POZIV K ODDAJI PRIJAV ZA PRIDOBITEV ZNAKA SLOVENIA GREEN
ACCOMMODATION IN SLOVENIA GREEN TRAVEL AGENCY

V Slovenski turistični organizaciji prepoznavamo trajnostni razvoj kot ključno
razvojno usmeritev celotnega slovenskega turizma. V ta namen smo vzpostavili
nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v
turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma (ZSST). Na treh stebrih
trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem, celovito zasnovan
sistem pospeševanje razvoja trajnostnega turizma je namenjen tako
destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom.
Kot imetnika okoljskega znaka za turistične nastanitve oz. turistično agencijo vas
vabimo, da se vključite v ZSST ter pridobite znak Slovenia Green za ponudnike.
S tem boste deležni dodatne trženjske podpore s krovne, nacionalne ravni
slovenskega turizma, kar vam bo zagotavljalo večjo prepoznavnost na
domačem in tujih trgih. V primeru vključenosti tudi vaše destinacije v ZSST pa
bodo v sodelovanju doseženi sinergijski učinki na področju trajnostnih
prizadevanj.
Več informacij o ZSST in seznam vseh ponudnikov, ki so vključeni vanjo, najdete
tukaj.
KAKO PRIDOBITI ZNAK SLOVENIA GREEN za ponudnike
Za pridobitev znaka so potrebni naslednji koraki:
1. Izpolnitev prijavnice iz priponke.
2. Podpis Zelene politike slovenskega turizma.
3. Predložitev dokazila o veljavnosti okoljskega znaka, ki ga posedujete.
STROŠEK PRIDOBITVE ZNAKA SLOVENIA GREEN za ponudnike
Strošek vstopa in članstva v ZSST ter pridobitve znaka Slovenia Green znaša 100
evrov + DDV. Gre za enkratni znesek, ki ga ponudnik poravna ob včlanitvi.
Za dodatno pomoč se lahko obrnete na petra.cad@slovenia.info ali 01 589 8540.
Ljubljana, 19. 1. 2017
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SEZNAM ZNAKOV ZA PONUDNIKE, KI JIH PRIZNAVA SLOVENIA GREEN
V skladu z navodili za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN za ponudnike mora
ponudnik, ki vstopi v ZSST, posedovati ali pridobiti mednarodno uveljavljen in s
strani SLOVENIA GREEN verificiran znak.
SLOVENIA GREEN na dan 7. 2. 2017 priznava naslednje okoljske znake (po
abecednem vrstnem redu):
1. Bio hotels

Znak Bio hotels je primeren za hotele, katerih ciljna skupnina so gostje z visokimi
ekološkimi merili. Člani verige Bio hotels ponujajo organske in okolju prijazne počitnice.
Zavezani so visokim merilom, ki temeljijo na trajnostni ekonomiji, organsko pridelani
hrani, vključevanju lokalnih ponudnikov, okolju prijazni energiji, odgovornem ravnanju
z odpadki in merjenju ogljičnega odtisa.
Pogoji za pridobitev:
Izpolnjevanje meril, ki med drugim zahtevajo
 100 % organsko hrano in organske produkte v ponudbi restavracij,
 izpolnjevanje visokih energetskih standardov,
 izpolnjevanje visokih prehranskih standardov,
 rabo organske kozmetike in naravnih čistil,
 nakup zelene energije,
 rabo recikliranega papirja.
Izdajatelj: BIO HOTELS Acquisition, Brunnwald 400, 6465 Nassereith, Avstrija
Veljavnost: 1 leto
Več informacij: en.biohotels.info

2. EMAS
EMAS (ECO Management and Audit Scheme) je shema
ravnanja z okoljem in okoljskega presojanja. Gre za
nadgradnjo standarda ISO 14001, ki spodbuja
primernejše ravnanje z okoljem in obveščanje javnosti
o vplivih dejavnosti organizacije na okolje. Pridobijo ga
lahko vse vrste organizacij. Postopek je dvostopenjski,
saj vključuje registracijo (vključitev v sistem EMAS) in
verifikacijo (izpolnjevanje pogojev).

Pogoji za pridobitev:
EMAS zahteva vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001, okoljski pregled, v
celoti planirano in izvedeno notranje okoljsko presojo ter okoljsko izjavo za javnost.
Glavni kazalniki se osredotočajo na okoljska področja:
 energijska učinkovitost,
 učinkovitost materialov,
 voda,
 odpadki,
 biotska raznovrstnost in
 emisije.
Izdajatelj: Agencija Republike Slovenije za okolje-ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
(pristojni organ, ki preverja skladnost z zakonodajo ter organizacijo vpiše v register
EMAS) in Slovenski institut za kakovost in meroslovje-SIQ, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana
(akreditirani preveritelj izpolnjevanja zahtev uredbe EMAS) in
Veljavnost: 3 leta
Več informacij:
ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/EMAS/EMAS.html
www.siq.si/ocenjevanje_sistemov_vodenja/storitve/emas
Kontaktna točka: ARSO inga.turk@gov.si in SIQ Blanka.kaker@siq.si

3. EU Marjetica
Znak za okolje EU za turistične nastanitve, v
Evropi poznan kot EU marjetica, je od leta 2003
uradni znak Evropske unije za okolju prijazne
turistične nastanitvene zmogljivosti. Podjetja, ki
pridobijo znak, s tem uradno veljajo kot
preverjeno okolju prijazna. Za EU Marjetico lahko
zaprosijo vse vrste nastanitvenih zmogljivosti,
vključno s hoteli, penzioni, planinskimi kočami,
zasebnimi sobodajalci, turističnimi kmetijami in
kampi.

Pogoji za pridobitev:
Izpolnjevanje vseh obveznih in del izbirnih okoljskih kazalnikov, ki pokrivajo naslednja
področja:
 energija,
 varčna raba vode,
 management,
 zmanjševanje odpadkov,
 informiranje gostov,
 informiranje o znaku.
Izdajatelj: Evropska komisija, v njenem imenu Agencija Republike Slovenije za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
Veljavnost: 2 leti
Več informacij: www.ecolabel.eu
Nacionalna kontaktna točka: ARSO (inga.turk@gov.si)

4. Green Globe

Green Globe je certifikat za hotele, resorte, tour operatorje, renta-car, razstavne in prireditvene prostore ter druge tipe
turističnih podjetij. Temelji na naboru trajnostnih kazalnikov
GSTC (Global Sustainable Tourism Council). Sestavlja ga 44 meril
in 380 kazalnikov, med katerimi so nekateri obvezni, drugi
izbirni.

Pogoji za pridobitev:
Izpolnjevanje vseh obveznih in najmanj 51 % izbirnih kazalnikov, ki pokrivajo naslednje
stebre trajnostnega poslovanja:
 trajnostni management,
 družba/ekonomija,
 kulturna dediščina,
 okolje.
Izdajatelj: Green Globe Ltd, 2011 Belmont Lane # B, Redondo Beach, CA 90278, ZDA
Veljavnost: 1 leto
Več informacij: www.greenglobe.com
Nacionalna kontaktna točka: Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace
(ideje@goodplace.si)

5. Green Key
Green Key je znak odličnosti na področju okoljske odgovornosti in
trajnostnega poslovanja v turizmu. Znak pridobijo podjetja, ki
izpolnjujejo stroge kriterije fundacije za okoljsko izobraževanje FEE.
Poleg hotelov lahko Green Key pridobijo tudi hostli, manjši
nastanitveni objekti, kampi, konferenčni centri, restavracije in
atrakcije.

Pogoji za pridobitev:
Izpolnjevanje vseh obveznih in določen % izbirnih kazalnikov, ki pokrivajo naslednjih
12 področij:
 okoljski management,
 vključevanje zaposlenih v poslovanje podjetja,
 informacije za goste,
 voda,
 pranje in čiščenje,
 odpadki,
 energija,
 F&B,
 notranje okolje,
 zelene površine,
 transport,
 poslovanje.
Izdajatelj: Green Key International, FEE, Scandiagade 13, 2450 Copenhagen
SV, Danska
Veljavnost: 1 leto
Več informacij: www.greenkey.global
Nacionalna kontaktna točka: Društvo DOVES-FEE Slovenija, info@zeleni-kljuc.si

6. Travelife
Travelife
je
mednarodna
certifikacijska shema za trajnostni
turizem, ki svojim članom z
vpeljavo procesnih sprememb pri
poslovanju pomaga znižati stroške ter izboljšati okoljske, socialne in ekonomske vplive.
Nastanitve, ki izpolnjujejo kriterije, prejmejo znak Travelife Gold, obstaja pa tudi sistem
kazalnikov Travelife za turistične agencije in tour operaterje.
Pogoji za pridobitev - za hotele:
Vsa merila so obvezna. V prvem letu morajo manjši hoteli izpolniti 116, večji 126 meril,
v naslednjih letih manjši 150, večji 163. Merila pokrivajo naslednja štiri glavna področja:
 management (politike poslovanja, zakonodaja, zaposleni, komunikacija),
 okolje (energija, voda, odpadki, škodljive snovi, živalstvo in rastlinstvo),
 družba in skupnost (dobrobit zaposlenih, človekove pravice, lokalna skupnost),
 dobavna veriga (dobavitelji, gostje).
Izdajatelj: ABTA Ltd, 30 Park Street, London SE1 9EQ, Velika Britanija
Veljavnost: 2 leti
Več informacij: www.travelife.org
Nacionalna kontaktna točka: Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace
(ideje@goodplace.si)
Pogoji za pridobitev - za TA/TO:
Gre za večstopenjski postopek - od Travelife Engaged prek Travelife Partner do
Travelife Certified. Število meril, ki jih mora izpolnjevati posamezni ponudnik, se iz
koraka v korak veča. Merila pokrivajo naslednja področja:
 Trajnostni management in zakonska določila
 Interni management: socialne politike in človekove pravice
 Interni management: odnosi z okoljem in lokalno skupnostjo
 Partnerske agencije
 Transport
 Nastanitve
 Izleti in aktivnosti
 Vodiči in lokalni predstavniki
 Destinacije
 Komunikacija s strankami in njihova zaščita
Izdajatelj: ECEAT-Projects, Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam, Nizozemska
Veljavnost: 1 leto
Več informacij: www.travelife.info
Nacionalna kontaktna točka: Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace
(ideje@goodplace.si)

Seznam ni zaprt, temveč ga upravljavec redno posodablja. Če je ponudnik imetnik znaka,
ki ga ZSST ne priznava, se primer individualno obravnava.

PRILOGE:
-

Prijavnica za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation ali
Slovenia Green Travel Agency

