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1.  UVOD  

1.1. Od zelene narave k zelenim ljudem 

Slovenija je zelena dežela, kar dokazujejo mnoga zelena dejstva in kazalniki o naši državi. Na 

mednarodnih evropskih in svetovnih lestvicah redno dosegamo visoke ocene in stopnje, ki pričajo o 

ohranjenosti naravne in kulturne dediščine v Sloveniji. Na Globalnem dnevu zelenih destinacij 

(Global Green Destinations Day), ki je bilo največje srečanje zelenih destinacij doslej, je Slovenija 

celostno prejela najvišjo oceno trajnosti v turizmu - izjemnih 97%. S sistemom Zelena shema 

slovenskega turizma Slovenska turistična organizacija sistematično spodbuja trajnostno delovanje 

in razvoj destinacij ter ponudnikov. Ali znamo našo zelene dosežke tudi tržiti?  

 
Slovenska turistična organizacija je z nacionalnim ocenjevalnim (certifikacijskim) 

programom trajnosti Zeleno shemo slovenskega turizma in z znamko SLOVENIA GREEN 

omogočila zaupanja vredno zeleno komunikacijo in marketing, ki temeljita na: 

- resničnih, dokazljivih trajnostnih ukrepih in dosežkih, povezanih z okoljem, družbo in lokalnim 

gospodarstvom;  

- nenehnih prizadevanjih za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, ohranjanje naravne in 

kulturne dediščine, dobro počutje lokalnih skupnosti in obiskovalcev ter vključevanje lokalnih 

podjetij v zeleni turizem in razvoj destinacije. 

Slovenijo že nekaj let komuniciramo kot zeleno, aktivno in zdravo destinacijo. Do sedaj 

je »slovenska zelena« temeljila predvsem na obljubi neokrnjene narave v mnogih 

odtenkih zelene (naravni parki, gozdovi, zdrave vode, alpski svet, …). Letna tema promocije 

slovenskega turizma za l. 2016/2017 so zdrave vode. 

Za komunikacijo destinacije, njene vsebine in storytellinga (marketing na osnovi zgodb) ter za 

njeno tržno pozicioniranje je vse pomembneje, da so zgodba in verbalne konstante, ki jih 

uporabljamo v marketingu in trženju, resnične in povezane z lokalno skupnostjo ter njenimi 

vrednotami, zgodovino, naravo, kulturo in tradicijo. 

Z znamko SLOVENIA GREEN se zgodba o zeleni Sloveniji odpira in širi. Poleg zelene narave imamo 

sedaj v skladu z mednarodnimi merili ocenjene: 

ZELENE DESTINACIJE, 

ZELENE PONUDNIKE, 

Najpomembneje je, da jih ne imenujemo zelene/zelena, ker je to tržno učinkovito in v 

skladu s podobo slovenske narave, ampak zato, ker so se v postopku ocenjevanja v 

nacionalnem ocenjevalnem (certifikacijskem) programu izkazali in potrdili kot zeleni, 

odgovorni in trajnostni. Obenem so se z vstopom v Zeleno shemo slovenskega turizma 

zavezali k nenehnim izboljšavam na področju trajnostnega turizma. Lokalni skupnosti in 

obiskovalcem obljubljajo še bolj zeleno prihodnost. 

Vse to je osnova za nacionalni zeleni značaj, ki je podlaga krovni zeleni 

zgodbi SLOVENIA GREEN. 
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1.2. Cilji priročnika  

Glavni cilji pričujočega priročnika za 

trženje znamke in vseh destinacij 

dobitnic znaka SLOVENIA GREEN so: 

- povezati identiteti znamk I FEEL 

SLOVENIA in SLOVENIA GREEN, saj 

vsebinsko in simbolno dopolnjujeta in 

napajata ena drugo 

- povzeti zeleni značaj Slovenije kot 

turistične destinacije in povedati zgodbo 

zelene Slovenije, 

 

- na razumljiv in privlačen način pretvoriti 

kriterije in ključne vsebinske sklope 

nacionalnega ocenjevalnega 

(certifikacijskega) programa trajnosti v 

enotna komunikacijska in marketinška 

sporočila, prilagojena različnim 

javnostim in različnim kanalom trženja 

in promocije, 

- povezati ključne USP-je (edinstvene 

primerjalne, prodajne in emocionalne 

prednosti destinacij) lokalnih zelenih 

značajev destinacij SLOVENIA GREEN v 

primere učinkovitih trženjskih sporočil.

  

2.  ZNAMKA 

2.1. Povezava identitet znamk I FEEL SLOVENIA in SLOVENIA GREEN 

Zgodba SLOVENIA GREEN je v sozvočju z 

znamko I FEEL SLOVENIA, ki jo 

uporabljamo na različnih področjih: v 

turizmu, drugih vejah gospodarstva, na 

področju kulture in umetnosti, v 

znanosti in športu. Jedro znamke je 

»slovenska zelena«.  

Povzemimo ključno iz priročnika za 

turizem: 

»SLOVENSKA ZELENA je ravnotežje med 

UMIRJENOSTJO NARAVE in 

PRIZADEVNOSTJO Slovencev. Spomin na 

Slovenijo združuje vonj gozda, 

žuborenje potoka, presenetljiv okus 

vode in mehkobo lesa. Slovenijo čutimo. 

ZGODBA SLOVENIJE je gorečnost do vsega, 

kar imamo radi; smo PRIZADEVNI, AKTIVNI, 

VEDNO V GIBANJU, usmerjeni k stvarem, ki 

so nam drage. Aktivnost se pogosto izkazuje 

kot delavnost in storilna naravnanost. 

Poleg družine in zdravja kot eno glavnih 

vrednot navajamo odgovornost (do sebe, 

soljudi in okolja). Navezani smo na 

lokalno okolje.  

Naprej z naravo! Zeleni razvoj je jedrni del 

naše vizije. Slovenci želimo postati država, ki 

bo zgled kakovosti življenja. Slovenska 

zelena je rezultat uravnovešenega 

slovenskega življenjskega nazora, ki 

spodbuja aktivnost in pomirja.  

 

ZELENA BUTIČNOST - zgodba Slovenije 

kot turistične destinacije:  

izkustvo Slovenije je slovenska zelena; 

pomirja; ima nalezljivo energijo, spodbudi te, 

da se končno lotiš tega, kar si si vedno želel; 

elan; oddih; ravnovesje; zelena okoli mene, 

zelena v meni - slovensko turistično 

ponudbo povezuje zelena, ohranjena 

narava in kulturna dediščina.«  
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2.2. Namen znamke Slovenia Green 

Znamka SLOVENIA GREEN komunicira 

družino zelenih destinacij in ponudnikov, 

vključenih v Zeleno shemo slovenskega 

turizma. Gre za nacionalni certifikacijski 

program, ki ocenjuje in spodbuja trajnostne 

modele upravljanja in poslovanja v turizmu. 

S tem destinacije in ponudnike usmerja v 

zeleno prihodnost z odgovornim 

odnosom in ravnanjem do narave in okolja 

ter lokalnega gospodarstva in življenja 

skupnosti. Obenem vsem dobitnikom znaka, 

ne glede na to, koliko so trajnostni v danem 

trenutku in koliko zelenih ukrepov še morajo 

uvesti, ponuja komunikacijska izhodišča 

za uspešno pozicioniranje in trženje 

svoje zelene naravnanosti in zelenih 

doživetij.  

Znamko uporabljajo le tiste destinacije 

in ponudniki, ki so vstopili v Zeleno 

shemo slovenskega turizma in izpolnili 

pogoje za pridobitev enega od znakov 

znamke. Znaki znamke Slovenia Green 

zastopajo temeljna načela certifikacijskega 

programa ZSST in služijo kot 

komunikacijski prevodnik, prek katerega 

destinacije in ponudniki sporočajo svojo 

zeleno identiteto v povezavi s 6 sklopi 

kriterijev ocenjevanja.  

Na osnovi ocen 140 kriterijev destinacija 

prejme kočno, mednarodno priznano 

oceno trajnosti po standardu Slovenia 

Gree

Destinacija, ki doseže oceno najmanj 6, prejme znak Slovenia 

Green Destination Bronze. 

 

 

 

Destinacija, ki doseže oceno najmanj 7, prejme znak Slovenia 

Green Destination Silver. 

 

 
Destinacija, ki doseže oceno najmanj 8, prejme znak Slovenia 

Green Destination Gold.  

 

SLOVENIA GREEN se povsem ujema z zgodbo I FEEL SLOVENIA, ki sledi poslanstvu »naprej z 

naravo«, podpira vizijo »zelene butičnosti« in pooseblja Sloveniji lasten zeleni značaj. V tem 

značaju odseva skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, ki je srčika prizadevanj v okviru 

nacionalnega programa SLOVENIA GREEN. Slovenci, ki čutimo Slovenijo, imamo skupne vrednote: 

dom, družino, zdravje in odgovornost (do sebe, soljudi in okolja). 

I FEEL SLOVENIA bo lahko v prihodnosti vse bolj povezovala slovensko naravo in okolje, kulturo in 

družbo, gospodarstvo in prosti čas, znanost in šport. S svojimi posebnostmi, vrednotami in dosežki 

bo navdihovala Slovence in mednarodno skupnost. 

SLOVENIA GREEN  pa bo tista pod-znamka, ki bo komunicirala konkretna, povsem oprijemljiva 

prizadevanja za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, čistost zraka in vod ter trajnost 

slovenskega turizma z vse bolj pozitivnim vplivom na okolje in lokalne skupnosti. 
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Namen znamke SLOVENIA GREEN je 

komunicirati prizadevanja za trajnostni 

razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in 

ponudnikom, ki so ocenjene po sistemu 

nacionalnega programa ZSST, omogoča 

boljšo prepoznavnost in podporo pri razvoju 

trajnostnih modelov poslovanja, ki 

zmanjšujejo negativne vplive na naravno in 

družbeno okolje ter ohranjajo in izpostavljajo 

posebnosti lokalnega okolja, identitete in 

kulture. 

Pogosto se pojem zelenega turizma 

uporablja zgolj kot marketinška zgodba 

(pozitivna manipulacija), ki temelji na 

trenutnih trendih v turizmu, ni pa dejanski 

pokazatelj uresničevanja trajnostnih ukrepov.  

T.i. greenwashing uporablja koncept 

trajnosti zgolj v trženjske namene, ne da 

bi temeljil na preverjenih dejstvih. V izogib 

neupravičeni zeleni komunikaciji, ki ne 

temelji na trajnostnih praksah, so se razvili 

certifikacijski sistemi, ki podeljujejo znake 

kakovosti na podlagi strokovnih mednarodnih 

ocen in preverjanj.  

Zato tudi znak SLOVENIA GREEN deluje 

kot zagotovilo kakovostne ponudbe in 

storitev ter priznanje stroke o doseganju 

zastavljenih standardov, ki določeni 

destinaciji (oz. ponudniku) upravičeno 

podelijo naziv zelena destinacija.

 

2.3. Katere prednosti prinaša znamka SLOVENIA GREEN? 

Prednosti za destinacije in ponudnike: 

- diferenciacija na trgu, večji ugled in boljša prepoznavnost, 

- zagotavljanje konkurenčne prednosti pri promociji na globalnem trgu,   

- več obiska okoljsko ozaveščenih obiskovalcev, 

- stimulacija pri uvajanju novih trajnostnih ukrepov in zelenih inovacij, 

- širjenje okoljske ozaveščenosti med obiskovalci, lokalno skupnostjo in širšo javnostjo.  

Prednosti za obiskovalce: 

- verodostojen dokaz trajnostnega delovanja, 

- manjše tveganje in lažja izbira, 

- možnost koriščenja storitev, ki podpirajo osebne vrednote in okolju ter družbi prijazen življenjski 

slog. 

Prednosti za Slovenijo: 

- uresničevanje strateških usmeritev na področju zelenega turizma, 

- lažje pozicioniranje zelene Slovenije na globalnem zemljevidu in povečanje konkurenčnosti 

slovenskega turizma, 

- podpora pri uvajanju trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem, 

- uresničevanje vizije, da slovenski turizem deluje po trajnostnih načelih, tako na ravni turističnih 

ponudnikov kot destinacij. 

 

2.4. Kaj je obljuba znamke SLOVENIA GREEN? 

 

Znamka SLOVENIA GREEN obiskovalcem Slovenije podaja obljubo, da destinacije, turistični 

ponudniki in partnerji, ki so nosilci zelenega znaka, resnično delujejo po trajnostnih načelih 

in so hkrati zavezani k nenehnemu izboljševanju trajnosti svojega poslovanja na področju 

destinacijskega upravljanja, narave in pokrajine, okolja in podnebja, kulture in tradicije, 

družbene klime ter poslovanja turističnih podjetij. 

 

Obljuba znamke se navezuje tudi k načelom Zelene politike slovenskega turizma, listini, ki jo 

podpišejo vsi člani ZSST, in razvoju lastnega zelenega značaja. 
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3. VSEBINA 

3.1.  Opredelitev nacionalnega zelenega značaja 

Nacionalni zeleni značaj povezuje vse lokalne značaje najbolj zelenih 

destinacij Slovenije. 

Dosedanja komunikacija nacionalnega značaja Slovenije kot turistične destinacije je 

temeljila na zelenih dejstvih: 

 

Kot razberemo, je bila vsa dosedanja zelena komunikacija Slovenije kot turistične destinacije 

naslonjena na naravo in okolje. 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) pa zajema 6 vsebinskih sklopov kriterijev, v 

skladu s katerimi so destinacije ocenjene in ki so tudi vsebinska podlaga lokalnim ter 

nacionalnemu zelenemu značaju. Zato so tudi kredibilna osnova za zeleno komunikacijo, 

promocijo in trženje. 

Vir: Priročnik za uporabo znaka Slovenia Green 

 

Iz 6 vsebinskih sklopov kriterijev in primerjalnih zelenih prednosti prvih 9 destinacij dobitnic znaka 

SLOVENIA GREEN, ocenjenih v okviru pilotne faze Zelene sheme slovenskega turizma, izluščimo 6 

vsebinskih stebrov za komunikacijo nacionalnega zelenega značaja. Komunikacija nacionalnega 

značaja temelji na naslednjih stebrih: 1. destinacijski management, 2. narava in 

pokrajina, 3. okolje in podnebje, 4. kultura in tradicija, 5. socialna klima, 6. poslovaje 

turističnih podjetij. Natančnejša predstavitev vsebinskih stebrov in primeri 

komuniciranja so v PRILOGI 1.  

Vsebine upravičimo kot del kriterijev ocenjevanja trajnosti, ki so se v pilotni fazi 

SLOVENIA GREEN izkazali kot ključne primerjalne prednosti in kot najbolj močne točke 

posameznih destinacij.  

 

Slovenija je s približno 65 % gozdnih površin tretja najbolj gozdnata država v Evropi.  

• Kar 36 % površine Slovenije je vključeno v omrežje Natura 2000.  

• Petina slovenske obale je zaščiteno območje.  

• Po količini rečne vode na prebivalca je Slovenija med najbogatejšimi evropskimi državami.  

• V Sloveniji je skupno okoli 28.000 kilometrov vodotokov, okoli 1.300 jezer s površino nad 

enim hektarom. 

• Več kot 22.000 živalskih in rastlinskih vrst Slovenijo uvršča med naravno najbogatejše v 

Evropi.  

• Pragozd se v naši državi nahaja samo 60 kilometrov od glavnega mesta Ljubljane. KROVNE SMERNICE ZA ZELENE PRODUKTE

sklop krovnih smernic, ki na krovni, bolj splošni ravni 
opredeljujejo način razvoja zelenih produktov

6 VSEBINSKIH SKLOPOV SMERNIC 

(posamezne vsebinske smernice, v skladu s 6-imi sklopi 
kriterijev v okviru SLOVENIA GREEN DESTINATION)

1. 

DESTINACIJSKI 

MANAGEMENT

2. 

NARAVA IN 

POKRAJINA

3. 

OKOLJE IN 

PODNEBJE

4. 

KULTURA IN 

TRADICIJA

5. 

SOCIALNA KLIMA

6. 

POSLOVANJE 

TURISTIČNIH PODJETIJ

1. 
SKLOP

2. 
SKLOP

Kaj je turistični produkt, kaj ni, 
kaj so izhodišča in na čem smernice temeljijo
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Če tabelo na kratko povzamemo, ugotovimo, da so najmočnejše točke družine destinacij 

SLOVENIA GREEN: obstoj in uresničevanje zelenih politik v okviru strategij razvoja turizma, 

zadovoljstvo obiskovalcev z izkušnjo na destinaciji, urejenost in dostopnost pohodniških poti, 

dostop do zelenih površin in odprtih prostorov, prizadevanje za varovanje okolja in zmanjševanje 

negativnega vpliva, visoka kakovost pitnih vod, odgovorno ravnanje z odpadki, ohranjanje 

tradicionalnega sloga in videza arhitekture, zaščita zgodovinskih in arheoloških artefaktov, 

ustanove, ki skrbijo za ohranjanje in predstavljanje kulturne dediščine, splošna varnost, urejenost 

in pravičnost destinacije ter zadovoljstvo lokalnih prebivalcev s turizmom. 

 

3.2. Smernice za komuniciranje  

Izberimo tisto zeleno vsebino, ki najbolj zanima javnost, ki jo trenutno nagovarjamo 

Vse vsebine ne zanimajo hkrati vseh javnosti, ki jih naslavljamo. Samo notranja javnost in 

vključeni deležniki morajo ves čas poznati celostno sliko v vseh pogledih, tudi komunikacijskem in 

trženjskem. Zunanji strokovni javnosti ter zunanjim partnerjem (B2B) in medijem je v prvi fazi 

ključno komunicirati vsebine organizacije, razvoja in nadzorovanja (spremljanja) destinacijskega 

upravljanja, vsebine okolja in podnebja, vsebine poslovanja turističnih podjetij in vsebine družbene 

(socialne) klime, povezane s pobudami sodelovanja in povezovanja v širši lokalni skupnosti ter z 

lokalno ekonomijo in njenimi družbenimi vplivi. Splošno javnost bodo najbolj prepričale vsebine, 

povezane s kulturo in tradicijo ter z naravo in pokrajino. Okoljsko osveščenim obiskovalcem in 

turistom lahko postrežemo s prizadevanji destinacijskega razvoja in poslovanja turističnih podjetij. 

Katere kriterije dosegamo in zakaj, lahko povemo na prijeten in zanimiv način 

Kot vidimo, lahko ključne kazalnike uspeha pri doseganju posameznih kriterijev, ki določajo, kako 

trajnostna je določena destinacija oz. Slovenija nasploh, učinkovito komuniciramo s pomočjo 

marketinško privlačne zelene pripovedi  oz. zelene zgodbe, v katero vpletamo močne točke 

(posamezne USP-je) zelenih destinacij in posebnosti nacionalnega zelenega značaja. 

Komunicirajmo osebno in vključujoče, kot nam narekuje zelena filozofija 

Pomembno je, da ne komuniciramo neosebno in splošno, ampak konkretno in vključujoče, v 1. 

osebi množine, saj pripoved v tej osebi povezuje in aktivira. Ravno tako je priporočljivo uporabljati 

aktivni sedanji čas, ki ne opisuje naših ravnanj ali dosežkov v preteklosti, ampak daje vtis, da smo 

v nenehnem zelenem toku prizadevanj za trajnost. 

Vključimo v zeleno zgodbo tudi obiskovalce in turiste 

Kadar v fazi sanjarjenja in pričakovanja pred prihodom nagovarjamo našega obstoječega ali 

potencialnega obiskovalca oz. turista, lahko preklopimo na 2. osebo množine, saj se mu bomo s 

tem bolj približali in spodbudili tudi njegova zelena ravnanja. 

Ko nas gost zares obišče na destinaciji, pa ga lahko z vrsto aktivnosti tudi konkretno vključimo v 

našo zeleno zgodbo. Pomaga lahko pri okoljevarstvenih akcijah, z zelenim ravnanjem lahko 

prispeva k zmanjševanju vpliva turizma na okolje ter naravno in kulturno dediščino. Pogosteje ko 

pride v stik z našo zgodbo in prizadevanji na vsakem koraku, bolj verjetno je, da se bo tudi sam 

obnašal zeleno. 

Pomembno je, da svojih zelenih prizadevanj in  ravnanj, ki si jih želimo od lokalne 

skupnosti in obiskovalcev, ne komuniciramo kot dolgočasno in strogo v obliki opozoril, 

saj lahko dosežemo ravno nasproten učinek. Bolj ko nam bo uspelo zelena prizadevanja 

prikazati kot pozornosti vredna, življenjska in tudi zabavna, več ljudi bomo navdušili 

zanje. 
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Pri komuniciranj trajnostnih načel vedno priporočamo izpostavitev ključnih kriterijev in 

vsebin na zanimiv in udaren način, da v času komunikacije najbolje poudarimo trenutna 

zelena prizadevanja.  

3.3. Ključne vsebinske izpostavitve za komunikacijo z različnimi 

javnostmi 

Zelena shema je nacionalni program zelene politike slovenskega turizma.  

NJENO VIZIJO IN VSEBINO NAJVEČKRAT KOMUNICIRAMO Z B2B JAVNOSTJO, 

ZUNANJO STROKOVNO JAVNOSTJO IN MEDIJI. 

Povzetek vsebine (če jo komunicira Slovenska turistična organizacija): na prvem mestu 

izpostavljamo nacionalni program in zeleno politiko 

- Zelena shema je nacionalni ocenjevalni (certifikacijski) program za presojanje 

trajnosti slovenskih destinacij in ponudnikov po mednarodnih merilih. 

- S pristopom k ZSST se destinacije in ponudniki zavežejo k spoštovanju Zelene politike 

slovenskega turizma. 

- Po ocenjevanju pridobijo bronasti, srebrni ali zlati znak SLOVENIA GREEN, ki je 

zagotovilo, da delujejo po trajnostnih načelih Zelene politike in si prizadevajo za 

nenehne zelene izboljšave.  

- S tem nacionalnim programom pri Slovenski turistični organizaciji podpiramo vizijo 

zelene butičnosti in zelenega razvoja, ki sta v jedru doživetij SLOVENIA GREEN 

- Sistemsko si prizadevamo si zeleni in trajnostni turizem, ki zmanjšuje negativne 

vplive na okolje, ohranja in izpostavlja posebnosti naravne in kulturne krajine ter 

povezuje in spodbuja lokalne turistične ponudnike. 

- Slovenija je zelena, ker živimo in delujemo zeleno ter zeleno misel širimo naprej, 

ko zastopamo in promoviramo slovenski turizem. 

 

Povzetek vsebine nacionalnega programa (če komunicirajo destinacije): na 

prvem mestu izpostavljamo SLOVENIA GREEN in zelena prizadevanja 

- Kot ponosni član/članica družine SLOVENIA GREEN v Zeleni shemi slovenskega 

turizma izpolnjujemo obljubo, da delujemo po trajnostnih   načelih in smo hkrati 

predani nenehnim zelenim izboljšavam.  

- Zeleno politiko slovenskega turizma na prijazen način približujemo lokalni skupnosti 

in obiskovalcem. Vse spodbujamo k odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega 

okolja v Sloveniji. 

- Zavedamo se, da ima turizem velik vpliv, zato v našo zeleno zgodbo aktivno 

vključujemo lokalno prebivalstvo in gospodarstvo. Razvijamo turizem, ki prinaša 

pozitivne učinke za vse. 

- Varujemo in ohranjamo naravne in kulturne zaklade. 

- Zavedamo se pomena uvajanja zelenih inovacij, zelenih tehnologij in zelenih 

delovnih mest.  

- Spodbujamo trajnostno mobilnost.  
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- Pri našem poslovanju, razvoju ponudbe in komuniciranju izpostavljamo tisto, kar 

je v našem okolju najbolj avtentično in ima pristen lokalni značaj.  

 

4. DISTRIBUCIJA VSEBINE  

4.1. Različne javnosti in komunikacija z njimi 

Trženjske prednosti, ki jih destinacijam prinaša znamka Slovenia Green, se lahko uresničijo, da jih 

učinkovito in ustrezno, prek različnih kanalov, komuniciramo z različnimi javnostmi. Enotno 

komuniciranje z jasnimi sporočili je namreč odločilno pri oblikovanju zavesti o obstoju 

družine SLOVENIA GREEN ter zelene turistične ponudbe na destinaciji, o oblikovanju 

pozitivne podobe o zelenem slovenskem turizmu, ki je prijazen do narave in okolja, 

družbe in lokalne ekonomije. Samo tako bo SLOVENIA GREEN dosegla ugled in privabila 

osveščene obiskovalce. 

Dobra komunikacija se vsebinsko prilagaja naslovniku. Ključnega pomena je, da vemo, 

komu je naše sporočilo namenjeno in kako ga oblikovati glede na potrebe in pričakovanja 

naslovnika. Pri komuniciranju znaka zelenega turističnega razvoja SLOVENIA GREEN in programa 

ZSST je pomembno predvsem to, da izberemo ustrezne vsebine glede na ciljno javnost. 

Sporočilo oblikujemo upoštevajoč zakonitosti, ki veljajo za izbrano komunikacijsko orodje ter glede 

na to, kakšne informacije so relevantne za javnost, s katero želimo komunicirati. 

Pomembno je, da se zavedamo, da prek istih ali različnih kanalov istočasno komuniciramo z 

različnimi javnostmi. Zato je tudi koristno, da komunikacijo glede znamke Slovenia Green in 

vpetost destinacije v ZSST komuniciramo večplastno.  

V vsakem primeru pa svojemu e-podpisu in vizitki dodajmo vizualijo in/ali sporočilo, da 

smo del družine SLOVENIA GREEN in da si prizadevamo za zeleni razvoj slovenskega 

turizma. 

 

4.2. Ciljne javnosti  

4.2.1. NOTRANJA JAVNOST 

Znotraj vsake organizacije, destinacije ali turističnega podjetja je pomembno, da vzpostavimo 

učinkovit pretok informacij in da so vsi ustrezno seznanjeni s trajnostnimi načeli, 

pobudami in ukrepi, ki jih izvajamo v okviru nacionalnega programa Zelena shema 

slovenskega turizma. Ožja in širša notranja komunikacija potekata prek različnih kanalov. V 

kolikor nimamo intraneta z rubriko SLOVENIA GREEN, lahko zeleni nosilec/koordinator/skrbnik vse 

informacije deli na uredniških sestankih, posebnih zelenih srečanjih, v zelenih e-sporočilih 

in v posebnem zavihku lastne spletne strani (npr. slovenia.info). Tja namesti razdelek za 

informacije interne narave, kamor se zapisujejo novosti o uresničevanju trajnostnih 

načel, načrti za prihodnost, plani ter projekti, ki zahtevajo vključitev in sodelovanje vseh v 

organizaciji/destinaciji/podjetju.  

Tudi direktno in pogosto osebno komuniciranje ali komuniciranje prek zelene elektronske 

pošte, ki jo lahko uvedemo (SLOVENIA GREEN MAIL) je dobrodošla pomoč pri učinkovitejšem 

planiranju in zagotavljanju podpore pri izvedbi zelenih pobud ter ukrepov. Prek rednih zelenih 

notranjih publicitet in e-novic lahko vzdržujemo visok nivo osveščenosti in zagotavljamo večjo 

participacijo pri načrtovalnih in izvedbenih procesih. 
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PARTNERJI IN DELEŽNIKI NA DESTINACIJI 

Partnerji in drugi deležniki na destinaciji, tako gospodarstvo kot javne službe in zasebna sfera 

(lokalno prebivalstvo) naj bo seznanjeni, kakšni so dosežki destinacije na področju trajnosti 

ter kakšni so načrti za prihodnost, predvsem pa je pomembno, da vse deležnike aktivno 

povabimo k participaciji in spodbujamo občutek ponosa, spoštovanja ter podpore 

trajnostnim pobudam.  

Lokalno prebivalstvo je ključnega pomen, saj vsak stik obiskovalca/turista z domačinom lahko 

prispeva k bolj avtentični in zeleni izkušnji. Zato je pomembno, da s konstantno komunikacijo 

podajamo roko vsem na destinaciji. Ob pridobitvi znaka SLOVENIA GREEN in vstopu v Zeleno 

shemo slovenskega turizma bi lahko kot destinacija poslali posebno zeleno pismo, eno 

prilagojeno partnerjem iz turističnega gospodarstva in podpornih služb, drugo povsem 

prilagojeno lokalnim prebivalcem. Raziskave namreč kažejo, da ima tovrstna direktna pošta še 

vedno največji učinek.  

Prek socialnih omrežij lahko deležnike na destinaciji aktiviramo, da se vključijo v proces 

soustvarjanja zelenih dogodkov, vsebin in doživetij ali pa s svojimi zelenimi idejami in 

predlogi pripomorejo k uspešnejšemu zelenemu razvoju. 

Na vidno mesto lahko postavimo ZELENI NABIRALNIK SLOVENIA GREEN, kjer te zelene ideje 

in pobude sistematično zbiramo. 

Notranja javnost potrebuje drugačne informacije kot zunanji obiskovalci, zato pri 

komuniciranju izpostavljamo, katere pozitivne spremembe in prednosti prinašajo zeleni razvoj, 

zeleni ukrepi  in zelena doživetja skupnosti ter okolju in kaj lahko skupnost sama stori, da bi se 

trajnostni razvoj uspešno širil in prispeval k še večji dobrobiti okolja ter družbe. 

Destinacija lahko ustanovi lokalno ZELENO FUNDACIJO, ki zbira prispevke notranje in 

zunanjih javnosti za zeleni razvoj in konkretne zelene projekte, ki lahko postanejo vezivo 

celotne skupnosti in vezivo med skupnostjo ter obiskovalci. 

 

4.2.2. ZUNANJE JAVNOSTI 

B2B 

Zelena politika, zeleni turistični produkti in druge trajnostno naravnane rešitve so pomembni tako 

za partnerje v turizmu kot mnoga druga podjetja, ki so usmerjena k okolju, naravi in 

družbi prijaznim praksam. Z ustreznim komuniciranjem lahko destinacije utrdijo obstoječe 

partnerske naveze, zagotovijo nova partnerstva ali pa lokalnim gospodarskim družbam 

pomagajo pri promociji trajnostnih rešitev. Komunikacija naj izpostavlja konkretna dejstva, 

dokazane dosežke in/ali merljive rezultate, ki lahko partnerjem ponudijo jasno sliko in 

olajšajo odločitev, kje in na kakšen način se lahko vključijo v zeleno partnersko mrežo. V tej 

komunikaciji je dobrodošlo vključiti analize glede trajnostnega poslovanja in razvoja, 

rezultate raziskav ali napovedi razvoja, ki lahko v poslovnem smislu omogočijo širšo sliko in 

razumevanje partnerjev. 

DOMAČI IN TUJI NOVINARJI 

Priporočljivo je, da ima ves čas jasno izpostavljene zelene zgodbe, publiciteto in 

informacije, ki so namenjene novinarjem. Na ločenem mestu torej objavljamo zelena 

sporočila za javnost glede trajnostnega razvoja, ukrepov, povezanosti z drugimi 

deležniki in zelene ponudbe. Pomembno je, da priskrbimo tudi zelene fotografije visoke 

resolucije, zelene video vsebine, logotipe in vse morebitne informativne materiale, ki bi 

lahko novinarje opremile z vsemi potrebnimi informacijami glede aktualnega dogajanja na 

destinaciji.  Predvsem je tukaj pomembno tudi to, da materiali vključujejo kontakt osebe, ki je 
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zadolžena za komuniciranje z mediji. Komunikacija prek elektronske pošte z novinarji upošteva 

temeljne zakonitosti novinarskega dela, kar pomeni, da je zelo pomembno, da so informacije 

resnične, točne in ažurne ter da imajo dovolj kredibilnih virov in povezav, s pomočjo 

katerih lahko novinarji pridobijo dodatne informacije. Vse informacije glede znamke Slovenia Green 

lahko posamezne destinacije pridobijo tudi na spletni strani STO, kamor lahko usmerijo novinarje, 

ki morebiti potrebujejo podrobnejše podatke. 

Pri komunikaciji s tujimi novinarji je potrebno imeti v mislih, da informacije postavimo v 

ustrezen kontekst, saj je lahko poznavanje destinacije in Slovenije pomanjkljivo, zato je 

dobro, da vsako zgodbo postavimo v konkreten geografski in kulturni kontekst.   

DOMAČI IN TUJI OBISKOVALCI 

Na spletni strani obiskovalci iščejo ne le informacije, temveč predvsem navdih. Vizualni 

materiali naj bodo kakovostni, ažurni in privlačni, predvsem pa je pomembno, da so vsebine 

navdihujoče in da ne navajajo le suhoparnih podatkov. Izpostavljajo naj avtentični značaj 

destinacij in najzanimivejša zelena doživetja. 

Zgodbe in direktna komunikacija, namenjena obiskovalcem, denimo e-novice, naj vključujejo 

kratka besedila z različnimi povezavami do podrobnejših predstavitev ter ključne 

informacije, ki so za obiskovalce zanimive in sveže v povezavi z zelenim turizmom (kako 

prispevajo k zmanjševanju ogljičnega odtisa ali kako pomagajo lokalni skupnosti, če npr. namenijo 

kakšen evro od rezervacije lokalni zeleni fundaciji (glej zgoraj), ...). Pomembno je, da je dobro 

podprt vizualni del, medtem ko besedila naslavljajo emocije obiskovalcev in niso omejena 

na dejstva, temveč pripovedujejo zelene zgodbe. 

Družbena omrežja postajajo ključna za gradnjo odnosa in komuniciranje z obiskovalci - 

mnoga družbena omrežja omogočajo funkcijo prevoda, zato je mogoče, da do vsebin dostopajo 

tako tuji kot domači obiskovalci - predvsem je pomembno ravnovesje med informacijami, ki so 

lokalnega značaja in tistimi, ki dajejo širšo sliko, saj tuji obiskovalci nimajo takšnega 

poznavanja in ne poznajo ozadja, kot je to značilno za domačine. 

Tiskovine, ki so namenjene domačim obiskovalcem, se osredotočajo predvsem na zelene 

vidike in ponudbo destinacije in predvidevajo, da so določeni podatki ter informacije končnemu 

domačemu uporabniku že znane. Drugače je pri brošurah, ki so namenjene tujim obiskovalcem, 

saj je pri njih pomembno upoštevati dejstvo, da potrebujejo dodatne informacije glede 

same umeščenosti v širši geografski prostor in v kulturni kontekst države ter nato regije 

in lokalitete destinacije. 
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5. TRŽENJE VSEBINE zelene zgodbe in znamke 

Slovenia Green na nacionalni ravni  

5.1. Komunikacija zelene zgodbe 

 

Zgodbo lahko komuniciramo razširjeno in celostno, ločeno po posameznih vsebinskih 

sklopih ali glede na vrednote ciljne skupine/trga, ki jih/ga naslavljamo. Dramaturški lok 

povezuje vse vsebinske sklope, povezane s 6 sklopi kriterijev ocenjevanja trajnosti. 

Kadarkoli se lahko omejimo le na določeno vsebino. Stil pripovedi je topel, prijazen in 

primeren za komunikacijo v odnosih z javnostjo ter v predstavitvenih tiskovinah. Pri 

komunikaciji na spletu in/ali v družabnih omrežjih lahko odvzamemo nekoliko 

formalnosti in dodatno sprostimo ton komunikacije, da se približamo spletnim 

uporabnikom. 

 

 

Slovenija je dežela, ki pripoveduje zeleno zgodbo. Kamorkoli se ozremo, proti alpskim 

vrhovom, zelenim gozdovom, jadranskemu morju, skrivnostnemu Krasu, vinogradom 

ali panonskim ravnicam, vse je zeleno. Vse povezuje zelena ljubezen. To je ljubezen do 

narave in neverjetne biotske raznovrstnosti. Nedotaknjene zelene kotičke s previdnostjo 

delimo, saj so krhki in občutljivi.  

Dihamo svež zrak in uživamo zdrave vode. Ponosni smo, da je prestolnica Ljubljana 

Zelena prestolnica Evrope 2016. Slovenija je dežela zelenih mest in krajev z bogato 

kulturno dediščino. Povsod ohranjamo tradicionalno arhitekturo in varujemo naše 

zgodovinske zaklade. Na novo odkrivamo tradicionalne okuse in lokalno gastronomijo. 

Prepustite se občutkom topline in nostalgije.  

Vstopite v zeleno zgodbo - z eno nogo v mestu in z drugo v zelenem svetu. Raziskujte 

Slovenijo peš ali s kolesom in se navzemite zelene energije. Neokrnjena zelena narava 

nas spodbuja k odgovornemu ravnanju in varovanju. Pod okriljem nacionalnega 

programa uresničujemo zelene politike in ustvarjamo zelena doživetja.  

SLOVENIA GREEN je obljuba zelene prihodnosti. Vedno več zelenih destinacij in 

ponudnikov si želi dobro vplivati na okolje in lokalno skupnost. Z osveščanjem in 

izobraževanji jim pomagamo na poti uresničevanja zelenih zavez. Dobitnikom znaka SLOVENIA 

GREEN lahko zaupate, saj imajo mednarodno priznano oceno kakovosti in trajnosti. 

Lepo je, če lahko doživite deželo, kjer smo prebivalci naravno gostoljubni in zadovoljni s 

turizmom. Smo ljudje z zelenim srcem. Okolje, v katerem živimo, nam pogosto pomeni 

največ. Zelene kotičke s posebnim zadovoljstvom razkažemo popotnikom, ki cenijo trajnostno 

ravnanje in razvoj.  

V sLOVEniji smo zeleni, ker delujemo in živimo trajnostno. Pomagajte nam širiti 

zeleno misel. 

Začutite zeleno, aktivno in zdravo Slovenijo!  
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5.2. Lastni mediji in kanali 

5.2.1. SPLETNA STRAN SLOVENIA.INFO 

ZSST je že predstavljena na poslovnih straneh slovenia.info, v sklopu novega portala bo tudi na straneh 

namenjenih obiskovalcem in turistom v Sloveniji. 

 

Portal Slovenia.info naj predstavlja zgled za konsistentno uporabo znamke Slovenia 

Green za destinacije in druge ponudnike.  

 

Obiskovalce in turiste najprej navdušimo z našo zeleno zgodbo. 

Nato jim sporočimo, za kaj si prizadevamo v okviru nacionalnega programa Zelene 

sheme slovenskega turizma in kakšni so razlogi, ki so nas pripeljali na pot trajnosti.  

Razložimo obljubo in zagotovilo kakovosti znakov SLOVENIA GREEN (zlat, srebrni, 

bronasti) za destinacije in ponudnike.  

 

Skupaj z zgodbo in podobo SLOVENIA GREEN v začetnih korakih komuniciranja s širšo javnostjo v 

vseh kanalih, ki to omogočajo, uporabljamo tudi povezavo na podstran slovenia.info, kjer so 

dodatne informacije o ZSST. Le ta je središče za komuniciranje certifikacijske sheme ZSST na 

spletu. V nadaljevanju ločimo B2B in B2C komunikacijo ter podstran, ko razvijemo več zelenih 

vsebin, zanimivih za širšo javnost.  

 

Na spletni strani slovenia.info se pri opisih posameznih destinacij in ponudnikov, ki so prejemniki 

znaka Slovenia Green to dodatno izpostavi.  

  

 

Priporočamo, da se pripravi tudi celostna rešitev za spletno predstavitev vseh priznanj in 

certifikatov, ki jih podeljuje Slovenska turistična organizacija (Slovenia Green, Sejalec, Snovalec).  

 

Na multimedijskem kanalu predstavimo zeleno fotozgodbo, ki vključuje kvalitetne fotografije 

destinacij prejemnic znaka Slovenia Green. 

 

5.2.2. KATALOGI IN DRUGE TISKOVINE 

Podoba zelene zgodbe v katalogih 

V besedila katalogov vključujemo krovno zeleno zgodbo Slovenije glede na to, koliko prostora ji 

lahko namenimo. Če gre za celo imidžno stran predstavitve z eno ali več lepimi fotografijami, je 

lahko del strani namenjen zgodbi, ki navdihuje bralca, del strani pa vsebini, ki predstavlja 

nacionalni program SLOVENIA GREEN in daje kredibilnost zgornji zeleni zgodbi. 

Primeri oblikovanja oglasov 

Primer oblikovanja celostranskega oglasa  

Za osnovo priporočamo uporabo zelene barve (C:45, M:0, Y:100, K:25), na kateri uporabimo 

logotip SLOVENIA GREEN v negativu. Oglas je sestavni del kataloga o Sloveniji, in primarno 

komunicira nacionalno znamko Slovenia Green, zato je logotip I feel Slovenia v levem kotu spodaj. 

Naklon iz logotipov I feel Slovenia in Slovenia Green je osnova za rez fotografij (glej: Slika 1). 

 

Priporočamo, da so v času uveljavljanja nacionalnega programa SLOVENIA GREEN v 

katalogih oglasi, ki podajajo kratko razlago ZSST in jih je možno kombinirati z zeleno 

zgodbo ali izbranimi zelenimi destinacijami. Oglasi naj bodo del celostne kreative 

zelene kampanje, ki je usklajena v vseh kanalih.  
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Slika 1: Celostranski oglas 
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Primera oblikovanja pol-stranskega oglasa za posamične destinacije 

Za osnovo priporočamo uporabo fotografije, ki komunicira zeleni USP destinacije in podlago v 

zeleni barvi (C:45, M:0, Y:100, K:25). Če želimo izpostaviti oceno znaka SLOVENIA GREEN (zlat, 

srebrn, bronast) uporabimo belo osnovo, na kateri uporabimo logotip, ki določuje oceno. Naklon iz 

logotipov I feel Slovenia in Slovenia Green je osnova za rez fotografije. Destinacijski logotip 

uporabimo v negativu (glej: Slika 2). 

 

 

Slika 2: Pol-stranski oglas A 

 

Če želimo prednostno komunicirati, da je destinacija prejemnica znaka SLOVENIA GREEN in ocena 

znaka ni v ospredju, uporabimo znak SLOVENIA GREEN v negativu. Enako kot pri zgornjem oglasu 

priporočamo uporabo fotografije, ki komunicira zeleni USP destinacije in podlago v zeleni barvi 

(C:45, M:0, Y:100, K:25). Naklon iz logotipov I feel Slovenia in Slovenia Green je osnova za rez 

fotografije. Destinacijski  logotip uporabimo v negativu (glej: Slika 3 in 4). 
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Slika 3: Pol-stranski oglas B 

 

 

Slika 4: Pol-stranski oglas C 
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Uporaba znamke Slovenia Green  

 

 

 

Možnosti uporabe znamke v katalogih in drugih tiskovinah: 

- Logotip Slovenia Green lahko skladno s priročnikom uporabe logotipa Slovenia Green 

uporabljamo komplementarno ob logotipu  I feel Slovenia. To uporabo priporočamo v 

primeru izdelave promocijskih tiskovin, kjer izpostavitev ZELENE komponente predstavlja  

dodano vrednost (npr. Katalog zelenih destinacij in ponudnikov) in v primeru zelenih 

kampanj.  

- Samostojen logotip Slovenia Green sicer v tiskovinah vedno uporabljamo skupaj s kratko 

predstavitvijo (zgodbo) in povezavo na spletno stran slovenia.info, kjer je nacionalni 

certifikacijski program na kratko predstavljen za obiskovalce in turiste. 

- Logotipe certifikatov (Slovenia Green Destination, Slovenia Green Accommodation…) 

uporabljamo pri predstavitvi posamičnih destinacij oz. ponudnikov in so dopolnjeni s 

povezavo na spletno stran Slovenske turistične organizacije.  

 

 

5.2.3. PROMOCIJSKI MATERIALI  

Zasnujemo inovativno linijo Slovenia Green promocijskih izdelkov, ki temeljijo na zeleni zgodbi 

Slovenije in izpostavljajo posamične zelene prednosti in posebnosti Slovenije. Ključno je, da so tudi 

izdelki sami trajnostni v smislu kraja izdelave, načina izdelave ter materialov 

 

5.2.4. DRUŽBENA OMREŽJA I FEEL SLOVENIA  

Zeleno zgodbo Slovenije komuniciramo skladno s priporočili za komunikacijo. Za Facebook 

priporočamo serijo objav z nosilnimi zelenimi fotografijami destinacij, ki smo jih že posneli, različne 

nagradne igre in akcije, ki promovirajo znamko Slovenia Green. Na podlagi zelene fotozgodbe 

devetih destinacij se lahko enostavno pripravi prva FB akcija ali nagradna igra. V sodelovanju z 

destinacijami pripravimo različne zelene objave iz nabora zelenih tem in vsebinskih sklopov, 

povezanih s 6 sklopi kriterijev. Destinacije v sodelovanju z ljudmi, ki delujejo v lokalnem okolju, 

npr. gozdarji, varuhi narave, zeliščarji, … pošljejo fotografije in informacije za opis. Za osveščanje 

turistov o pomembnosti ohranjanja okolja lahko pripravijo tudi poučne akcije v obliki stripov ali z 

vpeljavo likov.   

 

5.2.5. ODNOSI Z JAVNOSTMI  

Komunikacijo z javnostmi izvajamo skladno z vsebinsko opredelitvijo zelenega značaja. Za širjenje 

zelene zgodbe Slovenije uporabljamo obstoječe oblike komuniciranja. Domače in tuje novinarje 

obveščamo o novih prejemnikih znaka Slovenia Green in jih obenem informiramo o ZSST. Tudi v  

primeru novic, ki se nanašajo na destinacije in ponudnike, vključujemo informacijo o njihovem 

certifikatu, kolikor nam vsebina to dopušča. Pri komuniciranju s strokovnimi javnostmi se 

osredotočamo na predstavitev ZSST kot edinstvenega nacionalnega programa certificiranja zelenih 

destinacij, ki je mednarodno primerljiv. Za splošne javnosti redno pripravljamo zelene – trajnostno 

naravnane zgodbe iz Slovenije, ki podpirajo zeleni značaj in njegovih 6 vsebinskih sklopov.  

 

Znamka I feel Slovenia Green Active Healthy nosi krovno zgodbo zelene Slovenije. Znamka 

Slovenia Green podkrepi to zgodbo z vpeljavo certificiranja zelenih destinacij in ponudnikov in ji 

daje dodatno kredibilnost. 
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5.2.6. UREDNIŠKI KOLEDAR  

Pripravimo uredniški koledar za promocijo zgodbe zelene Slovenije in destinacij, ponudnikov ter 

doživetij SLOVENIA GREEN. 

V procesu certificiranja za pridobitev znaka Slovenia Green destinacije pridobijo podatke za 

kazalnike in pripravijo ter izpostavijo tudi njihove zelene USP-je. Vse te informacije in podatki 

lahko služijo kot vir za pripravo novic in sporočil za različne javnosti.  

 

5.2.7. PROMOCIJSKI DOGODKI IN SEJMI 

Vzpostavitev Zelene točke na sejmih. Na tej točki omogočimo udeležbo certificiranim zelenim 

destinacijam in/ali ponudnikom. Informatorji na tej točki so hkrati ambasadorji celotne zelene 

Slovenije. Zanje pripravimo materiale o zeleni zgodbi, ZSST in zelenih dejstvih. Osrednja zgodba je 

specifična ponudba zelenih doživetij, ki se navezuje na zgodbo zelene Slovenije.  

 

5.2.8. OBLIKOVANJE NOVEGA NATEČAJA ZA ZELENE PONUDNIKE 

 

Priporočamo razpis novega natečaja za najbolj zeleno doživetje po vzoru Sejalca, ki ga STO 

razpisuje za najbolj inovativne produkte. Na ta način lahko spodbujamo destinacije in ponudnike, 

da pripravijo zelena doživetja. Pri oblikovanju zelenih doživetij ponudniki sledijo Priročniku zelenih 

doživetij. Kriterij za izbor naj bo tudi kakovost izvedbe in tržna predstavitev zelenih doživetij.   

Nagrajenci natečaja nato postanejo zeleni ambasadorji promocije Slovenije in jih STO izpostavi v 

različnih promocijskih kanalih ter na sejmih in borzah.  

 

6. Priporočila za trženje zelene zgodbe in znamke 

Slovenia Green na ravni destinacij 

6.1. Lasten zeleni značaj in zeleni USP 

ZSST destinacije spodbuja, da pri razvoju ponudbe razvijajo lasten zeleni značaj – nekaj, kar jih 

dela drugačne, edinstvene, razlikovalne na področju zelene vizije in te posebnosti znotraj znaka 

SLOVENIA GREEN tudi ustrezno komunicirajo.  

Kot smo že omenili, vsaka destinacija v sklopu svojega lokalnega značaja izpostavi svoja 

prizadevanja po izpostavljenih vsebinskih področjih ter opredeli svoj krovni »zeleni USP«,  ki 

predstavlja ključno zeleno značilnost destinacije, ki jo najbolj razlikuje od drugih in na kateri želi 

graditi prepoznavnost kot zelena destinacija. Spodaj navajamo primer Ljubljane, lasten zeleni 

značaj in krovni zeleni USP ostalih osmih pilotnih destinacij je opredeljen v PRILOGI 2.  
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Primer:  

Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016 

Ljubljena prestolnica je mesto za uživanje in vseevropski zgled, kako organizirati življenje v mestu, 

ki je okolju, bivanju in turističnemu obisku prijazno. 

 
Lokalni zeleni značaj  

 

 
Krovni zeleni USP 

 

Naj zelena 

doživetja 
 

 

Ni skrivnost, da ima Ljubljana 

zeleno dušo. Kot Zelena 

prestolnica Evrope 2016 je zgled 

vsem, kako organizirati življenje v 

mestu, ki je naravi, bivanju in 

obisku prijazno. Zelene točke 

Ljubljane vabijo na romantične 

razglede, mestno središče je kot 

zelena dnevna soba na prostem. 

 

Ljubljana je z več kot 542 m² 

javnih zelenih površin na 

prebivalca eno najbolj zelenih 

mest Evrope, ki ohranja prijaznost 

manjše prestolnice in hkrati 

združuje vse, kar imajo evropska 

velemesta. 

 
Kolesarski izlet po Ljubljani 

Kulinarična ali pivovska tura z 

Okusi Ljubljane 

Veslanje stoje (supanje) po 

reki Ljubljanici 

 

6.2. Lastni mediji in kanali 

6.2.1. SPLETNA STRAN 

Spletna stran destinacije je virtualni obraz destinacije z globalnim dosegom. Zato je pomembno, da 

so na spletni strani informacije o vključenosti destinacije k znamki Slovenia Green ažurne, vsebine 

zanimive, predvsem pa podprte s kakovostnimi vizualnimi elementi (fotografijami). Na spletni 

strani je pomembno, da se nameni poseben prostor, kamor se zapiše novica o pridobitvi znaka 

Slovenia Green. V koliko stran dopušča, je priporočljivo, da se zeleni zgodbi nameni poseben meni 

(zavihek), kamor se vnašajo tudi vse novice in novosti, ki se tematsko navezujejo na zelene 

vsebine. Vse to namreč krepi in utrjuje prednosti znamke Slovenia Green. Da bi se pomembnost 

znaka in prestižni naziv destinaciji pridal ugled in status odličnosti z vidika zelenih praks, je 

pomembno, da se logotip postavi na vidno mesto na domači stran destinacije. Logotip je nato 

potrebno povezati s podstranjo Slovenske turistične organizacije, kjer je na voljo več informacij o 

pomenu znaka. Samo na ta način bodo uporabniki spletne strani zaznali, da gre za pomembno 

priznanje, ki potrjuje odličnost destinacije in prispeva pri gradnji njenega ugleda. 

 

6.2.2. E-NOVICE, MAILINGI  

Mesečne e-novice in vsa obveščanja prek elektronske pošte so priložnost, da destinacije utrjujejo 

svojo podobo zelenih destinacij. Priporočamo, da se pri vsakokratni komunikaciji v besedilo vključi 

informacija (najbolje s povezavo na spletno stran), da je destinacija imetnica prestižnega znaka 

Slovenia Green. Poleg tega je mogoče v elektronsko sporočilo umestiti še logotip znaka, ki naj bo 

povezan s podstranjo, kjer so zapisani podatki o znaku Slovenia Green.  Prav tako je pomembno, 

da se pri komunikacije prek elektronske pošte v podpis doda znak Slovenia Green s povezavo na 

spletno stran (podstran z informacijami o znaku). Znak je tudi nameščeno v nogo e-novic oz. na 

ustrezno mesto, kjer je dobro izpostavljen. 
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Primer novice: 

Mesto Celje vstopilo v Zeleno shemo slovenskega turizma 

Celje, 8. oktober 2015 - Mestna občina Celje se je pridružila 15 destinacijam, ki so vstopile v pilotni 

nacionalni program za pospeševanje trajnostnega razvoja, imenovan Zelena shema slovenskega 

turizma (ZSST). Nosilec projekta je Slovenska turistična organizacija, koordinator projekta za Celje 

pa Zavod Celeia Celje. 

Zelena shema slovenskega turizma je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja 

trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem 

in ekonomskem. V Mestni občini Celje smo se odzvali na javni poziv za destinacije in se priključili 

prvim pilotnim slovenskim turističnim destinacijam, ki bodo ocenjene po ZSST. 

Pridobitev znaka SLOVENIA GREEN 

Čaka nas več korakov – od pridobivanja podpore v lokalnem okolju, anketiranja turistov, podjetij in 

lokalnega prebivalstva, preko zbiranja in analize podatkov, do priprave končnih poročil. Tako bomo 

pridobili celovit vpogled v trajnost destinacije in mednarodno primerljivo oceno, pa tudi nabor 

ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti. Poleg tega se bomo s pridobitvijo znaka Slovenia 

Green Destination na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi 

prijazna destinacija. 

Vir: http://moc.celje.si/novice-in-obvestila/4409-mesto-celje-vstopilo-v-zeleno-shemo-

slovenskega-turizma 

 

6.2.3. SOCIALNA OMREŽJA 

Socialna omrežja nam omogočajo neposreden stik z našimi obiskovalci, ki si želijo neposredne 

komunikacije in zanimivih vsebin. Zeleni značaj destinacij bo prek socialnih omrežij najbolje 

izpostavljen prek uporabe kakovostnega foto in video materialov in kratkim, a zanimivim 

vsebinam. Priporočamo, da se na naslovni sliki (cover photo) vključi znak Slovenia Green, lahko pa 

tudi na manjši, profilni sliki (profile picture). Pri oblikovanju tedenskega oz. mesečnega koledarja 

objav priporočamo, da se vsaj 1x teden ena objava nameni utrjevanju podobe zelene destinacije. 

Vsebinsko naj se objava navezuje na komunikacijska izhodišča ZSST ter poleg fotografije doda še 

hash tag #SloveniaGreen 

Primer objave: 

Rogla-Zreče je ponosna dobitnica srebrnega znaka Slovenia Green. S pristopom k Zeleni shemi 

slovenskega turizma se destinacija pridružuje samemu vrhu slovenskih mestnih občin, ki si 

prizadevajo za zelene ukrepe in razvoj na področju turizma. Rogla-Zreče se bo še naprej 

zavzemala za razvoj trajnostnega turizma ter s tem pozitivno vplivala na naravno okolje, lokalno 

skupnost in gospodarstvo. 

 

6.2.4. TISKOVINE IN PROMOCIJSKI MATERIALI 

Pri vseh tiskovinah in promocijskih materialih je pomembno, da se vključi znak Slovenia Green, ne 

glede na to, katerim javnostim je tiskovina namenjena. Znak Slovenia Green je smiselno vključiti 

na vse promocijske materiale, saj destinaciji dviguje kredibilnost in krepi podobo kakovostne 

zelene destinacije. Pripadnost družini Slovenia Green je tako zaznana kot prestižna dodana 

vrednost. 

 

http://moc.celje.si/novice-in-obvestila/4409-mesto-celje-vstopilo-v-zeleno-shemo-slovenskega-turizma
http://moc.celje.si/novice-in-obvestila/4409-mesto-celje-vstopilo-v-zeleno-shemo-slovenskega-turizma
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6.2.5. OGLASI 

Pri oglasih je uporaba znaka Slovenia Green priporočljiva, v kolikor format oglasa to omogoča. Pri 

tiskanih oglasih je mogoče vključiti znak Slovenia Green ter dodati stavek - ponosen član družine 

Slovenia Green in navesti spletno stran, ki ponuja več informacij o ZSST. Enako se priporoča za 

televizijske in digitalne oglase, medtem ko je pri radijskem oglaševanju vključitev informacije 

odvisna od pogojev, ki so na voljo in cilja oglaševanja. 

 

Primer oglasa: 

 

 

6.2.6. SPOROČILA ZA JAVNOST, ČLANKI, TISKOVNE KONFERENCE 

Komuniciranje z mediji in drugimi interesnimi skupinami je podvržena specifičnim zakonitostim, ki 

upoštevajo novinarski diskurz in informacije podajajo na točen, jasen, relevanten in ažuren način. 

Priporočljivo je, da se pri vseh sporočilih za javnost, člankih in na tiskovnih konferencah izpostavi, 

da je destinacija vključena v iniciativo Slovenia Green in povezavo www.slovenia.info. V sporočilih 

za javnost je lahko podatek zapisan kot del besedila ali pa ob koncu zapisa. Pomembno je tudi, da 

je na dokumentu, kjer je zapisano sporočilo, poleg logotipa destinacije, tudi znak Slovenia Green. 

Enako je pri člankih. Na tiskovnih konferencah se ob predstavitvi destinacije izpostavi, da je 

destinacija prejela prestižni certifikat Slovenia Green ter na kratko navede, katere so tiste glavne 

prednosti, ki upravičujejo ta naziv zeleni USP. 
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Primer sporočila za javnost: 

GLAVA 

Destinacija Laško - sotočje dobrega je prejemnica bronastega znaka SLOVENIA GREEN 

destination 

1. MAREC 2016 PODPIS ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA TURIZMA   

Ljubljana, 1. marec 2016 – V okviru Zelene sheme slovenskega turizma SLOVENIA 

GREEN je potekala podelitev znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION osmim novim 

trajnostnim destinacijam, med katerimi je destinacija Laško - sotočje dobrega prejela 

bronasti znak. 

Laško kot  najbolj zelena destinacija slovenskega turizma 

Laško se tako pridružuje osmim slovenskim destinacijam, ki uresničujejo in spodbujajo 

trajnostni turizem ter s tem pozitivno vplivajo na naravno okolje, lokalno skupnost in 

gospodarstvo. Slovenija, ena petih najbolj zelenih držav sveta, v sodelovanju z akreditiranim 

partnerjem GoodPlace, Zavodom trajnostnega turizma, v skladu z mednarodnimi merili 

ocenjuje, kako zelene in trajnostne so posamezne slovenske občine in destinacije. Gre za celostni 

pilotni nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v 

turizmu.  

Laško je z vključitvijo v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) v vrhu slovenskih mestnih 

občin, ki si prizadevajo za zelene ukrepe in razvoj na področju turizma. Znotraj destinacije 

Laško – sotočje dobrega pa k zelenemu turizmu prispeva tudi Thermana Laško, ki je že 

pred leti prejela okoljski znak EU marjetica, na preteklih Dnevih slovenskega turizma pa 

tudi znak Slovenia Green Accommodation. 

Pridobitev znaka Slovenia Green Destination bo destinaciji Laško služila za mednarodno 

primerljivo oceno in pa tudi za nabor ustreznih izboljšav v prihodnosti ter večjo 

prepoznavnosti na domačem in tujih trgih. 

----------------------------------- 

Več informacij:  

TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško 

T: 03 733 89 50 

M: 051 305 466 

E: tic@stik-lasko.si 

E: info@lasko.info 

NOGA 

 

6.2.7. PREDSTAVITVE, SEJMI 

Na vseh javnih predstavitvah in sejmih se destinacije predstavljajo tako, da na svoje 

predstavitvene materiale (letake, brošure, zastavice, roll up panoje), na ustrezno mesto namestijo 

znak Slovenia Green in povezavo na www.slovenia.info. Prestiž znaka javnosti komunicira zeleni 

značaj in dviguje ugled ter obiskovalcem omogoča, da se vzpostavijo simbolične vzporednice, ki 

obiskovalcem sporočajo kakovost destinacije in povečujejo zaupanje in željo po odkrivanju 

mailto:tic@stik-lasko.si
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PRILOGA 1:  

 

Destinacijski management  -  

zeleni značaj  
Povzetek ključnih primerjalnih zelenih prednosti 

(močnih točk) pilotnih 9 destinacij SLOVENIA 

GREEN: 

 

obstoj in uresničevanje zelenih politik, 

veljavna strategija razvoja turizma, 

zadovoljstvo obiskovalcev z izkušnjo 

na destinaciji,  

urejenost in dostopnost pohodniških 

poti. 

 

Ključne prednosti lahko naštejemo ali zgodbarsko 

povežemo v nekaj ključnih zelenih sporočil, 

primernih za komunikacijo z vsemi javnostmi 

(desno v okvirčku): 

 

 

 

 

 

 

Narava in pokrajina - zeleni značaj 

Povzetek ključnih primerjalnih zelenih prednosti 

(močnih točk) pilotnih 9 destinacij SLOVENIA 

GREEN: 

 

bližina zavarovanih območij narave, 

dostop do zelenih površin, 

zelena doživetja v naravi (pešcem in 

kolesarjem prijazno okolje), 

biotska raznovrstnost in pestrost, 

turizem nima negativnega vpliva na 

naravo. 

 

Ključne prednosti lahko naštejemo ali zgodbarsko 

povežemo v nekaj ključnih zelenih sporočil, 

primernih za komunikacijo z vsemi javnostmi 

(desno v okvirčku): 

 

 

 

PRIMER KOMUNICIRANJA:  

ZELENA ZGODBA DESTINACIJSKEGA 

UPRAVLJANJA: 

Slovenija je zelena. Nacionalni program 

SLOVENIA GREEN je obljuba zelene 

prihodnosti. Vedno več zelenih destinacij in 

ponudnikov si želi dobro vplivati na okolje in lokalno 

skupnost. 

Ponosni smo na neokrnjeno zeleno naravo in 

na naše zeleno ravnanje. Pod okriljem 

SLOVENIA GREEN uresničujemo zelene politike 

in ustvarjamo zelena doživetja. Številne urejene 

pohodniške poti vabijo na odkrivanje. Ko obiskovalci 

doživijo zeleno Slovenijo, so preprosto zadovoljni, 

zato našo zeleno misel z veseljem širijo naprej.  

Začutite zeleno, aktivno in zdravo Slovenijo! 

Povsod ste z eno nogo v mestu in z drugo v 

zelenem svetu. Raziščite ga peš ali s kolesom 

in se navzemite zelene energije. 

 

 

PRIMER KOMUNICIRANJA:  

ZELENA ZGODBA NACIONALNEGA ZNAČAJA V 

POVEZAVI Z NARAVO IN POKRAJINO: 

Slovenija je dežela, ki pripoveduje zeleno 

zgodbo. Kamorkoli se ozremo, proti alpskim 

vrhovom, zelenim gozdovom, jadranskemu morju, 

skrivnostnemu Krasu, vinogradom ali panonskim 

ravnicam, vse je zeleno. Vse povezuje zelena 

ljubezen. 

To je ljubezen do narave in neverjetne biotske 

raznovrstnosti. Naši gozdovi so ponekod 

nedotaknjeni že tisočletja. Več kot tretjino ozemlja 

Slovenije predstavljajo zaščitena območja Natura 

2000. 

Nedotaknjene zelene kotičke s previdnostjo 

delimo, saj so krhki in občutljivi. V tem je 

njihova največja lepota. 
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Okolje in podnebje - zeleni značaj 

Povzetek ključnih primerjalnih zelenih prednosti 

(močnih točk) pilotnih 9 destinacij SLOVENIA 

GREEN: 

varovanje okolja, 

kakovost pitnih vod in kopališč, 

čist in dober zrak, 

odgovorno ravnanje z odpadki, 

sistemi za preprečevanje 

onesnaževanja, 

pridobivanje in raba zelenih energij. 

 

 

Ključne prednosti lahko naštejemo ali zgodbarsko 

povežemo v nekaj ključnih zelenih sporočil, 

primernih za komunikacijo z vsemi javnostmi 

(desno v okvirčku): 

 

 

 

Kultura in tradicija - zeleni značaj 

Povzetek ključnih primerjalnih zelenih prednosti 

(močnih točk) pilotnih 9 destinacij SLOVENIA 

GREEN: 

ohranjanje tradicionalnega sloga in 

videza arhitekture, 

vpletanje dediščine v nosilno turistično 

zgodbo, 

zaščita zgodovinskih in arheoloških 

artefaktov, 

Unescova dediščina, 

kulturne ustanove - ohranjanje in 

interpretacija kulturne dediščine, 

programi povezovanja na področju 

kulture in gastronomije. 

 

Ključne prednosti lahko naštejemo ali zgodbarsko 

povežemo v nekaj ključnih zelenih sporočil, 

primernih za komunikacijo z vsemi javnostmi  

(desno v okvirčku): 

 

 

 

 

PRIMER KOMUNICIRANJA:  

ZELENA ZGODBA NACIONALNEGA ZNAČAJA V 

POVEZAVI Z OKOLJEM IN PODNEBJEM: 

V Sloveniji dihamo svež zrak in uživamo zdrave 

vode.  

Ponosni smo na eno najvišjih kakovosti pitnih 

voda na svetu. Osvežimo se lahko izpod pipe ali z 

naravno izvirsko vodo, s studenčnico ali s slavno 

mineralno vodo, ki izvira iz čistih globin narave. 

Vodi nas zelena misel. Narediti moramo vse, da 

ohranimo nedotaknjenost narave. Nam boste 

pomagali? 

 

PRIMER KOMUNICIRANJA:  

ZELENA ZGODBA NACIONALNEGA ZNAČAJA V 

POVEZAVI S KULTURO IN TRADICIJO: 

Slovenija je dežela zelenih mest in krajev z 

bogato kulturno dediščino. Nekatere 

znamenitosti so vpisane na prestižni Unescov 

seznam. Ohranjamo tradicionalno arhitekturo in 

varujemo naše zgodovinske zaklade. 

Imamo zelena srca. Okolje, v katerem živimo, 

nam pogosto pomeni največ. Zelene kotičke s 

posebnim zadovoljstvom razkažemo popotnikom, ki 

cenijo trajnostno ravnanje in razvoj.  

Na novo odkrivamo tradicionalne okuse in 

lokalno gastronomijo. Začutite naše vezi s 

preteklostjo. Naj se vas dotakne nostalgija, ki 

navdihuje zeleni danes in jutri. 
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Družbena (socialna) klima –  

zeleni značaj 

Povzetek ključnih primerjalnih zelenih prednosti 

(močnih točk) pilotnih 9 destinacij SLOVENIA GREEN: 

 

vpetost zelenih prizadevanj v 

izobraževalni in šolski sistem, 

občutenje varne, urejene in pravične 

destinacije, 

vključevanje vseh deležnikov v razvoj 

turizma, 

zadovoljstvo lokalnih prebivalcev in 

obiskovalcev s turizmom, 

dostopnost z javnimi prevoznimi  

sredstvi. 

 

Ključne prednosti lahko naštejemo ali zgodbarsko 

povežemo v nekaj ključnih zelenih sporočil, primernih 

za komunikacijo z vsemi javnostmi  

(okvirček desno):  

 

 

 

Poslovanje turističnih podjetij - 

zeleni značaj 

Povzetek ključnih primerjalnih zelenih prednosti 

(močnih točk) pilotnih 9 destinacij SLOVENIA 

GREEN: 

 

vključevanje turističnih podjetij v zelene 

politike in trajnostni razvoj, 

izobraževanje ponudnikov, 

ponudniki s trajnostnimi certifikati.  

 

Ključne prednosti lahko naštejemo ali zgodbarsko 

povežemo v nekaj ključnih zelenih sporočil, 

primernih za komunikacijo z vsemi javnostmi 

(okvirček spodaj): 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER KOMUNICIRANJA:  

ZELENA ZGODBA NACIONALNEGA ZNAČAJA V 

POVEZAVI Z DRUŽBENO (SOCIALNO KLIMO): 

Zelena prizadevanja in skrb za trajnostni 

razvoj prenašamo na naše zanamce. 

Želimo si, da bi zmeraj čutili varnost, urejenost 

in pravičnost v okolju, ki nas povezuje. 

Lepo je, če lahko doživite deželo, kjer smo 

prebivalci naravno gostoljubni in zadovoljni s 

turizmom. 

V sLOVEniji smo zeleni, ker delujemo in živimo 

zeleno. Pomagajte nam širiti zeleno misel. 

 

 

PRIMER KOMUNICIRANJA:  

ZELENA ZGODBA NACIONALNEGA ZNAČAJA V 

POVEZAVI S POSLOVANJEM TURISTIČNIH 

PODJETIJ: 

Za zeleno prihodnost si zavzemamo v tesnem 

sodelovanju s turističnimi podjetji in 

ponudniki. 

Z osveščanjem in izobraževanji pomagamo na 

poti uresničevanja zelenih obljub.  

Vedno več slovenskim ponudnikom lahko 

zaupate, ker so prejemniki  trajnostnih 

certifikatov in nosilci znakov kakovosti 

SLOVENIA GREEN. 



Priročnik za trženje znamke in destinacij SLOVENIA GREEN, 
Junij 2016 

 

Page 25 of 29 
 

PRILOGA 2:  

 

Idrija - Unescovo mesto 
Ob stičišču alpskega in kraškega sveta Unescova dežela vabi k odkrivanju rudarskega 

življenja in naravnih lepot Geoparka. 

Lokalni zeleni značaj Krovni zeleni USP Naj zelena doživetja 

 

Prepletanje alpskega in kraškega 

sveta na zahodu Slovenije je 

ustvarilo čudovito naravo, ki se 

dviguje nad najstarejšim 

slovenskim rudarskim mestom. 

Idrija je Unescova dežela. Na 

seznamu svetovne dediščine so 

mestno jedro z rudnikom živega 

srebra in naravne privlačnosti 

Geoparka Idrija. 

 

 

Geopark Idrija (2010) obsega 

celotno območje občine Idrija. Je 

območje z izjemnimi geološkimi 

posebnostmi na prehodu med 

Alpami in Dinaridi. Vanj so 

vključeni Divje jezero, rudišče 

živega srebra, Idrijski prelom in 

Antonijev rov kot mednarodno 

priznani geološki pojavi. Reka 

Idrijca je ena najčistejših in za 

ribolov najprivlačnejših slovenskih 

rek. 

 

 

Ribolov z Ribiško družino Idrija v 

kristalni Idrijci 

 

Kolesarjenje od Idrije do kopališča 

na Lajštu 

 

Sprehod po Rakah do Divjega 

jezera 

 

 

 

Kamnik - naročje Alp 

Srednjeveško mestece v objemu alpske idile Velike planine. 

Lokalni zeleni značaj Krovni zeleni USP Naj zelena doživetja 

 

V naročju Kamniško-Savinjskih Alp 

utripata srednjeveško mesto 

Kamnik in zeleno podeželje. Le 

streljaj od prestolnice Ljubljane je 

čisto drug svet. Visokogorska 

planota Velika planina se zdi kot 

pravljica z lesenimi hiškami. V eno 

redkih še živih pastirskih naselij v 

Evropi se vsako poletje preselijo 

pastirji z živino. 

 

 

Kamnik, mesto v naročju planin – 

srednjeveško mesto od katerega 

je le streljaj oddaljena najlepša 

slovenska planota, Velika planina, 

in celotno območje Kamniško-

Savinjskih Alp, ki ponuja številne 

možnosti za preživljanje časa v 

neokrnjeni naravi. Za vse, ki radi 

dopust preživijo aktivno so na 

voljo lepo urejene in označene 

pohodniške poti, številne možnosti 

kolesarjenja in sproščanja v 

zdravilnih centrih. 

 

 

Oddih med pastirji na Veliki Planini 

 

Okusi Kamnika in izdelava trniča, 

sira ljubezni 

 

Živa voda v Tunjicah in eko svet 

termalnih užitkov v Tuhinjski dolini 
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Žalec - zeleno zlato 
Dežela zelenega zlata vabi na sprehod ali kolesarski izlet med dišečimi nasadi hmelja do 

Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva. 

Lokalni zeleni značaj Krovni zeleni USP Naj zelena doživetja 

 

Spodnja Savinjska dolina leži v 

objemu zelenega zlata, saj se tu 

razprostira kar tri četrtine 

slovenskih hmeljišč. Med nasadi 

hmelja vodijo slikovite pohodniške 

in kolesarske poti. V Žalcu vsako 

poletje praznujejo začetek 

obiranja in na tradicionalen način 

obujajo stare hmeljarske običaje. 

 

Hmelj, hmeljarska in pivovarska 

dediščina ter pohodništvo in 

kolesarjenje med hmeljišči in v 

neokrnjeni naravi (Jama Pekel – 

nacionalni spomenik), v pokrajini z 

bogato zgodovino in kulturno 

dediščino (Rimska nekropola – 

nacionalni spomenik). 

Kolesarjenje ali pohod med nasadi 

hmelja 

Ekomuzej hmeljarstva in 

pivovarstva Slovenije 

Kulinarični užitki in dobrote 

Zelenega zlata 

 

 

 

Rogla - Zreče - gorski wellness 
Gorski wellness med Zreškim in Ribniškim Pohorjem, kjer se svetlikajo Lovrenška jezera 

in zdravi z več kot 8000 let staro šoto. 

Lokalni zeleni značaj Krovni zeleni USP Naj zelena doživetja 
 

 

Srednjegorski zrak, ki podnevi 

dovaja kisik in ponoči krepi 

spanec, je Rogli prinesel sloves 

naravnega klimatskega zdravilišča. 

Med Zreškim in Ribniškim 

Pohorjem se svetlikajo barjanska 

okna ali Lovrenška jezera, kjer se 

v mokriščih sredi gozdov že več 

kot 8.000 let nalaga zdravilna 

pohorska šota.  

 

 

Ključna zelena značilnost naše 

destinacije je Pohorje in Rogla kot 

osrednja točka s svojo raznoliko 

floro in favno, ki jo dopolnjujeta 

voda, zrak in šota, kot dodatni 

elementi zdravja in dobrega 

počutja.  

 

Gorski wellness in obloga iz 

pohorske šote 

Sprehod do Lovrenških jezer sredi 

šotnega barja 

Piknik v naravi in Okusi Rogle 
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Laško - sotočje dobrega 
Zdravilni vrelci iz rimskih časov razvajajo v Thermani in Rimskih toplicah, pivo, cvetje in 

med pa obarvajo pestro lokalno ponudbo. 

Lokalni zeleni značaj Krovni zeleni USP Naj zelena doživetja 

 

Na sotočju dobrega se vrstijo 

zelena presenečenja. V Laškem in 

Rimskih Toplicah so že v času 

starih Rimljanov sloveli po 

zdravilnih vrelcih sredi neokrnjene 

narave ob reki Savinji v vzhodni 

Sloveniji. Danes so domačini znani 

po pivu, cvetju in medu, saj 

ponosno ohranjajo večstoletno 

tradicijo pivovarstva in 

čebelarstva. 

 

Na krovni ravni destinacije je USP: 

zelena, dostopna zdraviliška 

destinacija z avtentičnimi 

zgodbami piva, medu, zelišč in 

edinstvenih laških voda, ki 

povezujejo vse naštete produkte 

in imajo v sebi elemente dobrega, 

zdravega, naravnega. 

Obisk lokalnega čebelarja in 

degustacija dobrot iz panja 

 

Medeno ali pivovsko wellness 

doživetje 

 

Apiterapija v čebelnjaku 

 

 

Celje – biser ob Savinji 
Sodobno urbano središče Celjskih grofov, ki ga boža Savinja in objema zelena pokrajina. 

Lokalni zeleni značaj Krovni zeleni USP Naj zelena doživetja 

 

Znameniti Celjski grofje bi bili 

gotovo ponosni na svoje mesto. 

Antične in srednjeveške 

arhitekturne zgodbe so ujele 

harmonijo s sodobnim urbanim 

okoljem in zeleno pokrajino, ki 

objema mesto. Sprehod po pravi 

gozdni stezici si lahko privoščite le 

nekaj korakov ven iz mestnega 

središča. 

 

Mesto Celje je vedno bolj 

prepoznavno kot aktivna "outdoor" 

destinacija. Iz prepoznavne 

izletniške enodnevne točke, ki je 

obvezno vsebovala ogled Starega 

gradu Celje in muzejev v starem 

mestnem jedru, se razvija v 

večdnevni AKTIVNI CITY BREAK 

Raziskovanje mestnega gozda in 

ogled drevesne hiške 

 

S kolesom ali peš okoli 

Šmartinskega jezera 

 

Adrenalinski podvigi v 

Pustolovskem parku Celjska koča 
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Cerkno - zgodbe v zelenem 
Zeleno, mogočno in skrivnostno hribovje, kjer se pretaka zdravilna energija gozdnega 

selfnessa, pred prihodom laufarjev pa uživa na sodobnem smučišču. 

Lokalni zeleni značaj Krovni zeleni USP Naj zelena doživetja 

 

V objemu mogočnih gozdov se 

pišejo posebne zgodbe. Ena izmed 

njih govori o upanju in pogumu. 

Druga preganja zimo v podobi 

tradicionalnega laufarja. Odkrijte 

svojo ob zdravilni energiji 

gozdnega selfnessa ali na večkrat 

nagrajenem smučišču Cerkno. 

 

Gozdni selfness – inovativna vrsta 

velnesa, ki v ospredje postavlja 

posameznikovo skrb za dobro 

počutje in se odvija v idiličnem 

naravnem okolju, z dodanimi 

naravnimi elementi, viri ter 

lokalnimi produkti. 

Gozdni selfness-razvajanje v 

objemu narave 

Vzpon skozi sotesko Pasice do 

Partizanske bolnice Franja 

Aktiven oddih v Smučarskem 

centru Cerkno 

 

 

 

 

Radlje ob Dravi - zeleni svet 
V objemu Kozjanskih in Pohorskih hribov prepletene kolesarske poti povezujejo 

slovensko in avstrijsko Koroško, osvežitev pa ponuja prvi biološki bazen v Sloveniji.  

Lokalni zeleni značaj  Krovni zeleni USP Naj zelena doživetja 

 

Ljubitelji zelenega turizma so prvi 

biološki bazen v Sloveniji ustvarili 

daleč od mestnega vrveža, v 

zelenih Radljah ob Dravi. Kroženje 

vode poganja le drobna črpalka, 

saj se bazen čisti povsem naravno, 

s pomočjo peščenih filtrov in 

rastlin. Naravno kopališče je v 

objemu travnikov, polj in gozdov 

Koroške. 

 

Vodni park Radlje ob Dravi je prvo 

tovrstno naravno kopališče v 

Sloveniji. Spada med biološke 

bazene in ima 3.152 m2 vodnih 

površin. Celoten sistem poganja le 

4 kW črpalka, čiščenje vode 

poteka brez kemikalij s kroženjem 

prek peščenih filtrov in 

regeneracijskega dela zasajenega 

z rastlinami. 

Osvežitev v prvem biološkem 

bazenu v Sloveniji 

Rekreacijska pot okoli Radelj s 

trim stezo 

Kolesarski izlet z obiskom 

čebelarske delavnice 
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VIRI: 

 

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green za destinacije in ponudnike, Zavod Tovarna 

trajnostnega turizma GoodPlace (Maj 2016, verzija 03) 

Smernice za razvoj zelenih produktov 

Priročnik za uporabo znaka Slovenia Green, Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace (Maj, 

2016) 
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