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Zelena shema slovenskega turizma
Okoljski/trajnostni/ekološki znaki
za turistične nastanitve, agencije in atrakcije

Uvodna predstavitev ZSST povzeta po gradivu STO – Zelena shema slovenskega turizma, januar 2020

CUISINE
V PRIPRAVI JE NOV ZNAK ZA PONUDNIKE

December 2019

Januar 2020

Povabilo k podpisu
Zelene politike
= temeljna zaveza
destinacije in
ponudnikov, da delujejo
po trajnostnih načelih in
si nenehno prizadevajo
za izboljšave
Podpisnik v destinaciji je
župan, k podpisu se povabi
turistično gospodarstvo ponudnike.

SEZNAM ZNAKOV, KI JIH PRIZNAVA ZELENA SHEMA
SLOVENSKEGA TURIZMA
OKOLJSKI

TRAJNOSTNI

EKOLOŠKI
VIR – STO :
https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/zelena-shema/2018_gradiva/kratek_pregled_zsst_jan2018_web.pdf
https://www.dropbox.com/sh/yxn5m2frdczessf/AADgeAZwNRgYaGihqGINoQyta/01%20%20Priro%C4%8Dnik%20o%20pridobitvi%20znaka%20Slovenia%20Green%20s%20prilogami/2019?dl=0&preview=Priloga+7_Seznam+znakov.pdf&subfolder_nav_tracking=1

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

Green Globe
- certifikat za hotele, resorte, tour operatorje, rent-a-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)

Green Key
- znak odličnosti na področju okoljske odgovornosti in
trajnostnega poslovanja v turizmu.
- kriteriji fundacije za okoljsko izobraževanje FEE.
- poleg hotelov lahko 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@zelenikljuc.si

Travelife
- mednarodna certifikacijska shema za trajnostni turizem
- pomaga znižati stroške ter izboljšati okoljske, socialne in
ekonomske vplive
- za nastanitve znak Travelife Gold + sistem kazalnikov Travelife za turistične agencije
in tour operaterje
Pogoji za pridobitev - za hotele:
Vsa merila so obvezna (prvem letu manjši hoteli 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,
občina), dobavna veriga (dobavitelji, gostje).
Pogoji za pridobitev - za TA/TO:
- večstopenjski postopek - število meril se veča
Merila pokrivajo naslednja področja: trajnostni management in zakonska določila ,
interni management, partnerske agencije, transport, nastanitve, izleti in aktivnosti,
vodiči in lokalni predstavniki, destinacije, komunikacija s strankami in njihova zaščita
 Izdajatelj: ABTA Ltd, 30 Park Street, London SE1 9EQ, Velika Britanija / veljavnost: 2
leti in 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)

World of Glamping Green
- trajnostna nadgradnja znaka World of Glamping - mednarodni znak
s sedežem v Sloveniji,
- izključno za Glamping ponudnike, ki izpolnjujejo trajnostna merila,
osnovana na kriterijih GSTC za podjetja.
Pogoji za pridobitev:
Izpolnjevanje 50 meril - vsa merila so obvezna. Merila pokrivajo
naslednja področja trajnosti: trajnostni management, zakonodaja,
energija, voda, odpadki, nevarne snovi in nevarni odpadki, sodelovanje
z lokalno skupnostjo, zaposleni, transport, živalstvo in rastlinstvo
V ZSST primeren za nastanitve-glamping ponudnike.
 Izdajatelj: World of Glamping, Slovenija
 Veljavnost:3 leta
 Več informacij: www.worldofglamping.com
 Nacionalna kontaktna točka: World of Glamping,
info@worldofglamping.com

EU Marjetica
-

za vse vrste nastanitvenih zmogljivosti (hoteli, penzioni, planinske koče,
zasebni sobodajalci, turistične kmetije, kampi)
- od l. 2003 uradni znak Evropske unije za okolju prijazne turistične
nastanitvene zmogljivosti.
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)

EMAS
- nadgradnja standarda ISO 14001
- spodbuja primernejše ravnanje z okoljem in obveščanje
javnosti o vplivih dejavnosti organizacije na okolja
- za vse vrste organizacij / dvostopenjsko - registracijo
- (vključitev v sistem EMAS) in verifikacijo (izpolnjevanje pogojev).
Pogoji za pridobitev:
- vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001, okoljski pregled,
- planirano in izvedeno notranjo okoljsko presojo ter okoljsko izjavo za
javnost.
Glavni kazalniki za okoljska področja: energijska učinkovitost, učinkovitost
materialov, voda, odpadki, biotska raznovrstnost in emisije.
 Izdajatelj: Agencija Republike Slovenije za okolje-ARSO, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana in Slovenski institut za kakovost in meroslovje-SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana
 Veljavnost: 3 leta
 Več informacij: www.siq.si/ocenjevanje_sistemov_vodenja/storitve/emas
 Kontaktna točka: ARSO inga.turk@gov.si in SIQ Blanka.kaker@siq.si

Ecocamping
-

upravljanje, ki temelji na sistemu EMAS
namenjeno izboljšanju varstva okolja, varnosti in kakovosti v kampu
zahteve: usposabljanje osebja, ravnanje z odpadki, poraba energije in vode
ter oblikovanje poročila
- certifikat Ecocamping
- Ecocamping mreža / delavnice, svetovanje, promocija, oznaka v evropskih
kamping vodnikih (tiskanih in spletnih).
V ZSST primeren za nastanitve - kampe.
 Izdajatelj: Ecocamping e.V., Gustav – Schwab - Str. 14 G, 78467 Konstanz,
Nemčija
 Veljavnost: 1 leto
 Več informacij: www.ecocamping.net

Bio hotels
-

za hotele, katerih ciljna skupina so gostje z visokimi ekološkimi merili
ponujajo organske in okolju prijazne počitnice
zavezani 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
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