
 

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja 
celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.  

Ajdovščina, 12. junij 2020 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina vabi podjetnike iz Goriške regije na izmenjavo dobrih praks 

 

OKOLJSKI ZNAKI V TURIZMU - SKRB ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
IN DODANA VREDNOST NASTANITVENIM OBRATOM 

 

Program izmenjave: 

• Predstavitev zelene sheme slovenskega turizma 

• Seznam znakov, ki jih priznava Slovenia Green 
o Green Globe 
o Green Key 
o Travel life 
o World of Glamping Green 
o EU Marjetica 
o Emas 
o Ecocamping 
o Biohotels 

• Prednosti zelenih znakov  

• Vodilni eko znak-zeleni ključ 
o Kategorije programa zeleni ključ 
o Okoljsko upravljanje, vključenost osebja, Informiranje gostov, zaposleni 
o Okoljska zelena politika 

• Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve 
o Namen in cilj razpisa, upravičeni stroški 

• Izmenjava dobrih praks s podjetnikom s prejetim znakom (zgodba od ideje do realizacije, časovni 
in finančni okvir) 

 

Kdaj: torek, 23. 6. 2020, ob 16.00 uri 

Trajanje: 2 uri (16.00 – 18.00) 

Kje: izmenjava dobrih praks bo potekala preko spleta 

 

Prijave: za udeležbo na izmenjavi dobrih praks je potrebna predhodna prijava preko prijavnega obrazca ali 

elektronske pošte na naslov andreja.vister@rra-rod.si. Posredovati morate tisti mail, s katerim boste 

vstopali v program. Zatem vam bomo poslali povezavo, kjer boste izmenjavo dobrih praks lahko samo 

spremljali ali pa tudi zastavili vprašanje. 

 

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 22.6.2020 oziroma do zapolnitve prostih mest. 

 

Delavnica je za udeležence brezplačna. Za dodatne informacije lahko pokličete na Regijsko razvojno 

agencijo ROD Ajdovščina, na telefonsko številko 05 365 36 02 (mag. Andreja Vister). 

 

 

                                                                                         Vljudno vabljeni! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYpN3sFPbRDWrWDQbkTLlETqDZp1JCvapGpq7htanRJyZoZA/viewform?usp=pp_url
mailto:andreja.vister@rra-rod.si

