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UPORABA ZNAKA
GREEN&SAFE 

Priloga priročnika 
Odgovorni potovalni 
standardi slovenskega 
turizma.



SPOROČAJMO, DA JE SLOVENIJA
VARNA IN ZELENA DEŽELA
Pomagajmo si z novim znakom odgovornih potovalnih standardov v turizmu!

Med pomembnimi posledicami svetovne pandemije 
koronavirusa so spremenjeni kriteriji turistov pri izbiri 
destinacij, nastanitev, doživetij, programov, paketov. V teh 
razmerah je Slovenija kot ena od najbolj varnih držav na svetu 
in kot destinacija trajnostnega turizma, ki je že pred pandemijo 
razvoj svojega turizma usmerjala v butična doživetja, v 
prednosti. Zdaj je čas, da to prednost še poudarimo! 

Zaupanje v znamko I feel Slovenija ohranjajmo in povečujmo 
z odgovornimi potovalnimi standardi slovenskega turizma, 
ki smo jih združili v nov znak GREEN&SAFE. Z njim 
označujemo in poudarjamo visoke higienske standarde in 
protokole ter trajnostna ravnanja turističnih ponudnikov. 

Z znakom in vsebinami komunikacijske platforme Green&Safe 
obveščajte goste, da je Slovenija zelena in varna država. Ta 
poudarek dodajte že obstoječim načinom komuniciranja, ki 
jih novi znak ne ukinja in ne nadomešča. Uporabite ga, kadar 
izpostavljate vsebine, povezane z visoko stopnjo varnosti 
(higienski standardi in protokoli) in trajnosti v našem turizmu.

Edini pogoj za uporabo znaka in komunikacijskih rešitev, 
ki so dostopne na www.slovenia.info/standardi, je vaše 
dosledno spoštovanje higienskih priporočil, standardov in 
ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje!

• Umestite znak odgovornih potovalnih standardov 
Green&Safe na svoje spletne strani in vzpostavite povezavo do 
www.slovenia.info/green&safe. 

• Uporabite pomembne komunikacijske vsebine, ki so na voljo v 
Priročniku odgovornih potovalnih standardov ali na tej osnovi 
ustvarite lastne vsebine o varnosti in trajnosti. 

• Opremite svoje lokacije z opozorili za ustrezno higiensko 
ravnanje. Že pripravljene različice plakatov v slovenskem, 
angleškem, nemškem in italijanskem jeziku opremite z lastnimi 
logotipi.

• Ob prihodu na destinacijo, gostom podajte najpomembnejše 
napotke glede higienskih zahtev in ukrepov, ki zagotavljajo 
njihovo varnost. Že pripravljeno različico letaka v slovenskem, 
angleškem, nemškem in italijanskem jeziku opremite z lastnimi 
logotipi.

• Vsebine o varnosti in trajnosti uporabljajte v komunikacijah 
na družbenih omrežjih in jih dopolnjujte s ključniki 
#ifeelsLOVEnia ter #mojaslovenija za komunikacije v 
slovenščini in #myway za komunikacije v tujih jezikih.

Uporabljajmo znak Green&Safe v skladu z oblikovnimi 
priporočili, predstavljenimi v tem priročniku! 
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Vredni smo zaupanja gostov. Povejmo to!
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vivamus aliquam vehicula 
mollis. Duis at orci erat. 
Sed eget euismod felis, non 
condimentum mauris.

NEWSLETTER
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Prostor za teme
Green&Safe

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur.

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur.

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur.

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vivamus aliquam vehicula 
mollis. Duis at orci erat. 
Sed eget euismod felis, non 
condimentum mauris.

Prostor za teme
Green&Safe

WWW.WEBSITE.COM

VKLJUČEVANJE VSEBIN GREEN&SAFE
V DIGITALNE KOMUNIKACIJE 

Vsebine, ki dokazujejo, da je Slovenija zelena in 
varna država, naj bodo dostopne in opazne na 
spletnih mestih turističnih destinacij in ponudnikov, 
vključene v e-novičnike in druge oblike digitalnega 
komuniciranja z gosti.

Pri oblikovanju vsebin si pomagajmo z desetimi 
komunikacijskimi temami, predstavljenimi v priročniku 
Odgovorni potovalni standardi slovenskega turizma, 
dostopnem TUKAJ ali ustvarimo povezavo s spletno 
stranjo www.slovenia.info/green&safe.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vivamus aliquam vehicula 
mollis. Duis at orci erat. 
Sed eget euismod felis, non 
condimentum mauris.

https://www.slovenia.info/uploads/poslovno/poslovno/greenandsafe/prirocnik_standardi_slovenskega_turizma_web.pdf
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www.slovenia.info/covid19

BISTVO OBRAZA JE
ZDRAV NASMEH. V OČEH!

TUKAJ PRIPOROČAMO UPORABO MASKE ALI 
OBRAZNE RUTE. HVALA, KER RAVNATE ODGOVORNO!

PROSTOR ZA
VAŠ LOGOTIP
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www.slovenia.info/covid19

HVALA, KER STE 
SI RAZKUŽILI ROKE!

NAJ BODO DOTIKI VARNI. SKUPAJ 
PREPREČUJMO OKUŽBE. 
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www.slovenia.info/covid19

NAMIG: UPORABA 
STOPNIC JE ZDRAVA.

ČE V DVIGALU NISTE SAMI, PROSIMO, POČAKAJTE 
NASLEDNJEGA ALI UPORABITE STOPNICE.

Prostor za vaš logotip

PLAKATI S PRIJAZNIMI OPOMNIKI
NA HIGIENSKA PRIPOROČILA 

Priporočila in opozorila, skladna s priporočili 
NIJZ, so pripravljena kot prijazna opozorila 
gostom. Personalizirate jih lahko s svojimi 
logotipi. Namestite jih na ustrezne točke na 
lastni lokaciji. 



HVALA, KER SKUPAJ Z NAMI 
SPOŠTUJETE UKREPE IN PRIPOROČILA ZA 
VAROVANJE ZDRAVJA
Ukrepi in zahteve, ki jih glede na epidemiološko stanje strokovno 
pripravlja in usmerja Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike 
Slovenije, veljajo za vso Slovenijo. V turizmu in gostinstvu skrbno 
izvajamo vsa priporočila za preprečevanje okužb. Tako varujemo vas, 
zaposlene in prebivalce v lokalni skupnosti. 

SMO ENA OD NAJBOLJ  
VARNIH DRŽAV NA SVETU

Ponosni smo, da se Slovenija že vrsto let uvršča med 
najvarnejše države sveta. Ob zadnji objavi lestvice 

globalnega indeksa miru (Global Peace Index for 2019) 
se je Slovenija uvrstila na osmo mesto. Ugled varne 

države zdaj ohranjamo tudi z odgovornim ravnanjem za 
ohranjanje zdravja.

ZAZRTI SMO V TRAJNOSTNO PRIHODNOST
Slovenija je prva, ki je kot celotna država prejela ugledni naziv Green 
Destination. Našo zavzetost za trajnostni razvoj slovenskega turizma dokazujejo 
številne mednarodne strokovne nagrade, kot je Best of Europe 2020. Nagrado 
smo prejeli v okviru izbora 2020 Sustainable Top 100 Destination Awards. 

RADI ŽIVIMO AKTIVNO, 
ZDRAVO IN ZELENO
Smo edina evropska država, ki združuje Alpe in Mediteran, 
Kras in Panonsko nižino. Pri nas živi več kot 22 tisoč 
živalskih in rastlinskih vrst! Kar okoli 60 odstotkov 
površine Slovenije prekrivajo gozdovi. Skoraj 40 % ozemlja 
Slovenije predstavljajo varovana območja narave. Povsod 
imamo možnost pobega v naravo. Ne zamudite priložnosti 
za dejavnosti na prostem!

PRISEGAMO NA BUTIČNA 
IN EDINSTVENA DOŽIVETJA
V Sloveniji lahko vsak dan v letu na svoj izbrani način in butično doživimo, 
obiščemo, izkusimo ter okusimo kaj novega! Smo dežela butičnega turizma z 
bogato ponudbo petzvezdničnih doživetij. Pogovorimo se o vaših željah!
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TU SMO ZA VAS.LEPO, DA STE PRI NAS! 

DOBRODOŠLI 
V ZELENI IN VARNI 
SLOVENIJI.

Logotip se
lahko pojavi

tudi na notranji
strani letaka.

LETAK S KLJUČNIMI PREDNOSTMI
SLOVENIJE KOT ZDRAVE IN VARNE DEŽELE 

Prostor za vaš logotip

Vsebine, združene pod znakom 
GREEN&SAFE, so na gostu prijazen način 
združene v letaku, ki ga lahko dopolnite 
s svojimi logotipi tako na naslovni kot 
na vsebinski strani. Letak je namenjen 
deljenju gostom ob prihodu. Vsebino 
letaka vključujmo tudi v druge oblike 
informiranja na destinaciji.



Slovenska turistična organizacija
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 85 50
f +386 (0)1 589 85 60
e info@slovenia.info
www.slovenia.info


