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Prijazno vabljeni na

POSVET

SPODBUJANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV ZA RAZVOJ TRAJNOSTNIH MODELOV
- PRILOŽNOSTI IN IZZIVI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA V DESTINACIJI LUČE
v sredo, 9. oktobra 2019, ob 16. uri v sejni sobi Občine Luče.
V letošnjem letu je tudi občina Luče izpolnila pogoj 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 smo kot občina že podpisali Zeleno politiko slovenskega
turizma, pričeli pa smo tudi že z anketiranjem prebivalcev, obiskovalcev in turističnega gospodarstva.
Po oddaji vloge za pridobitev znaka GREEN DESTINATION bomo kot destinacija ocenjeni v petih
kategorijah. 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 Zelena
shema Slovenskega turizma-Slovenia Green (EU marjetica, EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels,
Travelife idr.).
Opisane aktivnosti so nas spodbudile, da pristopimo k organizaciji posveta: Spodbujanje turističnih
ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov - priložnosti in izzivi trajnostnega razvoja turizma v
destinaciji Luče.
PROGRAM POSVETA
- Pozdrav župana Občine Luče, Cirila Rosca
- Predstavitev Zelene sheme in izvedenih aktivnosti destinacije za pridobitev znaka Green
Destination
- Trajnostne sheme – spodbujanje turističnih ponudnikov. Primer iz prakse – izkušnje ob
pridobivanju okoljskega znaka Eko hiše Na razpotju – Andreja Plesnik
- Odgovorna raba vode
- Odgovorno ravnanje z odpadnimi vodami in trdimi odpadki
- Odgovorna raba energije in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov
- Trajnostna mobilnost v občini
- Predstavitev glavnih turističnih produktov in nove turistične atrakcije – PRIMER DOBRE PRAKSE:
Etno muzej na prostem

Po posvetu ste vabljeni na ogled muzeja. Posvet bomo zaključili s:
Predstavitvijo in slavnostnim podpisom ZELENE POLITIKE s strani turističnega gospodarstva (v
prilogi) ter seznanitvijo in podpisom Etičnega kodeksa v turizmu (Turistična zveza Slovenije https://www.turisticna-zveza.si/publikacije.php?id=ostalo&stran=2).
Povabili vas bomo tudi k izpolnitvi anket - turistično gospodarstvo pripravljenih v okviru Green
Destination projekta.
V želji, da z vašo aktivno udeležbo prispevate k našemu skupnemu delovanju pri razvoju turizma,
kakršnega si želimo v občini Luče vas vabimo, da se nam pridružite na POSVETU.
Vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 7. oktobra 2019, do 15. ure na
elektronski naslov zelenega koordinatorja: info@tic-luce.si ali na telefonsko številko: 031/546-267.
S spoštovanjem,
Občina Luče
župan
Ciril Rosc

