
»Okolje je vse kar jaz nisem«. Einstein

Ob SVETOVNEM DNEVU OKOLJA vas vabimo 
v ponedeljek, 5. junija 2017, ob 17. uri, v Pretorsko palačo v Kopru

na
SVEČANI PODPIS LISTINE ZELENE POLITIKE

in posvet

SPODBUJANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV ZA RAZVOJ TRAJNOSTNIH 
MODELOV - PRILOŽNOSTI IN IZZIVI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA 

V MESTNI OBČINI KOPER

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1972 5. junij razglasila za svetovni dan okolja z na-
menom, da bi vzbudila večje zanimanje za okolje, pritegnila politično pozornost in pri ljudeh sprožila 
zavest, da so ključni akterji pri oblikovanju prihodnosti in da imajo hkrati pravico do čistega zraka, čiste 
vode in življenja v biološko raznovrstnem okolju. 

V začetku letošnjega leta je Mestna občina Koper izpolnila pogoje za sprejem v Zeleno shemo sloven-
skega turizma. Z vstopom v Zeleno shemo smo se zavezali, da bomo SPODBUJALI trajnostno delo-
vanje, ZDRUŽEVALI trajnostna prizadevanja ter PROMOVIRALI lokalni značaj in zelene zgodbe. V 
okviru aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination, bomo kot občina ocenjeni v petih 
kategorijah, anketirali prebivalce, obiskovalce in turistično gospodarstvo ter podpisali Zeleno politiko 
slovenskega turizma. Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb, je tudi spod-
bujanje ponudnikov za pridobitev znaka Slovenija Green Accommodation. Omenjeni znak pridobijo 
ponudniki turističnih nastanitev, če predhodno pridobijo enega od okoljskih znakov za ponudnike, ki 
jih priznava Slovenia Green (EU marjetica, EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels, Travelife). 

Opisane aktivnosti so nas spodbudile, da ob SVETOVNEM DNEVU OKOLJA, 5. JUNIJU,  pristopimo 
k podpisu listine ZELENE POLITIKE in organizaciji posveta Spodbujanje turističnih ponudnikov za 
razvoj trajnostnih modelov - priložnosti in izzivi trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Koper.



Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija      
Tel.: +386 (0)5 6646 228, Fax: +386 (0)5 6271 602

PROGRAM POSVETA:

• pozdravni nagovor predstavnika Mestne občine Koper;

• slavnostni podpis listine ZELENE POLITIKE Mestne občine Koper - ZAVEZE MOK K TRAJNOST-
NEMU DELOVANJU IN NENEHNEMU PRIZADEVANJU ZA IZBOLJŠAVE;

• kratka predstavitev Celostne prometne strategije (Nataša Likar, predstavnica Mestne občine Koper) 
in podelitev zelenih koles;

• predstavitev Zelene sheme, znaka Green Destination in aktivnosti MOK za pridobitev znaka;

• spodbujanje in ozaveščanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih poslovnih modelov-pomen 
okoljskega certificiranja turističnih ponudnikov in predstavitev okoljskih znakov za ponudnike 
Slovenija Green Accommodation;

• primeri dobre prakse - Bio Hotels: Butični ekološki hotel St. Daniel na Krasu, Hrušica in primer 
Travelife;

• spodbujanje prebivalcev in obiskovalcev h okoljsko odgovornemu ravnanju (pri rabi vode, energije, 
hrupu, svetlobnem onesnaženju, onesnaženju zraka, ravnanju z odpadnimi vodami, ravnanju s trdni-
mi odpadki, pri izravnavi ogljičnega odtisa) ter spodbujanje pešačenja in kolesarjenja v MOK.

V želji, da z vašo aktivno udeležbo prispevate k našemu skupnemu delovanju pri razvoju turizma, 
kakršnega si želimo v MOK, vas vabimo, da se nam pridružite pri podpisu listine ZELENE POLITIKE 
in na POSVETU. 

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 2. 6. 2017, na elektronski naslov zelenega ko-
ordinatorja: greendestination@koper.si ali po telefonu: 05 6646386 (Andreja Poklar).

S spoštovanjem,

Župan                                              
Boris Popovič                                                                  


