POZIV K ODDAJI PRIJAV ZA PRIDOBITEV
ZNAKA SLOVENIA GREEN ZA PONUDNIKE
(Slovenia Green Accommodation, Travel Agency,
Attraction, Beach)

Slovenska turistična organizacija (v nadaljevanju STO) v okviru projekta Zelena shema
slovenskega turizma (v nadaljevanju ZSST) izvaja poziv za ponudnike za pridobitev
znaka Slovenia Green Accommodation, Travel Agency, Attraction in Beach na podlagi
enega izmed obstoječih, s strani sheme verificiranih mednarodnih znakov.
Namen Zelene sheme slovenskega turizma je s praktičnim in učinkovitim orodjem
uvajati in pospeševati uvajanje trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem ter
krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. Deležnikom omogoča pozicioniranje kot
okoljsko, družbeno in ekonomsko odgovornih ponudnikov, doseganje sinergijskih
učinkov na področju trajnostnih prizadevanj, v kolikor je v ZSST vključena tudi vaša
destinacija ter dodatno promocijo v okviru distribucijskih kanalov STO za večjo
prepoznavnost na domačem in tujih trgih.
Vabimo vse, ki ste imetniki enega izmed znakov, ki jih priznava ZSST, da se
vključite v ZSST ter pridobite znak Slovenia Green ustrezne kategorije.
Nastanitve* lahko prejmejo znak Slovenia Green Accommodation na podlagi:
Bio Hotels, Ecocamping, EMAS, EU Ecolabel, Green Globe, Green Key, Travelife ali
World of Glamping Green
*hoteli, apartmaji, gosrke koče in podobni objekti

Turistične agencije lahko prejmejo znak Slovenia Green Travel Agency na podlagi:
Travelife ali Green Globe.
Atrakcije* lahko prejmejo znak Slovenia Green Attraction na podlagi:
Green Globe ali Green Key.
* zabaviščni in tematski parki, živalski vrtovi in akvariji, muzeji in galerije, interpretacijski centri, gradovi,
trdnjave, palače, arheološki parki, večja svetišča (cerkve, samostani), muzejske železnice, vinoteke in
pivovarne ter druge turistične atrakcije.

Plaže/kopališča lahko prejmejo znak Slovenia Green Beach na podlagi:
Modra zastava

Seznam aktualnih znakov za ponudnike, ki jih priznava ZZST, je s podrobnimi opisi in
kontakti v Prilogi 7 k Priročniku Zelena shema slovenskega turizma 2020
(https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskegaturizma/uporabna-gradiva). V Prilogi 2 k priročniku najdete tudi Zeleno politiko
slovenskega turizma.

POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavitelji so lahko nastanitve, turistične agencije, atrakcije in plaže/kopališča, ki
že imajo enega izmed zgoraj naštetih znakov.
Z oddajo prijave se prijavitelj strinja in sprejema vse pogoje, ki so navedeni v javnem
pozivu, in Pravilnik o pridobitvi, vzdrževanju in obnovi znaka Slovenia Green
(https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskegaturizma/uporabna-gradiva) ter potrjuje, da je seznanjen s Priročnikom za pridobitev,
vzdrževanje in obnovo znaka Slovenia Green (https://www.slovenia.info/sl/poslovnestrani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva).

KAKO PRIDOBITI ZNAK SLOVENIA GREEN ZA PONUDNIKE
Za pridobitev znaka so potrebni naslednji koraki:
1. Izpolnitev prijavnice iz priloge.
2. Podpis Zelene politike slovenskega turizma
(https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskegaturizma/uporabna-gradiva).
3. Predložitev dokazila o veljavnosti znaka, ki ga posedujete.
Prijava, z vsemi tremi dokumenti iz prejšnjega odstavka, mora prispeti na elektronski
naslov petra.cad@slovenia.info z zadevo sporočila »Zelena shema slovenskega
turizma 2020« najkasneje do 31. 12. 2020. Prijava z vsemi prilogami mora biti
podpisana, žigosana in skenirana.

STROŠEK PRIDOBITVE ZNAKA
Strošek vstopa in članstva v ZSST ter pridobitve znaka Slovenia Green znaša
150 € + ddv. Enkratni znesek poravnate ob včlanitvi na podlagi računa, ki ga izda STO.
Ponudniki, ki so pridobili znak Slovenia Green, bodo vodeni v registru STO in objavljeni
na portalu slovenia.info. Po pridobitvi znaka Slovenia Green se lahko včlanite tudi v
Konzorcij Slovenia Green.

VAROVANJE PODATKOV
Varovanje osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo
zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, Splošno uredbo o varstvu podatkov
(General Data Protection Regulation, GDPR – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta) in ZVOP-1 ter internim Pravilnikom, ki ureja varstvo osebnih

podatkov na STO. Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo
prijavitelji, je izvedba predmetnega javnega poziva in postopka podelitve znaka
Slovenia Green Destination, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za
lastno evidenco o izidu javnega poziva. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov
tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v
postopkih pred pristojnimi organi.
S pisno zahtevo, poslano na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in
promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov
dpo@slovenia.info, lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz.
omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi podatkov, ki se
obdelujejo v zvezi z vami ter zahtevate prenos podatkov.
Več o varovanju o osebnih podatkih pri STO si lahko preberete na spletnem naslovu:
https://www.slovenia.info/sl/politika-zasebnosti.
STO vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij
javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave
ravnati v skladu z navedenim zakonom.
S pridobitvijo znaka Slovenia Green prejemniki soglašajo, da jih STO navaja kot
prejemnike navedenega znaka v svojih trženjskih aktivnostih.

POMOČ
Za dodatno pomoč se lahko obrnete na petra.cad@slovenia.info ali pokličete na
01 589 8540.

Ljubljana, 23. 1. 2020

Slovenska turistična organizacija
Dimičeva 13
Ljubljana

PRILOGE:
-

Prijavnica za pridobitev znaka Slovenia Green za ponudnike

