
 
 

           

 

 

         

                  
 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST  
 

Slovenija je 96-odstotno zelena   
 

 
Ljubljana, 28. septembra –  Slovenija je postala prva Zelena država na svetu, od 
100 je dosegla 96 točk. Kot prva se je pridružila celostnemu ocenjevanju po 
kriterijih Global Destinations in tako postala vzorčni model za ves svet.  
     
Mednarodna mreža Green Destinations je letos pričela s celostnim ocenjevanjem 
držav na področju trajnostnega turizma po mednarodno sprejetih standardih Green 
Destinations. Slovenija se je kot država prijavila prva na svetu in izjemno dobro 
prestala ocenjevanje. Od 100 je prejela zavidljivo število točk, kar 96, in tako 
potrdila svoj zeleni sloves.  Postala je prva ocenjena Zelena država na svetu.  
 
Albert Salman, predsednik Green Destinationsa, je novico sporočil včeraj zvečer na 
Ljubljanskem gradu na slovesnosti v okviru mednarodne konference  Global Green 
Destinations Day, ki še danes  poteka v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016. 
Njeni udeleženci se bodo po njej podali na dvodnevno študijsko turo, na kateri bodo 
spoznavali posebnosti Slovenije.   
 
»Slovenija je prva država na svetu, v kateri smo preverili vseh sto kriterijev 
trajnostnega ocenjevanja. Zajeti so v šest sklopov: destinacijski management, narava 
in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, socialna klima ter poslovanje in 
gostoljubnost. Zadostujete 96 kriterijem, kar je izjemno veliko,« je dejal Albert 
Salman. »Slovenija je šibka le pri mobilnosti. Pomeni, da je brez osebnega 
avtomobila težko potovati po njej. Delati bo morala na razvoju javnega prevoza, 
vendar sem prepričan, da to zanjo ne bo težko. Slovenija že zdaj zagotovo spada med 
top deset najbolj trajnostnih držav na svetu glede turizma.« Slovenija je postala 
vzorčni model za celostno ocenjevanje trajnosti držav in pridobitev nagrade Zelena 
država. »Trenutno ocenjujemo Butan in Kostariko, ki imata imidž zelenega paradiža.  
 



 
 

           

 

 

 
Zanimivo bo videti, koliko dejansko ustrezata globalnim standardom trajnosti in 
kakšni oceni bosta dobili.«  
 
»Izjemno smo ponosni, da smo bili tako pogumni, da smo se kot prvi na svetu 
prepustili celostnemu ocenjevanju trajnosti države na področju turizma in dosegli 
izjemen rezultat.  Nagrada Zelena država  je veliko priznanje za Slovenijo in pohvala 
vsem, ki so se trudili za implementacijo trajnosti v razvoj slovenskega turizma,« je 
dejala mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, ob prevzemu 
nagrade.  »Slovenija s tem svetu sporoča, da je zelena edina prava pot sedanjosti in 
prihodnosti ter da je treba biti na tej poti povezan.  Skrb za prihodnost turizma in 
našega okolja ni stvar posameznika, v tej zgodbi moramo sodelovati vsi. Slovenija je 
primer, kako nam je uspelo standarde trajnostnega razvoja implementirati na vse 
ravni.«  
 

DODATNE INFORMACIJE 

 
Slovenska turistična organizacija 
Tel.: 01 5898 550, faks: 01 5898 560 
Livija Kovač Kostantinovič, Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 
livija.kovac@slovenia.info 
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