Trajnostni znaki ZA PONUDNIKE
za hotele, resorte, tour operatorje, rent-a-car, razstavne in prireditvene
prostore ter druge tipe turističnih podjetij
44 meril in 380 kazalnikov, med katerimi so nekateri obvezni, drugi izbirni.
Pogoji za pridobitev: Izpolnjevanje vseh obveznih in najmanj 51 %
izbirnih kazalnikov, ki pokrivajo naslednje stebre trajnostnega poslovanja:
trajnostni management, družba/ekonomija, kulturna dediščina, okolje.
Izdajatelj: Green Globe Ltd, 2011 Belmont Lane # B, Redondo Beach, CA
90278, ZDA
Veljavnost: 1 leto
Več informacij: www.greenglobe.com / Nacionalna kontaktna točka: Zavod
Tovarna trajnostnega turizma Ljubljana, ideje@goodplace.si

za hotele, hostle, manjše nastanitvene objekte, kampe,
konferenčne centre, restavracije in atrakcije
Pogoji za pridobitev: Izpolnjevanje vseh obveznih in določen % izbirnih
kazalnikov, ki pokrivajo naslednjih 12 področij: okoljski management,
vključevanje zaposlenih v poslovanje podjetja, informacije za goste,
voda, pranje in čiščenje, odpadki, energija, F&B, notranje okolje, zelene
površine, transport, poslovanje
Izdajatelj: Green Key International, FEE, Scandiagade 13, 2450
Copenhagen SV, Danska
Veljavnost: 1 leto
Več informacij: www.greenkey.global / Nacionalna kontaktna točka:
Društvo DOVES-FEE Slovenija, info@zelenikljuc.si

Vir: Zelena shema slovenskega turizma

za nastanitve, turistične agencije in tour operatorje
Pogoji za pridobitev - za nastanitve: Vsa merila so obvezna. V prvem
letu morajo manjši hoteli izpolniti 116, večji 126 meril, v naslednjih letih
manjši 150, večji 163. Merila pokrivajo štiri glavna področja:
management (politike poslovanja, zakonodaja, zaposleni, komunikacija),
okolje (energija, voda, odpadki, škodljive snovi, živalstvo in rastlinstvo),
družba in skupnost (dobrobit zaposlenih, človekove pravice, lokalna
skupnost), dobavna veriga (dobavitelji, gostje).
Izdajatelj: ABTA Ltd, 30 Park Street, London SE1 9EQ, Velika Britanija
Veljavnost: 2 leti
Več informacij: www.travelife.org / Nacionalna kontaktna točka: Zavod
Tovarna trajnostnega turizma Ljubljana, ideje@goodplace.si
Za TA/TO: www.travelife.info / Nacionalna kontaktna točka: Zavod
Tovarna trajnostnega turizma Ljubljana, ideje@goodplace.si

Okoljski znaki ZA PONUDNIKE
za vse vrste nastanitvenih zmogljivosti, vključno s hoteli, penzioni,
planinskimi kočami, zasebnimi sobodajalci, turističnimi kmetijami in
kampi
Pogoji za pridobitev: Izpolnjevanje vseh obveznih in del izbirnih okoljskih
kazalnikov, ki pokrivajo naslednja področja: energija, varčna raba vode,
management, zmanjševanje odpadkov, informiranje gostov, informiranje o
znaku.
Izdajatelj: Evropska komisija, v njenem imenu Agencija Republike
Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
Veljavnost: 2 leti
Več informacij: www.ecolabel.eu / Nacionalna kontaktna točka: Agencija
Republike Slovenije za okolje, inga.turk@gov.si

za vse vrste organizacij. Postopek je dvostopenjski, saj vključuje
registracijo (vključitev v sistem EMAS) in verifikacijo (izpolnjevanje
pogojev).
Glavni kazalniki se osredotočajo na okoljska področja: energijska
učinkovitost, učinkovitost materialov, voda, odpadki, biotska
raznovrstnost in emisije.
Izdajatelj: Evropska komisija, v njenem imenu Agencija Republike
Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (pristojni organ)
Veljavnost: 3 leta
Več informacij: ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm /
Kontaktna točka: Agencija Republike Slovenije za okolje,
inga.turk@gov.si

za kampe. Uvedba Ecocamping upravljanja je namenjena izboljšanju
varstva okolja, varnosti in kakovosti v kampu.
Sestavni del sistema so zahteve, kot so usposabljanje osebja, ravnanje
z odpadki, poraba energije in vode ter oblikovanje poročila Ecocamping.
Izdajatelj: Ecocamping e.V., Gustav-Schwab-Str. 14 G, 78467
Konstanz, Nemčija
Veljavnost: 1 leto
Več informacij: www.ecocamping.net

Vir: Zelena shema slovenskega turizma

EKOLOŠKI znak ZA PONUDNIKE
za hotele
Visoka merila na področjih: trajnostna ekonomija, organsko
pridelana hrana, vključevanje lokalnih ponudnikov, okolju prijazna
energija, odgovorno ravnanje z odpadki in merjenje ogljičnega
odtisa.
Pogoji za pridobitev: Izpolnjevanje meril, ki med drugim zahtevajo
100 % organsko hrano in organske produkte v ponudbi restavracij,
izpolnjevanje visokih energetskih standardov, izpolnjevanje visokih
prehranskih standardov, rabo organske kozmetike in naravnih
čistil, nakup zelene energije, rabo recikliranega papirja.
Izdajatelj: BIO HOTELS Acquisition, Brunnwald 400, 6465
Nassereith, Avstrija
Veljavnost: 1 leto
Več informacij: en.biohotels.info

Vir: Zelena shema slovenskega turizma

