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KRATEK POVZETEK koncepta zelene sheme »SLOVENIA GREEN« 
 
 
Zelena shema »SLOVENIA GREEN« je oblikovana na dveh ravneh: 
 

A. Na ravni DESTINACIJ: 
 
kjer se destinacije po vstopu v shemo ocenijo po orodju, ki temelji na 
globalnih destinacijskih indikatorjih GSTC in evropskih destinacijskih 
indikatorjih ETIS (= to je orodje GSTR, ki je natančno predstavljeno v 
poglavju 4), ki so nadgrajeni z nacionalnim značajem (GSTR-SG).  
 
Pogoj za pridobitev naziva »SLOVENIA GREEN« DESTINATION je 
samoocenitev po orodju GSTR-SG), sprejem zelene politike »SLOVENIA 
GREEN« in sprejem Etičnega kodeksa v turizmu UNWTO (Global Code of 
Ethics for Tourism). 
 
B. Na ravni PONUDNIKOV: 
 
prepoznavamo obstoječe okoljske znake (certifikate) – poleg EU Marjetice 
shema ponudi tudi druge možnosti, med katerimi se ponudnik samostojno odloča 
v skladu s svojimi cilji. Zelena shema ima vzpostavljen seznam priporočenih 
okoljskih znakov (v odvisnosti od tega, kateri okoljski znaki imajo v Sloveniji 
predstavništvo oziroma kontaktno mesto).  
 
Vsem, ki pridobijo certifikat pri nosilcu/upravitelju posameznega okoljskega 
znaka, se podeli naziv »SLOVENIA GREEN« ACCOMMODATION. Za vstop v 
shemo morajo sprejeti zeleno politiko »SLOVENIA GREEN« in Etični kodeks 
v turizmu UNWTO (Global Code of Ethics for Tourism). 

 
Ravni sta medsebojno odvisni in povezani. 
 
Zelena shema »SLOVENIA GREEN« v nadaljevanju razvija in podeljuje tudi znake 
»SLOVENIA GREEN« PARTNER (za organizacije, ki delujejo po trajnostnih načelih), 
turistične agencije »SLOVENIA GREEN« AGENCY in druge specializirane partnerje. 
 
Zelena shema »SLOVENIA GREEN« ima UPRAVLJAVCA, ki shemo aktivno 
upravlja, razvija in nudi izobraževalno, informacijsko in svetovalno podporo, 
ob tem pa vzpostavlja promocijsko-prodajne kanale na mednarodnem 
turističnem trgu. 
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1. UVOD   
Zakaj oblikujemo zeleno shemo »SLOVENIA GREEN«? Katere cilje si 
zastavljamo in kako smo jo oblikovali? 
 

1.1 Namen in cilji zelene sheme »SLOVENIA GREEN« 
 
Slovenija se je v zadnjih petih letih jasno zavezala k trajnostnemu razvoju turizma kot 
temeljni razvojni paradigmi – s tem je trajnostni razvoj prepoznala kot razvojno 
usmeritev celotnega slovenskega turizma in vzpostavila institucionalni okvir, ki podpira 
prizadevanja pristojnih organov za sprejemanje razvojnih ukrepov v to smer. Ta 
koncept razvoja so kot pravega prepoznala številna podjetja oziroma turistični 
ponudniki, destinacije in regije, vendar pa analiza stanja na različnih ravneh pokaže 
dvoje: (1) da je konkretne trajnostne ponudbe še premalo (ni kritične mase 
certificiranih ponudnikov, ki bi omogočila aktivnejše trženje zelene ponudbe) in (2) da 
manjka sistem, ki bi na nacionalni ravni povezal prizadevanja, jih pospešil in deležnikom 
v procesu nudil potrebno podporo. 
 
NAMEN zelene sheme  
 
Oblikovati shemo, ki bo predstavljala praktično, učinkovito in preprosto orodje 
za uvajanje in pospešitev uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v slovenski 
turizem. 
 
KLJUČNI STRATEŠKI CILJ zelene sheme  
 
Hitrejše uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni 
turističnih ponudnikov kot destinacij. 
 
Specifični cilji so: 

1. Skozi nacionalno zeleno shemo razviti integralni pristop k uvajanju modelov 
trajnostnega poslovanja na vseh ravneh in razviti platformo za 
medsektorsko usklajevanje. 

2. Skozi uspešno delujočo zeleno shemo nuditi močno in verodostojno obljubo, 
da slovenski turizem deluje po trajnostnih načelih, tako na ravni turističnih 
ponudnikov kot destinacij (okrepitev znamke I feel Slovenia in povečanje 
verodostojnosti pozicijskega slogana »Zelena. Aktivna. Zdrava.«).  

3. Spodbuditi turistične destinacije za uvajanje modelov trajnostnega 
poslovanja na destinacijski ravni. 

4. Povečati število turističnih ponudnikov, ki delujejo po trajnostnih načelih 
in ki lahko to dokazujejo z določeno certifikacijsko shemo. 

5. Povečati konkurenčnost slovenskega turizma in po ključnih trajnostnih 
indikatorjih izboljšati rezultat na lestvici WEF. 

 
Pričakovani rezultat projekta oblikovanja zelene sheme  
 
Razvojni načrt za implementacijo trajnostnega turizma v Sloveniji, ki opredeli 
metodologijo in indikatorje za implementacijo trajnostnega turizma v Sloveniji (krovni, 
nacionalni koncept, ki se implementira na vseh ravneh – v regijah, destinacijah in 
podjetjih), vključno z akcijskim načrtom za uvajanje.  
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1.2 Metodologija dela 
 

Delo je izvajala projektna ekipa na strani izvajalca ob sodelovanju naročnika in Delovne 
skupine »SLOVENIA GREEN«. Ta je bila imenovana kot »pool« strokovnjakov 
iz javnega, zasebnega in nevladnega sektorja na področju trajnostnega razvoja 
turizma, ki naj preverja, vrednoti in podaja predloge do potrditve zelene sheme 
»SLOVENIA GREEN«. 
 
Vsebinsko je bilo delo razdeljeno na (1) analitično fazo, (2) fazo oblikovanja možnih 
scenarijev razvoja zelene sheme, (3) preverjanje scenarijev in (4) dodelavo izbranega 
scenarija po spodaj predstavljenih sklopih. 
 
Shema št. 1: Prikaz metodologije dela 
 

 

 

 

Stran 5 od 48 
 



Oblikovanje Zelene sheme slovenskega turizma  
      (»SLOVENIA GREEN«) 

2. KAJ SMO UPOŠTEVALI PRI OBLIKOVANJU 
PREDLOGA »SLOVENIA GREEN«   
Kateri so glavni povzetki situacijske analize na področju trajnostnega 
turizma v Sloveniji in svetu – in izzivi, ki iz tega izhajajo, za oblikovanje 
zelene sheme »SLOVENIA GREEN«? 
 
>> Situacijska analiza je na voljo v ločenem dokumentu (analitični del dokumenta).  
 
V nadaljevanju je zgolj povzetek ključnih ugotovitev, ki so bile osnova za oblikovanje 
predloga možnih scenarijev zelene sheme »SLOVENIA GREEN«. 
 

2.1 Pregled vhodnih podatkov po ravneh, ki smo jih 
upoštevali 
 
KAJ SMO UPOŠTEVALI? 
 

1. SVET in EVROPA:  
• Globalne trende na področju trajnostnega razvoja, tako na strani 

povpraševanja kot ponudbe. 
• Izkušnje drugih držav pri uvajanju trajnostnega razvoja turizma. 
• Obstoječe uveljavljene sheme in okoljske znake v Evropski uniji (indikatorji 

ETIS, EDEN destinacije, EU Marjetica). 
• Kriterije GSTC, ki so rezultat več desetletij dela in izkušenj po vsem svetu, 

upoštevajo pa številne smernice, načela in standarde trajnostnega turizma z 
vseh celin – ter na njih temelječe indikatorje ETIS.  

 
2. SLOVENIJA – NACIONALNA RAVEN:  

• Aktualne strategije razvoja turizma in izvedbene načrte razvoja in trženja 
Slovenije kot turistične destinacije (MGRT, SPIRIT). 

• Zgodbo Slovenije kot »Zelena. Aktivna. Zdrava.« destinacija. 
• Obstoječe sheme certificiranja v Sloveniji (EU Marjetica, Green Globe, ISO 

14001, eko kmetije). 
 

3. SLOVENIJA – DESTINACIJE/REGIJE:  
• Prizadevanja destinacij za uvajanje trajnostnega poslovanja (vstop v projekt 

EDEN, vstop v projekt ETIS, vključenost posameznih indikatorjev ETIS v 
destinacijske strategije). 

• Pripravljenost deležnikov po skupnem delovanju ter sprejetju in uvajanju 
trajnostnega turizma. 

 
4. SLOVENIJA – RAVEN PONUDNIKOV: 

• Izvedba dveh primarnih raziskav: ena med ponudniki, ki še niso pridobili 
zelenega certifikata, a delujejo trajnostno in zeleno, in ena med ponudniki, ki 
tak certifikat že imajo. 
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2.2 Povzetek ugotovitev po ravneh 
 
KAJ SMO UGOTOVILI? 
 
1 >> Svet in Evropa 
 

1. Razvoj turizma na trajnosten način je postal vsesplošno uveljavljen 
koncept razvoja v svetu – ne zgolj kot osnova za razlikovanje in večjo 
konkurenčnost, temveč kot temeljni princip delovanja, pomembno pa je njegovo 
sistematično, celostno in integralno uvajanje na vseh ravneh: od ponudnika na 
najnižji ravni prek destinacijske ravni do nacionalne. Izkušnje kažejo, da so 
pomembni sistematični in celostni pristopi, oblikovani na nacionalni ravni.  

2. Posamezne države se kljub prepoznavnim globalnim in evropskim 
okoljskim znakom odločajo za razvoj lastnih trajnostnih oziroma zelenih 
shem, ki jih razvijajo na osnovi svojih značilnosti ali potreb (vendar temeljijo na 
splošno sprejetih trajnostnih indikatorjih in certifikacijskih shemah) in jih 
ustrezno umeščajo v odnosu do svojih temeljnih shem kakovosti. 

3. Primeri učinkovite prakse iz drugih držav so pokazali, da so lahko nacionalne 
sheme, ki celovito urejajo sistem vrednotenja in razvoja trajnostnega 
turizma na vseh ravneh, učinkovite in prinašajo dolgoročne rezultate – 
čeprav je za njihovo uveljavitev potreben napor in dodelan sistem. Nekaj držav 
je razvilo lastne nacionalne certifikacijske zelene sheme, pri čemer so se v veliki 
meri naslonili na uveljavljene okoljske znake (na transnacionalni, globalni ali 
evropski ravni) in trajnostne indikatorje na ravni destinacij (GSTC in ETIS).  

4. Na ravni Evrope se je skozi testno fazo sistema indikatorjev ETIS sprožil 
kakovosten proces dodelave trajnostnih indikatorjev za raven destinacij, 
ki predstavljajo temeljno raven zahtev tudi za Slovenijo – ki pa jo je 
smiselno še dodatno prilagoditi in nadgraditi. 

5. Na globalni ravni so bili kot temeljni indikatorji razviti indikatorji GSTC 
(za hotele in organizatorje potovanj ter za destinacije) – ki so bili tudi osnova za 
indikatorje ETIS. Na tej platformi pa je leta 2013 nastala nova platforma/orodje 
GSTR (Global Sustainanble Tourism Review), ki integrira tako indikatorje GSTC 
kot tudi ETIS in omogoča globalno primerjavo trajnosti destinacij. 

6. Pomembno je, da se ob tem upošteva Etični kodeks v turizmu UNWTO 
(Global Code of Ethics for Tourism), ki je bil leta 1999 sprejet kot temeljni 
dokument za trajnostni in odgovorni turizem (razvil ga je UNWTO, potrdili 
Združeni narodi).  
 

IZZIV: Zaznati je mogoče številne pobude (držav in čezmejnih povezovanj) za 
razvoj trajnostnih modelov, v katerih pa pogosto primanjkuje povezovanja, 
znanja, informacij. Izziv je, kako izkoristiti obstoječe indikatorje in sheme (na 
globalni in evropski ravni) in jih nadgraditi z nacionalnim značajem ter v tem 
procesu postati eden najboljših.   
 
2 >> Slovenija – NACIONALNA RAVEN 

 
1. Razvoj turizma na trajnosten način je Slovenija vključila v ključne 

razvojne dokumente. Aktualna strategija razvoja turizma predvideva razvoj 
celotnega slovenskega turizma po trajnostnih načelih (razvoj turizma na 
trajnosten način kot razvojna »paradigma« in ne kot posamezna politika ali 
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ukrep). Aktualna strategija načrtuje oblikovanje indikatorjev turizma na 
trajnostnih načelih za ponudnike in destinacije. Javna agencija SPIRIT v letnih 
načrtih vključuje vrsto aktivnosti, ki spodbujajo razvoj trajnostnega turizma in 
promocijo Slovenije kot trajnostne turistične destinacije. S tem je Slovenija 
razvoj trajnostnega turizma prepoznala kot razvojno usmeritev celotnega 
slovenskega turizma in vzpostavila institucionalni okvir, ki podpira prizadevanja 
pristojnih organov za sprejemanje razvojnih ukrepov v to smer, kljub temu pa 
vidnih premikov na tem področju ni. Ukrepi, ki so temelj za uresničevanje 
ciljev, so razpršeni med različna pristojna ministrstva, zato eden največjih 
izzivov ostaja ustrezno medresorsko sodelovanje. Pri tem pa je ključno, da 
sektor za turizem razpolaga s podatki, potrebami in pričakovanji turističnega 
sektorja na tem področju.  

2. Med prednostnimi ukrepi je aktualna strategija razvoja turizma 
prepoznala oblikovanje kazalnikov trajnostnega turizma za destinacije, 
aktivnejše poseganje v certificiranje ponudnikov (poleg EU znaka) in celo 
poseg v kategorizacijo. Gre za ukrepe, s katerimi bi trajnostni razvoj turizma 
sistemsko uredili, saj bi pristojni organi pridobili orodje za spremljanje uvajanja 
ukrepov in možnost aktivnega poseganja v uresničevanje zastavljenih ciljev na 
vseh področjih trajnostnega razvoja turizma. Poleg tega bi uvedba kazalnikov 
pokazala realno stanje na tem področju in služila kot podlaga za sprejemanje 
nadaljnjih ukrepov in kot argument medresorskega usklajevanja. 
 

IZZIV: Cilj zelene sheme mora biti ureditev sistema spremljanja stanja 
trajnostnega turizma na nacionalni ravni in usmerjanja delovanja vseh 
deležnikov ter njihovo spodbujanje in motiviranje za dosego ciljev, ki si jih je 
celotno slovensko gospodarsko zastavilo s podpisom Deklaracije o partnerstvu 
za trajnostni razvoj slovenskega turizma leta 2011, natančno pa jih je 
opredelila aktualna strategija razvoja slovenskega turizma.  
 
3 >> Slovenija – DESTINACIJE  
 

1. Razvoj turizma na trajnosten način so v svoje strateške dokumente 
vključile vse regionalne destinacijske organizacije. Trajnostni turizem so s 
tem prepoznale kot razvojno usmeritev in ne kot ločeno oziroma posamezno 
vsebino znotraj strategij; nacionalno usmeritev razvoja trajnostnega turizma 
prenašajo v regionalne in lokalne turistične strategije. Pripravljenost za 
sodelovanje izkazujejo z vključevanjem v različne projekte (ETIS, EDEN …). 

2. Za doseganje ciljev trajnostnega turizma so destinacije opredelile 
ukrepe in aktivnosti, ki pogosto ustrezajo področjem, ki jih v sistemu 
indikatorjev predvideva sistem ETIS. Poleg tega destinacije izkazujejo 
pripravljenost za vstop v sistem indikatorjev, saj ga prepoznavajo kot pomoč pri 
uvajanju trajnostnega turizma. V tem procesu pogrešajo krovno/nacionalno 
platformo, tako na razvojnem kot promocijskem področju. 

3. Destinacije so z zanimanjem za vstop v projekt EDEN potrdile 
pripravljenost za aktivno delovanje na različnih področjih trajnostnega 
turizma.  

4. Sistem indikatorjev trajnostnih turističnih destinacij ETIS je v tesni fazi 
pokazal, da gre za izredno kakovosten proces trajnostnih indikatorjev za 
raven destinacij. Odziv slovenskih destinacij na sistem je potrdil, da je v 
Sloveniji prisotna ne samo pripravljenost, temveč tudi pričakovanje po uporabi 
orodja, ki bi bil destinacijam v pomoč pri razvoju trajnostne turistične ponudbe. 
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IZZIV: Zelena shema mora izkoristiti pripravljenost destinacij po aktivnem in 
celostnem uvajanju trajnostnega turizma tako, da jim to pot olajša in jim 
ponudi učinkovito orodje. 
 
4 >> Slovenija – PONUDNIKI  
 

1. Vedno več ponudnikov razvija turistične produkte in ponudbo po 
trajnostnih načelih (v primeru greenfield investicij gre za bolj celostne 
pristope, pri katerih je trajnostni koncept v središču ponudbe, medtem ko 
obstoječi ponudniki večinoma uvajajo posamezne ukrepe, predvsem na področju 
rabe energije in vode, deloma na področju zelene nabavne verige). 

2. V turistični ponudbi zasledimo številne podjetniške pobude, osnovane na 
trajnostnem turizmu. Kljub temu pa število certificiranih ponudnikov 
ostaja relativno nizko. Ponudniki se še vedno v manjši meri odločajo za vstope 
v trenutno prisotne certifikacijske sheme (EU Marjetica, Green Globe ...), saj so 
postopki zapleteni in kompleksni – in četudi morda ne tako stroškovno zahtevni, 
zahtevajo velike vložke kadrov. Zato je slika zelene ponudbe, ki jo pogosto 
merimo prav prek certificirane ponudbe, na prvi pogled dokaj okrnjena. 

3. Ponudniki izkazujejo pripravljenost za vključevanje v nacionalno shemo, 
če bi bila ta bolj enostavna in manj stroškovno zahtevna.  

4. Pri uvajanju zelenih certifikatov in trajnostnega poslovanja ponudniki 
pričakujejo podporo in pomoč destinacij in države. Trenutno jim je na voljo 
brezplačni Priročnik za razvoj trajnostnih poslovnih modelov, ki jih po korakih 
vodi k bolj zelenemu poslovanju. V procesu pridobivanja EU Marjetice pa lahko 
za finančno pomoč zaprosijo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Čeprav ponudniki menijo, da bi s pridobitvijo certifikata znižali stroške 
poslovanja in dvignili prepoznavnost, se za ta korak pogosto ne odločijo prav 
zaradi zapletenih postopkov. 
 

IZZIV: Zelena shema mora torej izkoristiti pripravljenost ponudnikov za razvoj 
trajnostne turistične ponudbe in jim pri tem ponuditi rešitev, ki bo preprosta, 
motivacijska in stroškovno nezahtevna. Pri tem je ključno, da vključuje 
izobraževanje in svetovanje ter da vstop podpre tudi s promocijskimi 
aktivnostmi.  

 
 

TO POMENI, DA JE SMISELNO >>>> 
 

1. Na destinacijskem nivoju zeleno shemo nasloniti na izdelane projekte 
trajnostnih indikatorjev (ETIS in GSTC). 

2. Shemo indikatorjev nadgraditi s celovitim nacionalnim sistemom (z 
nacionalnim značajem), ki bo (1) motiviral destinacije za vstop, (2) jim nudil 
izobraževanje, svetovanje in operativno podporo, (3) bo deloval kot učinkovito 
orodje za pomoč pri doseganju zastavljenih strateških ciljev (pomembno: fazno – 
kar pomeni, da jih bo motiviral k izboljšavam), (4) jim omogočal v aktivnosti 
vključevati vse deležnike v destinaciji in jih tudi aktivno spodbujati za vstop (in 
izobraževati), (5) jim bo nudil promocijsko in trženjsko podporo. 
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3. Shemo prenesti tudi na raven ponudnikov in izdelati sistem, ki bo usmerjal 
in motiviral ponudnike za vstop ter s tem vplival na razvoj trajnostne turistične 
ponudbe – vendar ne nujno skozi lasten sistem certificiranja. 

4. Nadaljevati z uveljavljenim certificiranjem za EU Marjetico za ponudnike, 
ki prepoznavajo okoljski steber kot ključen za razvoj in promocijo lastne ponudbe 
ter EU Marjetico kot certifikat, s katerim izkazujejo visoke evropske okoljske 
standarde, ob tem pa za pospešitev certificiranja ponudnikov ponuditi tudi druge 
možnosti. 

5. Oblikovati sistem vrednotenja trajnostnih aktivnosti ponudnikov po vseh 
stebrih trajnostnega razvoja ter razviti stimulativni način vstopa, svetovanje, 
izobraževanje in promocijo. 

6. Slovensko turistično gospodarstvo bi z urejenim in usmerjenim razvojem 
trajnostnega turizma prišlo do pomembnih podatkov o stanju trajnostne 
turistične ponudbe, s čimer bi lažje in učinkoviteje usmerjalo nadaljnji razvoj. Ob 
tem bi s pridobljenimi informacijami in pričakovanji vseh deležnikov v turizmu 
pridobili pomembne argumente za medresorsko usklajevanje in sodelovanje.  

 
»SLOVENIA GREEN« postane uradni naziv Zelene sheme slovenskega turizma, 
ki predstavlja predvsem proces uvajanja in izboljševanja oziroma deluje kot 
orodje za pomoč na tej poti – in ne toliko ali zgolj kot končni certifikat (ki ima 
zgolj vlogo prepoznavati, kdo deluje po trajnostnih načelih in/ali kdo ne).  
 
Podelitev znaka »SLOVENIA GREEN« v prvi vrsti pomeni, da destinacije in 
ponudniki v svojem delovanju sledijo načelom trajnostnega poslovanja in – 
POMEMBNO – stanje redno izboljšujejo.  
 
Zelena shema je zastavljena na način, da je uvajanje trajnostnega poslovanja 
proces nenehnih izboljšav – je način delovanja, pri čemer je shema v prvi vrsti 
orodje in pomoč. Hkrati predstavlja pomembno promocijsko orodje za 
izpostavitev tistih destinacij in ponudnikov, ki delujejo po trajnostnih načelih. 
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2.3 Analiza SWOT za razvoj trajnostne ponudbe v 
Sloveniji 
 
Za osnovo smo vzeli analizo SWOT za razvoj zelenega turizma, kot je bila opravljena 
leta 2009 v okviru Analize stanja na področju zelenega turizma: Kakšno je stanje na 
strani zelene ponudbe in zelenega povpraševanja v svetu in oblikovanje izzivov za 
slovenski turizem (SLOVENIA GREEN) (ALOHAS za STO, 2009) – in jo posodobili. 
 
Tabela št. 1: Analiza SWOT slovenskega turizma za razvoj trajnostnega turizma, 
vključno z vidikom oblikovanja zelene sheme »SLOVENIA GREEN« 
 
PREDNOSTI  
 
SPLOŠNE PREDNOSTI, KI DAJEJO DOBRO OSNOVO ZA RAZVOJ ZELENEGA TURIZMA: 
 

• Slovenija se ponaša z močnimi in tržno zelo zanimivimi zelenimi dejstvi (»Slovenia is 
green«), ki podpirajo dojemanje Slovenije kot zelene destinacije. 

• Stičišče Alp, Panonske nižine, krasa in Mediterana – Slovenija ni odvisna zgolj od enega 
tipa ponudbe; je edina evropska država, ki združuje to raznolikost. 

• Milo celinsko podnebje, ki omogoča razvoj ponudbe vse leto. 
• Bližina emitivnih trgov, ki so dostopni z avtomobilom, avtobusom in vlakom, zato 

Slovenija ni toliko odvisna od avio destinacij. 
• Dolgoletna tradicija skrbi za varovana območja (Triglavski narodni park ter druga 

zavarovana območja in območja, vključena v Naturo 2000) in posledično veliko izkušenj na 
tem področju. 

• Izredno bogastvo naravnih vrednot in kulturne dediščine ter ohranjena naravna in 
kulturna krajina. 

• Z izjemo nekaj glavnih turističnih središč ima Slovenija večinoma ponudbo v ruralnem 
okolju. 

• Vse bolj razvito ekološko pridelovanje hrane in številne blagovne znamke, ki temeljijo na 
lokalnih domačih pridelkih. 

• Dobro razmerje med kakovostjo in ceno. 
• Močna civilna društvena sfera, ki skrbi za ohranjanje lokalnega značaja, običajev itd. 
 
BOLJ KONKRETNE PREDNOSTI NA PODROČJU RAZVOJA ZELENEGA TURIZMA: 
 

• Zgodba o »zelenem« je vpeta v bistvo identitete Slovenije in znamke I feel 
Slovenia – »Slovenska zelena« je v središču modela znamke kot izkustvena obljuba, ki jo 
obiskovalcu daje Slovenija. Vizija je »Zelena butičnost«, poslanstvo pa »Naprej z naravo«.  

• Slovenija od leta 2012 sistematično komunicira s sloganom »Zelena. Aktivna. Zdrava.« 
• Trajnostni turizem je temeljna razvojna paradigma v vseh ključnih razvojnih 

dokumentih, neposredno na področju turizma in posredno na drugih področjih. 
• Turizem kot paradni konj trajnostnega razvoja v Sloveniji. 
• Aktivno sodelovanje Slovenije v projektih oziroma pobudah, kot so EDEN, Modra zastava, 

Alpska konvencija, Zelena prestolnica Evrope (Ljubljana je Zelena prestolnica Evrope 
2016), Alpski biseri idr. 

• V zadnjih letih razvoj več manjših ponudnikov, ki trajnostni turizem postavljajo v 
jedro svoje identitete in ponudbe. 

• Trajnostni turizem je prepoznan kot edina prava razvojna alternativa na vseh 
ravneh (nacionalna, destinacijska, ponudbena), pa tudi v vseh sektorjih (javni, zasebni, 
nevladni).  

SLABOSTI 
 

SPECIFIČNE SLABOSTI KOT OSNOVE ZA RAZVOJ ZELENEGA TURIZMA: 
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• Majhno število okoljsko certificiranih ponudnikov. 
• Na področju okolju prijazne arhitekture, privlačne umeščenosti v prostor in 

energijsko učinkovite gradnje še vedno zaostajamo za konkurenti in primeri dobrih 
praks.  

• Prepogosto tudi nove turistične gradnje ne sledijo konceptu trajnostne gradnje in/ali 
zelene arhitekture (razen kolikor to določa Pravilnik o energijski učinkovitosti stavb; veliko 
izgubljenih priložnosti v času visoke investicijske dinamike v prejšnjem programskem 
obdobju). 

• Ni medresorskega sodelovanja na področju zmanjšanja vplivov podnebnih sprememb v 
posameznih panogah, ki bi se kazalo v konkretnih projektih, pobudah in akcijskem načrtu. 

• Še vedno velik razkorak med opredeljenimi strategijami in konkretnimi ukrepi na 
vseh ravneh (od nacionalne prek regijske in destinacijske do ponudbene). 

• Pomanjkanje konkretnih projektov in ukrepov za pospeševanje razvoja 
trajnostnega turizma.  

 
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 

• Učinkovito medresorsko povezovanje 
in ukrepanje za trajnostni razvoj – 
uvajanje usklajenih medsektorskih ukrepov 
za izboljšanje energetske učinkovitosti, 
povečanje uporabe obnovljive energije, 
razvoj zelenih nabavnih verig, ekološko 
kmetijstvo itd. 

• Še vedno naraščajoč zeleni trg (tako na 
strani ponudbe kot še posebej 
povpraševanja). 

• Povezovanje z arhitekturno stroko in 
energetskimi strokovnjaki za bolj 
trajnostne in zelene gradnje (tako v smislu 
energijske učinkovitosti kot tudi dizajna in 
umestitve v prostor). 

• Trendi (vse bolj cenjeno je tisto, kar je 
lokalno – domače, pristno, z lokalnim 
značajem itd., iskanje na naravi in pristnih 
doživetjih zgrajene ponudbe itd.)  

• Nova finančna perspektiva, ki bo 
podpirala trajnostne koncepte. 

• Ustvarjanje produktov z višjo dodano 
vrednostjo – delo na kakovosti in 
butičnosti ponudbe. 

• Nadgradnja pravilnika o kategorizaciji. 
• Implementacija Globalnega etičnega 

kodeksa UNWTO. 
• Aktivnosti na ravni Evropske komisije za 

razvoj indikatorjev ETIS (C-D).  
• Nadaljevanje projekta EDEN in rast 

njegove prepoznavnosti na evropski 
ravni. 

 

• Nesposobnost narediti korak naprej od 
posameznih certificiranih ponudnikov 
do celostne zelene sheme kot podlage 
za dvig prepoznavnosti in konkurenčnosti 
Slovenije kot trajnostne turistične 
destinacije - nevarnost, da še naslednjih 5 
let ostanemo na enaki ravni. 

• Spremembe podnebja v alpskem 
prostoru in vpliv na spremembo 
povpraševanja, čemur se bo morala 
prilagoditi tudi ponudba. 

• Nezmožnost stimuliranja uvajanja 
(zelenih) inovacij. 

• Neudejanjanje destinacijskega 
managementa − izzivi trajnostnega 
razvoja turizma so še bolj kot na ravni 
posameznega ponudnika v veliki meri prav 
na ravni destinacije, saj je ključno 
usklajeno delovanje vseh deležnikov. 

• »Vrtičkarstvo« in nekoordinirano 
delovanje v različnih vladnih službah, 
organih. 

• Razvoj zelene sheme, ki ne bo 
pritegnila potrebne kritične mase 
ponudnikov. 

• Razvoj nacionalne sheme, ki ne bo 
uspela prodreti na evropski/globalni 
trg. 
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3. KATERE SO BILE MOŽNE REŠITVE – TRIJE 
SCENARIJI 
Na osnovi izhodišč, ciljev in ob upoštevanju omejitev smo 
oblikovali tri možne poti (scenarije) kot osnovo za odločitev za 
najbolj primeren scenarij za zeleno shemo »SLOVENIA GREEN«. 
 

3.1 Povzetek treh možnih scenarijev 
  
Ob upoštevanju IZHODIŠČ, predstavljenih v prvem poglavju, smo oblikovali tri 
scenarije zelene sheme, ki so se razlikovali predvsem glede celovitosti in 
načina vstopa ter načine vrednotenja.  
 
>>> Natančneje so bili predstavljeni v faznem dokumentu, ki je bil osnova za 
prestavitev scenarijev Delovni skupini dne 27. avgusta 2014. Dokument je sestavni del 
projekta. 
 
V nadaljevanju jih zgolj povzemamo kot MOŽNOSTI V OBLIKI TREH 
SCENARIJEV, ki so bili osnova za opredelitev najbolj primerne poti: 
 

1. ODPRT sistem: tako na ravni destinacij kot tudi ponudnikov je popolnoma 
odprte narave. Temelji na principu partnerstva v zeleni shemi »SLOVENIA 
GREEN«, po konceptu »SLOVENIA GREEN« Partner. Sistem ponudi okvir za 
pospeševanje in večjo prepoznavnost prizadevanj na področju trajnostnega 
turizma v Sloveniji. 
 

2. POLODPRT sistem na ravni destinacij vzpostavlja certificiranje na osnovi 
prilagojenih/nadgrajenih indikatorjev GSTC/ETIS in podeljuje znak »SLOVENIA 
GREEN«, medtem ko raven ponudnikov pušča odprto, enako kot odprt sistem. 
 

3. ZAPRT sistem vzpostavlja certificiranje na ravni destinacij in ponudnikov, a 
omogoča fazno izvedbo: v prvi fazi je sistem polodprt (torej zgolj certificiranje za 
destinacije), v roku dveh do treh let pa se razvije še sistem certificiranja za 
ponudnike. 

 
Shema št. 2: Prikaz treh možnih rešitev, oblikovanih v procesu 
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Pojasnilo glede delovnega poimenovanja scenarijev: 
 

• Zaprta shema ni zaprta v smislu, da je vstop ponudnikom oziroma destinacijam 
onemogočen, temveč z "zaprtostjo" opredeljujemo način vstopa v sistem. 

• Odprta shema pa pomeni, da ni vzpostavljenega lastnega (nacionalnega) 
sistema certificiranja, temveč da sistem zgolj poveže različne obstoječe sheme, 
projekte in prizadevanja na področju trajnostnega razvoja. 

 
Shema v vseh primerih ureja dve ravni delovanja: 
 

1. Raven destinacij. 
2. Raven ponudnikov. 

 
 
Shema št. 3: Prikaz dveh ravni, ki ju vključuje zelena shema »SLOVENIA 
GREEN« 
 

 
 
>>> Scenariji so natančneje predstavljeni v faznem dokumentu. V 
nadaljevanju povzemamo prednosti in slabosti posameznega scenarija, ki so 
bile osnova za odločitev (sestanek Delovne skupine »SLOVENIA GREEN« dne 27. 
avgusta 2014). 
 
Tabela št. 2: Kratek povzetek značilnosti posameznih scenarijev z opredelitvijo 
prednosti in slabosti 
 
Prvi scenarij: ODPRTA SHEMA 
 

Po odprtem sistemu je zelena shema »SLOVENIA GREEN« zgolj okvir, ki prepoznava 
in identificira različne obstoječe certifikacijske sheme ter vsem ponudnikom (ki imajo EU 
Marjetico, Green Globe ali druge okoljske znake) in destinacijam, ki vstopajo v razne trajnostne 
sheme (kot so članice Alpine Pearls, mreže EDEN, European Green Capital, ocenjene po ETIS 
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indikatorjih itd.), podeli znak »SLOVENIA GREEN Partner« (s čimer se vzpostavlja razlika do 
certifikacijskega scenarija). 
 
 

Glavna pomanjkljivost in argument proti temu scenariju je ta, da z njim ne naredimo 
koraka naprej.  
 
 

PREDNOSTI odprte sheme: 
• Preprosto in hitro izvedljiv scenarij s strani 

nosilca programa, saj ni povezan s stroški 
vzpostavitve lastnega nacionalnega 
sistema. 

• Nagraditev že obstoječih prizadevanj (že 
certificiranih ponudnikov).  

• Zagotovljena kredibilnost, saj vključuje že 
preizkušene in uveljavljene sheme. 

• Shema ne zahteva izobraženih in 
akreditiranih lastnih ocenjevalcev. 

 
 

 

POMANJKLJIVOSTI odprte sheme: 
• Ponudniki se še vedno soočajo z izbiro 

certifikata in stroški, ki so povezani s 
pridobitvijo. 

• Ni stimulativen – ne vključuje orodij za 
motiviranje k pristopu (razen skozi 
obstoječe oziroma dosedanje subvencije 
za pridobitev EU Marjetice s strani 
resornega ministrstva). 

• Neenoten standard, saj različne sheme 
vključujejo različne indikatorje. 

• Brez nacionalnega značaja, saj ne 
omogoča vplivanja na izbiro indikatorjev. 

• Omejen vpliv odločevalcev, saj kot odprt 
sistem prepušča odločitve o izbiri 
pristopnikom. 

• Omejena kontrola, saj so svetovalci in 
ocenjevalci vezani na izbrani certifikat in 
ne na shemo. 

• Ni ocenjevanja na terenu, kar pa je za 
verodostojnost sheme pomembno. 

 

Drugi scenarij: POLODPRTA SHEMA 
 

Po polodprtem sistemu je zelena shema »SLOVENIA GREEN« vzpostavljena za raven 
destinacij kot zaprt sistem (in jih certificira na osnovi indikatorjev GSTC/ETIS), medtem ko 
shema za ponudnike še vedno deluje kot odprt sistem (in zgolj pod krovno znamko 
»SLOVENIA GREEN« združuje ponudnike, ki so okoljsko certificirani).  
 
 

Scenarij se je takoj pokazal kot najbolj izvedljiv (in bil s strani Delovne skupine 
»SLOVENIA GREEN« potrjen kot izhodišče). Njegova glavna omejitev je ta, da 
certificiranja ponudnikov ne pospešuje aktivno skozi lastno shemo, temveč skozi 
obstoječe (to pa ima določene omejitve, saj imamo jeseni 2014 zgolj šest ponudnikov z EU 
Marjetico in enega z Green Globe certifikatom; zato je glavni izziv scenarija, kako to število 
dvigniti). Prav raven ponudnikov ja namreč najbolj ključna za razvoj trajnostnih destinacij - teh 
brez certificiranih ponudnikov ne more biti. Zato je nujno, da imamo pri implementaciji 
tega scenarija to nevarnost v mislih in aktivno da aktivno delamo tudi na ravni 
ponudnikov (tako neposredno kot prek destinacij). 
 
 

PREDNOSTI polodprte sheme: 
• Enoten standard za destinacije. 
• Zagotovitev nacionalnega značaja sheme 

na destinacijskem nivoju; shema je 
skladna s strateškimi usmeritvami razvoja 
turizma in podpira komunikacijska 
sporočila ter krovno zgodbo Slovenije. 

• Uporaba evropsko prepoznanega sistema 
ETIS, kar daje programu verodostojnost in 
prepoznavnost. 

• Pridobitev merljive slike stanja na 
destinacijah. Podatki pokažejo, kje so 

 

POMANJKLJIVOSTI polodprte sheme: 
• Nacionalni značaj samo na ravni destinacij 

in ne na ravni ponudnikov. 
• Ponudniki se še vedno soočajo z izbiro 

certifikata in stroški, ki so s tem povezani. 
• Neenoten standard za ponudnike, saj 

različne sheme vključujejo različne 
indikatorje. 

• Potrebno je večje angažiranje nosilca 
sheme, saj lastni program zahteva več 
promocije, izobraževanja in svetovanja ter 
je povezan s pričakovanji destinacij po 
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pomanjkljivosti, in nacionalni upravljavec 
lahko na tej podlagi sodeluje pri ciljnem 
reševanju (medresorsko skupno 
reševanje, izobraževanje in pomoč pri 
izboljšanju stanja po indikatorjih, 
vzpostavitev sistemskih rešitev …). 

• Razvojno naravnan scenarij na ravni 
destinacij. 

• Dokaj preprosta in hitro izvedljiva s strani 
nosilca programa, saj ne postavlja celovite 
nacionalne certifikacijske sheme. 

• Na ravni ponudnikov sledi že preizkušenim 
in uveljavljenim shemam. 
 

sofinanciranju stroškov vstopa.  
• Ni ocenjevanja na terenu, kar pa je za 

verodostojnost sheme pomembno. 
 

Tretji scenarij: ZAPRTA SHEMA 
 

Po zaprtem sistemu je zelena shema »SLOVENIA GREEN« za destinacije in ponudnike 
vzpostavljena kot zaprt sistem oziroma kot sistem, ki je zastavljen na osnovi lastnih 
(a na evropskih/globalnih temelječih) indikatorjev, tako na ravni destinacij kot 
ponudnikov. 
 
POMEMBNO: Možna je postopna uvedba tega scenarija. V prvi fazi se uvede polodprti 
sistem, v srednjeročnem obdobju zaprti. 
 
 

Kljub temu da ta scenarij ni bil večinsko podprt, pa je mogoče tudi srednje- do dolgoročno 
razviti svoj nacionalni certifikacijski sistem (temelječ na obstoječih uveljavljenih znakih) 
in ga v določeni meri vključiti tudi v sistem nacionalne kategorizacije (kar je bilo predstavljeno 
v faznem dokumentu) – odvisno od dogajanja na trgu na strani ponudbe in povpraševanja. 
 
 

PREDNOSTI zaprte sheme: 
• Enoten standard za obe ravni. 
• Zagotovitev nacionalnega značaja sheme 

na vseh ravneh in področjih; shema je 
skladna s strateškimi usmeritvami razvoja 
turizma in podpira komunikacijska 
sporočila ter krovno zgodbo Slovenije. 

• Uporaba evropsko prepoznanega sistema 
ETIS in globalnih indikatorjev trajnostne 
ponudbe. 

• Pridobitev merljive slike stanja na 
destinacijah.  

• Močna spodbuda, da se več ponudnikov 
odloči za certificiranje. 

• Lastni certifikacijski sistem, ki ima 
potencial, da se razvije v enega od 
parametrov kategorizacije. 

 

POMANJKLJIVOSTI zaprte sheme: 
• Gre za celovit in kompleksen projekt, ki je 

tudi stroškovno zahteven. 
• Potrebno je večje angažiranje nosilca 

sheme, saj lastni program zahteva več 
promocije, izobraževanja in svetovanja 
(ter ocenjevanja). 

• Potrebna so višja sredstva za 
komunikacijsko podporo sistemu in 
uveljavitev na mednarodnem trgu. 

• Izziv: zakaj bi ponudnik vstopil v shemo, 
če lahko npr. izbere brezplačni Green 
Leader program, ki ga je razvil Trip 
Advisor? Odgovor je treba iskati v 
vrednosti, ki jo prinašata razvoj in 
promocija (!) sheme. 
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3.2 Kateri scenarij smo vzeli za osnovo  
 
Po preučitvi prednosti in priložnosti ter slabosti in nevarnosti posameznih scenarijev in 
ob upoštevanju številnih drugih vidikov (povzetih v spodnji shemi) je bila z Delovno 
skupino (delovni sestanek dne 27. avgusta 2014) sprejeta odločitev, da se razdela 
scenarij št. 2. 
 
Shema št. 4: Kateri vidiki so bili upoštevani pri odločitvi za izbrani scenarij 
 

 
 

Za uspešno zeleno destinacijo je ključno visoko število okoljsko certificiranih 
ponudnikov (nosilcev okoljskih znakov), zatorej je treba aktivno delovati na 
ravni ponudnikov. To bi hitreje dosegli z oblikovanjem lastne certifikacijske sheme na 
ravni ponudnikov, ki bi bila primerljiva z referenčnimi okoljskimi znaki, od le-teh pa bi 
se razlikovala na način, da bi bil postopek preprostejši in celotna shema bolj 
stimulativna za vstop.  
 
Kljub temu zaradi drugih slabosti (predvsem zaradi zahtevnosti razvoja lastne 
certifikacijske sheme na ravni ponudnikov, postopkov certificiranja in nevarnosti 
uveljavljanja lastnega, nacionalnega okoljskega znaka – oziroma potrebnih naporov za 
njegovo uveljavitev) ni bil sprejet scenarij št. 3, ki posega neposredno tudi na 
raven ponudnikov, temveč scenarij št. 2.  
 
Pri uvajanju zelene sheme bo treba velik poudarek nameniti delu s ponudniki – 
ne zgolj na destinacijski, temveč tudi neposredno preko krovne ravni. 
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Osnova zelene sheme »SLOVENIA GREEN« je torej SCENARIJ ŠT. 2 na 
naslednji način: 
 

A. Na ravni DESTINACIJ: 
 
kjer se destinacije po vstopu v shemo ocenijo po orodju, ki temelji na 
globalnih destinacijskih indikatorjih GSTC in evropskih destinacijskih 
indikatorjih ETIS (= to je orodje GSTR, ki je natančno predstavljeno v 
poglavju 4), ki so nadgrajeni z nacionalnim značajem (GSTR-SG).  
 
Pogoj za pridobitev naziva »SLOVENIA GREEN« DESTINATION je 
samoocenitev po orodju GSTR-SG), sprejem zelene politike »SLOVENIA 
GREEN« in sprejem Etičnega kodeksa v turizmu UNWTO (Global Code of 
Ethics for Tourism). 
 
B. Na ravni PONUDNIKOV: 
 
prepoznavamo obstoječe okoljske znake (certifikate) – poleg EU Marjetice 
shema ponudi tudi druge možnosti, med katerimi se ponudnik samostojno odloča 
v skladu s svojimi cilji. Zelena shema ima vzpostavljen seznam priporočenih 
okoljskih znakov (v odvisnosti od tega, kateri okoljski znaki imajo v Sloveniji 
predstavništvo oziroma kontaktno mesto).  
 
Vsem, ki pridobijo certifikat pri nosilcu/upravitelju posameznega okoljskega 
znaka, se podeli naziv »SLOVENIA GREEN« ACCOMMODATION. Za vstop v 
shemo morajo sprejeti zeleno politiko »SLOVENIA GREEN« in Etični kodeks 
v turizmu UNWTO (Global Code of Ethics for Tourism). 

 
!!! Pokazale so se tudi nekatere OMEJITVE izbranega scenarija: 

 
1. Ker je ocenjevanje destinacij po indikatorjih ETIS šele v pilotni fazi (v 

času oblikovanja zelene sheme je potekala 2. stopnja pilotne faze na ravni 
Evropske komisije, do oktobra 2015 pa se bo komaj zaključila tretja), še ni 
pravih izkušenj, kaj bodo rezultati prinesli. Tu so tudi glavne omejitve 
indikatorjev ETIS: ti ne omogočajo vrednotenja, temveč služijo predvsem kot 
orodje na poti izboljševanja trajnostnega delovanja. 

2. Indikatorji ETIS niso certifikacijski sistem – ne gre za sistem, ki bi ponudil 
osnovo ali možnost vrednotenja, temveč je v prvi vrsti zastavljen kot osnova za 
benchmarking (primerjavo med evropskimi destinacijami, ko bodo podatki po 
zaključku pilotne faze na voljo) in kot orodje za postavljanje ciljev in ukrepov. 

3. Orodje nima povezave s prodajnimi/trženjskimi orodji. 
4. Ni znano, kako se bo sistem v prihodnje razvijal. 

 
ZATO SMO ISKALI MOŽNOSTI, KI BI ODPRAVILE TE OMEJITVE. Našli smo jih v 
nadgrajenem orodju GSTR, ki poleg indikatorjev ETIS upošteva globalne 
indikatorje GSTC in jih nadgradi v orodje, ki omogoča vrednotenje - deluje kot 
neke vrste zeleni barometer, saj poda numerično oceno. 
 
>>> Zelena shema »SLOVENIA GREEN«, osnovana na scenariju št. 2, je 
podrobneje predstavljena v poglavju 4. 

Stran 18 od 48 
 



Oblikovanje Zelene sheme slovenskega turizma  
      (»SLOVENIA GREEN«) 

4. OBLIKOVANJE KONCEPTA ZELENE SHEME  
»SLOVENIA GREEN«  
Oblikovanje sistema zelene sheme »SLOVENIA GREEN« za raven 
destinacij in raven ponudnikov. 
 

4.1 Kako smo oblikovali »SLOVENIA GREEN« 
 
Kaj nas je vodilo pri oblikovanju zelene sheme »SLOVENIA GREEN«? 
Oblikovati smo želeli shemo, ki: 
 

A. bo temeljila na obstoječih indikatorjih za destinacije, ki so razviti za globalno 
(GSTC) in evropsko (ETIS) raven, s ciljem, da so slovenske destinacije, 
ocenjene po »SLOVENIA GREEN«, vzporedno/neposredno lahko kot 
trajnostne ocenjene tudi na evropski/globalni ravni; 

B. bo dala destinacijam kakovostno sliko trajnosti in s tem osnovo za 
načrtovanje izboljšav (da shema ne predstavlja le certifikata, ampak orodje za 
načrtovanje in izboljševanje po posameznih področjih); 

C. bo ponudnikom na enem mestu podala informacije o alternativnih okoljskih 
znakih/certifikatih za ponudnike in vse informacije, ki jih potrebujejo za odločitev 
in izpeljavo postopka; 

D. bo lahko vzpostavljena že kratkoročno, vendar bo delovala dolgoročno. 
E. bo imela nacionalni značaj (in ki bo učinkovito komunicirala zgodbo I feel 

Slovenia ter pozicijski slogan »Zelena. Aktivna. Zdrava.«); 
F. bo preprosta za uvajanje; 
G. bo Sloveniji dala priložnost, da se na globalnem turističnem trgu pokaže in 

dokaže kot turistična destinacija, ki deluje po trajnostih turističnih 
načelih; 

H. bo zelenim ponudnikom ponudila učinkovit kanal za promocijo in prodajo 
ponudbe; 

I. bo vsa razvojna in trženjska prizadevanja združila pod novo znamko 
»SLOVENIA GREEN«. 

 
Kaj JE zelena shema »SLOVENIA GREEN«: 
  

1. Sistem, ki pod krovno »marelo« znamke »SLOVENIA GREEN« združuje 
vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji ter jih 
nadgrajuje in pospešuje. 

2. Sistem, ki omogoča primerjavo članov (destinacij in ponudnikov) z vsemi 
destinacijami/ponudniki po svetu. 

3. Sistem, ki ima jasno vzpostavljeno povezavo do GSTC in ETIS (= orodje GSTR). 
4. Sistem, ki ima nacionalni značaj, vendar v celoti temelji na globalnih in evropskih 

kazalnikih. 
 
Kaj NI zelena shema »SLOVENIA GREEN«: 
 

1. Nova certifikacijska shema. 
2. Zaprta nacionalna shema, ki nima potenciala za širšo prepoznavnost v Evropi 

oziroma svetu. 
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4.2 Oblikovanje zelene sheme »SLOVENIA GREEN« za 
raven destinacij 
 
4.2.1 Na čem sloni zelena shema »SLOVENIA GREEN« na ravni 
destinacij: indikatorji GSTC in ETIS 
 
V procesu raziskovanja indikatorjev ETIS, katerih omejitve smo povzeli na 
koncu poglavja 3.2, smo najboljšo rešitev našli v orodju GSTR. 
  
Zelena shema »SLOVENIA GREEN« tako temelji na konceptu zelenih destinacij 
»Green Destinations«, ki v osnovi upoštevajo dve skupini trajnostnih 
destinacijskih kriterijev: 
 

1. Global Sustainable Tourism Criteria (for Destinations) oziroma GSTC (C-D) 
in  

2. European Tourism Indicators System for Sustainable Management at 
Destination Level (ETIS). 

3. Obe skupini kriterijev v nadaljevanju najprej na kratko opišemo, nato pa v 
poglavju 4.2.2 pojasnimo njun odnos in nadgradnjo v orodje, poimenovano 
Global Sustainable Tourism Review (GSTR). 

 
 
Shema št. 5: Prikaz odnosa med GSTC in ETIS ter orodjem GSTR 
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4.2.1.1 Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) 
 
GSTC je model kazalnikov trajnostnega turističnega razvoja, ki ga je leta 1993 začela 
razvijati Svetovna turistična organizacija (UNWTO) kot »Indikatorje trajnostnega 
turističnega razvoja«. Leta 2004 so za merjenje trajnostnega turističnega razvoja 
oblikovali sistem dvanajstih osnovnih kazalnikov ter še nekaj dodatnih kazalnikov, s 
katerimi bi destinacije lahko identificirale kritične točke in se odločile za ukrepanje. 
Kazalniki so vključevali vse tri vidike turističnega razvoja: ekonomski vidik, družbeno-
kulturni vidik in okoljski vidik. 
 
Kriteriji GSTC so tako rezultat globalnega poskusa, da se v trajnostnem 
turizmu razvije enoten jezik. So rezultat več desetletij dela in izkušenj po vsem 
svetu, upoštevajo pa številne smernice, načela in standarde trajnostnega turizma z vseh 
celin. Njihov cilj je bil vzpostaviti globalni konsenz o trajnostnem turizmu. 
 
Kriterije GSTC upravlja Global Sustainable Tourism Council, uporabljajo pa jih 
lahko hoteli in organizatorji potovanj po vsem svetu. Z njimi določijo, ali 
poslujejo trajnostno oziroma ali se njihovo poslovanje približuje trajnostnemu. 
 
Kriteriji navajajo, kaj mora biti narejeno in kaj ne ter kako to narediti; ob tem 
ne merijo, ali je bil cilj dosežen ali ne. To vlogo opravljajo t.i. performance 
indikatorji in z njimi povezana gradiva in orodja za implementacijo, ki so odprto na voljo 
vsem.  
 
Kriteriji predstavljajo najmanj (in ne največ), kar morajo podjetja in 
destinacije doseči. Oblikovani so tako, da se lahko prilagodijo lokalnim posebnostim in 
da je mogoče za posamezno lokacijo ali aktivnost razviti tudi dodatne kriterije. 
 
Do danes sta razvita dva sklopa kriterijev GSTC: 
 

A. Kriteriji GSTC za HOTELE IN ORGANIZATORJE POTOVANJ (GSTC Criteria 
for Hotels and Tour Operators); 

B. Kriteriji GSTC za DESTINACIJE (GSTC Criteria for Destinations C-D). 
 

Načini uporabe kriterijev GSTC za destinacijske organizacije (DMO): 
 

• destinacijam, ki želijo postati bolj trajnostne, nudijo osnovne smernice; 
• potrošnikom pomagajo prepoznavati bolj trajnostne destinacije; 
• ozaveščajo javnost o bolj trajnostnih destinacijah; 
• certifikacijskim in drugim prostovoljnim destinacijskim programom zagotavljajo, 

da izpolnjujejo široko uveljavljeno osnovo; 
• vladnim in nevladnim organizacijam in zasebnemu sektorju nudijo izhodišče za 

prizadevanja za bolj trajnostno poslovanje; 
• izobraževalnim institucijam nudijo osnovne smernice. 

 
Trenutno so na voljo kriteriji iz novembra 2013: Global Sustainable Tourism 
Council Criteria for Destinations (GSTC C-D) version 1.0 November 20131.  
 

1 Na voljo na spletni povezavi Global Sustainable Tourism Council:  
http://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-gstc-criteria/criteria-for-destinations.html 
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Kriteriji so razdeljeni v štiri sekcije: 
 
SEKCIJA A: Demonstrate sustainable destination management:  

A.1. Izdelana trajnostna strategija  
A.2. Delujoča destinacijska turistična organizacija  
A.3. Spremljanje  
A.4. Sistem urejanja sezonskosti turizma  
A.5. Prilagajanje na podnebne spremembe  
A.6. Izdelan popis turističnih znamenitosti  
A.7. Načrtovanje  
A.8. Dostopnost za vse  
A.9. Upravljanje z lastnino  
A.10. Zadovoljstvo obiskovalcev  
A.11. Izdelani trajnostni standardi  
A.12. Varnost in zaščita  
A.13. Kriza in upravljanje v sili  
A.14. Promocija 

 
SEKCIJA B: Maksimiranje gospodarskih učinkov za lokalno skupnost in 
minimiziranje negativnih vplivov: 

B.1. Spremljanje ekonomskih učinkov  
B.2. Lokalne karierne možnosti  
B.3. Sodelovanje javnosti  
B.4. Vključevanje lokalnih skupnosti  
B.5. Lokalni dostop  
B.6. Zavest o pomenu turizma in izobraževanje  
B.7. Preprečevanje izkoriščanja  
B.8. Podpora skupnosti  
B.9. Podpora lokalnih podjetnikov in pravična trgovina  

 
SEKCIJA C: Maximize benefits to communities, visitors, and culture; minimize 
negative impacts:  

C.1. Varovanje znamenitosti  
C.2. Načrtovanje obsega obiska  
C.3. Vedenje obiskovalcev 
C.4. Varstva kulturne dediščine  
C.5. Interpretacija 
C.6. Intelektualna lastnina  

 
SEKCIJA D: Maximize benefits to the environment and minimize negative 
impacts: 

D.1. Okoljska tveganja  
D.2. Zaščita občutljivih okoljih  
D.3. Zaščita divjih živali 
D.4. Emisije toplogrednih plinov  
D.5. Upravljanje z energijo  
D.6. Upravljanje z vodami 
D.7. Zaščita voda 
D.8. Kvaliteta voda  
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D.9. Odpadne vode  
D.10. Zmanjševanje količin odpadkov  
D.11. Svetloba in obremenitev s hrupom  
D.12. Nizkoogljični transport 

 
POMEMBNO: 
 
GSTC predstavlja celovit nabor kazalnikov, ki opredeljujejo trajnost destinacije. 
So osnova za razvoj različnih sistemov vrednotenja trajnostnega poslovanja 
destinacij, med drugim tudi indikatorjev ETIS.  
 
 
4.2.1.2 European Tourism Indicator System for Sustainable Management at 
Destination Level (ETIS) 
 
ETIS je razvila Evropska komisija in predstavlja celosten sistem, ki je oblikovan tako, 
da omogoča spremljanje, upravljanje in izboljševanje trajnostnega delovanja destinacij.  
 
Sistem je bil razvit na podlagi kazalnikov GSTC (C-D) ter vključuje 27 osnovnih 
in 40 izbirnih, prostovoljnih kazalnikov. Lahko se zoži ali razširi s ciljem, da se 
prilagodi posameznim izzivom trajnostnega turizma in posameznim potrebam destinacij. 
ETIS je oblikovan kot priročnik, ki vključuje kazalnike ter natančno razdelan sistem 
zbiranja in obdelave podatkov in ga lahko brez usposabljanja prevzame in izvaja 
katera koli destinacija. Oblikovan je tako, da spodbuja sodelovanje destinacijskih 
deležnikov.  
 
Kriteriji ETIS so razdeljeni v štiri sklope: 
 
A: UPRAVLJANJE DESTINACIJE: 

A.1 Trajnostna turistična politika  
A.2 Trajnostno upravljanje v podjetjih 
A.3 Zadovoljstvo strank  
A.4 Informacije in sporočanje  

 
B: EKONOMSKA VREDNOST: 

B.1 Turistični tok  
B.2 Uspešnost podjetij   
B.3 Obseg in kakovost zaposlovanja  
B.4 Varnost in zdravje  
B.5 Turistična nabavna veriga  

 
C: VPLIV NA DRUŽBO IN KULTURO  

C.1 Vpliv na skupnost/družbo  
C.2 Enakost spolov  
C.3 Enakost/dostopnost 
C.4 Varstvo in krepitev kulturne dediščine, lokalne identitete in imetja  

 
D: VPLIV NA OKOLJE  

D.1 Zmanjšanje vpliva prometa  
D.2 Podnebne spremembe    
D.3 Ravnanje s trdimi odpadki  
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D.4 Čiščenje odplak  
D.5 Upravljanje voda  
D.6 Poraba energije 
D.7 Varstvo pokrajine in biotske raznovrstnosti  
D.8 Upravljanje razsvetljave in hrupa  
D.9 Kakovost kopalnih voda   

 
ETIS je naredil pomemben korak z razvojem orodja, ki pomaga evropskim 
destinacijam pri uvajanju in spremljanju trajnostnih turističnih politik.  
 
 
POMEMBNO: 
 
ETIS je oblikovan kot učinkovit sistem, ki po izbranih kazalnikih in z natančno 
opredeljenim postopkom deluje predvsem kot orodje, ki služi destinacijam kot 
pomoč pri osveščanju, merjenju, načrtovanju in izvajanju ukrepov v smeri 
trajnostnega delovanja.  
 
Slovenija z razvojem zelene sheme ”SLOVENIA GREEN” ostaja v procesu 
uvajanja kazalnikov ETIS in izkorišča vse prednosti tega sistema.  
 
 
4.2.1.3 Quality Coast 
 
Quality Coast je mednarodni program certificiranja obalnih mest, krajev in otokov, ki 
ga je leta 2007 razvila Coastal & Marine Union (EUCC). Cilj je vzpostaviti svetovno 
mrežo obalnih skupnosti, ki imajo podobne vrednote, razvijajo trajnostne destinacije, 
stremijo k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine in identitete 
ter družbene odgovornosti, hkrati pa ohranjajo visoke standarde kakovosti turizma. Od 
leta 2007 je priznanje Quality Coast pridobilo 140 turističnih destinacij iz 23 držav. 
 
Program predstavljamo, ker je eden od temeljev razvoja orodja GSTR.  
 
Izbor kriterijev sloni na indikatorjih GSTC-D, pri čemer so indikatorji 
prilagojeni potrebam obalnih destinacij.  
 
N NARAVA 

N.1. % območij narave  
N.2. % varovanih območij narave  
N.3. % zavarovanih morskih območij (MPA)  
N.4. % odprtih prostorov  
N.5. Priložnosti za opazovanje obalne in morske favne  

 
E OKOLJE  

E.1. Število plaž z modro zastavo  
E.2. Število marin z modro zastavo  
E.4. % odličnih kopalnih voda  
E.5. % dobrih kopalnih voda  
E.7. % stalnih kopališč  
E.8. % prečiščenih odpadnih voda, preden se izlijejo v morje  
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E.9. Ločeno zbiranje trdnih odpadkov  
E.10. Onesnaženost zraka  
E.11. Izpostavljenost hrupu, zlasti letališč  
E.12. % energije iz obnovljivih virov  
E.14. Lokalna proizvodnja energije iz obnovljivih virov na 100 preb.  
E.16. % dolžine obale z nasipi  
E.18. % dolžine obale z valobrani  
E.19. Podnebna prilagajanja: zaščita in odpornost na obali  
E.20. Prisotnost turističnih plaž  
E.21. Prisotnost marin  

 
C KULTURNA DEDIŠČINA  

C.1. Kulturna dediščina UNESCO  
C.2. Število pomembnih kulturnih stavb  
C.3. Število muzejev  
C.4. % kulturne krajine  
C.5. Vasi, mesta v lokalnem ali tradicionalnem slogu  

 
H SKUPNOST IN VARNOST  

H.1. Ocena zadovoljstva destinacije obiskovalcev  
H.2. Indeks transparentnosti 
H.3. Indeks zaposlitve moških in žensk 
H.4. Človekove pravice in indeks tveganj  
 

B TURIZEM IN POSLOVANJE  
B.1.a. Subvencije za gradnjo ali posodobitev ribiških čolnov  
B.1.b. Subvencije za razrez ribiških plovil  
B.1.c. Vpliv okolice na morski ekosistem  
B.3. Sezonskost turizma  
B.4. Število certificiranih namestitev  
B.5. % hotelov z znakom za okolje 
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4.2.2 Global Sustainable Tourism Review (orodje GSTR) 
 
Na ITB 2014 v Berlinu se je sestalo več trajnostnih destinacijskih mrež, ki so predstavile 
VISTAS Awards for Good Practice in Destinations; nagrajence so nominirale DestiNet 
Innovation Group (DIG), ECOTRANS, EUCC’s QualityCoast, EDEN Network in Alpine 
Pearls v partnerstvu z VISION on Sustainable Tourism and Travelmole.  
 
Za globalno mrežo najbolj trajnostnih destinacij, ki z uporabo orodja Global 
Sustainable tourism Review (GSTR) svoja prizadevanja za trajnostni razvoj 
predstavijo javnosti, so predlagali naziv ”GREEN DESTINATIONS.” 
 
Kako je oblikovano orodje  
GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM REVIEW (GSTR) 
 
GSTR je implementacija kriterijev Global Sustainable Tourism Criteria for 
Destinations GSTC (C-D), ki v celoti vključujejo tudi sistem kazalnikov ETIS 
Evropske komisije. S tem GSTR postaja globalna platforma za destinacije, ki 
želijo izboljšati trajnost na pregleden, jasen in MERLJIV način. 
  
Rezultat uporabe GSTR je skupen trajnostni rezultat (OCENA) ter ocene po 
posameznih kriterijih, kar omogoča destinacijam, da sčasoma izboljšujejo svoja 
trajnostna prizadevanja. S tem, ko orodje GSTR oblikuje oceno (v odstotkih), odpravlja 
eno največjih omejitev indikatorjev ETIS, ki ne omogočajo vrednotenja stanja trajnosti. 
 
Za ponazoritev ocenjevanja (numerične – skupne procentualne ocene) spodaj podajamo 
sliko ocene ene izmed do jeseni 2014 ocenjenih destinacij (le-teh je 1.000). 
 
Slika št. 1: Prikaz načina numeričnega ocenjevanja destinacij po orodju GSTR, 
ki je integrirano v rezervacijski sistem www.bookdifferent.com  
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Implementacija orodja GSTR je preprostejša od sistema ETIS (saj temelji na 
samooceni – čeprav mora biti podana s strani treh ocenjevalcev – več v nadaljevanju) 
in prav tako brezplačna. Upravljavec, t.j. Green Destinations, pobuda, ki jo je 
sprožil Albert Salman in ki je leta 2014 dobila tudi nevladno organizacijsko podporo, 
zagotavlja destinacijam izobraževanje in ocenjevanje. Več v poglavju 4.2.3.  
 
Ključne značilnosti orodja GSTR: 
 

1. Deluje na globalni in lokalni ravni (koncept ’Think globally, act locally'). 
2. Vsak korak je zastavljen tako, da pomaga destinaciji izboljšati trajnost. 
3. V sebi ima moč številk – gre za kvantitativno oceno prizadevanj, ki omogoča 

primerjavo (benchmarking) z destinacijami po vsem svetu. 
4. Nudi sinergijo med ponudniki in destinacijo (lokalno skupnostjo).  
5. Potrebna je nizka stopnja aktivnosti za merjenje (orodje deluje po principu 

samoocen, s strani treh ocenjevalcev). 
6. Orodje odpira promocijske kanale in ima povezavo z rezervacijskimi 

sistemi. 
7. GSTR v celoti vključuje kazalnike GSTC-D, ki jih nadgradi z dodatnimi 

kazalniki (ETIS in QualityCoast).  
8. Kazalniki ETIS predstavljajo zgolj 35 % vseh kazalnikov, kar pomeni, da 

je sistem GSTR precej širši. Z izpolnitvijo kriterijev GSTR destinacije pridobijo 
poglobljen vpogled v svoje stanje, kar jim olajša načrtovanje in izboljšave. 

9. Rezultat je celovita ocena trajnosti in ocene po posameznih kriterijih in kazalnikih, 
kar omogoča merjenje rezultatov na daljši rok. 

10. Destinacije oceno pridobijo na osnovi zbranih statističnih podatkov ter 
samoocene in informacij, pridobljenih od gostov, certifikacijskih shem, 
samostojnih strokovnjakov ... 
 

Kazalniki so razvrščeni v pet sklopov: 
 
A. Narava 

A.1. Narava in varovanje 
A.2. Dostopnost, informiranje in izobraževanje 
A.3. Zelene politike 
A.4. Oprti prostori 

 
B. OKOLJE 

B.1. Okoljsko upravljanje 
B.2. Obale in varna kopališča 
B.3. Upravljanje z vodami 
B.4. Trajnostna mobilnost 
B.5. Odpadki in reciklaža 
B.6. Energija in blaženje podnebnih sprememb 
B.7. Prilagajanje na podnebne spremembe 

 
C. IDENTITETA IN KULTURA 

C.1. Kulturna dediščina 
C.2. Lokalna identiteta in tradicija 

 
D. TURIZEM IN POSLOVANJE 

D.1. Informiranost in marketing 
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D.2. Destinacijsko upravljanje 
D.3. Podjetniško vključevanje 
D.4. Gostoljubnost 

 
E. DESTINACIJA IN VARNOST 

E.1. Človeški faktor 
E.2. Družbena blaginja 
E.3. Zdravje in varnost 

 
Kakšna je razlika med ETIS in GSTC? 
 
GSTR kriterije in kazalnike razvršča v drugačno shemo kot GSTC in ETIS, saj 
stremi k sistemu, ki je uporabniku/gostu bližje in lažje razumljiv. 
 
Ključna razlika med GSTR in ETIS na eni ter GSTR na drugi strani je v 
prizadevanju, kompleksne kazalnike pretvoriti v informacije, ki so pomembne 
za končnega uporabnika. Zato so ocene destinacij, pridobljene z uporabo orodja 
GSTR, integrirane v vse več rezervacijskih sistemov (trenutno tudi partner 
Booking.com BookDifferent, ostali v procesu).  
 
POMEMBNO: 
 
GSTR je sistem vrednotenja trajnostnega delovanja destinacij, ki je integriral 
nabor kazalnikov GSTC in vključil sistem ETIS ter razvil orodje, ki na eni strani 
pomaga destinacijam na poti k trajnostnemu delovanju, na drugi pa njihova 
prizadevanja uporabniku predstavi na njemu primeren in razumljiv način.  
 
S tem je GSTR globalno orodje, ki destinacijam ponuja pomoč pri razvoju 
trajnostnega turizma in pozicioniranja na globalnem trgu trajnostnih 
turističnih destinacij. 
 
 
  

Stran 28 od 48 
 



Oblikovanje Zelene sheme slovenskega turizma  
      (»SLOVENIA GREEN«) 

4.2.3 Green Destinations (upravljavec orodja GSTR) 
 
Sistem vrednotenja Green Destinations je nastal na pobudo trajnostnih destinacijskih 
mrež, ki so se srečale na ITB 2014 v Berlinu. Albert Salman je pozneje vzpostavil Green 
Destinations kot neprofitno organizacijo, katere namen je zagotavljati organizacijsko 
platformo za sistem vrednotenja in skrbeti za tržno znamko.  
 
Green Destinations kot globalna platforma razvoja in vrednotenja trajnostnih destinacij 
želi nuditi preprost in učinkovit sistem za destinacije, ki stremijo k dvigu kakovosti in 
trajnosti svoje ponudbe na merljiv in pregleden način. 
 
Green Destinations upravlja s celotnim orodjem GSTR, s katerim se destinacije 
samoocenijo in pridobijo numerično oceno. 
 
Termin GREEN DESTINATION predstavlja turistično destinacijo (mesto, kraj, 
otok, nacionalni park, resort …), ki: 
 

1. V prizadevanjih za trajnostni razvoj odstopa od povprečja. 
2. Je v zadostni meri zelena skozi oči obiskovalca. 
3. Ima trajnostno politiko zadostne kakovosti glede na Global Sustainable 

Tourism Criteria for Destinations (GSTC-D). 
4. Je izvedla samoocenjevalni postopek z orodjem GSTR. 

 
Organizacija Green Destinations: 
 

1. Upravlja s platformo GSTR. 
2. Ocenjuje in pregleduje ocenjene destinacije ter izdaja ocene. 
3. Skrbi za izobraževanje in promocijo. 
4. Usposablja ocenjevalce in partnerje – tudi za prevzem aktivnosti na nacionalnih 

ravneh. 
5. Zagotavlja marketinško pomoč in podporo ter se na globalni ravni dogovarja z 

velikimi turističnimi partnerji za integracijo sistema v prodajna orodja. 
 
Green Destinations je tudi partner rezervacijskega portala BookDifferent.com; 
na njem so vidne ocene destinacij, ki so ocenjene z orodjem GSTR. 
BookDifferent.com kot rezervacijski sistem sicer temelji na rezervacijskem sistemu 
Booking.com, kar pomeni, da so rezultati zadetkov in pogoji na obeh portalih enaki. 
Razlika je v razvrstitvi zadetkov; ta je na BookDifferent osnovana na trajnosti 
ponudnikov, ki so vrednoteni glede na pridobljeni certifikat. Poleg tega BookDifferent 
vključuje razširjene podatke o destinacijah in njihovih prizadevanjih za trajnostno 
delovanje, ki so predstavljeni na potrošniku prijazen in razumljiv način. Rezervacijski 
portal BookDifferent potrošniku poleg možnosti izbora zelenih destinacij in ponudnikov 
nudi tudi, da del provizije nameni kateri izmed registriranih dobrodelnih organizacij.  
 
Dodana vrednost za vstop destinacij v Green Destinations je torej tudi 
pridobivanje globalne vidnosti.  
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4.2.4 Predstavitev zelene sheme za destinacije (»SLOVENIA GREEN« 
DESTINATION = SGD) 
 

Destinacija, 
ki vstopi v zeleno shemo »SLOVENIA GREEN«, 

prejme naziv: 
 

»SLOVENIA GREEN« DESTINATION 
 

Kratica: SGD 
 

Pojasnilo: SLOVENIA GREEN se razvije kot znamka, 
ki jamči, da je nosilec znamke trajnosten. 

Dodatek DESTINATION opredeljuje raven partnerja, 
v tem primeru destinacije. 

 
 
Kako zelena shema »SLOVENIA GREEN« za raven destinacij izkorišča in 
delno prilagaja/nadgrajuje orodje GSTR? 
 
»SLOVENIA GREEN« DESTINATION postane partner sistema Green 
Destinations in v celoti prevzame kazalnike in orodje GSTR – vendar ne 
neposredno, ampak preko nacionalnega upravljavca slovenske zelene sheme – saj 
so zahteve le-te še širše (dodatni nacionalni indikatorji z nacionalnim značajem). Pri 
tem kot obvezni del vključuje tudi celoten sistem ETIS (pri čemer se 
opredelimo za obvezne kazalnike in orodja, ki spremljajo te indikatorje). Tako 
izkoriščamo prednosti obeh sistemov.  
 
Destinacija, ki vstopi v slovensko shemo SGD in je v njej ocenjena, pridobi 
poleg numerične ocene tudi naziv »SLOVENIA GREEN« DESTINATION – s tem 
tudi jamči, da se je poleg izpolnjevanja indikatorjev zavezala zeleni politiki 
»SLOVENIA GREEN« in da izpolnjuje UNWTO Etični kodeks v turizmu. 
 
Razlogi in prednosti: 
 

1. Destinacije pridobijo celovito sliko trajnosti. 
2. Slovenija pridobi ustrezno sliko stanja trajnostnega turizma s primerjavami na 

globalni ravni. 
3. Sistem izkorišča prednosti sheme ETIS in hkrati nudi nadgradnje tam, kjer so 

omejitve. 
4. Destinacije se pozicionirajo v globalnem prostoru. 
5. »SLOVENIA GREEN« postane nacionalna shema z nacionalnim značajem ter 

globalno sprejetostjo in pozicijo. 
6. Direktno vključevanje v marketinške in prodajne kanale (Bookdifferent.com, 

Booking.com). 
7. Enostavna uvedba. 
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INDIKATORJI »SLOVENIA GREEN« DESTINATION 
 
Indikatorji »SLOVENIA GREEN« DESTINATION so razviti na osnovi orodja 
GSTR, z vključenimi indikatorji GSTC in ETIS ter dodanim nacionalnim 
značajem. 
 
Nabor obveznih kazalnikov, ki jih vključuje »SLOVENIA GREEN« DESTINATION, 
je sestavljen iz: 
 

1. Obveznih kazalnikov GSTR. 
2. Obveznih kazalnikov ETIS. 
3. Nacionalnih slovenskih kazalnikov (gre za izbor dodatnih kazalnikov iz nabora 

kazalnikov GSTR, ki pa jih GSTR opredeljuje kot izbirne in ki ustrezajo 
nacionalnemu značaju trajnostnega turizma v Sloveniji). 

 
S tem razvijemo orodje, ki ga poimenujemo = GSTR SLOVENIA GREEN oziroma 
GSTR-SG.  
 
GSTR:  
Celoviti prevzem sheme pomeni upoštevanje razvrstitve kriterijev po GSTR in vključitev 
vseh obveznih kazalnikov GSTR. Samo tako lahko destinacije pridobijo oceno, ki je 
globalno prepoznavna in vključena v druge sisteme. Ohranimo celoten nabor kazalnikov, 
saj več izpolnjenih kazalnikov zagotavlja boljšo končno oceno. 
 
ETIS:  
Kazalniki so v GSTR vključeni kot obvezni kazalniki in delno kot izbirni. Vse obvezne 
kazalnike ETIS vključimo med obvezne kazalnike SGD, pri čemer destinacijam 
priporočamo uporabo vseh kazalnikov ETIS. 
 
NACIONALNI ZNAČAJ: 
Orodje GSTR vključuje obvezne in neobvezne slovenske kazalnike. Destinacija, ki 
izpolnjuje več kazalnikov, pridobi višjo oceno.  
 
Shema št. 6: Prikaz osnov, na katerih temelji shema S 
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Nacionalni značaj trajnostnega turizma opredeljujeta aktualna strategija 
turizma in sporočilo znamke Slovenija.   
 
Aktualna strategija turizma za uspešno poslovanje in uvajanje trajnostnega turizma 
predvideva upoštevanje ekonomskih, družbeno-kulturnih in okoljskih kazalnikov ter 
kazalnikov zadovoljstva turistov in političnega okolja. Predlaga razdelitev kazalnikov na 
tri področja: 
 

1. Ekonomsko področje, ki upravljavcem omogoča spremljanje finančne 
uspešnosti podjetij v destinaciji.  

2. Družbeno-kulturno področje, ki spremlja zmanjševanje negativnih vplivov in 
koristi pozitivnih učinkov na družbeno okolje (npr. življenje domačinov).  

3. Okoljsko področje, ki se deli na področje naravnega in kulturnega okolja in ki 
spremlja zmanjševanje negativnih vplivov in merjenje pozitivnih učinkov turizma 
na naravno okolje destinacije ter na njeno kulturno dediščino.  

 
Izbrani obvezni nacionalni kazalniki sledijo tudi načelom trajnosti, ki jih 
izpostavlja aktualna strategija. Ti so: 

 
• ozaveščanje javnosti o načelih trajnostnega razvoja, 
• usmeritev v ekološko gradnjo in zelene naložbe, ekološki menedžment,  
• spodbujanje razvoja trajnostnega turizma na zavarovanih območjih, 
• spodbujanje udeležbe lokalnega prebivalstva, 
• zagotovitev okoljsko odgovornih deležnikov, 
• zagotovitev sistemskih raziskav za redno spremljanje doseganja ciljev 

trajnostnega razvoja na podlagi sistema kazalnikov, 
• spodbujanje inovacij, vključno z ekološkimi inovacijami, 
• določitev ciljev in ukrepov prilagajanja razvoja turizma podnebnim 

spremembam, 
• spodbujanje uvajanja okoljevarstvenih certifikacijskih shem v turističnem 

gospodarstvu, 
• prizadevanje ključnih deležnikov za razvoj turizma v naravnem okolju na 

načine, ki ne bodo vplivali na izgubo habitatov, večjo porabo obnovljivih virov 
energije in vode ter trajnostno pridelane hrane, zmanjševanje emisij CO2, 
trajnostno ravnanje z odpadki ter ki bodo spodbujali prodajo spominkov, ki ne 
bodo narejeni iz delov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.  

 
… in ki osmislijo ključna sporočila znamke Slovenija, ki pravi:  
 
»Dobro ohranjena narava in naravne danosti so ključna konkurenčna prednost 
Slovenije, iz katere izhaja krovna zgodba Slovenije in temeljna področja turistične 
ponudbe Slovenije, ki utrjujejo znamko Slovenije in slovenskega turizma I FEEL 
SLOVENIA.«  
 
Pri tem jedro znamke kot ključna sporočila slovenskega turizma izpostavlja, da 
je Slovenija ZELENA. AKTIVNA. ZDRAVA. 
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Možnosti dodatnih nacionalnih kazalnikov, ki niso del orodja GSTR: 
 
Spodaj predstavljeni dodatni kazalniki so zgolj indikativne narave. Predlagamo, 
da se natančneje razdelajo skupaj s strokovnjaki po posameznih področjih. 
 

1. Lokalna nabavna veriga: 
• V destinaciji obstaja sistem, ki ponudnikom omogoča centralizirano 

naročanje lokalne hrane. 
• V destinaciji obstajajo organizirane možnosti nakupa lokalne hrane za 

uporabnike (tržnice, kmetije odprtih vrat, zeleni zabojček …). 
2. Posebnosti lokalne kulinarike 

• V destinaciji obstaja izdelana strategija razvoja in promocije lokalne 
kulinarike (skladno s strategijo Okusi Slovenije). 

• Ponudniki v ponudbo vključujejo lokalno in slovensko kulinariko (več kot 
25 % jedi). 

• V destinaciji pridelujejo vino. 
• Ponudniki ponujajo slovenska vina (več kot 25 % vin, ki jih strežejo). 

3. Pitna voda 
• Destinacija ima ocenjeno kakovost pitne vode. 
• Ponudniki strežejo vodo iz pipe/Postrežba vode iz pipe je del standardne 

ponudbe v lokalu. 
4. Lokalna arhitektura z uporabo lokalnih materialov, temelječa na 

izkoriščanju ”sense of place” 
• Namestitveni objekti pri gradnji uporabljajo lokalne materiale. 
• V destinaciji za novogradnje obstajajo smernice lokalne arhitekture. 

5. Lokalna vegetacija 
• Ponudniki v okolici objektov sadijo lokalno vegetacijo (več kot 25 %). 

 
Končni nabor kazalnikov bo narejen po zaključku testnega vrednotenja 
najmanj dveh destinacij. 
 
INDIKATORJI SGD/ETIS in obvezni slovenski kazalniki so integrirani v 
opredeljene kategorije po indikatorjih GSTR. 
 
Slovenija s »SLOVENIA GREEN« DESTINATION trajnost vrednoti po globalno 
sprejetih kazalnikih (GSTC – D). Pri tem uporablja izdelano in preizkušeno 
orodje GSTR in obenem izkorišča vse prednosti sistema ETIS, ki ga je razvila 
Evropska komisija.  
 
S tem vključene destinacije pridobijo oceno, ki je na globalnem trgu primerljiva in 
prepoznavna.  
 
Z vključitvijo obveznih nacionalnih kazalnikov pa shema sledi posebnostim slovenske 
turistične ponudbe, omogoča primerjavo destinacij ter olajša načrtovanje in 
komuniciranje.  
 
S Tem postane »SLOVENIA GREEN« globalno priznan in upoštevan znak z 
vrednostjo in jasnim, verodostojnim in primerljivim komuniciranjem na 
globalnem, evropskem in slovenskem trgu. 
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4.2.5 Koraki za destinacije za vključitev v »SLOVENIA GREEN« 
DESTINATION 
 
Sistem zbiranja podatkov ter način organiziranosti, vrednotenja in 
izobraževanje za destinacije v okviru sheme ”SLOVENIA GREEN” DESTINATION 
združuje procese, ki jih predvidevata GSTR in ETIS. 
 
ETIS:  
Orodje ETIS pozitivno vpliva na dvigovanje zavesti in pripravljenosti 
deležnikov po aktivnem vključevanju. Orodje zagotavlja aktivno vlogo javnega 
sektorja, gospodarstva, prebivalstva in obiskovalcev. Z izdelanim sistemom 
vprašalnikov in raziskav za pridobivanje podatkov poda poglobljeno sliko trajnosti 
destinacije. Z izdelanim sistemom postavljanja ciljev in ukrepov pa je učinkovito orodje 
razvoja trajnostnega delovanja destinacije.  
 
GSTR: 
Orodje predvideva zbiranje statističnih podatkov, mnenj obiskovalcev in 
strokovnih ocen. Vsaka destinacija mora pridobiti oceno treh neodvisnih ocenjevalcev, 
upravljavec GSTR sistema pa na podlagi pridobljenih podatkov in obiska destinacijo 
dokončno oceni. 
 
SGD: 
V celoti prevzame sistem ETIS in ga dopolni s samooceno po kazalnikih GSTR. 
Za izvedbo ocenjevanj po obeh sistemih zagotovi upravljavec izobraževanje, 
svetovanje in ocenjevanje.  
 
»SLOVENIA GREEN«DESTINATION prevzame sistem sedmih korakov ETIS in 
mu doda sistem dela z orodjem GSTR: 
 

1. OZAVEŠČENOST: informiranje, izvedba delavnic za deležnike v destinaciji, PR 
podpora. 

2. OBLIKOVANJE PROFILA DESTINACIJE: natančna opredelitev vseh 
parametrov, ki določajo destinacijo (ETIS + GSTR). 

3. VZPOSTAVITEV ZELENE DELOVNE SKUPINE.  
4. DOLOČITEV VLOG IN NALOG članov zelene skupine.  
5. ZBIRANJE PODATKOV (GSTR + ETIS).  
6. ANALIZA REZULTATOV (ETIS) IN SAMOOCENA TREH NEODVISNIH 

OCENJEVALCEV (GSTR). 
7. OCENJEVANJE IN PRIDOBITEV OCENE (GSTR).  
8. KONTINUIRAN SISTEM IZBOLJŠEVANJA (CILJI + UKREPI, MARKETING 

IN KOMUNIKACIJA). 
 
Koraki vstopa destinacij v zeleno shemo: 

1. Destinacija pristopi v zeleno shemo proti plačilu pristopnine. 
2. Srečanje svetovalca/ocenjevalca z upravljavcem destinacije; seznanitev s 

shemo, načini izvedbe, izkušnjami s pridobivanjem podatkov, svetovanje, 
predstavitev korakov, procesov ... 

3. Priročnik. Destinacije za delo uporabljajo priročnik, ki ga pripravi nacionalni 
upravljavec in ki vključuje navodila za vstop, pogoje in obveznosti, korake in opis 
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posameznih sklopov, anketne vprašalnike s prilagojenimi vsebinami (kazalniki 
ETIS + GSTR), priporočila za zbiranje podatkov po posameznih sklopih, sistem 
vrednotenja, priporočila za oblikovanje ciljev in sistema ukrepov, sistem 
spremljanja uspeha. 

4. Seminarji za destinacije. Nekajkrat letno jih organizira upravljavec in so 
brezplačna za upravljavce destinacij, vključenih v zeleno shemo. Namen 
seminarjev je spremljanje procesov uvajanja, nadgradenj, izkušenj destinacij ... 

5. Implementacija zelene sheme s strani upravljavca destinacije po zgoraj 
navedenih korakih (pri tem destinaciji pomaga upravljavec). 

6. Priprava zaključnega poročila po posameznih kazalnikih z dokazili 
(analiza pridobljenih anket, analiza statističnih podatkov, strategije in druga 
dokumentacija). 

7. Ocenjevalec pregleda dokumentacijo, ocene in izračune kazalnikov ter 
obišče destinacijo (pogovor o odprtih vprašanjih, po potrebi zahteva za 
pridobitev dokazil/podatkov, razčiščenje nejasnosti ter svetovanje pri oblikovanju 
ciljev in ukrepov). 

8. Destinacija pridobi oceno in naziv »SLOVENIA GREEN« DESTINATION (= 
ocena destinacije po izbranih kazalnikih in razvrstitev na zeleni barometer). 

9. Destinacija vsako leto pripravi poročilo o doseganju ciljev in svojih 
izkušnjah (to vključuje vsaj eno letno srečanje in udeležbo na seminarjih). 

10. Destinacija vsaki dve leti revidira kazalnike in poroča o napredku 
(povezano s ponovnim obiskom ocenjevalca). 
 

Kriteriji in Zeleni barometer: 
 
Naziv »SLOVENIA GREEN« DESTINATION pridobijo vse destinacije, ki 
pristopijo v proces ocenjevanja (in sprejmejo zahteve, dodatno vezane na sprejem 
zelene politike »SLOVENIA GREEN« in UNWTO Etičnega kodeksa v turizmu«).  
 
Vsaka destinacija pridobi končno oceno in ocene po posameznih sklopih. Ocene 
so obarvane rdeče, rumeno ali zeleno: 
 

A. rdeče: 0 – 3 
B. rumeno: 3 – 7 
C. zeleno: 7 - 10 

 
Na osnovi ocene se destinacije po sklopih razvrstijo na zeleni barometer, ki je 
predstavljen na skupnem spletnem mestu. 
 
Izboljšave se takoj odrazijo v izboljšanju ocene.   
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4.2.6 Katere so koristi in obveznosti destinacij za vstop v SGD  
 
Razlogi 
 
Kot je pokazala analiza, se trendi povpraševanja na globalnih tržiščih obračajo v smer 
iskanja trajnostnih destinacij in ponudnikov. Temu vedno bolj sledijo tudi ključni 
internetni iskalniki in rezervacijski sistemi (BookDifferent, Green Leader program Trip 
Advisorja, Travel Life ...). Vse to kliče po aktivnem delovanju tako destinacij kot tudi 
ponudnikov v smer oblikovanja in komuniciranja trajnostnega delovanja.  
 
Zato je vedno bolj pomembno, da imajo destinacije izdelano politiko razvoja 
trajnostnega turizma, katere uspehe redno merijo in usmerjajo.  
 
SGD ponuja destinacijam učinkovito orodje, ki vključuje lokalne deležnike pri 
pridobivanju ocene trenutne trajnosti in načrtu izboljšav. 
 
KORISTI za destinacije 
 
Ključna korist za vstop v zeleno shemo SGD je pridobitev celovitega vpogleda v 
trajnost destinacije, kar omogoča oblikovanje ustreznih ukrepov za izboljšave. 
Poleg tega vstop v shemo in pridobitev naziva SGD destinacijo pozicionira na 
slovenskem, evropskem in globalnem trgu kot okolju in družbi prijazno.  
 

• Vstop v nacionalni in globalni sistem, ki omogoča razvoj in 
pozicioniranje. 

• Sistem, ki služi tudi kot orodje za načrtovanje ciljev in ukrepov ter stalnih 
izboljšav. 

• Podpora nacionalnega upravljavca in širše skupnosti prek mreže Green 
Destinations. 

• Izobraževanje, ocenjevanje, pomoč. 
• Uporaba znaka »SLOVENIA GREEN« DESTINATION, ki s tem postane globalno 

uveljavljen. 
• Celovita promocija destinacije prek ”SLOVENIA GREEN” v Sloveniji, 

Evropi in na globalnem trgu. 
• Vključenost v globalne marketinške in prodajne kanale (BookDifferent.com, 

Booking.com in drugi). 
 
OBVEZNOSTI za destinacije 
 
Za pridobitev znaka »SLOVENIA GREEN« DESTINATION mora destinacija: 
 

1. Vstopiti v shemo in izvesti ocenjevanje po kazalnikih (postopek izvede 
sama). 

2. Pristopiti/podpisati zeleno politiko »SLOVENIA GREEN«. 
3. Podpisati UNWTO Global Code of Ethics for Tourism. 
4. Se udeleževati izobraževalnih delavnic (1x letno). 
5. Pripraviti akcijske načrte ciljev, izboljšav in ukrepov. 
6. Letno poročati o izpolnjevanju pogojev. 
7. Se po dve letih ponovno oceniti. 
8. Poravnati pristopnino in letno članarino. 
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9. Zagotoviti ustrezno podporo (z informacijami, materiali in udeležbo) 
trženjskim aktivnostim, ki jih načrtuje in izvaja SPIRIT Slovenija. 
 

OBVEZNOSTI IN PRILOŽNOSTI ZA DESTINACIJO 
 

Destinacije na eni strani zagotavljajo ustrezno kadrovsko podporo, na drugi pa 
uporabljajo storitve, ki jih zagotavlja upravljavec. 
 

DESTINACIJA zagotavlja: UPRAVLJAVEC nudi:  
• Članarino (okvirni predlog med 300 

in 1.000 EUR, odvisno od velikosti 
destinacije). 

• Razpoložljive kadre (predlog ene 
osebe, ki sledi celotnemu procesu). 

• Udeležbo na seminarjih.  
• Izvedbo anket za podjetja 

(pripravljeni anketni vprašalniki, 
pridobivanje vprašanj z direktnim 
nagovorom). 

• Izvedbo anket za obiskovalce 
(pripravljeni vprašalniki, izvedba v 
času sezone na TIC-ih). 

• Izvedbo anket za prebivalce 
(izkoriščanje obstoječih 
komunikacijskih orodij za povabilo k 
sodelovanju). 

• Pridobivanje podatkov od javnih 
služb. 

• Pripravo predstavitve destinacije. 
• Izvedbo delavnic za deležnike v 

destinaciji (oblikovanje pozitivne 
klime v destinaciji). 

• Aktivno delo s ponudniki za 
motiviranje k pridobivanju različnih 
certifikacijskih okoljskih znakov (ki so 
zbrani v okviru ”SLOVENIA GREEN”). 

• Pridobitev treh neodvisnih ocen po 
naboru kazalnikov. 

• Analizo podatkov. 
• Pripravo zaključnega poročila. 
• Oblikovanje ciljev in pripravo 

ukrepov. 
• Letno poročilo. 
• Revidiranje stanja po dveh letih. 
• Marketinške aktivnosti. 

 

Kot protivrednost za članarino 
destinacija dobi:  
• Izobraževalni seminar za izvajalca 

(najmanj en letno). 
• Uvodno predstavitev in svetovanje. 
• Priročnik. 
• Vprašalnike za podjetja, obiskovalce 

in prebivalce z navodili za 
izpolnjevanje. 

• Svetovanje med izvedbo. 
• Zaključno ocenjevanje. 
• Revizijo postavljenih ciljev in 

ukrepov. 
• Znak »SLOVENIA GREEN« 

DESTINATION.  
• Vključitev v trženjske aktivnosti 

»SLOVENIA GREEN«, ki jih izvaja in 
pripravlja SPIRIT Slovenija. 

• Direktno vključevanje ocen v 
globalne mreže (BookDifferent ipd). 

• Letno spremljanje letnih poročil in 
pripravo priporočil za izboljšave. 

• Ponovno ocenjevanje po dveh letih. 
• Redno obveščanje in informiranje. 

Nevarnosti, ki jih sistem prinaša 
 

Obveznosti, ki jih sistem predpisuje destinacijam, prinašajo tudi nevarnosti, saj 
vključitev zahteva precejšnje angažiranje na strani destinacije (DMO): 
• Kadrovske obveznosti (v fazi ocenjevanja okvirno 6 ur tedensko). 
• Delo na destinaciji (v fazi izvedbe je potrebno vodenje projekta ter 
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usklajevanje z vsemi deležniki in znotraj destinacijske organizacije -  kot redno 
delo na projektu) 

• Delavnice (izvedba uvodne in zaključne delavnice za deležnike). 
• Izobraževanje (izvedba izobraževalnih delavnic za deležnike v destinaciji za 

izboljševanje rezultatov; vsaj enkrat letno). 
• Oblikovanje pozitivne klime in pripravljenosti v destinaciji (PR podpora, 

ozaveščevalni dogodki, redno komuniciranje rezultatov). 
• Izziv ustreznega vključevanja rezultatov v trženjske aktivnosti. 
• Finančna obremenitev (članarine, delo, delavnice, materiali, stroški trženja in 

promocije). 
  

Možno reševanje – kako lahko destinacije upravljajo/se izognejo 
nevarnostim 
 

• Destinacije lahko pridobijo zunanjo strokovno pomoč (upravljavec, 
svetovalci; za proces izvedbe ocenjevanja, PR podpore, izvedbe delavnic in 
izobraževalnih programov). Upravljavec nudi podporo po ceniku. 

• Skupni ozaveščevalni projekt za splošno javnost (destinacije, upravljavec, 
SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za 
okolje in prostor). 

• Skupna promocija rezultatov (vključevanje v promocijske aktivnosti, ki jih 
načrtuje SPIRIT, npr. skupna spletna predstavitev, sejemski nastopi, 
brošure ...). 

• Vključevanje v specializirane promocijske in prodajne kanale (Green 
Destinations, Quality Destination Award, Bookdifferent ...) 

• Projekti sofinanciranja (preučiti možnost sofinanciranja s strani resornega 
ministrstva po principu sofinanciranja EU Marjetice). 
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4.3 Oblikovanje zelene sheme »SLOVENIA GREEN« za 
raven ponudnikov 
 
4.3.1 Predstavitev zelene sheme »SLOVENIA GREEN« za raven 
ponudnikov 
 
Kljub temu da zelena shema »SLOVENIA GREEN« ne razvija certifikacijske 
sheme na ravni ponudnikov, je tudi na tej ključni ravni zelo aktivna.  
 
Ključne značilnosti za raven ponudnikov: 
 

1. Zelena shema »SLOVENIA GREEN« ne ponuja novega okoljskega znaka za 
certificiranje ponudnikov. 

2. Preprost sistem, ki predvsem pod eno marelo (znamko »SLOVENIA 
GREEN«) združi obstoječe certifikate/eko znake.  

3. Shema na enem mestu nudi izbor možnih okoljskih znakov: v okviru 
sheme upravljavec certificira oziroma prizna določene okoljske znake – seznam 
se lahko širi. To pomeni, da upravljavec nudi na enem mestu vse informacije, 
kako se lahko ponudnik okoljsko certificira (in kateri znak je zanj najbolj 
primeren), ob podpori zunanjih svetovalcev pa ponudnikom nudi tudi 
podporo pri odločitvi in certificiranju. S tem odpravljamo eno pomembnih 
omejitev za večje število certificiranih znakov – ponudniki se sami težko odločajo, 
saj nimajo dovolj informacij in znanja, težko tudi vrednotijo oziroma primerjajo 
znake. 

4. Poslanstvo sheme za to raven je, da ponudnikom nudi možnost izbire.  
5. EU Marjetica ostaja najbolj preferenčen okoljski znak, ki ga s finančnimi 

stimulacijami in izobraževanji aktivno podpira tudi MGRT, vendar pa shema 
»SLOVENIA GREEN« priznava tudi druge znake, ki so za ponudnika 
morda ustreznejši.  

6. Odločitev za izbor okoljskega znaka je na strani ponudnika – vendar pa se 
mora za pridobitev znamke »SLOVENIA GREEN« odločiti za enega od s 
strani sheme certificiranih znakov. Ob tem mora sprejeti tudi druge 
obveznosti, kot so opredeljene v nadaljevanju. 

 
Ponudnik, 

ki vstopi v zeleno shemo »SLOVENIA GREEN«, prejme naziv: 
 

»SLOVENIA GREEN« ACCOMMODATION 
 

Kratica: SGA 
 

Pojasnilo: SLOVENIA GREEN se razvije kot znamka, ki jamči, da je nosilec znamke 
trajnosten. Dodatek ACCOMMODATION opredeljuje raven partnerja, 

v tem primeru ponudnika. 
V nadaljevanju je mogoče razdelati glavne podkategorije: 

hotel, kamp, turistična kmetija ipd. 

Stran 39 od 48 
 



Oblikovanje Zelene sheme slovenskega turizma  
      (»SLOVENIA GREEN«) 

 
4.3.2 Kaj so koristi in obveznosti ponudnikov za vstop v SGA  
 
 
KORISTI za ponudnike 
 
Ključna korist za vstop v zeleno shemo SGA je pozicioniranje ponudnika na 
slovenskem, evropskem in globalnem trgu ter izobraževalna podpora: 
 

• Vstop v nacionalni in globalni sistem, ki omogoča pozicioniranje in večjo 
izpostavljenost. 

• Uporaba znaka »SLOVENIA GREEN« ACCOMMODATION – v ”ozadju” pa 
ponudnik s tem, ko izpolnjuje pogoje izbranega okoljskega znaka, jamči trajnost. 

• Podpora nacionalnega upravljavca in širše skupnosti prek mreže Green 
Destinations. 

• Izobraževanje in pomoč. 
• Celovita promocija ponudnika prek »SLOVENIA GREEN« v Sloveniji, 

Evropi in na globalnem trgu. 
• Vključenost v globalne marketinške in prodajne kanale (BookDifferent, 

Booking.com in drugi). 
 
OBVEZNOSTI za ponudnike 
 
Za pridobitev znaka »SLOVENIA GREEN« ACCOMMODATION mora ponudnik: 
 

1. Vstopiti v shemo – osnovni pogoj je pridobitev izbranega okoljskega znaka (iz 
nabora okoljskih znakov, ki jih priznava/certificira ”SLOVENIA GREEN”). 

2. Pristopiti/podpisati zeleno politiko »SLOVENIA GREEN«. 
3. Podpisati UNWTO Global Code of Ethics for Tourism. 
4. Se udeležiti izobraževalnih delavnic (1x letno). 
5. Letno poročati o aktivnostih. 
6. Poravnati pristopnino in letno članarino. 
7. Zagotoviti ustrezno podporo (z informacijami, materiali in udeležbo) 

trženjskim aktivnostim, ki jih načrtuje in izvaja SPIRIT Slovenija. 
 
Izbor certifikacijskih shem 
 
Pod skupno »marelo« »SLOVENIA GREEN« ACCOMMODATION se zbirajo sheme, ki 
ustrezajo kriterijem GSTR. Predlagamo, da imajo prednost tiste sheme, ki v 
Sloveniji že imajo nacionalnega koordinatorja oziroma ocenjevalca. 
 
Predlog certifikacijskih shem – ki pa se v nadaljevanju lahko širijo: 
 

• EU Marjetica 
• Green Globe 
• Green Key 
• Travelife 

 
 
 

Stran 40 od 48 
 



Oblikovanje Zelene sheme slovenskega turizma  
      (»SLOVENIA GREEN«) 

 
 

OBVEZNOSTI IN PRILOŽNOSTI ZA PONUDNIKE 
 
 

Ponudniki na eni strani zagotavljajo ustrezno kadrovsko podporo, na drugi pa 
uporabljajo storitve, ki jih zagotavlja upravljavec. 
 

PONUDNIK zagotavlja: UPRAVLJAVEC nudi:  
• Članarino (okvirni predlog med 100 

in 500 EUR, odvisno od velikosti 
ponudnika). 

• Udeležbo na seminarjih.  
• Letno poročanje o aktivnostih. 

 

Kot protivrednost za članarino 
ponudnik pridobi:  
• Izobraževalni seminar (najmanj 

enega letno). 
• Uvodno predstavitev in svetovanje. 
• Svetovalno pomoč. 
• Znak »SLOVENIA GREEN« 

ACCOMMODATION. 
• Vključitev v trženjske aktivnosti 

»SLOVENIA GREEN«, ki jih izvaja in 
pripravlja SPIRIT Slovenija. 

• Direktno vključevanje v globalne 
mreže (BookDifferent ipd). 

• Redno obveščanje in informiranje. 
Nevarnosti, ki jih sistem prinaša 

 

Največja nevarnost je, da ne na krovni ravni ne po posameznih destinacijah ne bo 
kritične mase okoljsko certificiranih ponudnikov.  
 

Možno reševanje – kako lahko upravljamo/se izognemo nevarnostim 
 

• Aktivno delo za pospeševanje števila certificiranih ponudnikov s strani 
destinacij in upravljavca (osveščanje, informiranje, motiviranje). 

• Konkretne finančne spodbude s strani MGRT in SPIRIT-a za povečanje 
števila okoljskih certificiranih ponudnikov (ob obstoječih spodbudah za EU 
Marjetico je treba uvesti tudi druge oblike). 
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4.3.3 Koraki za ponudnike za vključitev v »SLOVENIA GREEN« 
ACCOMMODATION 
 
Postopek vključitve v zeleno shemo je za ponudnike bolj preprost kot za destinacije, saj 
temelji na pogoju, da ponudnik že ima katerega izmed izbranih okoljskih 
certifikatov. Od upravljavca ”SLOVENIA GREEN” lahko pridobi vse potrebne 
podatke in pomoč, vendar postopek certificiranja izvede pri organizaciji/nosilki 
znaka, za katerega se je odločil. 
 
Koraki vstopa ponudnikov v zeleno shemo: 

1. Srečanje ponudnika z upravljavcem (predstavitev sheme).  
2. Ponudnik ob temeljnem pogoju, da ima okoljski certifikat (s seznama, ki 

ga vodi »SLOVENIA GREEN«), pristopi v zeleno shemo proti plačilu 
pristopnine. 

3. Priročnik. Prilagojen priročnik za ponudnike. 
4. Ponudnik pridobi naziv ”SLOVENIA GREEN” ACCOMMODATION. 
5. Vpis/vključitev ponudnika v vse promocijske kanale in aktivno 

sodelovanje pri promociji. 
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4.4 Kdo lahko vstopi v shemo »SLOVENIA GREEN« 
 
 
V zeleno shemo »SLOVENIA GREEN« lahko vstopajo destinacije, nastanitveni 
ponudniki, turistične agencije in organizacije. 
 
Raven DESTINACIJ 
 
V shemo SGD (»SLOVENIA GREEN« DESTINATION) se lahko vključijo vse 
destinacije v Sloveniji. 
 
Kako razumemo destinacijo?  
 

A. Zaradi lažjega pridobivanja podatkov destinacijo razumemo kot 
zaokroženo območje ene občine. 

B. Če so si občine po vrsti turizma in ponudbe enotne ter ne beležijo prevelikih 
odstopanj, lahko destinacijo razumemo tudi kot zaokroženo območje več občin, 
ki jih zastopa skupna destinacijska organizacija. 
 

Regionalne destinacijske organizacije lahko v shemo vstopajo kot partnerji in pridobijo 
naziv »SLOVENIA GREEN« DESTINATION Partner. Takšni partnerji lahko v svoji 
regiji ocenjujejo občine in na osnovi ocen pridobijo celovit vpogled v stanje trajnostnega 
turizma v regiji.  
 
V shemo SGD torej vstopajo: 
 

1. Občine – ocena in pridobitev naziva »SLOVENIA GREEN« DESTINATION. 
2. Lokalne turistične organizacije, ki zastopajo eno ali več destinacij – ocena in 

pridobitev naziva »SLOVENIA GREEN« DESTINATION. 
3. Regionalne destinacijske organizacije – vstop in pridobitev naziva »SLOVENIA 

GREEN« DESTINATION Partner; njihova naloga je motiviranje občin za vključitev 
v shemo. Prek pridobljenih ocen tudi same sledijo ciljem razvoja trajnostne 
turistične ponudbe in pozicioniranju na globalnih trgih. 

 
Raven PONUDNIKOV 
 
V shemo SGA (»SLOVENIA GREEN«ACCOMMODATION) se lahko vključijo vsi 
nastanitveni ponudniki. Na enak način lahko turistične agencije pridobijo naziv 
»SLOVENIA GREEN« AGENCY. 
 
ORGANIZACIJE 
 
Zelena shema »SLOVENIA GREEN« lahko ponudi tudi posebno kategorijo 
članstva za organizacije, »SLOVENIA GREEN« PARTNER. 
 
V kasnejši fazi se lahko razvije tudi shema za turistične agencije. 
 
  

Stran 43 od 48 
 



Oblikovanje Zelene sheme slovenskega turizma  
      (»SLOVENIA GREEN«) 

4.5 Promocijska podpora  
 
»SLOVENIA GREEN« destinacije in ponudnike postavlja na globalni zemljevid 
trajnostnih destinacij in ponudnikov ter jim omogoča dostop do potrošnikov. 
 
Vsi člani »SLOVENIA GREEN« so vključeni v »SLOVENIA GREEN« promocijske 
aktivnosti, ki jih bo izvajala Javna agencija SPIRIT Slovenija in bodo 
vključevale: 
 

• Spletno predstavitev na portalu www.slovenia.info in prek partnerjev distribucijo 
v globalne rezervacijske kanale. 

• Izdelavo promocijskih materialov »SLOVENIA GREEN«. 
• PR podporo na domačih in tujih trgih. 
• Vzpostavitev prodajnih kanalov s specializiranimi turističnimi agencijami. 
• Vključevanje in ustrezno predstavitev na izbranih sejmih in borzah v Sloveniji in 

tujini. 
• Izvedbo dodatnih promocijskih akcij. 
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4.6 Analiza SWOT predlagane zelene sheme »SLOVENIA 
GREEN«  
 
Tabela št. 3: Analiza SWOT predlagane zelene sheme »SLOVENIA GREEN« 
 
PREDNOSTI SLABOSTI 

 

• Enoten globalno sprejet standard za 
destinacije. 

• Uporaba evropsko prepoznanega 
sistema ETIS in globalnega GSTC 
prek na globalni ravni uveljavljenega 
orodja GSTR, kar daje programu 
kredibilnost in prepoznavnost. 

• Delovanje in upravljanje na nacionalnem 
nivoju, ki je skladno s strateškimi 
usmeritvami razvoja turizma ter ki 
podpira komunikacijska sporočila in 
krovno zgodbo Slovenije. 

• Pridobitev merljive slike stanja na 
destinacijah. Podatki pokažejo, kje so 
pomanjkljivosti, kar daje nacionalnemu 
upravljavcu možnost, da sodeluje pri 
ciljnem reševanju (medresorsko skupno 
reševanje, izobraževanje in pomoč pri 
izboljšanju stanja po indikatorjih, 
vzpostavitev sistemskih rešitev …). 

• Razvojno naravnan scenarij na ravni 
destinacij, ki destinacije spodbuja k 
izboljšavam. 

• Dokaj preprosta in hitra izvedba s strani 
nosilca programa, saj ne postavlja 
celovite nacionalne certifikacijske sheme. 

• Na ravni ponudnikov sledi že 
preizkušenim in uveljavljenim shemam. 
 

 

• Manjši nacionalni značaj. 
• Ponudniki se še vedno soočajo z 

izbiro certifikata in stroški, ki so 
povezani s pridobitvijo. 

• Neenoten standard za ponudnike, saj 
različne sheme vključujejo različne 
indikatorje. 

• Potrebno je veliko angažiranje 
upravljavca sheme. 

 

PRILOŽNOSTI  NEVARNOSTI 
 

• Pozicioniranje Slovenije kot vodje 
(leaderja) med trajnostnimi 
turističnimi destinacijami v Evropi in 
širše. 

• Naziv Ljubljane Zelena prestolnica Evrope 
2016.  

 

• Odvisnost od orodja GSTR, ki se 
razvija na globalni ravni (in ga 
upravlja »Green Destinations«). 

• Da ne uspemo pridobiti kritične mase 
okoljsko certificiranih ponudnikov. 

 

Ocenjujemo, da je nevarnost odvisnost od orodja GSTR, ki se razvija na globalni ravni in 
ga upravlja »Green Destinations« obvladljiva tako, da »SLOVENIA GREEN« prevzame 
orodja GSTR in jih nadaljnje razvija in upravlja sama, pod svojo znamko, z dodanim 
nacionalnim značajem. 
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5. UPRAVLJANJE »SLOVENIA GREEN«  
Opredelitev načina upravljanja zelene sheme »SLOVENIA 
GREEN« - tako na ravni destinacij kot ponudnikov. 
 
 
UPRAVLJAVEC »SLOVENIA GREEN« 
 
Za uspešno implementacijo zelene sheme »SLOVENIA GREEN« je ključna vloga 
upravljavca, ki zeleno shemo upravlja kot celoto, tako za raven destinacij kot 
ponudnikov. 
 
Predlog UPRAVLJAVCA sheme 
Javna agencija SPIRIT Slovenija – Sektor za turizem 
Upravljavec lahko »SLOVENIA GREEN« upravlja sam ali pa za to pogodbeno pooblasti 
izbranega izvajalca (ki ga izbere po ustreznih kriterijih). 
Strokovna podpora  
Predlog, da se vzpostavi tudi Strokovni svet »SLOVENIA GREEN«, ki deluje kot 
posvetovalno strokovno telo. 
Potrebni KADRI AKTIVNOSTI (ki jih zagotavlja)    
Ena oseba za polni delovni 
čas. Strošek projektnega 
dela minimalno 1 človeka 
na strani upravljavca 
(minimum 1 oseba za prvi 
dve leti, v nadaljevanju 
odvisno od rasti).  

 
 
 

• Oblikuje in objavlja t.i. ZELENO POLITIKO 
(»SLOVENIA GREEN« Green Policy). 

• Oblikuje, izda (in upravlja) znak »SLOVENIA 
GREEN«, ki ga člani lahko uporabljajo za lastno 
promocijo. 

• Na osnovi orodij GSTR (z nadgradnjo 
nacionalnega značaja) pripravi priročnik za 
implementacijo »SLOVENIA GREEN« Destination 
& Accommodation v slovenskem jeziku. 

• Na testnih destinacijah oblikuje vrednotenje. 
• Oblikuje program promocije v višini pridobljenih 

pristojbin (spletna predstavitev in upravljanje, 
umestitev predstavitve na sejmih in delavnicah, 
študijske ture ...).  

• Pripravi in izvede izobraževalni program za 
destinacije. 

• Nudi svetovalno podporo za destinacije. 
• Pripravi potrebne podporne materiale za 

destinacije. 
• Mreži med člani in navzgor do institucij na 

evropski/globalni ravni.  
• Pripravi letna poročila in načrte dela ter upravlja 

projekt. 
• Izobražuje svetovalce/ocenjevalce. 
• Nudi administrativno in tehnično podporo. 

Okvirna OCENA STROŠKOV  
 

• Strošek projektnega dela enega človeka na strani upravljavca v obsegu 
polnega delovnega časa. 

• Predlaga se pilotno obdobje, ko nekaj izbranih pilotnih destinacij (3 do 5) za 
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pristop v shemo ne plača stroškov, zato gre v prvem letu v veliki meri za polni 
strošek na strani upravljavca. V naslednjem letu od pristopnin in letnih članarin 
pričakuje sredstva za izobraževanje in promocijo. 

• Dodatni stroški so (vsaj prva tri leta) vezani na izobraževanje destinacij 
in podporna promocijska gradiva – prvo leto je to strošek v celoti, v 
nadaljevanju pa se izobraževanje in promocija krijeta s pristopninami in 
članarinami. 

• Stroški umestitve znaka »SLOVENIA GREEN« na spletni strani www.slovenia.info – 
strošek, ki se pokrije v okviru rednega upravljanja portala. Spletno mesto deluje 
tudi kot informativni portal za ponudnike in destinacije (v okviru poslovnih strani) 
ter kot njihova promocija do uporabnikov (dodatno še skozi B2C strani). 

• Letni strošek je za prvo leto v največji meri torej vezan na človeka in 
izobraževanje. V nadaljevanju se morajo povečati prihodki od pristopnin in 
članarin (uspešnost v veliki meri odvisna od vrednotenja koristi na strani 
destinacij – kakšne so konkretne koristi in konkretna orodja ter promocijska 
vrednost članstva/partnerstva »SLOVENIA GREEN«) – to so sredstva, ki se vlagajo 
v razvoj in promocijo.  
 

Načini sodelovanja z drugimi ministrstvi (MEDRESORSKO POVEZOVANJE) 
 

• Predstavniki ministrstev, ki pokrivajo področja, ki se navezujejo na ukrepe, 
povezane z uvajanjem trajnostnega razvoja turizma, sodelujejo v Strokovnem 
svetu »SLOVENIA GREEN«, ki spremlja uvajanje in izvajanje projekta. 

• Strokovni svet je zadolžen za potrjevanje kazalnikov, ki so vključeni v shemo na 
ravni destinacij, in certifikacijskih shem, ki jih vključuje sistem za ponudnike. 

• Upravljavec pripravi pregled stanja po kazalnikih in zbere vse izzive, s katerimi se 
soočajo destinacije pri zbiranju podatkov, sprejemanju ukrepov in njihovem 
uvajanju ter pripravi predloge za sistemsko reševanje. Skupne odločitve.  

• Letno Strokovni svet potrdi aktivnosti in razvoj sheme v naslednjem letu. 
 

 
 
OCENJEVALCI in SVETOVALCI 
 
Za izvedbo zelene sheme je treba vzpostaviti tudi sistem svetovalcev in 
ocenjevalcev, ki bodo usposobljeni za pomoč pri uvajanju trajnostnega 
poslovanja in ocenjevanja.  
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6. AKCIJSKI NAČRT ZA IMPLEMENTACIJO  
ZELENE SHEME »SLOVENIA GREEN« 
Kateri so potrebni koraki za implementacijo zelene sheme? 
 

PRVI KORAK:  
Potrditev zelene sheme »SLOVENIA GREEN« (Delovna skupina »SLOVENIA 
GREEN« in javna agencija SPIRIT Slovenija – Sektor za turizem); >>> Oktober 2014. 
 
DRUGI KORAK:  
Vključitev aktivnosti za implementacijo zelene sheme v program dela javne 
agencije SPIRIT (Sektor za turizem) in MGRT (Direktorat za turizem in 
internacionalizacijo) za leto 2015; >>> Oktober/november 2014. 
 
TRETJI KORAK:  
Seznanitev vseh ključnih deležnikov s konceptom zelene sheme (predstavitvena 
delavnica za druge resorje, ponudnike in destinacije). >>> December 2014. 
 
ČETRTI KORAK:  
Izvedba aktivnosti/postopkov za imenovanje operativnega upravljavca zelene 
sheme »SLOVENIA GREEN«. >>> December 2014/januar 2015. 
 
PETI KORAK:  
Priprava operativnega programa dela (vsebinskega in finančnega) s strani 
operativnega izvajalca. >>> Februar 2015.  
 
ŠESTI KORAK:  
Začetek dela na izvedbenih aktivnostih, med katerimi je treba zagotoviti: 

A. Upravljavec »SLOVENIA GREEN« pri GSTR – Green Destinations pridobi status 
nacionalnega upravljavca za orodje GSTR. 

B. Testiranje (najmanj dveh) pilotnih destinacij po indikatorjih ETIS in GSTC – 
orodje GSTR, kot osnova za dodelavo indikatorjev »SLOVENIA GREEN«. 

C. Na osnovi izkušenj se indikatorji dodelajo in razvije orodje GSTR-SG. 
D. Prevod in prilagoditev podpornih orodij in vprašalnikov (za destinacije). 
E. Priprava informativnih gradiv (priročnik za destinacije in ponudnike). 
F. Priprava končnega predloga pristopnin in članarin (na osnovi finančnega načrta 

upravljanja). 
G. Oblikovanje znamke »SLOVENIA GREEN«. 
H. Priprava razpisa in načrta izobraževanj za izbor ocenjevalcev in svetovalcev. 
I. Priprava načrta izobraževanj. 
J. Začetek dela na terenu. 

 
>>> Marec 2015 >>> 
 
Za prvo leto je treba zagotoviti sredstva za delo 1 človeka (okvirno 30.000 EUR) 
in dodatna sredstva za izvedbo izobraževanj (10.000 EUR). 
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