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 pospeševanja razvoja trajnostnega turizma je namenjen tako
destinacijam kot tudi turističnim ponudnikom.
Vabimo turistične nastanitve in turistične agencije, ki ste imetniki enega izmed
okoljskih znakov za turistične nastanitve oz. turistične agencije, ki jih priznava
ZZST, 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.
Seznam aktualnih okoljskih znakov za turistične nastanitve oz. turistične
agencije, ki jih priznava ZZST, se nahaja v prilogi Priročnika za pridobitev znaka
Slovenia Green.
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.
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 Accommodation/ Slovenia Green
Travel Agency) 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.
STROŠEK PRIDOBITVE ZNAKA SLOVENIA GREEN za ponudnike
Strošek vstopa in članstva v ZSST ter pridobitve znaka Slovenia Green
Accommodation/ Slovenia GreenTravel Agency znaša 150 € + DDV. Enkratni
znesek poravnate ob včlanitvi.
Ponudniki, ki so pridobili znak Slovenia Green Accommodation/ Slovenia Green
Travel Agency, bodo vodeni v registru STO in objavljeni na spletnih straneh STO.
Po pridobitvi znaka Slovenia Green se lahko včlanite tudi v konzorcij Slovenia
Green.
Za dodatno pomoč se lahko obrnete na petra.cad@slovenia.info ali 01 589 8540.
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