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Cilj tega priročnika je destinacije voditi po sistemu za trajnostno presojo, ki je 

dostopen na naslovu www.slovenia-green.si, ter nuditi pomoč pri uporabi spletne 

platforme in vseh njenih funkcionalnosti. 

 

Če imate kakršno koli vprašanje ali priporočilo, nam ga pošljite na e-naslov 

shema@slovenia-green.si. 

 

 

1. Prijava / Login 

 

Po e-pošti ste prejeli sporočilo s podatki za prijavo1. Na strani www.slovenia-

green.si vnesite svoje uporabniško ime in geslo.  

 

 
  

                                                           
1
 Podatke za prijavo prejmejo destinacije, ki v skladu s pozivom izpolnjujejo pogoje in uspešno pristopijo k 

shemi. 

www.slovenia-green.si
mailto:shema@slovenia-green.si
http://www.slovenia-green.si/
http://www.slovenia-green.si/
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2. Moji podatki / My space  

 

V zavihku My Space urejate podatke o svoji destinaciji. 

 

2.1 Moj profil / My profile 

 

Za vpis osebnih podatkov pojdite na My Space – My profile.  

 

Ob prvi prijavi v zavihku 

Organisation uredite 

podatke o vaši destinaciji, 

organizaciji in državi. 

Izberete lahko tudi želeni 

jezik2.  

 

V zavihku Coordinator so 

kontaktni podatki osebe, 

zadolžene za vodenje 

postopka v sklopu Zelene 

sheme (t. i. Zelenega 

koordinatorja); koordinatorji lahko tukaj vnesete svoje osebne podatke in 

položaj.  

 

Geslo lahko kadar koli spremenite s klikom na zavihek Change password. 

 

Ne pozabite vsakič, ko vnesete spremembe, klikniti na gumb Submit. 

 

Če spremenite vpisani elektronski naslov, upoštevajte, da se vam bo spremenilo 

tudi uporabniško ime.  

  

                                                           
2
 Prednastavljeni jezik je slovenščina. Spreminjanja jezika ne priporočamo. 
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3. Ocenjevanje in poročanje / Planning and Reporting 

 

Menijski element Planning & Reporting vas vodi na osrednji del platforme za 

poročanje. Tu lahko dostopate do meril (Green Destinations Standard), 

kazalnikov (Green Destinations Indicator Report), izdelate akcijski načrt, 

pregledate interna ali eksterna poročila ter rezultate delite, objavite ali pretvorite 

v obliko PDF.  

 

3.1 Merila / Green Destinations Standard 

 

S klikom na gumb View v vrstici Green Destinations Standard ali z izborom 

Green Destinations Standard v spustnem meniju desno zgoraj boste dostopili do 

standarda za destinacije Slovenia Green. 

 

 
 

Merila so razporejena v uvodno temo in šest osrednjih trajnostnih tem. 

 

 
 

Na desni strani zaslona lahko prilagodite nekatere vizualne nastavitve, na primer 

za prikaz podtem, napredka, vprašanj, opomb ali predlogov. 
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V prvem koraku vnesite podatke o destinaciji (0. Podatki o destinaciji). Ko 

vnašate podatke, ne pozabite odkljukati »Yes«. 

 

 
 

Sledi izpolnjevanje tem od 1 do 6, ki skupaj vsebujejo 100 meril, s katerimi 

opredelimo trajnostno destinacijo. V nadaljevanju podajamo strukturo meril: 

3.1.1 Zavihek Reporting 

 

Ob vsakem merilu v zavihku Reporting najdete kratek opis in dve izbirni polji, 

Yes in No. Izberite Yes, če menite, da merilo drži oz. ga izpolnjujete, in No, če 

merila ne izpolnjujete. Svojo odločitev podrobno utemeljite v polju za besedilo. 

Pri tem sledite navodilom in priložite ustrezna dokazila. Sploh kadar odgovorite z 

Yes, je izjemno pomembno, da svojo odločitev dobro argumentirate in 

podkrepite z dokazili (obvestila, zakoni, predpisi, listine, vabila, povezave na 

spletne strani ipd.). 
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3.1.2 Zavihek Guidance 

 

V zavihku Guidance boste ponekod našli dodatna navodila in usmeritve (v 

angleškem jeziku). Navodila upoštevajte pri utemeljevanju svojih odgovorov. 

 

 

3.1.3 Zavihek Remarks 

 

Pod zavihkom Remarks se skrivajo naslednje možnosti: 

 
 

a) Questions to coach - tu lahko zastavite vprašanje akreditiranemu partnerju, 

ki nastopa kot vaš svetovalec. Vi sprašujete, svetovalci pa vam odgovarjajo, 

podajo opombe ali dodatna pojasnila, kako izboljšati dokazila.  

Ko opombo vpišete, ne pozabite klikniti na znak za shranjevanje. Znak za 

shranjevanje s klicajem pri pregledu na levi strani zaslona nakazuje, da je pri 

posameznem merilu nova opomba.  

Opomba: svetovalci ne opravljajo presoje dokazil, temveč le svetujejo! 

 

b) Auditor remarks - tu boste našli priporočila svojega presojevalca, ki jih 

boste nato uporabili pri pripravi akcijskega načrta.  

 

c) Internal notes - tu si lahko zapisujete opombe za vašo interno rabo. 

 

d) Suggestions - tu lahko oddate predloge za izboljšave platforme. 
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3.1.4 Zavihek Action plan 

 

Zavihek Action plan lahko uporabljate sproti ali na koncu. Namenjen je 

dodajanju ukrepov, ki bodo vodili k bolj trajnostnemu poslovanju vaše 

destinacije. Če med izpolnjevanjem platforme ugotovite, da nečesa v destinaciji 

še ne izvajate, si lahko ukrep zapišete že sproti. Vsekakor pa morate na koncu, 

na podlagi priporočil presojevalca, spisati realen akcijski načrt, ki ga potrdite tudi 

v občinskem svetu. 

 

Priprava akcijskega načrta s pomočjo platforme je preprosta. S klikom na gumb 

Add new tasks se vam odpre vnosno polje, v katerega vpišete naziv ukrepa 

(Title), opis ukrepa (Task), odgovorne osebe (Responsible, Staff selected), 

trajanje ukrepa (Start, End), finančni okvir v evrih (Financials) in število ur 

(Hours). Spodaj navajamo primer: 

 
 

Opomba: v prvi fazi je edini član osebja koordinator. Dodajanje dodatnih članov 

osebja bo omogočeno v naslednji fazi. 

 

K istemu merilu lahko s klikom na Add new tasks dodate več ukrepov.  
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Ko ukrep shranite s klikom na Save, se vam shrani v naslednji obliki: 

 
 

Ko ukrep izvedete, to označite s kljukico v okencu (gl. spodaj); takrat se vam bo 

samodejno popravil tudi akcijski načrt iz točke 4. 

 

 
 

Ne pozabite: po vsakem uspešno izvedenem ukrepu popravite/posodobite tudi 

vsebino v polju Reporting! Le na ta način bo stanje na platformi vselej ažurno in 

aktualno. 

 

3.1.5 Zavihek Best practices 

 

V zavihku Best practices ponekod najdete primere dobrih praks.  

 

3.1.6 Zavihek Tools 

 

V zavihku Tools ponekod najdete uporabna orodja.  
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3.2 Kazalniki / Green Destinations Indicator Report 

 

S klikom na gumb View v vrstici Green Destinations Indicator Report ali z 

izborom Green Destinations Indicator Report v spustnem meniju desno zgoraj 

boste dostopili do nabora kazalnikov Slovenia Green. 

 

 
 

Kazalniki so razporejeni v šest sklopov. Število kazalnikov se spreminja, giblje 

pa se okrog 100. 

 

Splošni geografski podatki iz prvega sklopa se uporabljajo za izračun 

nekaterih kazalnikov 

v nadaljevanju.  

Pomembno: pred 

začetkom dela 

izberite kazalnik 1.1 - 

Značilnosti destinacije 

in  označite 

značilnosti svoje 

destinacije. Glede na 

vašo izbiro se vam 

bodo v nadaljevanju 

lahko pojavili dodatni 

kazalniki (npr. 

kazalniki, ki jih 

izpolnjujejo samo obalne destinacije).  

Nadaljnji kazalniki so razporejeni v pet sklopov: Narava in pokrajina, Okolje 

in podnebje, Kultura in tradicija, Družbena klima in Poslovanje 

turističnih podjetij.  

Vsak kazalnik ima zaporedno številko (nr), eksterno številko (Ext. ID), naziv 

(Title), kratek opis (Description), morebitna dodatna navodila (Guidance), 

vrednost (Value), enoto (Unit), nekateri pa tudi gumb za popravek (Review). 
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3.2.1 Kategorije kazalnikov 

 

Kazalnike delimo v tri kategorije: 

 kazalnik je že vnesen na spletno platformo in ga ni mogoče spreminjati; 

 kazalnik je že vnesen na spletno platformo in ga je mogoče spreminjati; 

 kazalnik še ni vnesen na spletno platformo in ga vnese destinacija sama. 

 

Kazalniki, ki jih je mogoče spremeniti, so opremljeni z gumbom Review. Če 

želite vnesen podatek spremeniti, kliknite na gumb Review in v polje Your value 

vnesite popravljeno vrednost. Navedite tudi vir, ki ga bo presojevalec preveril, 

preden bo vašo popravljeno vrednost potrdil. 

 

 

 

 

Primer  

Na platformo vrednost ni 

vnesena (Current value je 

prazen). 

V rubriko Reviewed value vpišite 

novo vrednost (pomagajo naj 

vam člani Zelene ekipe). 

V vnosno polje za tekst vpišite 

vir oziroma dodatno pojasnilo. 

V Auditor answer bo vaš 

presojevalec vnesel morebitne 

komentarje (npr. ob zavrnitvi). 

Kliknite Submit. 

 

Pozor! Pri vnosu številk ne uporabljajte pik ali vejic. Decimalke zapišite 

s "." Primer: 

število prebivalcev = 100000 pravilno 100.000 narobe 

odstotek pozidanih površin = 10.5 % pravilno 10,5 % narobe 

Kazalniki, ki čakajo na odobritev presojevalca, so označeni s peščeno uro. 

Kazalniki, ki jih presojevalec zavrne, so označeni s križcem. 
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4. Akcijski načrt ukrepov / Action plans 

 

Posamezne ukrepe, ki sestavljajo vaš akcijski načrt, opredelite v zavihku Action 

plan (gl. 3.1.4).  

 

Ko želite akcijski načrt dokončno urediti in ga izpisati v obliki PDF, pa lahko s 

klikom na Action plans v levem meniju dostopite do rubrike My action plans. 

 

Kliknite Settings. 

Zdaj lahko akcijski 

načrt do konca 

uredite in delite s 

svojimi sodelavci.  

 

Tu lahko dostopate 

tudi do vseh starejših 

različic akcijskih 

načrtov in ustvarjate 

nove.  

 

S klikom na Download akcijski načrt prenesete na računalnik kot PDF. 

 

5. Poročilo o trajnostnem poslovanju / Sustainability report 

 

S to storitvijo lahko 

avtomatsko izpišete 

poročilo o trajnostnem 

poslovanju in ga 

prenesete na računalnik 

kot PDF.  

 

Izberete lahko obliko 

poročila in določite, kaj 

naj vključuje.  

 

Dodate lahko naslov poročila, kratek povzetek, informacije o organizaciji, izjavo 

o poslanstvu in politiko trajnostnega razvoja. 
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6. Opombe in priporočila / Remarks report in Audit report 

 

S klikom na Remarks report si lahko  

avtomatsko izpišete poročilo v obliki PDF, kjer 

izberete, katere opombe iz 3.1.3 naj bodo 

vključene; opombe svetovalca (questions to 

coach), priporočila presojevalca (auditor 

remarks) in/ali vaše interne opombe (internal 

notes). Obliko in vsebino dokumenta 

prilagodite v nastavitvah. 

 

S klikom na Audit report pa se vam bo 

izpisalo končno poročilo presojevalca z vsemi 

priporočili (auditor remarks + rezultati 

ocenjevanja). Priporočila boste uporabili pri 

izdelavi akcijskega načrta ukrepov. 

 


