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Vinarska ulica 14, 2000 Maribor                                                                         
tel.: (02) 228 49 00,  fax: (02) 251 94 82                                                                          
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,                                                                           
http://www.kmetijski-zavod.si/ 
 
  

  

 V Mariboru, 2. 4. 2020 
 
 

Predstavitev mednarodno uveljavljenih okoljskih oziroma trajnostnih 
znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike 

 
 
 
V Sloveniji je od leta 2015 vzpostavljena Zelena shema Slovenskega turizma (ZSST), ki je certifikacijska 
shema in znamka kakovosti. S to znamko označujemo izpolnjevanje zahtev, ki jih za destinacije in 
ponudnike opredeljuje ZSST. Na krovni ravni slovenskega turizma se SLOVENIA GREEN uporablja za 
komuniciranje prizadevanj, ki jih izvajamo v okviru ZSST in za promocijo zelenih destinacij in 
ponudnikov. Znamko lahko uporabljajo zgolj tiste destinacije in ponudniki, ki so vstopili v ZSST in 
izpolnili pogoje za pridobitev znamke. 
 
Upravljalec Zelena shema Slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija, ki shemo aktivno 
upravlja, razvija in nudi izobraževalno podporo. Hkrati pa vzpostavlja promocijske kanale na 
mednarodnem turističnem trgu za promocijo destinacij in ponudnikov, ki imajo znak SLOVENIA 
GREEN.  
 
Ponudniki turističnih nastanitev in gostinski ponudniki lahko pristopijo k zeleni shemi na podlagi že 
pridobljenega enega od mednarodno uveljavljenih okoljskih/trajnostnih znakov.  
 
Mednarodno uveljavljeni okoljski/trajnostni znaki: 
 

1. Znak za okolje EU – EU Ecolabel 

Podjetja, ki so pridobila znak za okolje EU – EU Ecolabel za turistične nastanitve, si prizadevajo za: 
 
• omejeno porabo energije, 
• omejeno porabo vode, 
• spodbujanje uporabe obnovljivih virov in snovi, ki so manj nevarne za okolje, 
• spodbujanje okoljske vzgoje in komunikacije. 
 
Kriteriji za podeljevanje znaka EU za okolje za turistične nastanitve so razdeljeni na obvezna in 
neobvezna merila. Merila se nanašajo na različne kategorije: splošno upravljanje, voda, energija, 
odpadki in odpadne vode ,… 
 
Znak je uradno priznan v celotni Evropski uniji. V Sloveniji je pristojno za podelitev znaka Ministrstvo 
za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (ARSO). Ker na ARSO želijo čim bolj stimulirati rabo tega 

http://www.kmetzav-mb.si/
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evropskega znaka, so se do nadaljnjega odpovedali letnim pristojbinam, ki jih zahtevajo za uporabo 
vsi drugi okoljski znaki in so se preračunale iz letne uporabe znaka. 
Znak za okolje EU se podeli za obdobje, kot je to določeno v Sklepu Evropske komisije za posamezni 
proizvod ali storitev. Za turistične nastanitvene objekte je Evropska komisija dne 25. januarja 2017 
izdala sklep o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje turističnim nastanitvenim objektom 
(SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/175). 
 
Izdajatelj: Evropska komisija, v njenem imenu Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,       
1000 Ljubljana 
Veljavnost: 5 let od objave Sklepa Evropske komisije 
Več informacij: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/  

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/Ecolabel/ecolabel.html 

Kontaktna oseba na ARSO: natalija.ocko@gov.si 
 

 
Slika 1: Logotip Ecolabel 

 
2. Bio hotels 

Znak Bio hotels je primeren za hotele, katerih ciljna skupina so gostje z visokimi ekološkimi merili. 
Člani verige Bio hotels ponujajo 100 % ekološke in okolju prijazne počitnice. Zavezani so visokim 
merilom, ki temeljijo na trajnostni ekonomiji, 100 % ekološko pridelani hrani in pijačam, vključevanju 
lokalnih ponudnikov, okolju prijazni energiji, odgovornemu ravnanju z odpadki in merjenju ogljičnega 
odtisa.  
 

Pogoji za pridobitev znaka je izpolnjevanje kriterijev, ki med drugim zahtevajo: 
• 100% ekološka hrana in ekološki proizvodi v restavracijah; 
• energetski standardi s certificiranjem EKO hotelov; 
• visoki prehrambni in neživilski standardi za večjo trajnost in prijaznost do okolja; 
• uporaba ekološke kozmetike in naravnih čistilnih sredstev; 
• nakup zelene električne energije in papirja iz recikliranih ali trajnostno gospodarjenih gozdov. 
 
Izdajatelj: BIO HOTELS Acquisition, Brunnwald 400, 6465 Nassereith, Avstrija 
Veljavnost: 1 leto 
Več informacij: info@biohotels.info 
Kontaktna oseba: g. Ludwig Gruber 

 

 

 
Slika 2: Logotip BIO HOTELS 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/Ecolabel/ecolabel.html
mailto:info@biohotels.info
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3. Green Globe 

Standard za Green Globe vključuje 44 osnovnih meril, podprtih z več kot 380 kazalniki skladnosti. 
Nekateri kazalniki so obvezni, drugi pa izbirni. Razlikujejo se glede na vrsto potrdila, geografsko 
območje in lokalne dejavnike. Standard za Green Globe se pregleda in posodobi dvakrat letno. 
 
Pogoji za pridobitev:  
Izpolnjevanje vseh obveznih in najmanj 51 % izbirnih kazalnikov, ki pokrivajo naslednje stebre 
trajnostnega poslovanja: 
• trajnostni management, 
• družba/ekonomija, 
• kulturna dediščina, 
• okolje. 
 
Certifikacija Green Globe zagotavlja certifikacijske standarde za več kategorij, med temi tudi za 
atrakcije, hotele in resorte ter restavracije. 
 
Izdajatelj: Green Globe Ltd, 5230 Pacific Concourse Drive, Suite 102, Los Angeles, California 90045, 
ZDA 
Veljavnost: 1 leto 
Več informacij: www.greenglobe.com  
Nacionalna kontaktna točka: Zavod Tovarna trajnostnega turizma Ljubljana (ideje@goodplace.si)  
 

 
Slika 3: Logotip Green Globe 

 
4. Zeleni ključ 

 
Vodilni standard odličnosti predstavlja Zeleni ključ, na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega 
delovanja v turistični industriji. Znak pridobijo turistična podjetja, ki izpolnjujejo stroge kriterije 
Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE. Gostje, ki za svoje bivanje izberejo turistični obrat z 
okoljskim znakom Zeleni ključ, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Certificirani obrati 
dosegajo in vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in letnih kontrolnih 
pregledov na lokaciji.  
 
Obrati, ki pridobijo okoljski znak Zeleni ključ, morajo izpolnjevati stroge okoljske zahteve. Kriterije so 
razvili za: 
• hotele in hostle,  
• kampe in počitniške parke,  
• manjše nastanitvene obrate,  
• konferenčne centre,  

http://www.greenglobe.com/
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• restavracije in  
• turistične atrakcije. 
 
Pogoji za pridobitev znaka:  
Izpolnjevanje vseh obveznih in določen odstotek izbirnih indikatorjev, ki pokrivajo 13 področij:  
 
• okoljsko upravljanje,  
• vključenost osebja,  
• informiranje gostov,  
• voda,  
• pranje in čiščenje,  
• odpadki,  
• energija,  
• hrana in pijača,  
• notranje okolje,  
• zelene površine,  
• korporativna družbena odgovornost,  
• aktivnosti v naravi in 
• administracija. 
 
Izdajatelj: Foundation for Environmental Education, Green Key, Scandiagade 13, 2450 København SV 
2450, Denmark  
Veljavnost: 1 leto  
Več informacij: www.greenkey.global  
Nacionalna koordinacija: Društvo DOVES-FEE SLOVENIA, Cesta solinarjev 4, 6320 Portorož – 
Portorose 
Več informacij v slovenskem jeziku: www.zelenikljuc.si, info@zelenikljuc.si 
 
 

5. Travelife 

 
Mednarodna certifikacijska shema za trajnostni turizem je Travelife, ki deluje pod okriljem 
britanskega združenja turističnih agencij ABTA. Travelife svojim članom z vpeljavo predvsem 
procesnih sprememb pri poslovanju pomaga znižati stroške ter izboljšati okoljske, socialne in 
ekonomske vplive. Nastanitve, ki izpolnjujejo kriterije, prejmejo znak Travelife Gold, obstaja pa tudi 
sistem indikatorjev Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj. 
 
 
 
Pogoji za pridobitev znaka: 
Obvezni so vsi indikatorji. Travelife nastanitve glede na velikost deli v tri skupine; nastanitve z do 30 
ležišči morajo zadostiti 110 merilom, srednje velike nastanitve z do 160 ležišči 150 merilom, večji 
hoteli pa 163 merilom. 
 
Indikatorji pokrivajo naslednja štiri glavna področja: 
• management (politike poslovanja, zakonodaja, zaposleni, komunikacija), 

Slika 4: Logotip 

Green Key 

mailto:info@zelenikljuc.si
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• okolje (energija, voda, odpadki, škodljive snovi, živalstvo in rastlinstvo), 
• družba in skupnost (dobrobit zaposlenih, človekove pravice, lokalna skupnost), 
• dobavna veriga (dobavitelji, gostje). 
 
Izdajalec: ABTA Ltd, 30 Park Street, London SE1 9EQ, Velika Britanija 
Veljavnost: 2 leti  
Več informacij: www.travelifestaybetter.com  
Nacionalna kontaktna točka: Zavod Tovarna trajnostnega turizma, Ljubljana (ideje@goodplace.si) 
 

 
Slika 5:Logotip Travelife 

 
6. EMAS 

Shema EMAS (ECO - Management and Audit Scheme - sistem EU za okoljevarstveno vodenje 
organizacij) je namenjena v pomoč organizacijam k povečevanju njihove okoljske učinkovitosti in 
obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo sistema ravnanja z 
okoljem vzpostavljenega po mednarodnem standardu ISO 14001. Okoljska izjava predstavlja glavni 
način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem in je hkrati 
priložnost za promocijo pozitivne podobe organizacije pri kupcih, dobaviteljih, okolici, pogodbenikih 
in zaposlenih.  
 
EMAS zahteva:  

• začetni okoljski pregled, ki podaja izhodiščno stanje za merjenje okoljskega napredka v skladu s 
prilogo I uredbe (Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 
2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo 
(EMAS); ter spremembe: Uredba (ES) št. 017/1505 z dne 28. avgusta 2017  in Uredba (ES) št. 
2018/2026 z dne 19. decembra 2018) 

• vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001 in dodatno izpolnjevanje zakonodaje, 
nenehno izboljševanje, komuniciranje z javnostmi in sodelovanje zaposlenih v skladu s prilogo II 
uredbe; 

• v celoti planirane in izvedene notranje presoje v skladu s prilogo III uredbe, ki so pred postopkom 
verifikacije izvedene vsaj na področjih z najpomembnejšimi vplivi na okolje; 

• okoljsko izjavo za javnost v skladu s prilogo IV uredbe. 

 

Glavni kazalniki se osredotočajo na okoljska področja:  
• energijska učinkovitost,  
• učinkovitost materialov,  
• voda,  



             

6 

 

• odpadki, 
• biotska raznovrstnost in  
• emisije.  
 
Postopek registracije po EMAS je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu akreditiran okoljski 
preveritelj preveri izpolnjevanje zahtev EMAS in potrdi okoljsko izjavo. Potrjeno okoljsko izjavo 
organizacija predloži pristojnemu organu - Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri, ali organizacija 
izpolnjuje kriterije za registracijo, in organizacijo vpiše v register EMAS. 
 
Izdajatelj: Agencija Republike Slovenije za okolje-ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (pristojni organ, 
ki preverja skladnost z zakonodajo ter organizacijo vpiše v register EMAS) in Slovenski institut za 
kakovost in meroslovje-SIQ, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana (akreditirani preveritelj izpolnjevanja zahtev 
uredbe EMAS) 
Veljavnost: 3 leta  
Več informacij: 
ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm  
www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/EMAS/EMAS.html  
www.siq.si/ocenjevanje_sistemov_vodenja/storitve/emas 
Kontaktna točka: SIQ Blanka.kaker@siq.si 

 
 
 
 

7. ECOCAMPING 

 
ECOCAMPING je sistem za upravljanje, ki temelji na sistemu EMAS. 
Uvedba ECOCAMPING upravljanja je namenjena izboljšanju varstva okolja, varnosti in kakovosti v 
kampu. Delovanje kampa se natančno pregleda s strani podeljevalca znaka (Ecocamping e.V.). Ukrepe 
za izboljšanje načrtujejo skupaj s podjetjem. Sestavni del sistema so tudi zahteve, kot so 
usposabljanje osebja, ravnanje z odpadki, poraba energije in vode ter oblikovanje poročila 
ECOCAMPING. Po uspešni vzpostavitvi sistema upravljanja, prejme družba, ki je lastnik kampa, 
certifikat ECOCAMPING. 
 
Kamp se lahko vključi v ECOCAMPING mrežo po pridobitvi ECOCAMPING znaka. V okviru mreže se 
lahko člani udeležujejo delavnic in so deležni svetovanja o posameznih temah vezanih na kampiranje. 
Mreža nudi promocijo kampov v tiskanih in na spletnih medijih ter na evropskih sejmih. Kampi 
prejmejo tudi posebno oznako v številnih evropskih kamping vodnikih (tiskanih in spletnih). 
 
Izdajalec: Ecocamping e.V., Gustav-Schwab-Str. 14 G, 78467 Konstanz, Nemčija 
Rok uporabe: 1 leto  
Več informacij: www.ecocamping.net  

 
 
 
 
 
 

Slika 6: logotip EMAS 

Slika 7:Logotip Ecocamping 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/EMAS/EMAS.html
http://www.siq.si/ocenjevanje_sistemov_vodenja/storitve/emas
mailto:Blanka.kaker@siq.si
http://www.ecocamping.net/
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8. WORLD OF GLAMPING – GREEN 

World of Glamping Green je trajnostna nadgradnja znaka World of Glamping. Gre za mednarodni 
znak s sedežem v Sloveniji. Znak je primeren izključno za glamping ponudnike, ki jih kot take 
prepoznava izdajatelj znaka in, ki obenem izpolnjujejo trajnostna merila, osnovana na kriterijih GSTC 
za podjetja. 
 
Pogoji za pridobitev: 
Glamping ponudnik mora izpolnjevati 50 meril. Vsa merila so obvezna. Merila pokrivajo naslednja 
področja trajnosti: 
• trajnostni management 
• zakonodaja 
• energija 
• voda 
• odpadki 
• nevarne snovi in nevarni odpadki 
• sodelovanje z lokalno skupnostjo 
• zaposleni 
• transport 
• živalstvo in rastlinstvo 
 
Izdajatelj: World of Glamping, Slovenija  
Veljavnost: 3 leta 
Več informacij: www.worldofglamping.com 
Nacionalna kontaktna točka: World of Glamping, info@worldofglamping.com  
 
 

9. LEAF 

LEAF je trajnostni certifikat za restavracije, gostinske verige, kavarne in nekatere druge gostinske 
obrate. V vsaki restavraciji, ki se želi certificirati, preveritelj opravi terensko evalvacijo, hkrati pa mora 
obrat izpolnjevati minimalne zahteve na desetih ključnih področjih trajnosti. Obstajajo tri stopnje 
certifikata.   
 
Pogoji za pridobitev:  
Izpolnjevanje vseh obveznih meril in ostalih meril, ki skupaj prinesejo vsaj 250, 350 ali 375 točk 
(odvisno od stopnje certifikata). Merila pokrivajo naslednje stebre trajnostnega poslovanja: 
• Dobava hrane in meni 
• Zaloge in oskrba 
• Raba energije 
• Raba vode 
• Prostor in lokacija 
• Oprema in dekoracija 
• Raba kemikalij 
• Odpadki in recikliranje 
• Zaposleni 
• Politika podjetja in inovacije 

Slika 8: Logotip World of 

Glamping - Green 

Slika 9: logotip LEAF 

http://www.worldofglamping.com/
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Izdajatelj: Leaders in Environmentally Accountable Foodservice, PO BOX 45026 – Vicotira, BC, Kanada 
Veljavnost: 3 leta 
Več informacij: www.leafme.org/home  
Nacionalna kontaktna točka: Zavod Tovarna trajnostnega turizma Ljubljana (ideje@goodplace.si)  
 
 
Na kratko smo vam predstavili mednarodno uveljavljene okoljske oz. trajnostne znake. Predlagam, 
da si jih pogledate in preučite, ali vam kakšen od njih ustreza in bi ga lahko izvajali. Sedaj je torej 
priložnost, da si pri pridobitvi teh označb pomagate z objavljenim javnim razpisom za spodbujanje 
uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, ki bo potekel 
5. maja 2020. 
 
 
 
Pripravila:  
Martina Gomzi, mag. kmet. 
Terenska kmetijska svetovalka I, 
Svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino 

http://www.leafme.org/home

