Bukovica, 8.10.2020

Spoštovani ČLANI ZELENE EKIPE,
Spoštovani sodelavci, kolegi,

Vabimo vas na skupni sestanek članov ZELENE EKIPE in
na UVODNO DELAVNICO za sodelujoče v aktivnostih za pridobitev

ZNAKA SLOVENIA GREEN DESTINATION,
v okviru Zelene sheme slovenskega turizma
ki bo v četrtek 15. oktobra 2020, ob 9:00 uri,
v prostorih KD Bukovica, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga (vhod iz zgornjega parkirišča).
V primeru zaostritve korona razmer bo delavnica potekala preko spletne konference.

Spoštovani,
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod
krovno znamko SLOVENIA GREEN:
 združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
 destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega
delovanja,
 skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.
Uspešnost sheme dokazuje tudi dosedanjih 55 destinacij z uspešno pridobljenim znakom Slovenia
Green Destination, z znakom Slovenia Green se lahko pohvali tudi 53 ponudnikov nastanitev, 4
naravni parki, 3 turistične agencije in 2 turistični znamenitosti.
V začetku letošnjega leta je Občina Renče-Vogrsko izpolnila pogoje za sprejem v Zeleno shemo
slovenskega turizma. S tem vstopom smo se zavezali, da bomo SPODBUJALI trajnostno delovanje,
ZDRUŽEVALI trajnostna prizadevanja ter PROMOVIRALI lokalni značaj in zelene zgodbe. V okviru
aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination, bomo kot občina ocenjeni v petih
kategorijah, anketirali prebivalce, obiskovalce in turistično gospodarstvo ter podpisali Zeleno politiko

slovenskega turizma. Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb, je tudi
spodbujanje ponudnikov za pridobitev znaka Slovenija Green Accommodation, ki ga pridobijo
ponudniki turističnih nastanitev, ki predhodno pridobijo enega od okoljskih znakov za ponudnike, ki
jih priznava Slovenia Green (EU marjetica, EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels, Travelife).
Zaposleni v občini/občinski upravi smo ambasadorji projektov, ki jih podpira in izvaja občina. Zato je
pomembno, da so z njimi seznanjeni in da aktivno sodelujemo in spodbujamo deležnike na področjih,
na katerih smo kot strokovnjaki tudi zaposleni.
Na delavnici bo predstavljena Zelena shema, konkretne aktivnosti, vprašanja in predlogi odgovorov,
skupaj z vami se bomo dogovorili tudi za najbolj učinkovit in nemoteč način dela in komuniciranja. Le
tako bomo do konca letošnjega leta lahko na čim bolj kakovosten način izvedli vse potrebno, za
izpolnitev prijave za pridobitev znaka.
Delavnico bo vodila zunanja svetovalka pri projektu GREEN DESTINATION - Astrid Prašnikar,
ROS.TURIST – Inštitut za odgovorni turizem.
PROGRAM UVODNE DELAVNICE (trajanje od 9:00 h do 10:30 h, nato razprava):
Vsebina:
1. GLOBALNI TURISTIČNI TRENDI IN TURIZEM V ŠTEVILKAH - svet, Slovenija (nacionalna
strategija) IN STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA SLOVENIJE, TRAJNOSTNI TURIZEM
2. PREDSTAVITEV ZELENE SHEME IN AKTIVNOSTI ZA PRIDOBITEV ZNAKA: RENČE-VOGRSKO ZELENA DESTINACIJA
3. RAZPRAVA O POTENCIALIH DESTINACIJE IN IZZIVI ZA RAZVOJ TURIZMA V OBČINI RENČEVOGRSKO - naravna, kulturna (snovna in nesnovna) dediščina.
4. DOGOVOR O NAČINU DELA NA PROJEKTU TER SODELOVANJU POSAMEZNIH SODELAVCEV
TER ZUNANJIH STROKOVNJAKOV PRI PRIPRAVI GRADIV
5. RAZPRAVA
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