
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCIJSKI NAČRT ZA DOSEGANJE MERIL  ZNAKA 

SLOVENIA GREEN DESTINATION 2021 -2024 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: Akcijski načrt za doseganje meril znaka 
 Slovenia Green Destination 2021 - 2024
 
Naročnik: Občina Škofja Loka 
 Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka 
 
 Odgovorna oseba: 
 Tine Radinja, župan 
 
Izdelovalec: Razvojna agencija Sora, d. o. o., Turizem 
 Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka 
 
Datum izdelave: 25. maj 2022 
 
Vodja projekta: Dean Jug 
 
Sodelavci na projektu: Andreja Križnar, vodja Turizma Škofja Loka  



 
 

1. UVOD 
 
 
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za 
pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, 
okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik in upravitelj je Slovenska 
turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi 
ponudnikom turističnih nastanitev, turističnim agencijam in atrakcijam. 
 
Razvojna agencija Sora za destinacijo Škofja Loka izvaja vse aktivnosti sheme od aprila 2017. 
2. februarja 2018 je destinacija prejela znak Slovenia Green Destination Silver. S tem se je 
Škofja Loka vključila v skupino takratnih 37 destinacij, 27 ponudnikov in 3 parkov z uspešno 
pridobljenim znakom Slovenia Green. Februarja 2019 je bil na Občinskem svetu potrjen 
program akcijskega načrta sheme za triletno obdobje, ki se je izteklo februarja 2021. Takrat je 
destinacija pričela postopek ponovne presoje znaka Slovenia Green. 
 
Razvojna agencija Sora zbira podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter k trajnostnem 
razmišljanju spodbuja lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike. 
Od uspešnosti izvajanja in vključevanja naštetih aktivnosti v shemo je odvisno ohranjanje 
znaka. 20. avgusta 2021 je destinacija uspešno prestala postopek ponovne presoje in potrdila 
znak Slovenia Green Destination Silver. Z nastopom novega triletnega obdobja se je pripravil 
nov akcijski načrt aktivnosti za doseganje meril sheme. Namen akcijskega načrta je, da v 
obdobju do naslednje ponovne presoje postopno izpeljemo zahtevnejše naloge. Poudarek je 
predvsem na merilih, ki jih še ne dosegamo, pri katerih smo imeli v preteklosti težave pri 
izpolnjevanju in pa na merilih katerih izvedba zahteva daljši časovni vložek in več usklajevanja 
znotraj destinacije. 
 
Shema se skozi čas prilagaja spremembam, s tem pa sledi potrebam destinacij in obiskovalcev. 
Kot odraz tega se vzpostavljajo nova merila. Z akcijskim načrtom v destinaciji z vsemi 
udeleženci uskladimo aktivnosti za doseganje meril Zelene sheme slovenskega turizma.  



 
 

2. NAMENI IN CILJI 
 
 
Z znakom Slovenia Green Destination na slovenskem, evropskem in globalnem trgu se Škofja 
Loka predstavlja kot okolju in družbi prijazna destinacija. Vendar pa zelena (okoljsko in 
družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj 
turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v 
destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, 
temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v 
destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za 
vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo. 
 

1. Slovenija se svetu predstavlja z lastnim odtenkom zelene barve. »Slovenska 
zelena« temelji na neokrnjeni naravi in na odločenosti, da takšna tudi ostane. 
Tesno je vpeta v identiteto znamke I feel Slovenia, kot izkustvena obljuba, ki izraža 
poslanstvo slovenskega turizma »naprej z naravo« in podpira vizijo »zelene 
butičnosti«. 

 
2. Zavedamo se, da uspeh turizma v Sloveniji temelji na verodostojnosti naše zelene 

podobe. Zeleno shemo slovenskega turizma razvijamo s ciljem, da poteka razvoj 
turizma v Sloveniji na trajnosten način, s prizadevanjem vseh deležnikov za 
odgovorno poslovanje, ki zmanjšuje negativne vplive na naravno in družbeno 
okolje ter ohranja in izpostavlja posebnosti naravnega in družbenega okolja, 
identitete in kulture. 

 
3. Zagotavljamo, da v celoti izpolnjujemo pogoje, ki jih opredeljuje okoljska 

zakonodaja v Sloveniji, temelječa na zakonodaji Evropske unije, ob tem pa tudi 
globalne oziroma evropske standarde za destinacije in ponudnike. Predani smo 
njihovemu izpolnjevanju. 

 
4. Znak SLOVENIA GREEN za destinacije prejmejo zgolj tiste destinacije, ki 

izpolnjujejo kriterije, kot jih opredeljujejo globalni oziroma evropski standardi za 
trajnostni management na ravni destinacij, turistični nastanitveni ponudniki, 
nosilci znaka SLOVENIA GREEN, pa svoje odgovorno ravnanje do okolja izkazujejo 
s katerim od izbranih mednarodnih okoljskih znakov. 

 
5. Znamka SLOVENIA GREEN obiskovalcem Slovenije podaja obljubo, da destinacije, 

turistični ponudniki in partnerji, nosilci tega znaka, delujemo po trajnostnih načelih 
in da smo hkrati predani nenehnemu izboljševanju trajnosti našega poslovanja. 

 
6. Obiskovalce spodbujamo k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do naravnega in 

družbenega okolja v Sloveniji. 
 

7. Zavedamo se, da ima turizem velik vpliv na lokalne skupnosti ter družbeno in 
ekonomsko podobo destinacije, zato aktivno delamo na vključevanju lokalnih 
skupnosti, sledimo interesom lokalnega prebivalstva in razvijamo turizem, ki 



 
 

prinaša pozitivne rezultate za vse. Destinacije in ponudniki načrtujemo razvoj v 
dialogu in sodelovanju ter razvijamo programe, ki vključujejo mlade, socialno 
ranljive skupine in osebe s posebnimi potrebami. 

 
8. Prizadevamo si za sezonsko in regijsko porazdelitev turističnega obiska Slovenije 

in spoštujemo nosilne sposobnosti prostora. Spremljamo novosti in se zavedamo 
pomena uvajanja zelenih inovacij, zelenih tehnologij in trajnostne arhitekture. 

 
9. Ker so razdalje v Sloveniji majhne, Slovenija pa je na ugodnem križišču pomembnih 

prometnih poti, in ker je narava vedno blizu, spodbujamo trajnostno mobilnost - 
tako v destinaciji kot med destinacijami in za prihod v Slovenijo, med obiskovalci, 
kot tudi med nami, ki ustvarjamo ponudbo slovenskega turizma. 

 
10. Ena temeljnih značilnosti Slovenije je njena izjemna pokrajinska in biotska 

raznolikost na stičišču Alp, Mediterana, Krasa in Panonske nižine. Slovenija je na 
stičišču raznolikih kultur uspela ohraniti uravnoteženo paleto edinstvenih naravnih 
in kulturnih vrednot. Tesno smo vpeti v mrežo Evropskih destinacij odličnosti 
(EDEN), z nagradami snovalec in sejalec spodbujamo razvoj zelenih zgledov, 
pomemben del slovenske turistične ponudbe so naravni parki, ki na odgovoren 
način razvijajo ponudbo, naravnano k uresničevanju želje po miru, sprostitvi, 
doživljanju krajine, spoznavanju žive in nežive narave ter spoštovanju 
tradicionalnega načina življenja. Želimo, da obiskovalci občutijo to raznolikost, 
zato si destinacije in turistični ponudniki prizadevamo, da pri našem poslovanju, 
razvoju ponudbe in komuniciranju izpostavljamo tisto, kar je v našem okolju 
najbolj posebno, avtentično, z lokalnim značajem: na področjih (1) narave oziroma 
naravnih vrednot, (2) kulturne dediščine, (3) gastronomije, (4) zelenih turističnih 
produktov z lokalnim značajem, (5) trajnostne arhitekture ter (6) zelenih inovacij 
in družbene odgovornosti. To je osnova za Sloveniji lasten značaj Zelene sheme. 
[1]  



 
 

2.1. MERILA IN KAZALNIKI ZNAKA SLOVENIA GREEN DESTINATION 
2.1.1. MERILA 
 
 
Za vzdrževanje znaka Slovenia Green Destination je potrebno sprotno zbiranje in vnašanje 
podatkov na spletno platformo www.slovenia-green.si. Podatki se navezujejo na 100 meril, ki 
jih standard vsebuje in ki pokrivajo šest tematskih področij: 
 
 1. Destinacijski management 
 2. Narava in pokrajina 
 3. Okolje in podnebje 
 4. Kultura in tradicija 
 5. Socialna klima 
 6. Poslovanje turističnih podjetij. [1] 
 
Za vsako izmed meril so na spletni platformi izdana navodila, ki so vlagatelju v pomoč pri 
pripravi dokazil o doseganju merila. Zeleni koordinator za vsako merilo izbere odgovor DA v 
primeru, da trditev drži, in NE, če trditev ne drži. Na platformo vpiše pojasnilo in priloži 
omenjena dokazila. [1] 
 
Nekaj izmed teh stotih meril je na podlagi presoje trajnosti Slovenije označenih za pozitivne v 
vseh slovenskih destinacijah, kar pomeni, da je odgovor za vsako destinacijo avtomatsko DA. 
Za le-te nam ni bilo potrebno zbirati dodatnih dokumentov in potrdil. [1] 
 
 
2.1.2. KAZALNIKI 
 
 
Poleg meril standard sestavlja tudi 107 kazalnikov, ki pokrivajo šest tematskih področij: 
 
 1. Geografski podatki 
 2. Narava in pokrajina 
 3. Okolje in podnebje 
 4. Kultura in tradicija 
 5. Družbena klima 
 6. Poslovanje turističnih podjetij.  
 
Deljeni so na tri kategorije: 
 

- kazalnike, ki so že vneseni na spletno platformo (podatki so pridobljen iz 
mednarodnih, nacionalnih ali drugih javnih baz) in jih vlagatelji ne morejo 
spreminjati/popravljati; 

- kazalnike, ki so že vneseni na spletno platformo (podatki so pridobljeni iz 
mednarodnih, nacionalnih ali drugih javnih baz) vendar jih vlagatelji lahko 
spremenijo/popravijo; 

- kazalnike, ki še niso vneseni na spletno platformo in jih destinacija vnese sama. [1]  



 
 

3. ANALIZA STANJA 
 
 
Po ponovni presoji izpolnjevanja meril znaka Slovenia Green Destination, smo s strani 
akreditatorja prejeli Poročilo o presoji. Destinacija Škofja Loka je dosegla visoko oceno in 
potrdila znak Silver (ocena je bila tudi tokrat dovolj visoka celo za znak Gold). Merila, ki jih ne 
izpolnjujemo oziroma delno izpolnjujemo so povzeta v preglednici 1. 
 
 
Preglednica 1:  
Merila, ki jih destinacija Škofja Loka tekom presoje še ni izpolnjevala oziroma jih je le delno 
izpolnjevala in navodila za njihove izpolnjevanje s strani akreditatorja 
 

Merilo Navodila spletne platforme Slovenia Green za doseganje merila 

1.4 
Usposobljen 
zeleni 
koordinator z 
zeleno ekipo 

Pomembno je, da je zeleni koordinator ustrezno usposobljen. 
V prvem letu to zahtevo koordinatorji izpolnijo z rednim obiskovanjem 
delavnic, ki jih organizira STO v podporo postopku presoje. 
V naslednjih letih naj se zeleni koordinatorji ustrezno izobražujejo o 
trajnostnem turizmu in drugimi relevantnimi temami. Na voljo je tečaj 
pri Global Sustainable Tourism Council, veliko izobraževanj organizirata 
tudi Konzorcij Slovenia Green in STO ter drugi. 

1.8 Strategija 
razvoja turizma 

Destinacija mora imeti veljavno strategijo razvoja turizma ali strateški 
načrt za razvoj turizma. Dokument mora biti javno objavljen. 
Če je strategija v postopku izdelave, priložite ustrezna dokazila. 

1.13 
Finančno 
načrtovanje 

Destinacija za delovanje potrebuje letni plan dela s finančnim načrtom, 
ki ga priložite. Dodatno pa pričakujemo, da ste posebej finančno 
ovrednotili tudi trajnostne ukrepe, ki ste jih zapisali v svojem akcijskem 
načrtu (1.10). 

1.14 
Kazalniki 

Priporočamo vam spremljanje in javno poročanje naslednjih 
kazalnikov: % zavarovanih površin, % odplak, očiščenih do sekundarne 
stopnje, % trdnih odpadkov, ki so ločeno zbrani za predelavo, število 
mest za izposojo koles ali število koles za izposojo, število muzejev, 
število znakov Slovenia Green po posamezni kategoriji (nastanitve, 
gostinski ponudniki, atrakcije, turistične agencije in tour operatorji, 
parki in plaže) in število mesecev, v katerih pripotuje 80 % gostov. 
Kazalnike, ki jih redno spremljate, nato tudi javno objavite v privlačni 
obliki za končnega bralca/uporabnika. Uporabite infografiko ali druge 
zanimive načine. Objave naj bodo lahko dostopne in večjezične 
(najmanj v slovenskem in angleškem jeziku). 

1.15 Pregled  in 
evaluacija 

Pri ponovni presoji nas zanima, kako ste spremljali uresničevanje ciljev 
iz akcijskega načrta, ki ste ga pripravili in potrdili na občinskem svetu 
(1.10). Opišite mehanizem spremljanja doseganja ciljev in primere, v 
katerih ste cilje novelirali. 
Redno na platformo nalagajte letna poročila o uresničevanju ukrepov iz 
akcijskega načrta, ki jih morate za ohranitev znaka letno oddajati na 
Slovensko turistično organizacijo (rok 31. januar vsako leto). 



 
 

1.16 
Popravni 
ukrepi 

Na konkretnem primeru pojasnite, kako ste ukrepali v primeru 
nedoseganja  katerega izmed ciljev, ki ste si jih zastavili v 1.10 - kaj v 
vašem delovanju ste spremenili oz. kaj ste ukrenili, da bi bil cilj kljub 
vsemu dosežen. Iščemo vsebinske in ne finančnih popravnih ukrepov 
(npr. prenakazilo sredstev iz ene postavke na drugo ne bo priznano 
kot veljaven odgovor). 

1.19 Interno 
poročanje 

O Zeleni shemi, procesu, ciljih, akcijskem načrtu ipd. morate poročati 
na  občinskem svetu.  
V prvem letu po pridobitvi oziroma po ponovni presoji znaka v 
občinskem svetu predstavite akcijski načrt ukrepov, ki ga svetniki tudi 
potrdijo. 
V vmesnih letih v občinskem svetu ali pristojnemu občinskemu odboru 
predstavite uresničevanje akcijskega načrta idr. relevantne informacije, 
vezane na razvoj trajnostnega turizma v vaši destinaciji. 
Pojasnite tudi, kako je v proces vključen župan. 

1.20 Javno 
poročanje 

Pri ponovni presoji predložite javno poročilo o najpomembnejših 
dosežkih s področja trajnostnega turizma.  
Poročilo mora biti objavljeno in lahko dostopno na spletni strani 
destinacije (in ne občine); razen v primeru, ko je turistični portal 
sestavni del občinskega. Poročila ne skrivajte v zavihek Zelena shema, 
kjer bo na voljo z vsemi drugimi dokumenti, saj je to premalo 
pregledno. Poročilo naj bo dobro vidno, lahko najdljivo in zanimivo 
berljivo. 
Poročilo naj bo na voljo v slovenskem jeziku ter najmanj v angleškem, 
zaželeno pa tudi v vseh preostalih jezikih portala. 

3.11 Javni 
prevoz 

Zanima nas 
1) kako se lahko z javnim prevozom po destinaciji giblje prebivalec 
(pogostost, dostopnost, razširjenost, spodbude ...), 
2) kako vas lahko z javnim prevozom iz Ljubljane doseže obiskovalec 
(trajanje, pogostost ...) in 
3) kako spodbujate rabo javnih prevoznih sredstev med turisti (npr. 
brezplačen prevoz, subvencije, kartica ugodnosti, turistična kartica ...). 

3.12 
Potovanje in 
podnebje 

Ogljičnega odtisa obiskovalcev ne meri nobena izmed    destinacij, 
vključenih v Zeleno shemo slovenskega turizma. Boste prvi? 
Ukrepi za minimizacijo ogljičnega odtisa zajemajo strateško 
naslavljanje bližnjih trgov, strateški razvoj produktov z nizkim 
ogljičnim odtisom ipd. 
Poudarek je na strateškem pristopu, zato od vas zahtevamo, da so 
ukrepi zapisani v strategiji ali ustreznem dokumentu. Če ukrepe 
izvajate sporadično, vam jih ne bomo priznali. 

3.13 
Izravnava 
ogljičnega 
odtisa 

Ko enkrat poznate ogljični odtis svojih obiskovalcev, jim lahko 
ponudite  načine za izravnavo. Tudi če ogljičnega odtisa ne merite, 
lahko zasnujete aktivnosti za izravnavo, pri čemer je ta pavšalna. 
Od destinacij, v katerih je veliko zračnega in križarskega prometa, 
pričakujemo, da vzpostavite ustrezen dialog z letalskimi in križarskimi 
družbami. 



 
 

3.17 
Učinkovita 
raba energije 

Zanima nas, kako destinacija zmanjšuje rabo energije v javnih objektih 
(javna razsvetljava, šole, vrtci, občina ipd.), kako naslavlja zasebni 
sektor (v mislih imamo vsa podjetja, ne izključno turističnih; vprašanje, 
vezano izključno na turistični sektor, sledi v poglavju 6) in kako k 
racionalni rabi energije spodbuja prebivalce. Pojasnite za vse skupine 
deležnikov. 
Prebivalce lahko obvestite o tem, da je v Sloveniji na voljo kalkulator 
ekološkega odtisa, s katerim lahko naredijo pomembne spremembe k 
bolj čistemu okolju in svojemu zdravju. Kalkulator vključuje področje 
energije in uporabniku ponudi nasvete in ideje, kako svoj ogljični odtis 
znižati. Kalkulator je na voljo tukaj: https://izo.si/izracunaj-ekoloski-
odtis 

3.19 
Prilagajanje 
na podnebne 
spremembe 

Ali se ukvarjate z vprašanjem, kaj napovedane podnebne spremembe 
pomenijo za vašo destinacijo? Kako se jim boste prilagodili? Kako 
boste, vezano na spremembe, v prihodnje razvijali in načrtovali 
turizem? V katerem dokumentu so ukrepi zapisani? Če se ukrepi 
izvajajo, vendar niso strateški, vam jih ne bomo priznali. Prav tako vam 
ne bomo priznali ukrepov, ki jih izvajate na področju kmetijstva. 
Upoštevajte, da bodo podnebne spremembe najbolj vplivale na zimska 
smučarska središča, priobalne destinacije in lahkotnejše aktivnosti v 
naravi. 

3.20 
Osveščanje o 
podnebnih 
spremembah 

V 3.19 ste analizirali vpliv podnebnih sprememb na turizem v vaši 
destinaciji. Kako te informacije komunicirate napram trem skupinam 
deležnikov? 
Obveščanje o okoljevarstvenih aktivnostih, racionalni rabi energije in 
nenadnih vremenskih pojavih ni predmet tega merila, zato vam o teh 
na tem mestu ni treba poročati. 

4.3 
Upravljanje 
vplivov 
turizma na 
kulturo 

Destinacija turizem, ki je kakor koli povezan s kulturnimi 
znamenitostmi, snovno dediščino, kulturno pomembnimi krajinami, 
rabo zemlje ali krajevnim utripom, pozorno načrtuje in upravlja ter s 
tem preprečuje negativne vplive. Če kljub temu pride do škode, 
uničenja ali propadanja, destinacija to zazna in ustrezno ukrepa (1.7). 

5.9 
Osveščanje 
prebivalstva 
o 
trajnostnem 
turizmu 

Osredotočite se na obveščanje in osveščanja splošne javnosti, ne zgolj 
turističnih podjetnikov. 

5.11 
Zadovoljstvo 
prebivalstva 

Pri ponovnih presojah vam anketiranja, opravljenega pred tremi leti, 
ne bomo priznali. Ankete morate torej izvajati redno, najmanj na tri 
leta. Glede obdelave in objave podatkov velja enako kot zgoraj. 



 
 

5.13 
Optimizacija 
doprinosa 
zasebnega 
sektorja 

Kako v destinaciji zagotavljate, da imajo korist od turizma tudi mala in 
srednja podjetja, ne le velika? Kako spodbujate in razvijate turistično 
podjetništvo? 
Imate v destinaciji inkubatorje ali druga podporna okolja? Ali občina 
objavlja razpise, namenjene podjetjem za razvoj turizma? Imate 
vzpostavljene druge mehanizme za razvoj (turističnega) podjetništva? 

5.15 
Spremljanje 
ekonomskih 
učinkov 

Medtem ko destinacije spremljate podatke o turističnem obisku in 
ustvarjenih prenočitvah, pa se praktično nobena ne ukvarja z 
merjenjem ekonomskih učinkov turizma. Zato nas zanima, ali 
merite naslednje ekonomske kazalnike: 
a) porabo obiskovalcev, 
b) RevPAR (prihodek na razpoložljivo sobo), 
c) zaposlovanje v turizmu in  
d) investicije v turizem. 

6.16 
Spremljanje 
značilnosti 
turističnega 
obiska 

Pri ponovnih presojah vam anketiranja, opravljenega pred tremi leti, 
ne bomo priznali. Ankete morate torej izvajati redno, najmanj na tri 
leta. Glede obdelave in objave podatkov velja enako kot zgoraj. 

  



 
 

4. AKCIJSKI NAČRT 
 
 
Razvojna agencija Sora si je v letu 2021 kot nalogo zadala doseganje meril, ki so povzeta v 
preglednici 2. Tako bomo z ukrepi na ravni Občine Škofja Loka in z ukrepi rednega delovanja 
Razvoje agencije Sora, Turizma Škofja Loka, poskušali uvesti izboljšave, ki bodo zadostile 
zahtevam v merilih. 
 
Ukrepi, ki jih je moč časovno in stroškovno ovrednotiti, so ovrednoteni v spodnji preglednici. 
Pri nekaterih ukrepih pa takšno ovrednotenje še ni mogoče zato teh podatkov ne moremo 
navesti. 
 
 
Preglednica 2:  
Seznam meril in ukrepov, ki jih destinacija Škofja Loka vključuje v akcijski načrt do leta 2024 
 

Merilo Načrtovani ukrep za doseganje merila Predvideni 
stroški/št. ur 

1.4 
Usposobljen 
zeleni 
koordinator z 
zeleno ekipo 

A. usposabljanje zelenega koordinatorja in ekipe 
 
Koordinator se bo udeleževal delavnic in izobraževanj 
Zelene sheme, sodeloval bo na dogodkih trajnostnih 
projektov Razvojne agencije Sora in občine Škofja Loka 
ter drugih relevantnih izobraževanjih. Od leta 2022 dalje 
bo vlogo zelenega koordinatorja prevzela Jana Kuhar. 

72 ur 

1.5 Sodelovanje 
s turističnim 
sektorjem 

A. organizacija letne ekskurzije 
 
Vsako leto bo organizirana letna strokovna ekskurzija za 
turistične ponudnike z ogledom dobrih praks. Poleg 
nabiranja izkušenj, je neformalno druženje priložnost za 
izmenjavo mnenj in zbiranje pobud za nove aktivnosti.  

9.000 € 
96 ur 

 B. izobraževanje turističnega sektorja 
 
Vsako leto se pripravi delavnica ali predavanje s 
trajnostnimi vsebinami za turistične ponudnike. 
Turistične ponudnike se vabi na vse delavnice v okviru 
trajnostnih projektov Razvojne agencije Sora. 

1.500 € 
40 ur 

 C. zbiranje mnenj, pobud, podatkov turističnega sektorja 
 
V 2023 se bo izvedla anketa med ponudniki turističnih 
storitev po predlogi iz standarda Zelene sheme. 

500 € 
48 ur 

1.8 Strategija 
razvoja turizma 

A. Vključitev strateških projektov v letne plane 
 
Vključiti projekte iz Strategije trajnostnega razvoja 
turizma za Škofjeloško območje do 2028 v letne načrte 
Turizma Škofja Loka. S tem se potrdi, da Strategija v delu 

40 ur 



 
 

koder se nanaša na občino Škofjo Loko velja in se izvaja. 

1.13 
Finančno 
načrtovanje 

A. Finančni načrt za letni plan dela 
 
Letni plan dela Turizma Škofja Loka se vsako leto dopolni 
s finančnim načrtom. 
Finančno načrtovanje predvideva tudi ovrednotenje (v 
evrih oziroma delovnih urah) nalog tega akcijskega 
načrta. 

12 ur 

 B. Finančno načrtovanje 
 
Dokazati, da občina sledi strategiji trajnostnega turizma 
in ima zanjo rezervirana sredstva v proračunu. Do 2024 v 
proračun občine Škofja Loka vnesemo izbran strateški 
projekt iz Strategije razvoja trajnostnega turizma za 
Škofjeloško območje. Kjer je to smiselno/mogoče se 
proračunske postavke namenjene turizmu opredeli bolj 
podrobno. Kateri in koliko projektov bo zajetih se bo 
uskladilo skozi intenzivnejšo komunikacijo med zelenim 
koordinatorjem in člani zeleni ekipe na Občini Škofja 
Loka. 

16 ur 

1.14 
Kazalniki 

A. Spremljanje kazalnikov 
 
Z vsakoletnim spremljanjem podatkov in izpolnjevanjem 
platforme Standarda Zelena shema pridobivamo različne 
podatke, ki jih bomo v naslednjih letih uporabili za izračun 
kazalnikov (% zavarovane narave v površini destinacije, % 
odplak, očiščenih do sekundarne stopnje, % trdnih 
odpadkov, ki so ločeno zbrani za predelavo, …). Kazalnike 
bomo na Turizmu Škofja Loka nato pripravili za objavo.  

32 ur 

1.15 
Interno 
poročanje 

A. Evalvacija ciljev 
 
Pri letnem pregledu realizacije akcijskega načrta se ni 
opredeljevalo do nedoseženih ciljev. V naslednjem 
obdobju bomo določili razloge za nedoseganje ciljev 
načrta in te cilje nato ustrezno prilagodili oziroma 
posodobili. 

40 ur 

1.16 Popravni 
ukrepi 

A. Popravni ukrepi 
 
Ob nedoseganju ciljev akcijskega načrta se pogosto 
izkaže, da je bila ali naloga slabo načrtovana ali pa da je 
cilj dosežen z ukrepom drugačnim od načrtovanega. 
Oboje kaže na nezadostno komunikacijo znotraj članov 
Zelene ekipe. Za naslednje obdobje se zato načrtuje 
redna komunikacija in srečanja s člani zelene ekipe glede 

174 ur 



 
 

sprotnega izvajanja in uresničevanja akcijskega načrta. 

1.19 Interno 
poročanje 

A Obveščanje občinskega sveta 
 
Občinski svet se enkrat letno seznani z izvajanjem 
akcijskega načrta: poroča se o uspešnosti in potrebnih 
prilagoditvah. 

48 ur 

1.20 Javno 
poročanje 

A. Javno poročanje o dosežkih na področju trajnostnega 
turizma v destinaciji Škofja Loka 
 
Izdelava in dopolnjevanje spletne podstrani na 
visitiskofjaloka.si s trajnostnimi vsebinami in dokumenti 
Zelene sheme. RA Sora Turizem Škofja Loka bo 2x letno 
izdajal destinacijski časopis Zdaj je čas za Škofjeloške slike 
z vsebinami vezanimi na turistični sektor v destinaciji: 
opis aktualne ponudbe za turiste, najave dogodkov za 
informiranje in usposabljanje zaposlenih v turizmu, 
predstavitev trajnostnih dosežkov in ukrepov 
pomembnih za turistično dejavnost. 

348 ur 

3.10 Mehka 
mobilnost 

A Sistem izposoje koles 
 
3 podprojekti izgradnje novih postaj za izposojo koles in 
priprave terena. 

314.127 € 

 B. Izgradnja regionalnih kolesarskih povezav 
 
Izgradnja regionalne kolesarske povezave Škofja Loka 
Virmaše.  

2.438.529 € 
 

 

3.12 
Potovanje in 
podnebje 

A Merjenja ogljičnega odtisa in načrtovanje strategije 
 
Periodično merjenje ogljičnega odtisa in izdelava Načrta 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v občini Škofja 
Loka. Posebej se posveti turističnemu sektorju. 

4.800 € 

3.13 Izravnava 
ogljičnega 
odtisa 

A. Izravnava ogljičnega odtisa 
Po Načrtu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v 
občini Škofja Loka bo destinacija uvajala ukrepe za 
izravnavo ogljičnega odtisa. 

 

3.20 
Osveščanje o 
podnebnih 
spremembah 

A. Osveščanje o podnebnih spremembah 
 
Zbiranje virov in posredovanje informacij o podnebnih 
spremembah skozi publikacije in objave po socialnih 
kanalih. Vključevanje vsebin RA Sora v informiranje 
turističnih ponudnikov. Izvedba dogodka (delavnica, 
izobraževanje, ekskurzija,...) za ponudnike turističnih 
storitev na temo podnebnih sprememb. 

Dogodek: 
500 – 800 € 

24 ur 



 
 

5.11 
Zadovoljstvo 
prebivalstva 

A. Anketiranje 
 
Za naslednje obdobje bomo izvajali le eno anketo a hkrati 
primerjali rezultate po letih. Anketa se bo izvajala preko 
spleta in na lokaciji TIC Škofjeloško območje. Po potrebi 
bodo na terenu anketo izvajali še študenti.  

120 ur 

5.15 
Spremljanje 
ekonomskih 
učinkov 

A. Izbor in spremljanje turističnih kazalnikov 
 
Izračun treh turističnih kazalnikov: RevPAR, zaposlovanje, 
investicije. Destinacija bo letno spremljala prispevek 
turističnega sektorja k lokalni ekonomiji. V ta namen bo 
začela z meritvami ekonomskih kazalnikov. Podatke bo 
zbiral Turizem Škofja Loka z anketiranjem ponudnikov. 

48 ur 

6.5  Odpadki 
 

A. Informiranje turističnih podjetij 
 
Občina Škofja Loka bo v prihodnjih letih v aktivnosti 
projekta Zero Waste vključevala tudi turistična podjetja s 
spodbujanjem turističnih ponudnikov k zmanjševanju 
količin odpadkov ter uporabi ekoloških standardov in 
certificiranih znakov, na primer sofinaciranje 
certificiranja preko razpisov za podjetništvo, svetovanja, 
dvig minimalnih standardov. 

 

6.6 Energija in 
toplogredni plin 

A. Informiranje turističnih podjetij 
 
Vsako leto se skozi delavnico ali predavanje naslovi 
katero od trajnostnih tem namenjenih turističnim 
podjetjem. Delavnice so predvidene že v točki 3.20 in 6.5, 
organizatorji so lahko različni. V prihodnjih treh letih 
bomo morali s strokovnimi predavanji pokriti trajnostne 
vsebine s področja trajnostne rabe energije, toplogrednih 
plinov, pravičnega in enakopravnega zaposlovanja ter 
ravnanja z odpadki. 

Dogodek: 
500 – 800 € 

24 ur 

6.7 Pravično in 
enakopravno 
zaposlovanje 

A. Informiranje turističnih podjetij 
 
Vsako leto se skozi delavnico ali predavanje naslovi 
katero od trajnostnih tem namenjenih turističnim 
podjetjem. Delavnice so predvidene že v točki 3.20 in 6.5, 
organizatorji so lahko različni. V prihodnjih treh letih 
bomo morali s strokovnimi predavanji pokriti trajnostne 
vsebine s področja trajnostne rabe energije, toplogrednih 
plinov, pravičnega in enakopravnega zaposlovanja ter 
ravnanja z odpadki. 

Dogodek: 
500 – 800 € 

24 ur 



 
 

6.8 Kodeks za 
turistične 
vodnike 

A. Seminar za trajnostno naravnane lokalne vodnike 
 
Minilo je že 10 let od zadnjega izobraževanja za turistične 
vodnike po Škofjeloškem območju. Turizem Škofja Loka 
bo v letu 2022 organiziral izobraževanje za lokalne 
vodnike s trajnostnimi vsebinami ter s seznanitvijo z 
etičnim kodeksom za lokalne vodnike, zelenimi napotki in 
trajnostno turistično politiko Škofje Loke. 

5.000 € 
100 ur 

6.16 
Spremljanje 
značilnosti 
turističnega 
obiska 

A. Izvedba anket 
 
Za naslednje obdobje bomo izvajali le eno anketo a hkrati 
primerjali rezultate po letih. Anketa se bo izvajala preko 
spleta in na lokaciji TIC Škofjeloško območje. Po potrebi 
bodo na terenu anketo izvajali še študenti. 

120 ur 

6.17  
Spremljanje 
zadovoljstva 
obiskovalcev 

A. Priprava izboljšav na podlagi rezultatov anket 
 
Iz ankete vsako leto pridobimo podatke o zadovoljstvu 
obiskovalcev. Na podlagi le-teh bomo pripravili predloge 
za izboljšave. 

24 ur 

6.19 
Dostopnost 

A. Večja dostopnost spletne strani 
 
Turizem Škofja Loka bo na svoji spletni strani omogočil 
izbiro prikaza vsebin, skladno s smernicami za dostopnost 
spletnih vsebin primerljivo standardu WCAG. Osebam s 
težavami vida in branja bodo vsebine na spletnih strani 
dostopnejše.  

250 € 
16 ur 

 
Akcijski načrt smo zaradi lažjega spremljanja nad izvajanjem predvidenih ukrepov in del 
pripravili tudi s pomočjo spletne platforme Slovenia Green. Prilagamo ga v prilogi 3.  



 
 

5. ZAKLJUČEK 
 
 
Pridobitev znaka Slovenia Green je za Škofjo Loko, kot turistično destinacijo, predstavljalo 
tržno prednost pred ostalimi destinacijami v Sloveniji in širše. Danes se s tem znakom ponaša 
že 58 destinacij, 101 ponudnik nastanitev, 4 naravni parki, 8 turističnih agencij, 6 turističnih 
znamenitosti, 40 restavracij in 1 plaža. Znak je v Sloveniji sprejet kot standard, ki potrjuje, da 
je turistična ponudba trajnostno naravnana. To pa tudi pomeni, da je turistični sektor to 
prepoznal kot vse bolj pomemben kriterij pri izbiri počitniške destinacije vedno večjega števila 
osveščenih turistov. Ohranjanje in nadgradnja trajnostne naravnanosti destinacije zato 
predstavlja naložbo ne samo v večjo prepoznavnost Škofje Loke med obiskovalci temveč tudi 
večje zadovoljstvo občanov. Trajnostni odnos do narave in okolja, tako v poslovnem, kot 
osebnem življenju, pa je tudi nasploh dolgoročno najsmotrnejša izbira za vsakega posameznika 
oziroma podjetje. 
 
Iz tega razloga upamo na potrditev načrtovanih ukrepov v tem dokumentu - Akcijskem načrtu 
za doseganje meril znaka Slovenia Green Destination 2021 - 2024, ter na podporo Občine 
Škofja Loka pri projektu Slovenia Green. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIRI 
 
 
[1]  Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green, spletni vir: 
https://www.dropbox.com/sh/gvqvqmqi09yz5vq/AADrUvY5I55ZlSo87Rkw1P2xa/PRIRO%C4
%8CNIK%20za%20pridobitev%20znaka%20Slovenia%20Green.pdf?dl=0  



 
 

Priloga 1: 
 

 


