferenčne centre, restavracije in 
atrakcije 
• pod istim okriljem kot Blue Flag (Modra zastava) 
 



Pogoj za pridobitev znaka je izpolnjevanje vseh obveznih in 
del izbirnih meril s tematskih področij: 

 
 okoljski management, 
 vključevanje zaposlenih   v 
poslovanje podjetja, 
 informacije za goste, 
 voda,    
 pranje in čiščenje, 
 odpadki, 
 

 energija, 
 F&B, 
 notranje okolje, 
 zelene površine, 
 transport, 
 poslovanje. 
 

GREEN KEY 



Presoja: 1x letno (terenska vsake tretje leto) 
Ocenjeni strošek: 550 - 950 € + ddv / leto 
 
Slovenija: 33 nastanitev, 4 atrakcije, 14 gostinskih ponudnikov 
Svet: cca. 3.000 članov v 65 (pretežno evropskih) državah 
 
Izdajatelj znaka: Green Key International, FEE, Danska  
Nacionalna kontaktna točka: Društvo DOVES-FEE Slovenija, 

info@zeleni-kljuc.si  
Več informacij: https://www.zelenikljuc.si/  

GREEN KEY 

mailto:info@zeleni-kljuc.si
mailto:info@zeleni-kljuc.si
mailto:info@zeleni-kljuc.si
mailto:info@zeleni-kljuc.si
https://www.zelenikljuc.si/


HI – Q&S 

Znak za kakovost (Q) in trajnost (S) v hostlih,  
članih Hostelling International (HI). 
 
Posebnosti: 
• na voljo samo za člane Hostelling International 
• znak HI – Q&S (kakovost in trajnost) kot nadgradnja znaka 
HI – Q (kakovost) 



HI – Q&S 

 
osnova = 
HI – Q 
 
za HI - Q&S 
dodatnih 39 
meril 



Presoja: 1x na tri leta (na daljavo), 1x letno samoocena 
Ocenjeni strošek: članarina HI Slovenia + dejanski stroški 
usposabljanja + letna pristojbina 53 € 
 
Slovenija: NOVO 
Svet: okoli 500 po vsem svetu 
 
Izdajatelj znaka: Hostelling International, Velika Britanija 
Nacionalna kontaktna točka: Popotniško združenje Slovenije  
(Hostelling International Slovenia), info@youth-hostel.si 
Več informacij: https://www.hihostels.com/  

 

HI – Q&S 

mailto:info@youth-hostel.si
mailto:info@youth-hostel.si
mailto:info@youth-hostel.si
mailto:info@youth-hostel.si
mailto:info@youth-hostel.si
https://www.zelenikljuc.si/
https://www.hihostels.com/
mailto:info@youth-hostel.si


TRAVELIFE za nastanitve 

Znak britanskega združenja turističnih agencij in  
tour operatorjev ABTA za trajnostno poslovanje in 
management v turizmu. 
 
Z vpeljavo procesnih sprememb pri poslovanju pomaga znižati 
stroške ter izboljšati okoljske, socialne in ekonomske vplive. 
 
Posebnost: 
• edini certifikat, ki je v lastništvu združenja organizatorjev potovanj 
• neprofitnost 
 



TRAVELIFE za nastanitve 



Svet: 1500+ članov. 
Slovenija: 11 nastanitev 
 
Presoja: 1x na dve leti (na terenu) 
Strošek (covid19 cene): 565 – 1.340 € za dve leti 
 
Izdajatelj znaka: ABTA, Velika Britanija 
Nacionalna kontaktna točka: GoodPlace, ideje@goodplace.si 
Več informacij: https://travelifestaybetter.com/  

TRAVELIFE za nastanitve 

mailto:ideje@goodplace.si
https://travelifestaybetter.com/


Znak za trajnostno poslovanje glampingov. 
 
Posebnosti: 
• doma iz Slovenije 
• primeren izključno za ponudnike glampinga, ki najprej 

pridobijo znak World of Glamping na lestici od 1 do 7 
zvezdic 

 
 

WORLD OF GLAMPING GREEN 



WORLD OF GLAMPING GREEN 



Presoja: 1x na tri leta (na terenu) 
Strošek: prvo certificiranje 1.190 €, recertificiranje 690 €  
 
Slovenija & svet: NOVO 
 
Izdajatelj znaka: World of Glamping, Slovenija 
Nacionalna kontaktna točka: 
maja.dimnik@worldofglamping.com  
Več informacij: www.worldofglamping.com  

WORLD OF GLAMPING GREEN 

mailto:maja.dimnik@worldofglamping.com
http://www.worldofglamping.com/


Trajnostni znak za turistične agencije in organizatorje 
potovanj. 
 

Posebnosti:  
• večstopenjski certifikat  
• za Slovenia Green zadostuje 2. stopnja (Travelife Partner) 
 
1. Travelife Engaged (200 do 400 € letno) 

 
2. Travelife Partner (200 do 400 € letno) 
 
3. Travelife Certified (400 do 2.000 € letno) 

TRAVELIFE za TA/TO 



Presoja: 1x na dve leti; za Travelife Partner samo na daljavo, 
za Travelife Certified na mestu samem 

 
Slovenija: 8 agencij 
Svet: 140 članov v 28 državah 
 
Izdajatelj znaka: ECEAT-Projects, Nizozemska 
Nacionalna kontaktna točka: GoodPlace, ideje@goodplace.si 
Več informacij: www.travelife.info 

TRAVELIFE za TA/TO 

mailto:ideje@goodplace.si
http://www.travelife.info/


= Leaders in Environmentally Accountable Foodservice 
 
Znak za okolju prijazne restavracije, ki zagotavljajo 
trajnostno gastronomsko izkušnjo. 
 
Posebnosti: 
• primeren za restavracije, gostilne, okrepčevalnice in podobne obrate, 

turistične kmetije brez sob in kavarne 
• večstopenjski certifikat 

L.E.A.F.  



10 področij trajnostnega poslovanja gostinskega 
ponudnika: 
 
1. Dobava hrane in meni  6. Oprema in dekoracija 
2. Potrebščine    7. Raba kemikalij 
3. Raba energije   8. Odpadki 
4. Raba vode   9. Zaposleni 
5. Prostor in lokacija  10. Politika in inovacije 

 

L.E.A.F.  



Presoja: 1x na tri leta (terenska) 
Ocenjeni strošek: 1.190 € + ddv za tri leta 
 
Slovenija: 1 gostinski ponudnik 
Svet: 90 v Kanadi 
 
Izdajatelj znaka: LEAF, Kanada 
Nacionalna kontaktna točka: GoodPlace, ideje@goodplace.si 
Več informacij: https://www.leafme.org  
 

L.E.A.F.  

mailto:ideje@goodplace.si
https://www.leafme.org/


1.    … pridobi enega od znakov s seznama priznanih znakov = primarni znak. 
2. … podpiše dokument Zelena zaveza oz. Zaveza za trajnostno 

gastronomijo*, na voljo tukaj. 
3. … obe dokazili kadar koli pošlje na STO. Poziv odprt vse leto. 
4. … STO-ju plača 150 € + ddv enkratne pristojbine**. 
5. … pridobi znak Slovenia Green (sekundarni znak) + promocijo. 
------------------------------- 
6. Ko ponudniku primarni znak poteče, na STO pošlje potrdilo o obnovitvi      
znaka. S tem se sekundarni znak avtomatsko podaljša. 
7. Kdor želi: Ponudnik se včlani v Konzorcij Slovenia Green, združenje 
certificiranih destinacij in ponudnikov. 

 
* velja samo za gostinske ponudnike 
**v 2021 so gostinski ponudniki plačila oproščeni 

KAKO V DRUŽINO SLOVENIA GREEN? Ponudnik… 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/poziv2020
https://www.slovenia-green.si/o-slovenia-green/




Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in 
trajnostnih znakov za turistične nastanitve in 
gostinske ponudnike 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vsaki nastanitvi ali 
gostinskemu ponudniku, ki pridobi primarni certifikat s seznama, 
povrne do 5.000 € stroškov. 
 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-
uvajanja-okoljskih-in-trajnostnih-znakov-za-turisticne-nastanitve-in-
gostinske-ponudnike-2/  
 
Rok za prijavo: 8. 9. 2021 
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Upravičeni stroški 
 

a) svetovalne in izobraževalne storitve na področju 
ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih 
svetovalcev z namenom pridobitve znaka, vključno s stroški pridobitve 
znaka,  
  
b) stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) 
ponudnika, ki je pridobil okoljski znak in prilagodil ponudbo na način, 
da zagotovi varnost in zdravje gostov,  
 
c) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden 
okoljski/trajnostni znak.  
 
DDV ni upravičen strošek. 



 
Č A S  J E  Z A  V P R A Š A N J A .  
 

 
tina@goodplace.si 

mailto:tina@goodplace.si

