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ZADEVA: Akcijski načrt za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma 
  v destinaciji Idrija 2019-2020 
 
 
ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA – ZSST 
 
ZSST je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia 
Green: 

• združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, 
• destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje 

trajnostnega delovanja, 
• skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. 
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Slovenska turistična organizacija se je za trajnostni razvoj zavezala z nacionalno 
strateško usmeritvijo in s tem naredila pomembne korake k bolj trajnostnemu razvoju 
celotne dežele.  
 
 
Upravljalec ZSST je Slovenska turistična organizacija, ki razvija in nudi 
izobraževalno podporo, vzpostavlja promocijske kanale na mednarodnem turističnem 
trgu za promocijo destinacij in ponudnikov, ki imajo znak Slovenia Green. 
 
 
Akreditiran partner z licenco za ocenjevanje in partner Green Destination je 
Zavod tovarna trajnostnega turizma GoodPlace. 
 
 
SLOVENIA GREEN je certifikacijski program in znamka kakovosti, s katero označujemo 
izpolnjevanje zahtev, ki jih za destinacije in ponudnike opredeljuje ZSST. Znamko lahko 
uporabljajo zgolj tiste destinacije in ponudniki, ki so vstopili v ZSST in izpolnili pogoje 
za pridobitev znamke. 
 
 
Nosilec znamke Slovenia Green je Občina Idrija.  
 
 
Zavod za turizem Idrija za Občino Idrija oziroma v njenem imenu: 

• skrbi za zbiranje podatkov, ki dokazujejo, da destinacija izpolnjuje vse pogoje 
kot nosilka srebrnega znaka na vseh ravneh; 

• vrši aktivnosti za pridobitev zlatega znaka; 
• skrbi za akcijski načrt, kot tudi za vse ostale aktivnosti v okviru ZSST; 
• izbira in predlaga projekte za Green Destination TOP100; 

 
 
V okviru vseh aktivnosti, ki jih Zavod za turizem Idrija opravlja v okviru Zelene sheme 
je tudi izpolnjevanje vprašalnika, ki je pogoj, da obdržimo znak, ki smo ga pridobili. 
Vprašalnik obsega vsa področja, ki so vključena v ocenjevanje, ne samo področje 
turizma. Za to, da je vprašalnik izpolnjen in posredovan STO in akreditiranemu 
partnerju za ocenjevanje skrbi Zavod za turizem oziroma Mirka Rupnik, vodja Turistično 
informacijskega centra.  
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Vsekakor nam vključitev v ZSST prinaša več prednosti, kot slabosti, predvsem z vidika 
promocije destinacije Idrija tako na slovenski, kot tudi na evropski in svetovni ravni. 
 
 
V kolikor bi se odločili, da bi iz ZSST izstopili, bi to pomenilo za destinacijo Idrija veliko 
izgubo, hkrati pa bi na Slovenski turistični organizaciji pridobili veliko »črno piko«.  
 
 
V okviru ZSST oziroma v okviru projekta Green Destination TOP 100, ki izbira med 
najboljšimi trajnostnimi projekti in dobrimi praksami, smo lani v Berlinu prejeli nagrado 
za prijavljen projekt Praznik idrijskih žlikrofov, letos pa bili na Malem Lošinju izbrani 
med TOP 100 in zopet dobili priložnost, da se potegujemo za nagrado, v okviru 
prijavljenega projekta Vandranje po gričih. Z obema projektoma je bila Idrija uvrščena 
in promovirana na svetovni ravni, kar si lahko ogledate tudi na: 
 
http://sustainabletop100.org/dest/idrija/ 
 

Trajnostni turizem je turizem prihodnosti, zato ga podpirajmo in razvijajmo 
dalje. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
mag. Valerija Verhovnik, direktorica 
Zavod za turizem Idrija 
 
 


