
                                                                                
 
 

                  
 

 

 

Ob vstopu občine Piran v ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA 

vas vabimo na  

delavnico in posvet,  

ki bo v sredo, 15. 6. 2022, ob 10.00 uri  

v prostorih Krajevne skupnosti Portorož. 

 

SPODBUJANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV ZA RAZVOJ TRAJNOSTNIH MODELOV 

- PRILOŽNOSTI IN IZZIVI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA NA 

DESTINACIJI PORTOROŽ IN PIRAN 

 

V začetku letošnjega leta je občina Piran izpolnila 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. Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb je tudi 

spodbujanje turističnega gospodarstva za bolj trajnostno delovanje. V ta namen vas vabimo na 

delavnico in posvet »Spodbujanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov - 

priložnosti in izzivi trajnostnega razvoja turizma na destinaciji«. 

 

PROGRAM POSVETA 

10:00 

▪ Pozdravni nagovor zelene koordinatorke na destinaciji Alenke Pograjc 

▪ Pozdravni nagovor predstavnika Turističnega združenja Portorož, g. i. z. 

10:10  

▪ Predstavitev Zelene sheme, znaka Green Destination in aktivnosti destinacije za pridobitev 

znaka, Občina Piran, Alenka Pograjc 

▪ Spodbujanje in ozaveščanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih poslovnih 

modelov -  okoljski znaki v turističnem gospodarstvu, Občina Piran, Alenka Pograjc 

10:30 

Spodbujanje prebivalcev, obiskovalcev in turističnega gospodarstva k okoljsko odgovornemu 

ravnanju: 

▪ pri rabi vode: Rižanski vodovod Koper, Tina Vovk 

▪ uporabi energije: Svetovalna pisarna ENSVET, Davor Kravanja 



▪ pri hrupu in svetlobnem onesnaženju in onesnaženju zraka: Občina Piran, Alenka Pograjc 

▪ pri ravnanju z odpadnimi vodami, ravnanju s trdnimi odpadki : Javno podjetje Okolje Piran, 

Sandra Loboda 

▪ pri trajnostni mobilnosti: Občina Piran, Vesna Zorko  

▪ za podnebne spremembe: Društvo Doves, Boris Šušmak 

▪ družbena odgovornost in pravično zaposlovanje: ROS.TURIST, Astrid Prašnikar 

 

Predviden zaključek ob 11:30. 

 

V želji, da z vašo aktivno udeležbo prispevate  k skupnemu delovanju pri razvoju turizma, 

kakršnega si želimo na destinaciji, vas vabimo, da se nam pridružite pri podpisu ZELENE 

POLITIKE in ETIČNEGA KODEKSA V TURIZMU. Prosimo vas, da udeležbo potrdite do 

ponedeljka, 13. 6. 2022, na naslov: alenka.pograjc@piran.si ali patricija.grzinic@portoroz.si.   

 

S spoštovanjem,  

  

Alenka Pograjc, zelena koordinatorka                              

Občina Piran 

 

mag. Patricija Gržinič, vodja tržnih projektov 

Turistično združenje Portorož, g. i. z.  
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