SLOVENIA GREEN – SKUPAJ NA ZELENI POTI!
Destinacije Celje, Žalec in Laško so že od leta 2016 zelene destinacije Slovenije, saj
se ponašajo z zlatim in bronastima znakoma Slovenia green destinations. Omenjene
destinacije so vključene v celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja
trajnostnega turizma v Sloveniji in skladno s tem razvojem izvajajo tudi številne
trajnostne aktivnosti, ki jih usmerja Slovenska turistična organizacija.
Zelena, okoljsko in družbeno odgovorna destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oz.
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 razvoja in delovanja. Nenazadnje
pa smo v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živimo. Izrednega pomena je
namreč, da je destinacija najprej prijazna in prijetna za vse, ki v destinaciji živimo,
delamo in ustvarjamo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo.
Z željo, da vam približamo informacije povezane z Zeleno shemo slovenskega turizma
in da skupaj z že certificiranimi zelenimi nastanitvenimi ponudniki spoznamo prednosti
pridobitve zelenih znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma, ter da
skupaj spoznamo zelene zgodbe vseh treh certificiranih destinacij, vas vabimo na
delavnico, ki smo jo poimenovali: SKUPAJ NA ZELENI POTI.

Zavod Celeia Celje, ZKŠT Žalec skupaj z Občino Žalec in STIK Laško
vas vabimo

v sredo, 4. marca 2020 ob 13. uri v Celjski dom
na predstavitev vsebin, povezanih s trajnostnim razvojem slovenskega turizma.

Program delavnice
12.30 – 13.00 Registracija udeležencev
13.00 – 13.20 Zelena shema slovenskega turizma
»SLOVENIA GREEN« - za večjo
konkurenčnost v turizmu – predstavitev
Zelene sheme slovenskega turizma in
zelenih znakov za destinacije in za
posamezne turistične ponudnike
13.20 – 13.50 Zelena zgodba Žalca in Celja – Sabina Palir – ZKŠT Žalec
bronaste destinacije
Sandra Lebar – Zavod
Celeia Celje
13.50 – 14.05 Zelena zgodba Laškega – izkušnja Tina Belej in Sabina
zlate destinacije
Seme, STIK Laško
14.05 – 14.30 Odmor za kavo
14.30 – 15.00 Bio Hotels veriga – izkušnja posestva mag. Urša Kunz, Posestvo
Trnulja
Trnulja,
15.00-15.30

Travelife - predstavitev izkušnje Hotel Teodor Polič, Hotel Park
Park Ljubljana
Ljubljana

15.30 – 16.00 Predstavitev znaka Greenkey
16.00

Milena Lukić, Zeleni ključ

Zaključek

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na enega izmed naslovov: tic@zkst-zalec.si,
sandra.lebar@celje.si, sabina@stik-lasko.si .Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Vljudno vabljeni!

Zavod Celeia Celje
Mag. Milena Čeko
Pungartnik

ZKŠT Žalec
Mag. Boštjan Štrajhar

STIK Laško
Tina Belej

Vabljeni:
turistični ponudniki, nastanitveni ponudniki, vodniki, TA, predstavniki gospodarstva, javni
zavodi, društva in ostala zainteresirana javnost

