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 Trajnostni turizem je 

POT  

do zadovoljnega 
potrošnika, uspešne 
lokalne skupnosti in 
zdravega okolja. 
 
 
 
 
 



Na poti trajnosti 
uporabljamo ZNAKE in 
CERTIFIKACIJSKE SHEME 
kot orodje… 

 

… za ORGANIZACIJE, da 
postavijo trajnostno 
platformo, na kateri 
gradijo. 

 

… za POTROŠNIKA, da 
prepozna naša trajnostna 
prizadevanja. 

 



  
 

Od neverodostojne 
informacije/obljube 

K certificirani, 
verodostojni 



 GLAVNE  
ZNAČILNOSTI 

SLOVENIA GREEN 

              



1. Celosten 
sistem 



 

 

1. SPODBUJA 
trajnostno delovanje  

 

2. ZDRUŽUJE 
trajnostna prizadevanja 

 

3. PROMOVIRA  
zelene zgodbe 

 

 



 
ZSST 

POKRIVA 2 RAVNI

 



TEMELJNA 

ZAVEZA 

destinacij in 
ponudnikov,  

da DELUJEJO po 
trajnostnih 
načelih in da si 
nenehno 
prizadevajo za 
IZBOLJŠAVE. 



2. 

Temelji na 
globalnih 
kriterijih, je 
globalno 
priznana in 
omogoča 
mednarodno 
primerjavo 



PONUDNIKI 



DESTINACIJE 

GDS 

NACIONALNO 

ETIS 



 

 

Green Destinations  

je globalna mreža 
ambicioznih destinacij, 
ki želijo izboljšati svojo 

kakovost in trajnost. 

 

Je nosilka tekmovanja 
TOP 100 Sustainable 
tourism destinations.  

 



 

 

Green Destinations 
Standard GDS je priznan s 
strani Global Sustainable 

Tourism Council. 

 

Kar posledično velja tudi 
za SLOVENIA GREEN. 



Ocena po Slovenia Green = 
ocena po Green Destinations. 



3. 
Naravnana 
razvojno, 
procesno. 



 
Uvajanje trajnostnega 
poslovanja je  

PROCES  

NENEHNIH 
IZBOLJŠAV. 



Ocena 
osnova za 
izboljšave. = 

Na osnovi 
pridobljene ocene 
destinacije 
pripravijo načrt 
izboljšav, ki ga 
letno revidirajo.  

 

 
 



4. 
Osnova za 
zeleno 
promocijo in 
zelena 
doživetja 



Nacionalni značaj 
temelji na zelenih 
zgodbah, ki so 
usmerjene v 
potrošnika.  

 

 

 

 

Vsaka destinacija 
še posebej 
izpostavi en ali 
po en vidik v 
kategorijah: 

 

 
 

NARAVA in 
NARAVNE 
VREDNOTE 

KULTURNA 
DEDIŠČINA 

GASTRONOMIJA 
ZELENI 

PRODUKTI 

ZELENE 
INOVACIJE in 

DRUŽBENA 
ODGOVORNOST 



Zelene zgodbe 
kot osnova za komunikacijo 



5. 
Kompleksna 
in 
strukturirana 



Kompleksna, ker pokriva 
vsa področja trajnosti in 
združuje sistema ETIS in 
Green Destinations 
standard. 



Strukturirana orodja: 
www.slovenia-green.si 
Celovita spletna platforma  
in priročniki  

http://www.slovenia-green.si
http://www.slovenia-green.si
http://www.slovenia-green.si
http://www.slovenia-green.si


SLOVENIA 
GREEN 
SKUPNOST 

              



SLOVENIA GREEN 
17 destinacij. 
10 nastanitev. 

V PROCESU 
11 destinacij. 
8 nastanitev. 3 agencije. 



PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI ZA 
CERTIFICIRANE DESTINACIJE 
2016 
 fotozgodba Slovenia Green 
 brošura Zelena doživetja 
 skupna predstavitev na Natour Alpe Adria 

2016 
 promocija na Global Green Destinations Day 



KONZORCIJ 
SLOVENIA 
GREEN 
je FORMALNO ZDRUŽENJE 
DESTINACIJ IN PONUDNIKOV 

za razvoj trajnostnega turizma v 
Sloveniji. 

 



ČLANI KSG 
19 destinacij. 
11 ponudnikov. 



Namen 

KONZORCIJA 

SLOVENIA 
GREEN 



Povezovanje in pretok znanja in 
izkušenj. 

Pomoč koordinatorjem in zelenim 
ekipam pri dolgoročnih aktivnostih. 

Izobraževanje koordinatorjev in 
zelenih ekip. 

Razvoj skupnih projektov izboljšav 
stanja trajnosti. 

Voden proces razvoja zelenih doživetij 
in produktov. 

Skupna promocija in trženje. 



Aktivnosti 

KONZORCIJA 

SLOVENIA 
GREEN 



1. POVEZOVANJE: sodelovanje, 
projektno povezovanje, 
sooblikovanje aktivnosti. 
 

2. RAZVOJ: skupni razvojni projekti, 
razvoj produktov, izobraževanje, 
zeleni inkubator. 

 
3. PROMOCIJA (v partnerstvu z 

STO): zeleni USP, skupno 
nastopanje.  



POVEZOVANJE IN RAZVOJ 
 Udeležba in partnersko sodelovanje na Global 

Green Destinations Day 2016. 
 Delavnica oblikovanja in razvoja turističnih 

produktov 2016. 
 Delavnica marketing zelenih destinacij in 

ponudnikov 2016. 
 Skupni vstop v strateško partnerstvo pametne 

specializacije, vodenje stebra trajnostnega 
turizma 2016, 2017. 

 Program izobraževanja. 
 Projekti dviga trajnosti. 
 Vodenje procesa razvoja produktov. 
 Zastopanje interesov konzorcija v medresorskih 

aktivnostih. 
 Slovenian Green Destinations Day. 
 Redno obveščanje o novostih in priložnostih. 



PROMOCIJA 
 študijska tura za za 

novinarje ob Global 
Green Destinations Day 

 promocija na borzi ITB 
Berlin 2017: produktna 
stojnica, program na 
odru, vsebinska 
promocija, promocijski 
časopis … 

 skupna predstavitev na 
sejmu Natour Alpe Adria 
2017 

 program skupne 
promocije za 2017: 
predstavitve na sejmih, 
PR podpora, B2B 
aktivnosti … 



ZSST  
podrobneje  

(kako) 
1. Za destinacije 

2. Za ponudnike 

              



 
ZSST 

POKRIVA 2 RAVNI

 



1. Pristopi k shemi (rok = 10. 2. 2017, 15.00, e-
prijava na STO) 

2. Sledi sedmim korakom: 
 

DESTINACIJA 

1. Imenovanje 
Zelenega 

koordinatorja 

2. Oblikovanje Zelene 
ekipe 

3. Osveščanje 

4. Podpis Zelene 
politike 

5. Anketiranje 

6. Zbiranje in vnašanje 
podatkov 

7. Oddaja poročila in 
zahtevka za presojo 



1. KORAK:  
Imenovanje Zelenega 
koordinatorja 

 

= vodja projekta v destinaciji 
  

Vloga koordinatorja: 
Vodenje vseh korakov v destinaciji. 
Načrtovanje zbiranja podatkov. 
Vnašanje podatkov na spletno platformo. 
Informiranje deležnikov v destinaciji (vključno z 

Zeleno ekipo).  
Poročanje.  
Upravljanje procesa in nadaljnjih izboljšav. 
Udeležba na podpornih delavnicah (4) 
Komunikacija z STO/GP. 



2. KORAK:  
Oblikovanje Zelene ekipe 

 

= vključitev ključnih deležnikov, ki bodo 
sodelovali pri pridobivanju podatkov ter 
oblikovanju razvojnih ukrepov in ciljev.  
  

Identifikacija ključnih deležnikov (oddelki 
lokalnih oblasti, ponudniki javnih storitev in 
zasebni sektor). 

Organizacija srečanj(a). 
Razdelitev vlog in zadolžitev (pristojnosti za 

zbiranje podatkov). 
Izmenjava informacij, znanj. 
Priprava akcijskega načrta.  



3. KORAK:  
Povečanje ozaveščenosti 

 

= povečanje ozaveščenosti o ZSST in 
pridobitev podpore prebivalstva, turističnega 
gospodarstva ter javnih institucij in služb  
  
Možni načini ozaveščanja: 
Objava novice o vključitvi v ZSST na spletni strani 

organizacije in ključnih partnerjev ter 
pomembnih družbenih omrežjih. 

Spodbujanje objav in promocije v lokalnih medijih.  
Povabiti partnerske organizacije, da javno podprejo 

vključitev destinacije v ZSST … 
 
Destinacija prejme predlogo PR-sporočila. 



4. KORAK:  
Podpis Zelene politike 

 

= temeljna zaveza 
destinacije, da deluje 
po trajnostnih načelih 
in si nenehno prizadeva 
za izboljšave 
 
Podpisnik je župan ali 
izjemoma direktor zavoda 
za turizem. 
 
Destinacija prejme 
tiskano Zeleno politiko. 



5. KORAK:  
Anketiranje 

 
Ankete kot povezovalni in ozaveščevalni 
element med deležniki. 
 
Ankete kot orodje za pridobivanje 
pomembnih podatkov od: 

• turističnega gospodarstva 
• prebivalcev 
• obiskovalcev 

 
Destinacija prejme tiskane predloge anket v 

slovenskem in angleškem jeziku. 



6. KORAK:  
Zbiranje in vnašanje podatkov 

 
= osnova za izdajo končne ocene 

trajnosti 
 
A. splošni podatki  
o destinaciji 
B. 100 meril 
s šestih tematskih 
področij 
C. 107 referenčnih  
kazalnikov 
 



6. KORAK:  
Zbiranje in vnašanje podatkov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. KORAK:  
Zbiranje in vnašanje podatkov 

 
= osnova za izdajo ocene trajnosti 
 
Pri zbiranju sodelujejo vsi deležniki/člani Zelene 

ekipe, pri čemer vsak pokriva svoje področje.  
Deležniki zbrane podatke posredujejo 

koordinatorju, ki jih vnaša na spletno 
platformo. 

 
Destinacija prejme dostop do spletne 

platforme in vsa potrebna navodila za 
samostojno delo. 



7. KORAK:  
Oddaja poročila  
in zahtevka za presojo  

 

= osnova za pridobitev ocene trajnosti in 
znaka Slovenia Green 
  
Poročilo vsebuje: 
• kratko poročilo o izvedenih aktivnostih 
• analizo anket 
• podpisano Zeleno politiko 
• vlogo za presojo podatkov, vnesenih na spletno 

platformo (=koordinator po e-pošti presojevalcu) 
 
Destinacija prejme obrazec za kratko 

poročilo. 



7. KORAK:  
Oddaja poročila in zahtevka 
za presojo - časovnica  

 

 
februar - september 
 štiri podporne delavnice za destinacije 
(najpozneje) 30. 11. 
 prvi stik s presojevalcem z namenom pričetka 

pregledovanja podatkov na platformi 
31. 12. 
 zadnji dan za dopolnitve na platformi 
januar 2018  
 izdaja ocene s strani STO 



3. Prejme oceno trajnosti na lestvici od 1 do 
10. 

Ocena temelji na izpolnjevanju meril (xx/100) in 
na numeričnih kazalnikih. 

 
Ocena je izdana v petih kategorijah: 

Destinacijski management 
Narava in pokrajina 
Okolje in podnebje 
Kultura in tradicija 
Družbeno-ekonomska situacija 

 

DESTINACIJA 



4. Prejme znak in plaketo Slovenia Green 
Destination. 

______ 
 
 
SGD bronze: Vsaj v eni od petih kategorij 

ocena 8,0 ali več. 
 
Celje, Laško, Velenje, Žalec 
 

DESTINACIJA 



SGD silver: V najmanj dveh od petih 
kategorij ocena 8,0 ali več, pri čemer je 
vsaj ena od teh dveh kategorij direktno 
vezana na turizem (Destinacijski 
management ali Družbeno-ekonomska 
situacija). 

 
Bela krajina, Brda, Cerkno, Idrija, Kamnik, 

Kranjska Gora, Maribor, Nova Gorica, 
Ptuj, Radlje ob Dravi, Rogla-Zreče, 
Slovenj Gradec 

DESTINACIJA 



SGD gold:  
V najmanj treh od petih kategorij ocena 8,0 

ali več, pri čemer je vsaj ena od teh treh 
kategorij direktno vezana na turizem 
(Destinacijski management ali Družbeno-
ekonomska situacija).  

& 
Najmanj en nastanitveni objekt z znakom, ki 

ga priznava Zelena shema slovenskega 
turizma.  

 
Ljubljana 

DESTINACIJA 



5. Prejme priporočila presojevalca. 

 
6. Je vključena v promocijske aktivnosti. 
 
7. Sledi nadaljnjim korakom: 

DESTINACIJA 

8. Priprava in 
potrditev akcijskega 

načrta ukrepov 

9. Opredelitev 
lokalnega značaja in 

zelenega USP 

10. Oddaja zahtevka 
za terenski obisk 

11. Uresničevanje 
ukrepov in ponovna 

presoja 



8. KORAK:  
Priprava in potrditev 
akcijskega načrta ukrepov 
(m01-06) 

 
 
 
= nabor meril in kazalnikov, ki jih destinacija 

ocenjuje kot pomembne za izboljšanje 
stanja trajnosti 

 
Destinacija na podlagi rezultatov pripravi seznam 

ukrepov za doseganje ciljev. 
Načrt potrdi v Zeleni ekipi & na občinskem svetu. 
 
Destinacija akcijski načrt izdela s pomočjo 

platforme. 
 



9. KORAK:  
Opredelitev lokalnega značaja 
(m01-06) 

 
 
= kaj je v destinaciji 
 presežnega,  
posebnega,  
edinstvenega  
po posameznih 
področjih 

 
 

NARAVA in 
NARAVNE 
VREDNOTE 

KULTURNA 
DEDIŠČINA 

GASTRONOMIJA 
ZELENI 

PRODUKTI 

ZELENE 
INOVACIJE in 

DRUŽBENA 
ODGOVORNOST 



9. KORAK:  
Opredelitev zelenega USP 
(m01-06) 

 
= ključna  
zelena  
značilnost,  
ki destinacijo 
najbolj 
razlikuje 
od drugih 
 
 
 
      
Destinacija prejme obrazec za vpisovanje    

lokalnega značaja in zelenega USP. 



10. KORAK:  
Oddaja zahtevka za terenski 
obisk (m06) 

 

 

 
 

Zahtevek vsebuje: 
• akcijski načrt ukrepov 
• potrdilo o potrditvi na občinskem svetu 
• opredelitev lokalnega značaja 
• opredelitev zelenega USP 
 
Na terenskem obisku (m06-12) presojevalec 

dejstva preveri na terenu. Ogleda si tudi zelene 
točke in zeleni USP. 

 



11. KORAK:  
Uresničevanje ukrepov in 
ponovna presoja (m06-24/36) 

 

 

 

 

 

 
Destinacija uresničuje ukrepe za dvig trajnosti 
iz akcijskega načrta ukrepov. 
 
Je v rednem stiku z akreditiranim partnerjem. 
 
Zeleni koordinator skrbi, da so podatki na spletni 
platformi vedno aktualni. 
 
Ponovna presoja najprej v 24m, najpozneje v 
36m. 
 



Strošek vstopa = 1.220 € + DDV 
(polovica kot vstopni strošek, polovica kot 

strošek presoje; naročilnica!) 
1. leto & 2. leto = 200 € + DDV 
3. leto (ponovna presoja) = 920 € + DDV 
4. leto & 5. leto = 200 € + DDV 
… 
Opcijsko: ponovna presoja že v 2. letu 
 
Za velike destinacije znaša strošek vstopa 

1.890 € + DDV, strošek ponovne presoje 
pa 1.320 € + DDV. 
 

Cenik za destinacije 2017 



PONUDNIK 

Trenutno shema podpira dva tipa ponudnikov. 



4. Prejme znak Slovenia Green. 
5. Se vključi v promocijo STO. 
6. Ko se certifikat izteče, predloži potrdilo 

o obnovitvi. 
 
Strošek vstopa = 100 € + DDV 

1. Pristopi k shemi. 
2. Podpiše Zeleno politiko slovenskega 

turizma. 
3. Predloži potrdilo o veljavnem 

certifikatu (!). 
 

PONUDNIK 



Seznam znakov za ponudnike 

NAZIV ZNAKA LOGOTIP 
NASTANI

TEV 
TA/TO 

Bio hotels DA 

EU Marjetica DA 

Green Key DA 

Green Globe DA DA 

TourCert DA DA 

Travelife DA DA 



BIO HOTELS 

Veriga hotelov, katerih ciljna skupina so 
gostje z visokimi ekološkimi merili. 

 
 člani ponujajo organske in okolju prijazne 
počitnice 
 
 visoka merila, ki temeljijo na trajnostni 
ekonomiji, organsko pridelani hrani, vključevanju 
lokalnih ponudnikov, okolju prijazni energiji, 
odgovornem ravnanju z odpadki in merjenju 
ogljičnega odtisa 
 



BIO HOTELS 

Nekateri pogoji za pridobitev: 
 100 % organska hrana in organski produkti v 
ponudbi restavracij, 
 izpolnjevanje visokih energetskih standardov, 
 izpolnjevanje visokih prehranskih standardov, 
 raba organske kozmetike in naravnih čistil, 
 nakup zelene energije, 
 raba recikliranega papirja. 
 

Presoja: 1x letno (možno tudi 2x, pri čemer je 
drugi obisk nenapovedan) 
Ocenjeni strošek: 1.300 do 2.200 € letno + 
marketing verige 
 



BIO HOTELS 

 
GSTC priznan: NE 
 
Slovenija: 1 - Posestvo Trnulja 
Svet: 65 članov, vsi v Evropi (Nemčija 39, 

Avstrija 15, Italija 9, Grčija in Slovenija 1) 
 
Izdajatelj znaka: BIO HOTELS Acquisition, 

Avstrija 
Nacionalna kontaktna točka: / 
 
Več informacij: http://www.biohotels.info/en/ 
 

http://www.biohotels.info/en/


EU MARJETICA 

 
Znak za okolje Evropske unije za turistične 

nastanitve. 
 
 primeren za turistične nastanitvene 
zmogljivosti, vključno s hoteli, penzioni, 
planinskimi kočami, zasebnimi sobodajalci in 
turističnimi kmetijami, in kampe 
 
  podjetja z znakom izpolnjujejo visoka merila 
in preverjeno veljajo za okolju prijazna 
 
 poteka revizija pravilnika o podeljevanju 



Pogoj za pridobitev znaka je izpolnjevanje 
vseh obveznih in del izbirnih meril s 
tematskih področij: 
 energija, 
 varčna raba vode, 
 zmanjševanje količine odpadkov, 
 raba čistil, 
 okoljski management, 
 informiranje gostov. 
 
Presoja: 1x na dve leti  
Ocenjeni strošek: izdelava poročila, presoja in 
pristojbina v enkratnem znesku 3.000 € + 
investicijski stroški + stroški ponovne presoje 

EU MARJETICA 



 
GSTC priznan: NE 
 
Slovenija: 8 - TK Urška, Terme Snovik, 

Thermana Laško, Kamp Koren Kobarid, Hotel 
Jožef Idrija, Terme Dobrna, Hotel Savica Bled, 
Hotel Astoria Bled 

 
Izdajatelj znaka: Evropska komisija 
Nacionalna kontaktna točka: ARSO, 

inga.turk@gov.si 
 
Več informacij: www.ecolabel.eu 
 

EU MARJETICA 

mailto:inga.turk@gov.si
file:///C:/Users/Tina/Google Drive/_GP mapa/1408 Zelena shema/04 - Priročniki/02 - Priročnik in priloge 2016/www.ecolabel.eu


GREEN KEY 

Znak mednarodne fundacije za okoljsko 
vzgojo FEE za spodbujanje ozaveščanja in 
ukrepanja pri okoljski in trajnostni 
problematiki v turistični industriji. 

 
 
 
 primeren za hotele,  
hostle, manjše nastanitvene 
objekte, kampe, 
konferenčne centre, 
restavracije in atrakcije 
 



Pogoj za pridobitev znaka je izpolnjevanje 
vseh obveznih in del izbirnih meril s 
tematskih področij: 
 okoljski management, 
 vključevanje zaposlenih v poslovanje podjetja, 
 informacije za goste, 
 voda,     
 pranje in čiščenje, 
 odpadki, 
 energija, 
 F&B, 
 notranje okolje, 
 zelene površine, 
 transport, 
 poslovanje. 

GREEN KEY 



Presoja: 1x letno (terenska vsake tretje leto) 
Ocenjeni strošek: letna članarina 500-1.000 €, 
terenska presoja 500-1.000 € 
 
GSTC priznan: DA 
 
Slovenija: 0 
Svet: 2.370 članov v 52 (pretežno evropskih) 

državah 
 
Izdajatelj znaka: Green Key International, FEE, 

Danska  
Nacionalna kontaktna točka: Društvo DOVES-

FEE Slovenija, info@zeleni-kljuc.si  
Več informacij: www.greenkey.global 

GREEN KEY 

mailto:info@zeleni-kljuc.si
mailto:info@zeleni-kljuc.si
mailto:info@zeleni-kljuc.si
mailto:info@zeleni-kljuc.si
http://www.greenkey.global/


GREEN GLOBE 

Znak za trajnostno poslovanje in 
management v turizmu od leta 1998. 

 
 
 primeren za hotele, resorte, tour operatorje, 
rent-a-car, razstavne in prireditvene prostore ter 
druge tipe turističnih podjetij 
 
 sestavljen iz 44 meril in prek 380 kazalnikov; 
končni nabor odvisen od tipa ponudnika 
 



Pogoj za pridobitev znaka je izpolnjevanje 
vseh obveznih in del izbirnih meril, ki 
pokrivajo naslednja področja: 
 
 trajnostni management, 
 družba/ekonomija, 
 kulturna dediščina, 
 okolje. 
 
 

Presoja: 1x letno (izmenjaje teren in na daljavo) 
Ocenjeni strošek: letna članarina 650-4.500 €, 
terenska presoja 1.200 €, presoja na daljavo 600 
€ 

GREEN GLOBE 



GSTC priznan: DA 
 
Slovenija: 3 – Ortenia, Bohinj Park EKO hotel, 

TA Liberty 
Svet: 530 članov v 90+ državah sveta 
 
Izdajatelj znaka: Green Globe Ltd, ZDA 
Nacionalna kontaktna točka: GoodPlace, 

ideje@goodplace.si 
 
Več informacij: www.greenglobe.com, 

greenglobe.travel  

GREEN GLOBE 

mailto:ideje@goodplace.si
http://www.greenglobe.com/
greenglobe.travel


TRAVELIFE 

Znak britanskega združenja turističnih 
agencij in tour operatorjev ABTA za 
trajnostno poslovanje in management v 
turizmu. 

 
 primeren za nastanitvene zmogljivosti in TA/TO 
 
 z vpeljavo procesnih sprememb pri 
poslovanju pomaga znižati stroške ter izboljšati 
okoljske, socialne in ekonomske vplive 
 



Pogoj za pridobitev znaka za nastanitve je 
izpolnjevanje 163 meril, ki pokrivajo 
naslednja področja: 

TRAVELIFE  
za nastanitve 



Presoja: 1x na dve leti (na terenu) 
Strošek: manjše nastanitve (do 160 ležišč) 410 € 
letno, večje 720 € letno 
 
GSTC priznan: DA 
 
Slovenija: 3 - Hotel Park Ljubljana, Hostel Celica, 

Pr’Gavedarjo 
Svet: prek 1.300 članov v 42 državah 
 
Izdajatelj znaka: ABTA, VB 
Nacionalna kontaktna točka: GoodPlace, 

ideje@goodplace.si 
Več informacij: www.travelife.org, 

www.travelifecollection.com 
 

TRAVELIFE  
za nastanitve 

mailto:ideje@goodplace.si
http://www.travelife.org/
http://www.travelifecollection.com/


TRAVELIFE  
za TA/TO 

Pogoj za pridobitev znaka Travelife Certified 
je izpolnjevanje kriterijev s tematskih 
področij: 
 energetska učinkovitost, 
 ravnanje z vodo in odpadki, 
 izpusti toplogrednih plinov, 
 delovne prakse,     
 človekove pravice, 
 sodelovanje z lokalno skupnostjo, 
 ohranjanje ekosistema, 
 kulturni vplivi, 
 zdravje in varnost, 
 pravične poslovne prakse, 
 zaščita kupcev, 
 zaščita živali. 



TRAVELIFE  
za TA/TO 

Travelife Certified kot zadnja od treh stopenj: 
 
1. Travelife Engaged (200 do 400 € letno) 

 
2. Travelife Partner (200 do 400 € letno) 

 
 
 
 

3. Travelife Certified (400 do 2.000 € letno) 



 
Presoja: za Travelife Partner on-line, za Travelife 

Certified on-site 
 
GSTC priznan: DA 
 
Slovenija: 0 
Svet: 132 članov v 28 državah 
 
Izdajatelj znaka: ECEAT-Projects, NL 
Nacionalna kontaktna točka: GoodPlace, 

ideje@goodplace.si 
 
Več informacij: www.travelife.info 

TRAVELIFE  
za TA/TO 
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TOURCERT 

Znak za trajnost in družbeno odgovornost 
podjetij (angl. Corporate Social 
Responsibility) v turizmu.  

 
 primeren za hotele, tour operatorje in turistične 
agencije 
 
 poudarek na odgovornosti podjetij do družbe 
in okolja 
 
 inovativen sistem zbiranja podatkov, 
spremljanja in poročanja 
 



Pogoj za pridobitev znaka je izpolnjevanje 
vseh meril, ki pokrivajo naslednja področja: 
 management, 
 trajnostno poslovanje, 
 ekologija, 
 gostje, 
 zaposleni, 
 viri, 
 dobavitelji, 
 vključevanje lokalne skupnosti, 

 preostala ponudba. 
 
Nabor se razlikuje glede na tip ponudnika. 

TOURCERT 



Presoja: 1x na dve leti  
Ocenjeni strošek: prva presoja 1.000 do 6.000 
€, pozneje 740 do 4.560 € letno 
 
GSTC priznan: za tour operaterje DA, za hotele 

in turistične agencije NE 
 
Slovenija: 0 
Svet: 140 članov, 90 certificiranih; pretežno v 

Nemčiji 
 
Izdajatelj znaka: TourCert, Nemčija 
Nacionalna kontaktna točka: / 
 
Več informacij: www.tourcert.org 

TOURCERT 

http://www.tourcert.org/


Tovarna 
trajnostnega 
turizma 

Jana Apih, Tina Hedi Zakonjšek 
 

ideje@goodplace.si, www.goodplace.si 
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