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5. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

AKCIJSKI NAČRT UKREPOV ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRAJNOSTNEGA 

TURIZMA V OBČINI LJUTOMER 

 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE LJUTOMER 

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 

7/2011, 2/2013 in 1/2016) je Občinski svet Občine Ljutomer na __. redni seji, dne ____ 2019 

sprejel 

 

 

 

SKLEP št.  _____ 
 

 

 

1. Občinski svet Občine Ljutomer se je seznanil z aktivnostmi v sklopu Zelene sheme slovenskega 

turizma ter o pridobitvi bronastega znaka Slovenia Green Destinations. 

 

2. Občinski svet Občine Ljutomer potrdi Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje razvoja 

trajnostnega turizma v destinaciji Ljutomer – Jeruzalem.  

 

 

 

 

Številka: 354/2019-10- 

Datum:  

 

 

 

 

 

 

 mag. Olga KARBA, 

ŽUPANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V vednost: 

- Razvojno projektni oddelek 
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O b r a z l o ž i t e v : 

 

Občina Ljutomer je leta 2016 vstopila v projekt Zelena shema slovenskega turizma (v nadaljevanju 

ZSST). ZSST je orodje na nacionalni ravni oziroma certifikacijska shema, ki pod krovno znamko 

Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in 

ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko 

Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.  

 

Ključni strateški cilj sheme je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni 

turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in 

skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje. 

 

Nosilec ZSST je Slovenska turistična organizacija, ki podeljuje tri različne znake (zlatega, 

srebrnega in bronastega). Občina je ob vstopu v ZSST imenovala zelenega koordinatorja in 

oblikovala zeleno ekipo. Izvedene so bile številne aktivnosti, ki so predvidene v shemi: 

 Imenovanje Zelene koordinatorke – Jerneja Rajner in Zelena ekipa, 

 Podpis Zelene politike – 5. 8. 2016 v okviru praznovanja občinskega praznika, 

 Priprava in analiza anket prebivalstva, turističnega gospodarstva in obiskovalcev, 

 Zbiranje in vnašanje podatkov ter dokazil v spletno platformo,  

 priprava Analize stanja v destinaciji, 

 seznanjanje prebivalstva s potekom projekta in o pomenu trajnostnega turizma, organizacija 

delavnic in okroglih miz in še mnogo drugih aktivnosti. 

 

Destinacija Ljutomer – Jeruzalem je bila s strani ocenjevalcev ocenjena na lestvici od 1 do 10 v 

petih kategorijah: Destinacijski management, Narava in pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in 

tradicija ter Družbeno-ekonomska situacija.  

 

Na podlagi vnesenih podatkov in dokazil je destinacija konec septembra 2017 prejela bronasti znak 

ZSST.  

 

V okviru ocene je destinacija prejela naslednja priporočila in napotke: 

 Kot največja pomanjkljivost v destinaciji se izpostavlja odsotnost strateškega dokumenta za 

razvoj turizma z jasno zastavljeno vizijo. 

 Priporoča se redno merjenje in spremljanje kazalnikov (poraba obiskovalcev, zaposlovanje 

in investicije v turizmu idr.) ter sprejemanje ustreznih ukrepov. 

 Priporoča se promoviranje zelenih znakov za ponudnike. 

 Ugotavlja se odsotnost ukrepov na področju spodbujanja trajnostne rabe naravnih virov in 

iskanje rešitev za učinkovito ravnanje z odpadno vodo in za zmanjševanje, ponovno uporabo 

in predelavo odpadkov. 

 Priporoča se točna opredelitev turističnih produktov in ciljnih skupin.  

 

Nadaljnje aktivnosti: 

 Destinacija je dolžna sprejeti akcijski načrt ukrepov na področjih, kjer se je slabše odrezala, 

 Priprava akcijskega načrta, potrjenega na občinskem svetu, ter oddaja akreditiranemu 

partnerju do maja 2019, 

 Spremljanje stanja uresničevanja ciljev akcijskega načrta, 

 Destinacija mora opredeliti lokalni značaj in zeleni DNK, 

 Občina mora oddati zahtevek za terenski obisk ocenjevalca. 
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Na podlagi navedenega dajemo Občinskemu svetu Občine Ljutomer v seznanitev informacijo o 

aktivnostih Občine Ljutomer v ZSST v leti 2017 in 2018 ter predlagamo, da se Akcijski načrt 

ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v občini Ljutomer potrdi. 

 

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer bo poročevalka pri tej točki 

dnevnega reda Jerneja Rajner. 

 

 

 

Pripravila 

Jerneja Rajner, 

zelena koordinatorka 

 

 

mag. Olga KARBA, 

      ŽUPANJA 

 

 

 

Priloga: 

 Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v občini Ljutomer 

 

 

 

 

 

 


