
  

                 

 
 

ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA 
28. maj 2018, smučišče Cerkno, Alpska perla 

 
Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s Konzorcijem Slovenia Green,   

lokalno turistično organizacijo Laufar Cerkno, Strateškim razvojno-inovacijskim 
partnerstvom turizem SRIPT in BSC Kranj, partnerjem projekta Night Light 

(Interreg Europe), organizira osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji. 
 
PROGRAM 
Nosilna tema letošnjega Zelenega dne slovenskega turizma so 5* doživetja in  
razvoj turističnih produktov, vezanih na ohranjene in trajnostno upravljane 
naravne vrednote. Kako pomembna je ohranjena narava za razvoj turističnih 
produktov, kakšni so trendi na področju turističnih produktov v neokrnjeni naravi 
in kako jih razvijati z dodano vrednostjo, so glavne teme izobraževalnega dela, na 
katerem bomo predstavili tudi poziv za 5*doživetja. Na podelitvi priznanj 
Slovenia Green bomo nagradili vse letošnje destinacije in ponudnike, ki so 
uspešno pridobili znak v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, v 
popoldanskem delu pa preizkusili gozdni selfness.  
 
9.00 – 10.00 
Prevoz na smučišče s sedežnico Počivalo* 
 

9.00 – 10.00 
Registracija udeležencev in jutranja kava pri Alpski perli 
 

10.00 – 10.30 
Pozdravni nagovori 

 Jurij Kavčič / župan občine Cerkno  
 dr. Milan Brglez, predsednik državnega zbora Republike Slovenije 
 Eva Štravs Podlogar / državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski 

razvoj in tehnologijo 
 mag. Maja Pak / direktorica Slovenske turistične organizacije 

 

10.30 – 11.30  
PODELITEV PRIZNANJ SLOVENIA GREEN 
Ponosni smo, da je družina destinacij in ponudnikov SLOVENIA GREEN vedno 
večja in da v Evropi velja kot zgled upravljanja in organiziranosti v prizadevanjih 
za zeleni turizem. Nova priznanja in plakete bomo podelili vsem, ki so uspešno 
zaključili proces pridobivanja trajnosntih znakov po programu Zelena shema 
slovenskega turizma. 
 

11.30 – 12.00  
Odmor za kavo  
 

 



  

                 

12.00 – 13.00 (v koči Alpska perla) 
Primeri trajnostnih 5* doživetij višje dodane vrednosti 
 

Odkrijte priložnosti astroturizma / Ana  Castaneda Perez, Servicio de 
Turismo Cabildo de La Palma, Španija & mag. Helena Cvenkel, BSC 
Kranj, Slovenija 
Samo v trajnostnih turističnih destinacijah, kjer je svetlobno onesnaženje 
nizko in kontrolirano, lahko razvijamo produkte t.i. astroturizma. Kaj so 
produkti astroturizma in ali imamo v Sloveniji priložnosti za njihov razvoj? 
Kakšni so standardi? Kako razvijati takšne produkte in kakšna so 
pričakovanja obiskovalcev? 
Predstavitev bo izvedena v partnerstvu z BSC Kranj in projektom Night Light, 
ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe. 

 

Predstavitev produkta kolesarjenja / Andrej Žigon, Zavod Aliansa, 
Slovenija / Valamar Riviera, Hrvaška 
“Kolesarjenje je novi golf”, so pred časom zapisali v The Economistu. 
Kolesarjenje namreč ne predstavlja le trajnostne oblike mobilnosti, temveč 
tudi vse pomembnejši turistični produkt. Kako poteka razvoj 5 zvezdične 
kolesarske destinacije?  Zakaj bi morali k razvoju kolesarskih turističnih 
produktov in infrastrukture pristopiti tudi zasebni vlagatelji in kakšne 
koristi lahko pričakujejo? 
Predstavitev bo izvedena v partnerstvu s TGZS – nosilko projekta Strateško 
razvojno-inovacijsko partnerstvo turizem, Zavodom Aliansa in podjetjem 
Valamar  

 

Gozdni selfness / Minca Slakonja, LTO Laufar Cerkno, Slovenija 
Gozdni selfness naznanja turistični trend, ki temelji na izkoriščanju 
naravnih danosti in lepot ter vključuje naravne materiale, vire in lokalne 
izdelke. Kako je potekal razvoj tega unikatnega, večkrat nagrajenega 
turističnega produkta pod taktirko lokalne turistične organizacije in 
kakšne dobrobiti produkt prinaša lokalnim turističnim ponudnikom? 
Predstavitev bo izvedena v partnerstvu z LTO Laufar Cerkno 

 
13.00 – 13.30 (v koči Alpska perla) 
Miša Novak, Slovenska turistična organizacija: Predstavitev poziva 5* 
doživetja 
V podporo izpolnjevanju obljube Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-
zvezdična doživetja smo na STO pripravili »Poziv za 5-zvezdična doživetja« z 
namenom krepitve produktov z dodano vrednostjo in identificiranja presežkov.  
 
13.30 – 15.00  
Odmor za kosilo 
 
15.00 – 17.00 (v bližnjem gozdu) 
Podajmo se na GOZDNI SELFNESS - izkusimo zdravilno moč narave in 
okopajmo svoje čute v dobrodejnih elementih gozda! 
Udeležencem priporočamo primerno obutev. Pot je nezahtevna. 



  

                 

 
LOGISTIČNE INFORMACIJE 
Dostop do lokacije 
 
Do Alpske perle, kjer bo potekal dogodek ni mogoče priti z osebnim avtomobilom, 
zato bo do lokacije dogodka organiziran prevoz s sedežnico Počivalo (v primeru 
slabega vremena pa s shuttle kombijem). Do spodnje postaje sedežnice Počivalo 
(povezava do zemljevida) pridete z avtomobilom in ga pustite na parkirišču. Sledi 
vožnja s sedežnico do zgornje postaje, ki je v neposredni bližini koče. 
 
Možne poti do smučišča Cerkno z okvirno dolžino in trajanjem poti  

 Ljubljana-Škofja Loka-Gorenja vas-Hotavlje-Smučišče Cerkno, 55 km, 80 
minut 

 Ljubljana-Logatec- Idrija-Cerkno-Smučišče Cerkno, 85 km, 90 minut 
 Nova Gorica-Most na Soči-Cerkno-Smučišče Cerkno, 75 km, 80 minut 
 Bled-Radovljica-Kropa-Železniki-Smučišče Cerkno, 50 km, 75 minut 
 Koper-Postojna-Logatec-Idrija-Cerkno-Smučišče Cerkno, 125 km, 110 

minut 
 
URNIK OBRATOVANJA SEDEŽNICE 
Prosimo za točnost prihoda - uraden začetek prireditve je ob 10.uri 
(udeležba je sicer pričakovana v sklopih kot ste jih navedli v prijavnici): 
 

9.00 – 10.00 
11.30 – 12.30 
17.00 – 18.00 

 
V vmesnem času bo na relaciji Alpska perla-parkirišče pri sedežnici Počivalo-Alpska 
perla na voljo shuttle prevoz s kombijem. V primeru, da bo treba na prevoz 
nekoliko počakati, vas prosimo za razumevanje.  
 
VREMENSKE RAZMERE IN PRIMERNA OBUTEV & OBLAČILA 
Dogodek bo z izjemo izobraževalnega dela in predstavitve poziva potekal na 
prostem - na zelenici pred kočo Alpska perla na 1300 m n. v., kjer bomo sedeli na 
balah iz sena. Pričakujemo nekoliko hladnejše a suho vreme, zato vam 
priporočamo toplo ter udobno obutev in oblačila. Še posebej to velja za tiste, ki se 
boste udeležili tudi popoldanskega doživetja v naravi - gozdni selfness.  
 

Zaradi možnosti popoldanskih ploh ne pozabite na dežnike, a le zato, da nam jih 
resnično ne bo potrebno uporabiti :) 

 
Dodatne informacije Petra Čad, petra.cad@slovenia.info 

 

https://www.google.com/maps/place/Cerkno+Resort+Po%C4%8Divalo/@46.1558071,14.0489478,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x820ba7de42a9de26!8m2!3d46.1558071!4d14.0489478
mailto:petra.cad@slovenia.info

