POZIV K ODDAJI PRIJAV ZA PRIDOBITEV ZNAKA
SLOVENIA GREEN PARK
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 ključnih
stebrih trajnostnega razvoja zasnovan sistem za pospeševanje vpeljevanja
trajnostnih praks v turistično poslovanje je bil sprva namenjen le destinacijam in
turističnim ponudnikom, v letu 2017 pa smo ga prvič odprli še za zavarovana
območja z upravljavci.
PREDMET POZIVA
Predmet poziva je povabilo k oddaji prijav za pridobitev znaka Slovenia
Green Park.
Prek vodenega postopka pridobivanja znaka Slovenia Green Park boste pridobili
novo znanje s področja trajnostnega upravljanja vašega zavarovanega
območja. Dodatno pa boste deležni trženjske podpore s krovne, nacionalne
ravni slovenskega turizma, kar vam bo zagotavljalo večjo prepoznavnost na
domačem in tujih trgih.
Prijavitelj je lahko:
 upravljavec širšega zavarovanega območja.
Znak Slovenia Green Park lahko pridobite na dva načina.
1.) Lahko se prijavite na podlagi enega izmed obstoječih okoljskih znakov, ki ga
že posedujete in ga priznava ZSST (1. način).
2.) V postopek ocenjevanja se lahko vključite po standardu Slovenia Green (2.
način).

1. NAČIN: PRIDOBITEV ZNAKA SLOVENIA GREEN PARK NA
PODLAGI ENEGA IZMED OBSTOJEČIH OKOLJSKIH ZNAKOV, KI JIH
PRIZNAVA ZSST
POGOJI ZA PRIJAVO
Znak Slovenia Green Park lahko pridobijo širša zavarovana območja z
upravljavci, ki že imajo enega izmed obstoječih okoljskih znakov s spodnjega
seznama.
ODDAJA PRIJAVE ZA PRIDOBITEV ZNAKA
Za oddajo prijave je treba izpolniti prijavnico, ki je v prilogi tega poziva (Priloga:
Prijavnica za pridobitev znaka Slovenia Green Park) ter priložiti sken podpisane
Zelene politike slovenskega turizma in dokazilo o veljavnosti obstoječega znaka.
Prijava mora prispeti na elektronski naslov petra.cad@slovenia.info z zadevo
sporočila »Zelena shema slovenskega turizma 2018« najkasneje do 31. 12. 2018.
Prijava z vsemi prilogami mora biti podpisana, žigosana in skenirana.
OKOLJSKI ZNAKI ZA PARKE, KI JIH PRIZNAVA ZSST
1. European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas
European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas prepoznava
zavezanost k trajnostnemu razvoju turizma v zaščitenih območjih in spodbuja
implementacijo trajnostnih aktivnosti v sodelovanju javnih in zasebnih
partnerjev. Imetniki znaka z ukrepi, kot so razvoj kakovostnega trajnostnega
turizma, vzpostavljanje partnerstev v podporo lokalnim skupnostim, ozaveščanje
o pomenu trajnostnega razvoja in promocija mednarodnega sodelovanja,
ohranjajo naravne in kulturne vrednote območja.
Pogoji za pridobitev znaka:
Upravljanje območja v skladu s petimi načeli:
1. Varovanje kot prioriteta.
2. Doprinos k trajnostnemu razvoju.
3. Sodelovanje z deležniki.
4. Učinkovito načrtovanje trajnostnega turizma.
5. Strmenje k stalnemu napredku.
Izdajatelj: EUROPARC Federation, Waffnergasse 6, Regensburg, Nemčija
Veljavnost: 5 let
Več informacij: http://www.europarc.org/

2. UNESCO’s Man and the Biosphere Programme (MAB)
»Človek in biosfera« (MAB) je UNESCO-v medvladni raziskovalni program, ki
spodbuja prizadevanja za sožitje med ljudmi in njihovim okoljem ter vzpostavlja
svetovno mrežo biosfernih območij. Cilj programa je doseči razvoj, ki temelji na
trajnostni rabi naravnih virov in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Poudarek je
na integriranem, kooperativnem, decentraliziranem upravljanju, pri čemer je
zlasti pomembno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.
Pogoji za pridobitev znaka:
Upravljanje območja v skladu s tremi
načeli:
1. Ohranjanje biotske raznovrstnosti.
2. Spodbujanje trajnostnega razvoja.
3. Raziskave, izobraževanje in
osveščanje.
Izdajatelj: MAB, UNESCO, Place de Fontenoy 7, Pariz, Francija
Veljavnost: 10 let
Več informacij:
Slovenska nacionalna komisija za Unesco: marjutka.hafner@gov.si
Program UNESCO MAB: http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
STROŠKI PRIDOBITVE ZNAKA NA PODLAGI 1. NAČINA
Strošek vstopa in članstva v ZSST ter pridobitve znaka Slovenia Green Park znaša
150 € + DDV. Enkratni znesek poravnate ob včlanitvi.
Parki, ki so pridobili znak Slovenia Green Park, bodo vodeni v registru STO in
objavljeni na spletnih straneh STO. Po pridobitvi znaka Slovenia Green Park se
lahko včlanite tudi v konzorcij Slovenia Green.
Za dodatno pomoč se lahko obrnete na petra.cad@slovenia.info ali 01 589 8540.

2. NAČIN: PRIDOBITEV ZNAKA SLOVENIA GREEN PARK NA
PODLAGI VKLJUČITVE V POSTOPEK OCENJEVANJA PO
STANDARDU SLOVENIA GREEN
POGOJI ZA PRIJAVO
Znak Slovenia Green Park lahko pridobijo širša zavarovana območja z
upravljavci.
ODDAJA PRIJAVE ZA PRIDOBITEV ZNAKA
Za oddajo prijave je treba izpolniti prijavnico, ki je v prilogi tega poziva (Priloga:
Prijavnica za pridobitev znaka Slovenia Green Park).
Prijava mora prispeti na elektronski naslov petra.cad@slovenia.info z zadevo
sporočila »Zelena shema slovenskega turizma 2018« najkasneje do 9. 2. 2018 do
10. ure. Prijava mora biti podpisana, žigosana in skenirana.
POSTOPEK PRIDOBIVANJA ZNAKA IN ROKI
Parki, ki bodo izbrani v okviru tega poziva, bodo pričeli s postopkom za
pridobitev znaka Slovenia Green Park. Zanje bodo organizirane štiri brezplačne
delavnice za pomoč pri pridobivanju znaka.
Predvideni termini in teme delavnic bodo:
 februar: Zelena shema po korakih; načini pridobivanja podatkov za
velike in majhne parke
 marec: uporaba spletne platforme; pregled vseh meril in kazalnikov;
vprašanja in odgovori
 april: izkušnje izvedenih aktivnosti in pregled rezultatov; anketiranje in
pridobivanje podatkov iz anket; vprašanja in odgovori
 september: izkušnje izvedenih aktivnosti in pregled rezultatov; priprava
zahtevka za presojo; vprašanja in odgovori
Za izdajo ocene Slovenia Green Park bodo upoštevani podatki, vneseni na spletno
platformo najkasneje 31. 12. 2018 oziroma na poljubni dan pred tem, če park
postopek zaključi predčasno in sam izrazi željo za izdajo ocene. Park mora
najpozneje 30. 11. 2018 oddati zahtevek za presojo.

POGOJI ZA PRIDOBITEV ZNAKA
Slovenska turistična organizacija podeli znak Slovenia Green Park na
podlagi dokazil, ki vključujejo:
1. Oceno v petih kategorijah, ki jo izda organizacija Green Destinations v
sodelovanju z akreditiranim partnerjem Zavodom Tovarna trajnostnega
turizma.
2. Kopijo podpisane Zelene politike slovenskega turizma.
STROŠKI PRIDOBITVE ZNAKA NA PODLAGI 2. NAČINA
Strošek pridobitve znaka znaša 1.220 EUR + DDV.
Polovico zneska, tj. 610 EUR + DDV, predstavlja vstopni strošek, ki ga park
poravna akreditiranemu partnerju ob vstopu v shemo. Drugo polovico zneska, tj.
610 EUR + DDV, predstavlja strošek presoje. Tega park poravna akreditiranemu
partnerju ob oddaji zahtevka za presojo. Na osnovi predloženih dokazil o
izpolnjevanju pogojev STO parku podeli znak Slovenia Green Park.
Parki, ki do 31. 12. 2018 celotnega postopka ne zaključijo, pa to želijo, morajo v
letu 2019 za nadaljevanje postopka še enkrat poravnati vstopni strošek v višini
610 EUR + DDV (in strošek presoje v višini 610 EUR + DDV ob oddaji zahtevka za
presojo).
Parki, ki so pridobili znak Slovenia Green Park, bodo vodeni v registru STO in
objavljeni na spletnih straneh STO. Po pridobitvi znaka Slovenia Green Park se
lahko včlanite tudi v konzorcij Slovenia Green.
Za dodatno pomoč se lahko obrnete na petra.cad@slovenia.info ali 01 589 8540.
MERILA ZA PODELITEV ZNAKA
Končna ocena je izdana v petih kategorijah: Destinacijski management, Narava in
pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija ter Družbeno-ekonomska
situacija. Ocene so na lestvici od 1 do 10.
Znak Slovenia Green Park dobi park, ki vsaj v eni od petih kategorij prejme
oceno 8,0 ali več.
Natančneje bodo merila za podelitev znaka, pravila za obnovo znaka in roki
veljavnosti znaka objavljeni v Priročniku Zelene sheme slovenskega turizma,
verzija 04, na spletnih straneh STO januarja 2018.

VAROVANJE PODATKOV
STO jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi tega poziva, uporabljeni le
za potrebe tega poziva, za objavo na javnem 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.
STO 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 SGD prejemniki soglašajo, da jih STO navaja kot prejemnike
navedenega znaka v svojih trženjskih aktivnostih.
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