
                                                                                                    
 

AKCIJSKI NAČRT UKREPOV ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA  
V OBČINI TOLMIN ZA OBDOBJE 2020–2023 

 
Slovenska turistična organizacija (STO) je zeleno, t. j. trajnostno usmeritev, opredelila kot edino pravo 
razvojno priložnost Slovenije in njene turistične ponudbe, integralno uvajanje trajnostne usmeritve 
pa postavila v jedro razvoja in promocije slovenskega turizma. Kot poudarjajo na STO, je privlačna 
turistična ponudba, zasnovana na trajnostnem konceptu ter razvoju kakovostnih in inovativnih 
turističnih produktov visoke dodane vrednosti, tisti ključni element konkurenčnosti, ki našo deželo in 
njeno turistično ponudbo razlikuje od ostalih destinacij. Tudi v strategijo razvoja in trženja turizma 
Doline Soče 2025 + smo zapisali vizijo, ki opredeljuje, da je edina pot, ki vodi naprej, zelen in 
trajnostni napredek v smeri višanja kakovosti in dodane vrednosti ter širjenja ponudbe izven glavne 
sezone na vse leto.  
 
Z vključitvijo v Zeleno shemo slovenskega turizma smo dobili orodje za oceno in izboljšanje 
trajnostnega delovanja, skozi znamko SLOVENIA GREEN pa bomo to zeleno delovanje tudi 
promovirali. Za pridobitev znaka Slovenia Green Destination – Bronze/Silver/Gold/Platinum (Zelena 
destinacija Slovenije – bronasti/srebrn/zlati/platinasti znak) morajo destinacije izpolnjevati Green 
Destinations Standard (standarde za zeleno destinacijo). Občina Tolmin se je v ocenjevalni shemi 
izkazala z izpolnjevanjem prepisanih pogojev in je marca 2020 postala prejemnica zlatega znaka 
Slovenia Green Destination. S prejemom znaka Slovenia Green Destination se Tolmin opredeljuje kot 
okolju in družbi prijazna destinacija in se kot takšna tudi pozicionira na trgu, pridobljeni znak pa 
destinaciji omogoča vključitev v promocijske aktivnosti Slovenske turistične organizacije – Green 
Destinations.  
 
V skladu z zahtevami standarda SLOVENIA GREEN oziroma Pravilnika o pridobitvi, vzdrževanju in 
obnovi znaka Slovenia Green (16. člen, obveznosti destinacije za vzdrževanje znaka Slovenia Green 
Destination) je zelena ekipa na podlagi Poročila o presoji pripravila Akcijski načrt ukrepov za 
spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin za obdobje 2020–2023. Omenjeni pravilnik 
tudi določa, da mora akcijski načrt potrditi občinski svet destinacije, s čimer bomo zadostili pogojem, 
ki omogočajo nadaljnje sodelovanje v tej certifikacijski shemi STO.  
 
 
PREDLOG ZA ODLOČANJE 
Občinskemu svetu Občine Tolmin predlagamo sprejem naslednjega sklepa: 
 
Občinski svet Občine Tolmin potrjuje Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja 
turizma v občini Tolmin za obdobje 2020–2023. 
 
 
 
Bovec, 29. 9. 2020      Alenka Rutar, zelena koordinatorka 
        Turizem Dolina Soče 
 
 
 
Priloga: 

- Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin za obdobje 2020–
2023 


