
Poročilo zelenega koordinatorja 

KRATKO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH OBČINE TOLMIN 

V ZELENI SHEMI SLOVENSKEGA TURIZMA 

 
Občina Tolmin se je letos februarja skupaj z občinama Kobarid in Bovec pridružila Zeleni shemi 

slovenskega turizma in s tem postala destinacija, ki svoje trajnostno poslovanje na področju turizma 

presoja z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard in ETIS, kar ji bo omogočilo tako 

nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost.  

 

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 je Slovenska turistična organizacija, je 

namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam. 

Z znakom Slovenia Green Destination se bo Občina Tolmin na slovenskem, evropskem in 

globalnem trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija. 

 

Na poti do znaka Slovenia Green Destination, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, mora 

vsaka destinacija prek različnih aktivnosti zbrati podatke o trajnosti turističnega razvoja v destinaciji 

(izpolniti okoli sto meril in okoli sto kazalnikov s področij trajnostnega managementa, narave in 

pokrajine, okolja in podnebja, kulture in tradicije, socialne klime in poslovanja turističnih podjetij) ter 

osveščati lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu 

trajnostnega turizma. 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI 

 

Prvi korak: Opredelitev zelenega koordinatorja 

 

Zeleni koordinator za Občino Tolmin je Alenka Rutar iz zavoda Turizem Dolina Soče. Kot 
koordinatorka je zadolžena za izvedbo celotnega projekta zelene sheme oz. za izvedbo vseh korakov 
v projektu. Udeležila se je vseh izvedenih delavnic s strani STO-ja, pripravlja vsebine s področja 
destinacijskega managementa in poslovanja turističnih podjetij, zbira podatke in vnaša vse vsebine v 
spletno platformo slovenia-green.si, pripravila je ankete, opravila bo analize pridobljenih rezultatov, 
komunicira z STO-jem in akreditiranim partnerjem Good Place, obvešča javnost. Pripravila bo akcijski 
načrt ukrepov za doseganje trajnostnega delovanja občine. 
 
 
Drugi korak: Oblikovanje zelene ekipe 
 
Člani zelene ekipe so: 

Ime in priimek Organizacija Funkcija Opredelitev 
odgovornosti 

Alenka Rutar Turizem 
Dolina Soče 

Področna svetovalka Zeleni koordinator, 
naloge so opisane 
zgoraj 

Sanja Sivec 
Levpušček 

Občina Tolmin Vodja oddelka za okolje in prostor Koordinator občine 

mag. Miran 
Drole 

Občina Tolmin Višji svetovalec za razvojne projekte 
in investicije 

Področje narave in 
pokrajine, področje 
okolja in podnebja 
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mag. Matjaž Kos Občina Tolmin Višji svetovalec za družbene 
dejavnosti 

Področje kulture in 
tradicije 

Janja Bičič Občina Tolmin Vodja oddelka za gospodarstvo, 
negospodarstvo in finance 

Področje družbene 
klime 

Berti Rutar Komunala 
Tolmin 

Direktor Področje okolja in 
podnebja 

Tjaša Maurič Posoški 
razvojni center 

Višja svetovalka področja III za okolje 
in prostor 

Področje družbene 
klime, poslovanje 
turističnih podjetij 

 

Usklajevanje z zeleno ekipo je večinoma potekalo elektronsko in na individualnih sestankih. Na 

skupnem sestanku smo si razdelili delo po posameznih točkah iz standarda in kazalnikov. 

 

 

Tretji korak: Povečanje ozaveščenosti, pridobivanje podpore 

 

Predstavitev aktivnosti povečevanja ozaveščenosti in pridobivanja podpore v destinaciji: 

Aktivnost Opis aktivnosti Vključeni deležniki Datum 

Objava anket za 
obiskovalce 

Vabilo k izpolnjevanju anket 
smo objavili na spletni strani 
www.dolina-soce.si, anketirali 
smo tudi v TIC-u 

Splošna javnost, 
obiskovalci 

Julij–september 
2019 

Objava anket za 
prebivalce 

Vabilo k izpolnjevanju anket 
smo objavili na spletni strani 
www.dolina-soce.si, ankete so 
prebivalcem na voljo v 
knjižnici in na upravni enoti 

Splošna javnost, 
prebivalci 

September–oktober 
2019 

Objava o vključitvi v 
Zeleno shemo 
slovenskega turizma 

Objava na www.dolina-
soce.si, sprotno objavljanje 
aktivnosti 

Splošna javnost, 
obiskovalci portala 
Dolina Soče 

September 2019 

Prispevek o 
vključitvi v zeleno 
shemo na 
Primorskem valu 

Kratka predstavitev zelene 
sheme, aktivnosti, ki jih 
izvajamo … 

Splošna javnost, 
poslušalci radia 
Primorski val 

September 2019 

 

 

Četrti korak: Anketiranje obiskovalcev  

 

Ankete – obiskovalci, število izvedenih anket: 83 

Anketiranje obiskovalcev je potekalo v TIC-u Tolmin v mesecih julij, avgust in september. Ankete smo 

pripravili v štirih jezikih: slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem. Ankete smo objavili tudi 

na spletni strani www.dolina-soce.si, v slovenskem in angleškem jeziku.  

 

 

AKTIVNOSTI, KI JIH MORAMO ŠE IZVESTI DO PRESOJE 

 

- Anketiranje prebivalcev (oktober) 
- Podpis zelene politike (oktober, november) 
- Anketiranje turističnega gospodarstva (oktober, november) 
- Oddaja poročila in zahtevka za presojo (do 30. 11. 2019) 

http://www.dolina-soce.si/
http://www.dolina-soce.si/
http://www.dolina-soce.si/
http://www.dolina-soce.si/
http://www.dolina-soce.si/
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AKCIJSKI NAČRT IN DODATNE AKTIVNOSTI ZA PRIHODNJE OBDOBJE 

Do 30. 11. 2019 moramo oddati končno poročilo z zahtevkom za presojo, sledi presoja pred prvo 

pridobitvijo znaka, rezultati bodo znani februarja prihodnje leto. 

V šestih mesecih po prejemu znaka bomo morali pripraviti akcijski načrt ukrepov, ki ga mora potrditi 

občinski svet, in opredeliti lokalni značaj in zeleni DNK. Nato bomo morali oddati zahtevek za terenski 

obisk in v naslednjih dveh do treh letih uresničevati akcijski načrt, najmanj enkrat letno poročati 

občinskemu svetu o uresničevanju ukrepov, redno poročati o uresničevanju ukrepov STO in skrbeti za 

aktualnost podatkov na platformi. Čez tri leta sledi naslednja presoja. 

 

Zelena (okoljsko in družbeno) odgovorna destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oz. odgovornost 

zgolj turistične destinacije oz. občine. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v 

destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot v 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 namreč je, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in 

živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo. 

 

 

Bovec, 7. 10. 2019      Alenka Rutar, zeleni koordinator 

        Turizem Dolina Soče 

 

 


