Ob SVETOVNEM DNEVU TURIZMA ,
vas vabimo na
SVEČANI PODPIS LISTINE ZELENE POLITIKE
in posvet,
ki bo v sredo, 27. septembra 2017, ob 11. uri,
v promocijsko-kongresnem centru Pr' Nanetovih
v parku Škocjanske jame

SPODBUJANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV ZA RAZVOJ
TRAJNOSTNIH MODELOV - PRILOŽNOSTI IN IZZIVI
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA V KRAŠKIH OBČINAH
Svetovna turistična organizacija je za letošnji svetovni dan turizma, 27. september, določila témo Turizem in
vode: varovanje naše skupne prihodnosti, s katero želi poudariti vlogo in pomen turizma pri ohranjanju vodnih
virov. Z vodo je povezan tudi nastanek jam v kraškem podzemlju, med katerimi so najznamenitejše Škocjanske
jame, ki so uvrščene na Unescov seznam svetovne dediščine. Slovenska turistična organizacija (STO) je junija
letos - v okviru Zelenega dneva slovenskega turizma, ki naj bi postal vsakoletna stalnica v prizadevanjih za
trajnostno usmeritev, prvič podelila nazive Slovenia Green – v okviru Zelene sheme slovenskega turizma,
naravnim parkom, tudi Parku Škocjanske jame.
V začetku letošnjega leta smo tudi občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, izpolnile pogoje za
sprejem v Zeleno shemo slovenskega turizma. Z vstopom v Zeleno shemo smo se zavezali, da bomo
SPODBUJALI trajnostno delovanje, ZDRUŽEVALI trajnostna prizadevanja ter PROMOVIRALI lokalni
značaj in zelene zgodbe. V okviru aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination, bomo kot občina
ocenjeni v petih kategorijah, anketirali prebivalce, obiskovalce in turistično gospodarstvo ter podpisali Zeleno
politiko slovenskega turizma. Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb, je tudi
spodbujanje ponudnikov za pridobitev znaka Slovenija Green Accommodation, ki ga pridobijo ponudniki
turističnih nastanitev, ki predhodno pridobijo enega od okoljskih znakov za ponudnike, ki jih priznava Slovenia
Green (EU marjetica, EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels, Travelife). Opisane aktivnosti so nas
spodbudile, da ob svetovnem dnevu turizma, pristopimo k podpisu zelene politike ter organizaciji posveta:
spodbujanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov - priložnosti in izzivi trajnostnega razvoja
turizma v Kraških občinah.

PROGRAM POSVETA
11. 00
-

pozdravni nagovor predstavnika ZELENIH KOORDINATORJEV KRAŠKIH OBČIN
pozdravni nagovor gostitelja – direktorja parka Škocjanske jame, g. Stojana Ščuka
pozdravni nagovor predstavnika MGRT in STO
župani slavnostno podpišejo ZELENO POLITIKO - ZAVEZO KRAŠKIH OBČIN K
TRAJNOSTNEMU DELOVANJU IN NENEHNEMU PRIZADEVANJU ZA IZBOLJŠAVE

11. 30
- Predstavitev Zelene sheme, znaka Green Destination in aktivnosti Kraških občin za pridobitev znaka
- Spodbujanje in ozaveščanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih poslovnih modelov - pomen
okoljskega certificiranja turističnih ponudnikov
12.00
Predstavitev znaka Green Parks - predstavitev Parka Škocjanske jame
12.15
Primeri dobre prakse - Bio Hotels: Butični ekološki hotel St. Daniel na Krasu, Hruševiica in Travelife: Hiške
slovenske Istre, Truške
12.30
Spodbujanje prebivalcev in obiskovalcev k okoljsko odgovornemu ravnanju (pri rabi vode, energije, hrupu,
svetlobnem onesnaženju, onesnaženju zraka, ravnanju z odpadnimi vodami, ravnanju s trdnimi odpadki, pri
izravnavi ogljičnega odtisa) ter spodbujanje pešačenja in kolesarjenja v Kraških občinah
13.00
Park Škocjanske jame - Predstavitev projektov v izvajanju, ki dopolnjujejo zeleno usmeritev Kraških občin
V želji, da z vašo aktivno udeležbo prispevate k našemu skupnemu delovanju pri razvoju turizma kakršnega si
želimo na Krasu, vas vabimo, da se nam pridružite pri podpisu ZELENE POLITIKE in na POSVETU.
Prosimo vas, da udeležbo potrdite do 25.9.2017 na spodaj navedene kontakte zelenih koordinatorjev.
S spoštovanjem,

Alenka Štrucl Dovgan 1.r
Saša Likavec Svetelšek 1.r
Marko Bandelli 1.r
Županja Občine Divača Županja Občine Hrpelje - Kozina Župan Občine Komen

Koordinacija za turizem Kras in Brkini:
Občina Hrpelje – Kozina: Ester Mihalič, zelenashema@hrpelje.si,
Občina Sežana: Anita Slavec, sezana.green@visitkras.info,
Občina Komen: Helena Kosmina, zelena.destinacija@komen.si,
Razvojni center Divača: Boštjan Franetič, turizem@divaca.info.

Davorin Terčon 1.r
Župan Občine Sežana

