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PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) je 
Občinski svet Občine Lenart na 5. redni seji, dne 24.10.2019 prejel Sklep o potrditvi 
Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina 
Lenart, kot je predložen. 
 
 
 



Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017 ) je 
Občinski svet Občine Lenart na 5. redni seji, dne         sprejel 
 
 
 
 

SKLEP O POTRDITVI 
AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV 

ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA  
V DESTINACIJI OBČINA LENART 

 
 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Lenart se je seznanil z informacijo o vključenosti Občine Lenart v 
Zeleno shemo slovenskega turizma ter o izvedenih aktivnostih in pridobitvi srebrnega znaka 
Slovenia Green. 
 

2. člen 
 
Občinski svet Občine Lenart sprejme Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega 
razvoja turizma v destinaciji Občina Lenart za obdobje 2019 – 2021. 
 

3. člen 
 

Sklep prične veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Lenart. 
 
 
 
Št: 322-6/2018 
Datum:  24.10.2019 
 
 
                    Župan Občine Lenart 

                   mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



OBRAZLOŽITEV: 
 
Občina Lenart je v začetku leta 2018 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma. Zelena 
shema slovenskega turizma (ZSST) je certifikacijski program, ki sodi pod krovno znamko 
SLOVENIA GREEN. ZSST je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega 
turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in 
ekonomskem in je v lasti  Slovenske turistične organizacije (STO). STO shemo upravlja, 
pripravlja izobraževanja in vzpostavlja promocijske kanale na mednarodnem turističnem trgu 
za promocijo destinacij in ponudnikov, ki imajo znak SLOVENIA GREEN. Trajnostno 
poslovanje destinacije na področju turizma se presoja z mednarodnimi orodji Green 
Destinations Standard in ETIS. 
 
Do sedaj je občina kot destinacija izvedla aktivnosti za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN 
DESTINATION v naslednjih korakih: 

1. Imenovanje zelenega koordinatorja. 
2. Oblikovanje zelene ekipe.  
3. Povečanje ozaveščenosti lokalne skupnosti in deležnikov. 
4. Podpis Zelene politike slovenskega turizma. 
5. Anketiranje treh skupin deležnikov: turistična podjetja, prebivalcev in obiskovalcev.  
6. Zbiranje podatkov in dokazil v skladu s standardom Slovenia Green, ter vnos le teh na 

spletno platformo Slovenia Green. Na tej podlagi je izdana končna ocena trajnosti. 
7. Oddaja poročila o izvedenih aktivnostih in zahtevka za presojo.  

 
Vse zbrane podatke je destinacija vnesla na platformo Slovenia Green. Vnose pred podelitvijo 
znaka pregleda akreditirani preveritelj iz Zavoda Tovarna trajnostega turizma GoodPlace, 
Ljubljana. Slovenska turistična organizacija na osnovi ocen  podeli znak Slovenia Green 
Destination gold, silver in bronze. 
 
Ocena je destinaciji izdana v petih kategorijah: Destinacijski management, Narava in 
pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija ter Družbeno-ekonomska situacija. Ocene 
so na lestvici od 1 do 10. 
 
Rezultati presoje za destinacijo Občina Lenart 

KATEGORIJA SKUPNA OCENA 
Destinacijski management 9,2 
Narava in pokrajina 8,0 
Okolje in podnebje 7,8 
Kultura in tradicija 8,8 
Družbeno-ekonomska situacija 7,4 
Skupno 8,0 

“GSTC Certified” Compliance level* 65,2 % 
 
*“GSTC Certified Compliance level" pove, koliko meril destinacija v popolnosti izpolnjuje. 
100 % izpolnjevanje meril prinese destinaciji prepoznavnost s strani organizacije Global 
Sustainable Tourism Council (GSTC). 
 
Znak SGD gold dobi destinacija, ki v najmanj treh od petih kategorij prejme oceno 8,0 ali več, 
pri čemer je vsaj ena od teh treh kategorij direktno vezana na turizem (Destinacijski 



management ali Družbeno-ekonomska situacija), in ki ima najmanj en nastanitveni objekt z 
veljavnim znakom Slovenia Green Accommodation. 
Znak SGD silver dobi destinacija, ki v najmanj dveh od petih kategorij prejme oceno 8,0 ali 
več, pri čemer je vsaj ena od teh dveh kategorij direktno vezana na turizem (Destinacijski 
management ali Družbeno-ekonomska situacija). 
Znak SGD bronze dobi destinacija, ki vsaj v eni od petih kategorij prejme oceno 8,0 ali več. 
 
Konec marca 2019 je bil občini, kot destinaciji, s strani Slovenske turistične organizacije 
podeljen znak Geen Destination Silver in Poročilo o presoji, ki vsebuje tudi priporočila za 
delo za nadaljnji trajnostni razvoj destinacije, ki so upoštevana v pripravljenem akcijskem 
načrtu ukrepov do konca leta 2021.  
 
Za vzdrževanje znaka Slovenia Green Destination mora destinacija predvsem uresničevati 
ukrepe iz akcijskega načrta, o čemer tudi redno poroča upravljavcu ZSST in akreditiranemu 
partnerju. Leta 2021 destinacija zaprosi za obnovo ocene. 
 
Na podlagi Pravilnika o pridobitvi, vzdrževanju in obnovi znaka, mora destinacija v roku 6 
mesecev  
od prejema znaka za vzdrževanje znaka Slovenia Green Destination izvesti naslednje 
aktivnosti (korake):  
-          1. korak: najkasneje 6 mesecev po prejemu Rezultata presoje in Poročila o presoji 
posredovati s strani občinskega sveta destinacije potrjen Akcijski načrt ukrepov za nadaljnji 
razvoj trajnostnega turizma v njeni destinaciji.         
-     2. korak: najkasneje 6 mesecev po prejemu Rezultata presoje in Poročila o presoji 
posredovati opredelitev lokalnega značaja in Zelenega DNK destinacije. 
-          3. korak: najkasneje 6 mesecev po prejemu Rezultata presoje in Poročila o presoji 
oddati Zahtevek za terenski obisk. 
 
Nadalje mora destinacija ob sprotnem vnašanju podatkov na platformo, na letni ravni, do 
31.01. naslednjega leta, pripraviti in oddati Poročilo o uresničevanju ukrepov iz Akcijskega 
načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Lenart. 
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Sustainability Action Plan
AKCIJSKI NACRT UKREPOV za spodbujanje trajnostnega turizma v destinaciji Obcina Lenart

Lenart



Lenart
AKCIJSKI NACRT UKREPOV za spodbujanje trajnostnega turizma v destinaciji Obcina Lenart

AKCIJSKI NACRT UKREPOV za spodbujanje
trajnostnega turizma v destinaciji Obcina Lenart

Overview
Action plan period: 01-09-2019 to

Status overview: 12-10-2019

Criteria involved: 36

Criteria with all tasks completed: 0

36

Tasks involved: 41

Tasks completed: 0

41

Sustainability coordinator: Valerija Jelen

Staff members involved: Franc Ornik, Valerija Jelen, Martin Breznik, Janez Kramberger, Darja Ornik, Avgust Zavernik,

Vera Damjan Bele,

Staff hours planned: 730

Financial resources planned: 5230 EUR



   0. Podatki o destinaciji

Splošne informacije Responsible Start / End EUR Hours   

0.6 Fotografije in video A. Izdelava zgodbarske foto knjige destinacije 
Priprava nabora vsaj 20 različnih tematskih fotografij, namenjenih za promocijo
destinacije

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2020

500 10   

 

   1. Destinacijski management

Predanost in organizacija

1.2 Strukture upravljanja A. Razvoj in promocija turizma 
Razvoj turizma ostaja v okviru dejavnosti destinacije (občine). V prihodnje želimo najti
nosilca turistične dejavnosti v destinaciji (občini). Zasebnega izvajalca promocijskih
dejavnosti, ki bo v sklopu izvajanja svoje dejavnosti izvajal tudi promocijo destinacije
(občine) kot take.

Martin Breznik
Valerija Jelen

01-09-2019 /
31-12-2021

100 20   

 
1.3 Vizija A. Opredelitev vizije v Strategiji razvoja turizma občine Lenart 

Vizija trajnostnega razvoja turizma občine Lenart se vključi ( bo opredeljena) v
Strategiji razvoja turizma občine Lenart.

Valerija Jelen
Martin Breznik

01-09-2019 /
31-12-2020

100 20   

 
1.4 Usposobljen zeleni koordinator
z zeleno ekipo A. Vzpostavitev zelene projektne sobe 

Uvede se kontinuiran izobraževalno posvetovalni sestanek celotne Zelene ekipe,
najmanj 1x letno.

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

100 8   

B. Izobraževanje zelenega koordinatorja 
Zeleni koordinator nadaljuje z rednim usposabljanjem s področja trajnostnih vsebin
(delavnice, izobraževanja, ...).

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

800 60   

 



1.5 Sodelovanje s turističnim
sektorjem A. Podpis pisem o nameri sodelovanja z incoming turističnimi agencijami 

Pripraviti pregled potencialnih agencij, izvedba mrežnega sestanka, priprava pisma o
nameri

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

80 24   

B. Letni posvet 
Organizacija letnega posveta v obliki sprejema turističnih deležnikov pri županu

Valerija Jelen
Janez Kramberger

01-09-2019 /
31-12-2021

400 30   

C. Sodelovanje turističnega sektorja pri oblikovanju Strategije razvoja turizma
občine Lenart 
Aktivno sodelovanje s turističnim sektorjem pri pripravi in oblikovanju strategije
turizma. Občina Lenart ( organiziranje sestankov, delavnic, …)

Martin Breznik
Valerija Jelen

01-09-2019 /
31-12-2020

600 80   

 

Načrtovanje in razvoj

1.6 Popis A. Uskladiti in dopolniti popise 
Uskladiti in dopolniti popise na spletni strani Občine Lenart.

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

0 30   

 
1.8 Strategija razvoja turizma A. Strategija razvoja turizma občine Lenart 

Oblikovanje strateškega dokumenta razvoja in trženja turizma Občine Lenart.
Martin Breznik 01-09-2019 /

31-12-2020
2000 80   

 
1.10 Načrt trajnostnega razvoja
turizma A. Akcijski načrt ukrepov za trajnostni razvoj turizma 

Priprava akcijskega načrta ukrepov za trajnostni razvoj destinacije na področju turizma,
na podlagi priporočila STO, s pomočjo spletne platforme projekta ZSST.

Valerija Jelen
Martin Breznik

01-08-2019 /
15-09-2019

0 8   

B. Potrditev Akcijskega načrta 
Sprejem in potrditev akcijskega načrta za trajnostni razvoj turizma v občini Lenart
(2019-2021) s strani občinskega sveta občine Lenart na seji Občinskega sveta.

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

0 4   

 
1.13 Finančno načrtovanje A. Zagotovitev sredstev v proračunu 

Destinacija ima sredstva s področje turizma predvidena v letnem proračunu. Ukrepi, ki
so namenjeni trajnostnemu turizmu bodo v letu 2020 posebej označeni.

Martin Breznik 01-09-2019 /
31-12-2021

0 4   

 

Spremljanje in poročanje



1.15 Pregled in evaluacija A. Letno poročanje 
Priprava letnega poročila o uresničevanju ukrepov iz akcijskega načrta, ki ga občina
pošlje na Slovensko turistično organizacijo - do 31.1. vsako leto.

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

0 15   

 
1.16 Popravni ukrepi A. Doseganje ciljev v akcijskem načrtu 

Redno revidiranje in ustrezno ukrepanje ob nedoseganju ciljev. Destinacija akcijski
načrt redno revidira in ustrezno ukrepa ob nedoseganju katerega od ciljev.

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

0 4   

 
1.19 Interno poročanje A. Obveščanje občinskega sveta o aktivnostih 

Predstavitev nalog in korakov destinacije, za vzdrževanje znaka Slovenia Green
občinskemu svetu in sprejem akcijskega načrta. Občina nadalje redno obvešča in poroča
občinskemu svetu o realizaciji načrta, novih aktivnostih.

Valerija Jelen
Martin Breznik

01-09-2019 /
31-12-2021

0 4   

 
1.20 Javno poročanje A. Trajnostno poročilo 

Destinacija objavlja vse večje dosežke na področju trajnostnega turizma. Destinacija
izdela in javno objavi trajnostno poročilo (najmanj na dve leti).

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

0 20   

 

Zakonska in etična določila

1.21 Pregled zakonskih določil A. Promocija etičnega kodeksa 
Predstavitev etičnega kodeksa zaposlenim v turizmu ( v okviru letnega posveta, priprave
strategije...).

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

0 4   

 
1.23 Etični kodeks A. Prestavitev etičnega kodeksa zaposlenim v turizmu 

Na rednih letnih posvetih turističnih deležnikov, destinacije Občina Lenart se Etični
kodeks predstavi udeležencem in se jim ga da v podpis.

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

0 4   

B. Vključitev etičnega kodeksa turizma v Strategijo razvoja turizma 
Vključitev Etičnega kodeksa turizma občine Lenart v Strategijo razvoja turizma. Po
potrebi se ga dopolni.

Valerija Jelen
Martin Breznik

01-09-2019 /
31-12-2020

0 10   

 
1.24 Korupcija A. Načrt integritete 

Posodobitev načrta integritete ( do konca leta 2021) in javna objava na spletni strani
občine.

Martin Breznik 01-09-2019 /
31-12-2021

0 8   

 



   2. Narava in pokrajina

Narava in njeno ohranjanje

2.3 Eksotične živali in rastline A. Invazivne rastline 
Zelena ekipa bo s prispevki na spletni strani občine (destinacije) opozarjala in
spodbujala varovanje narave in okolja pred tujerodnimi invazivnimi vrstami rastlin. Na
določenih obcestnih predelih je razširjena ambrozija. Destinacija bo po potrebi na težavo
opozarjala lastnike zemljišč in pristojne službe.

Franc Ornik 01-09-2019 /
31-12-2021

0 4   

 
2.5 Spremljanje vplivov turizma na
naravo A. Vpliv turizma na naravo v destinaciji 

Destinacija bo negativne vplive turizma na naravo poskušala določiti na osnovi: -
Spremljanja števila divjadi na najbolj obiskanih turističnih točkah (srne, zajci,…) -
Spremljanja gnezdišč ptic ob jezeru Komarnik in Radehova (čopasti ponirek, trsnica,…)

Franc Ornik 01-09-2019 /
31-12-2021

50 8   

 

Krajina in slikovitost

2.8 Krajina in slikovitost A. Sprejem OPN 
Sprejem OPN.

Vera Damjan Bele 01-09-2019 /
31-05-2020

0 40   

 

   3. Okolje in podnebje

Trajnostna mobilnost

3.10 Mehka mobilnost A. Kolesarske povezave 
Priprava projektne dokumentacije

Martin Breznik 01-09-2019 /
31-12-2021

0 0   

 
3.11 Javni prevoz A. Stremenje k uresničitvi načrtov in ciljev Celostne prometne strategije-javni

prevoz 
Destinacija bo sledila uresničitvi načrtov in ciljev Celostne prometne strategije
(vzpostavitev javne storitve »prevoz na poziv« do leta 2022, vzpostavitev zavihka na
spletni strani občine s pomembnimi podatki o javnem potniškem prometu in s
povezavami do voznih redov, ...)

Martin Breznik 01-09-2019 /
31-12-2021

0 8   

 



Prilagajanje na podnebne spremembe

3.19 Prilagajanje na podnebne
spremembe A. Analiza stanja in seznam ukrepov (Strategija turizma) 

V okviru Strategije razvoja turizma bo občina pripravila dokument - izdelala analizo,
kako bodo podnebne spremembe v prihodnosti vplivale na razvoj turizma v destinaciji in
pripravila seznam ukrepov.

Avgust Zavernik 01-09-2019 /
31-12-2020

100 20   

 
3.20 Osveščanje o podnebnih
spremembah A. Objava dokumenta Vpliv podnebnih sprememb na turizem 

V okviru Strategije razvoja turizma občine Lenart pripravljen dokument Vpliv
podnebnih sprememb na turizem v občini Lenart, bo destinacija javno objavila na svojih
straneh in ga na primernem dogodku predstavila javnosti.

Avgust Zavernik 01-09-2019 /
31-12-2021

0 4   

 

   4. Kultura in tradicija

Ljudje in tradicija

4.4 Nesnovna dediščina A. Vpis nesnovne dediščine v Register nesnovne dediščine 
Občina Lenart bo v register nesnovne dediščine vpisala najmanj eno enoto identificirane
nesnovne dediščine.

Darja Ornik 01-09-2019 /
31-12-2021

0 20   

 

   5. Družbena klima

Sodelovanje s skupnostjo

5.9 Osveščanje prebivalstva o
trajnostnem turizmu A. Slovenski zajtrk 

Izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka v lokalnem okolju
Valerija Jelen 01-09-2019 /

31-12-2021
50 6   

 
5.10 Prispevek deležnikov A. Določiti družbeno iniciativo v kateri bodo lahko prostovoljno ali finančno

sodelovali vsi deležniki 
Destinacija sprejme vzpostavi mehanizem preko katerega bodo obiskovalci in prebivalci
katerikoli dan v letu pozitivno pripomogli k izbrani družbeni iniciativi, prostovoljno ali
finančno (npr. čistilna akcija, zbiranje denarnih prispevkov, zbiranje trajnostnih idej,…)

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

0 2   

 



Lokalna ekonomija

5.15 Spremljanje ekonomskih
učinkov A. Destinacija spremlja vsaj tri ekonomske učinke turizma 

Destinacija spremlja naslednje ekonomske učinke turizma: - letno spremljanje kazalnika
zaposlovanja v turizmu - letno spremljanje števila deležnikov v turizmu (društva,
gostinci, turistične agencije,…) - letno spremljanje investicij v izgradnjo prenočitvenih
kapacitet, športnih objektov, parkirišč.

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

0 8   

 

Družbeni vplivi

5.19 Sezonskost A. Strateško naslovljena sezonskost v Strategiji turizma 
Ukrepi za porazdelitev obiska turistov skozi celo leto bodo opredeljeni v dokumentu
Strategija razvoja turizma.

Martin Breznik 01-09-2019 /
31-12-2020

100 15   

 

   6. Poslovanje turističnih podjetij

Vključevanje turističnih podjetij

6.3 Raba vode A. Osveščanje turističnega sektorja o rabi vode 
V okviru rednih letnih srečanja deležnikov v turizmu bo destinacija predstavila in
poudarila pomen racionalnega ravnanja z vodo. Turistične ponudnike bo pozvala k javni
objavi podatkov o porabi vode.

Avgust Zavernik 01-09-2019 /
31-12-2021

0 12   

 
6.4 Ravnanje z odpadnimi vodami A. Osveščanje turističnega sektorja o ravnanju z odpadnimi vodami 

V okviru rednih letnih srečanj deležnikov v turizmu bo destinacija predstavila in
poudarila pomen in prednosti učinkovitega ravnanja z odpadnimi vodami.

Avgust Zavernik 01-09-2019 /
31-12-2021

0 12   

 
6.5 Trdni odpadki A. Osveščanje turističnega sektorja o ravnanju in zmanjševanju trdnih odpadkov 

V okviru rednega letnega srečanja deležnikov v turizmu bo destinacija osveščala
udeležence o ravnanju z odpadki, ločevanju odpadkov, ponovni rabi odpadkov.

Avgust Zavernik 01-09-2019 /
31-12-2021

0 8   

 



6.6 Energija in toplogredni plini A. Osveščanje turističnega sektorja o racionalnem ravnanju z energijo in
toplogrednih plinih 
V okviru rednega letnega srečanja deležnikov v turizmu bo destinacija osveščala
udeležence o racionalni rabi energije in nevarnosti in pomenu zmanjševanja
toplogrednih plinov. Turistične ponudnike bo pozvala k redni objavi podatkov o porabi
energije in izpustu toplogrednih plinov.

Avgust Zavernik 01-09-2019 /
31-12-2021

0 8   

 
6.7 Pravično in enakopravno
zaposlovanje A. Spodbujanje turističnega sektorja k enakopravnemu in pravičnemu

zaposlovanju 
V okviru rednega letnega srečanja deležnikov v turizmu bo destinacija turistična
podjetja obveščala in spodbujala k: a) sledenju nacionalni zakonodaji na področju
varstva pri delu, b) izplačevanju plač v skladu s kolektivnimi pogodbami, c) pravični
trgovini, d) enakopravnosti pri zaposlovanju in e) nudenju priložnosti za usposabljanje.

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

50 8   

 
6.9 Razvoj produktov A. Vzpostavitev sodelovanja turističnih ponudnikov v občini 

Aktivnosti mreženja turističnih ponudnikov v občini, z namenom povezovanja in
oblikovanja skupnega integralnega produkta. Destinacija v strategiji turizma opredeli
glavne stebre turizma (produktne stebre), ki so v skladu s strategijo in na način kot ga
predvideva strategija.

Valerija Jelen
Martin Breznik

01-09-2019 /
31-12-2020

100 30   

 

Informacije in promocija

6.13 Informacije o trajnosti A. Zeleni Lenart 
Priprava napotkov za obnašanje obiskovalcev in dogovor z lokalnimi gostinci in
ponudniki nastanitev, da bodo napotki na voljo za obiskovalce v sobah ali na recepciji.

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

0 10   

 

Gostoljubje

6.16 Spremljanje značilnosti
turističnega obiska A. Izvedba ankete za obiskovalce 

Izvedba ankete za obiskovalce z namenom sistematičnega spremljanja in ovrednotenja
povratnih informacij o izkušnjah obiska in osveščenosti obiskovalcev o prizadevanjih
destinacije za zeleni turizem. Anketa se izvaja kontinuirano, skozi vse leto.

Valerija Jelen 01-09-2019 /
31-12-2021

100 60   

 


