Sporočilo za medije
MARIBORU DODELJEN SREBRNI ZNAK SLOVENIA GREEN DESTINATION

(Maribor, 6. 9. 2016) V mesecu septembru bo Maribor tudi uradno prejemnik srebrnega znaka
Slovenia Green Destination. Pridobitev znaka je potekala skozi kandidaturo, za mesto Maribor je
aktivnost izvajal Zavod za turizem Maribor – Pohorje. V obdobju šestih mesecev so potekala
zbiranja podatkov s strani javnih služb, podjetij, javnih zavodov in turističnega gospodarstva, prav
tako pa je svoje mnenje podalo lokalno prebivalstvo, obiskovalci in turisti v mestu Maribor. Po
naboru podatkov so sledili strokovni ogledi mesta in razgovori na terenu.
Zelena shema slovenskega turizma Slovenia Green je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja
trajnostnega turizma v Sloveniji, namenjen pa je tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim
ponudnikom. Shema, katere namen je povečati konkurenčnost, kakovost in inovativnost slovenskega
turizma, sloni na sistemu evropskih turističnih kazalnikov ETIS ter globalnem orodju GSTC, ki omogoča
primerjavo z zelenimi destinacijami po vsem svetu. Shemo Slovenia Green so zasnovali turistični delavci
skupaj s partnerjema Green Destinations ter Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace.
Maribor je izpolnil zahteve trajnostnega razvoja in delovanja, ki jih za destinacije opredeljuje Zelena shema
slovenskega turizma in tako pridobil znak Slovenia Green Silver. Ocenjevanje je potekalo po posameznih
področjih, kjer je izpostavljenih nekaj ugotovitev iz prejete ocene, ki so kot izziv ter priložnost za kvalitetno
in dolgoročno učinkovito gradnjo zelene destinacije.
1. Narava
Destinacija ima izjemne priložnosti za razvoj pohodništva in kolesarjenja, kjer je potrebno vzpostaviti
sistem za spremljanje, merjenje in zmanjševanje turističnih vplivov na turistične znamenitosti in območja.
V destinaciji je omogočen dostop do odprtih prostorov iz središča destinacije.
Destinacija mora težiti k trajnostno naravnanim ukrepom za razvoj turizma v sožitju z naravo.
2. Okolje
V destinaciji je močno razvito ravnanje z odpadnimi vodami, možnosti za pridobivanje energije iz
obnovljivih virov. Je pa potrebno podjetjem pomagati pri zmanjševanju količine odpadkov.
Destinacija ima veliko število glasnih prireditev, ki bi jih bilo potrebno umestiti v primerne okvirje.
3. Identiteta in kulturna dediščina
Destinacija ima izjemno veliko pomembnih spomenikov, muzejev in stavb ter program za zaščito kulturne
dediščine; na kar je potrebno opozoriti in osvestiti tudi touroperaterje.
4. Turizem in poslovanje
Destinacija ima jasno definirano destinacijsko organizacijo, ki izvaja aktivnosti za doseganje zadovoljstva
obiskovalcev v destinaciji, organizacija je odgovorna za razvoj trajnostnega turizma in ima izdelano

strategijo za trženje izven sezonskih dogodkov. V destinaciji je v veljavi program za spodbujanje podjetij k
nakupu lokalnega blaga in storitev.
V prihodnjem obdobju mora destinacija težiti k povečanju števila certificiranih ponudnikov turističnih
storitev, ki jih priznava Zelena shema.
5. Destinacija in varnost
V destinaciji je dobro organizirano obveščanje in informiranje za domače in tuje goste. Dobro je
organizirana tudi taksi služba. Potrebno pa je v destinaciji težiti k sprejetju ukrepov za izboljšave kakovosti
zraka in zmanjšanja kriminala.

Zavod za turizem Maribor – Pohorje bo za mesto Maribor uradno prevzel srebrni znak Slovenia
Green Destination v Ljubljani, na svetovni dan turizma, 27. 9. 2016, v sklopu konference Global
Green Destination Day.
Več podrobnosti o Zeleni shemi in aktivnostih za pridobitev zelenega znaka Slovenia Green Destination
najdete na uradni spletni strani Zavoda za turizem Maribor – Pohorje.
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