POZIV K ODDAJI PRIJAV ZA PRIDOBITEV ZNAKA SLOVENIA
GREEN DESTINATION
Slovenska turistična organizacija v okviru projekta Zelena shema slovenskega
turizma izvaja poziv za destinacije za pridobitev znaka Slovenia Green
Destination, ki ga je do danes prejelo devet destinacij. V letu 2016 Slovenska
turistična organizacija v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green
Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom tovarna
trajnostnega turizma GoodPlace, izdaja nov poziv za destinacije za pridobitev
znaka Slovenia Green Destination.
Namen Zelene sheme slovenskega turizma je s praktičnim, učinkovitim in
preprostim orodjem uvajati in pospeševati uvajanje trajnostnih poslovnih
modelov v slovenski turizem ter krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe.
Destinacijam omogoča vstop v nacionalni in globalni sistem ter razvoj in
pozicioniranje destinacije kot trajnostne. Obenem nudi promocijo v okviru
distribucijskih kanalov STO ter podporo s strani akreditiranega partnerja
GoodPlace.
PREDMET POZIVA
Predmet poziva je povabilo k oddaji prijav za pridobitev znaka Slovenia
Green Destination.
POGOJI ZA PRIJAVO
Sodelujejo lahko destinacije v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 Destinacijo predstavlja najmanj ena občina.
 Destinacijo predstavljata dve ali več občin s skupnim turističnim
konceptom (npr. v primeru skupne turistične organizacije). V tem
primeru se podatki zbirajo na ravni posameznih občin in nato aplicirajo
na skupno destinacijo.
Prijavitelj projekta je:
 institucija, ki upravlja in trži turistično ponudbo destinacije - institucija ki
ni javni/občinski zavod mora predložiti pismo o nameri občine/občin, ki
sestavljajo destinacijo, ALI
 občina v Sloveniji, ki upravlja turistično ponudbo destinacije in predloži
prijavo za izbor. Če predstavlja destinacijo (ali se razvija v destinacijo) več
občin, je ena občina prijavitelj, druge predložijo pismo o nameri.

ODDAJA PRIJAVE ZA PRIDOBITEV ZNAKA
Za oddajo prijave je potrebno izpolniti prijavnico, ki je v prilogi tega poziva
(Priloge: Prijava za pridobitev znaka Slovenia Green Destinations).
Oddaja je pravočasna, če prispe na naslov Slovenska turistična organizacija,
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s PRIPISOM: "Zelena shema slovenskega turizma«
najpozneje do 6. 4. 2016 do 15. ure.
Slovenska turistična organizacija bo na podlagi tega poziva sprejela največ 25
pravočasnih prijav in sicer po vrstnem redu oddanih prijav do roka, ki je
naveden v prejšnjem odstavku.
POSTOPEK PRIDOBIVANJA ZNAKA IN ROKI ZA DESTINACIJE
Za destinacije, ki bodo sodelovale v pozivu, bodo organizirane tri brezplačne
delavnice za pomoč pri pridobivanju znaka Slovenia Green Destination.
Predvideni termini in teme delavnic bodo:
1. 13. april: Zelena shema po korakih; pridobivanje podatkov in
dokazovanje uresničevanja politik; uporaba spletne platforme
2. maj: izkušnje izvedenih aktivnosti in pregled rezultatov; anketiranje in
pridobivanje podatkov iz anket; vprašanja in odgovori
3. junij: izkušnje izvedenih aktivnosti in pregled rezultatov; priprava
zaključnega poročila, oblikovanje ciljev in podpornih aktivnosti;
vprašanja in odgovori
Za destinacije, ki želijo priznanje Slovenia Green prejeti na mednarodnem
dogodku Global Green Destinations Day septembra 2016 v Ljubljani, bodo za
izdajo ocene Slovenia Green upoštevani podatki, vneseni na spletno platformo na
dan 31. 8. 2016 oziroma na poljubni dan pred tem, če destinacija postopek
zaključi predčasno in sama izrazi željo za izdajo ocene.
Za preostale destinacije, vključene v ta poziv, bodo za izdajo ocene Slovenia
Green upoštevani podatki, vneseni na spletno platformo na dan 31. 12. 2016
oziroma na poljubni dan pred tem, če destinacija postopek zaključi predčasno in
sama izrazi željo za izdajo ocene.

POGOJI ZA PRIDOBITEV ZNAKA
Slovenska turistična organizacija podeli znak Slovenia Green Destination
na podlagi dokazil, ki vključujejo:
1. Oceno, ki jo izda organizacija Green Destinations v sodelovanju z
akreditiranim partnerjem Zavodom tovarna trajnostnega turizma
GoodPlace.
2. Zaključno poročilo z načrtom ukrepov za izboljšanje šibkih točk in
izkoriščanje močnih za izbrane kazalnike.
3. Kopijo podpisane Zelene politike slovenskega turizma.
STROŠKI PRIDOBITVE ZNAKA
Strošek pridobitve znaka znaša 1.220 EUR + DDV in ga destinacija poravna
akreditiranemu partnerju (izdaja naročilnice ter poravnava polovice zneska
ob vstopu, polovice pa po pridobitvi znaka). Na osnovi predloženih dokazil o
izpolnjevanju pogojev Slovenska turistična organizacija prijavitelju podeli znak
Slovenia Green Destination.
KRITERIJI ZA PODELITEV ZNAKA
Destinacije, ki so pridobile znak Slovenia Green Destination, bodo vodene v
registru Slovenske turistične organizacija in objavljene na spletnih straneh STO.
Več o veljavnosti znaka in pravilih obnove bo objavljeno v Priročniku Zelene
sheme slovenskega turizma, verzija 02, ki bo objavljen na spletnih straneh
Slovenske turistične organizacije aprila 2016.
Destinacijam se podelijo naslednji znaki:
A. SLOVENIA GREEN Bronze: za destinacije, ki pridobijo najmanj oceno 6.
B. SLOVENIA GREEN Silver: za destinacije, ki pridobijo najmanj oceno 7.
C. SLOVENIA GREEN Gold: za destinacije, ki pridobijo najmanj oceno 8.
VAROVANJE PODATKOV
Slovenska turistična organizacija jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na
podlagi tega poziva, uporabljeni le za potrebe tega poziva, za objavo na seznamu
prejemnikov znaka, za občasno posredovanje informacij ali obveščanje (po pošti
ali po elektronski pošti) o pomembnejših spremembah, analizah, novih storitvah,

posebnih ponudbah in podobnih informacijah na portalu slovenia.info in v
slovenski turistični ponudbi ter ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.
Slovenska turistična organizacija vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po
Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem
zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim
zakonom.
S pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination prejemniki soglašajo, da jih
Slovenska turistična organizacija navaja kot prejemnike navedenega znaka v
svojih trženjskih aktivnostih.
POMOČ
Morebitna
vprašanja
ideje@goodplace.si.
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