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Okoljski in trajnostni znaki ter vzgojni programi za deležnike:

Kopališča Turistični obrati/Muzeji/Atrakcije Izobraževalne ustanove …

Občine : Zelena shema slovenskega turizma
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O krovni organizaciji FEE



FEE ima 98 članskih organizacij v 77 državah sveta



Mednarodno sodelovanje
FEE je pomemben mednarodni akter na področju trajnostnega razvoja

Tesno sodelovanje z UNFCCC 
(status opazovalca, CoP 22 in

23)
Ključni partner na 
področju ESD GAP

UNWTO in UN sodelujejo 
v mednarodnih komisijah 

programov FEE in se 
udelžujejo srečanj 

nacionalnih 
koordinatorjev

Dobitniki nagrade 
„Earth Prize 2018“

Wrigley podpira razvoj 
organizacije FEE in 

programov Ekošola in 
Mladi poročevalci o okolju

Nagrada za izjemne storitve 
na področju okoljske vzgoje 

na globalni ravni



• Neprofitna in nevladna organizacija 

• Promovira trajnostni razvoj z okoljsko vzgojo 

• Polnopravna članica mednarodne fundacije FEE

• edina v Sloveniji pooblaščena za izvajanje programov FEE

• Sedež v Portorožu, izpostava v Mengšu (Ekošola)

• Deluje 27+ let na področju okoljske vzgoje

• Izvaja vseh 5 okoljskih/trajnostnih programov FEE:

Društvo          DOVES-FEE SLOVENIA



ČISTA VODA, ČISTA OBALA, VARNOST in 
DOSTOPNOST ZA VSE

Program MODRA ZASTAVA

BLUE FLAG
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• Trajnostni znak za označevanje nadstandardnih kopališč 

in marin

• ekoindikator države, regije in občine

• 4.820 Modrih zastav v 49. državah

• V Sloveniji jih imamo 14 podeljenih Modrih zastav in 

pilotni projekt na biološkem bazenu na Koroškem 

(Radlje na Dravi)

• Zanimivost: smo 2. na svetu glede na km obale in drugi 

na svetu po številu podeljenih individualnih Modrih 

zastav (cca 320).

Modra zastava = ekoindikator turistične destinacije



Modra zastava je najbolj znan okoljski znak za 
kopališča, marine in turistična plovila na svetu
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Za zagotavljanje standardov programa Modra 
zastava je odgovoren upravljalec kopališča, 
marine ali uporabnik plovila! 
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Informacijska tabla in okoljska vzgoja04



Trajnostni razvoj 
v namestitveni industriji

Zeleni ključ

GREEN KEY
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• Hotele in hostle

• Kampe in glampinge

• Manjše namestivene 

obrate (do 15 sob)

• Restavracije

• Atrakcije

• Konferenčne centre

✓ Eko-znak se podeljuje za obdobje 1 leta

✓ Mednarodni standardi/kriteriji z možnostjo 

razširitve na dodatne nacionalne kriterije

✓ Preverjanje skladnosti na terenu

✓ Mednarodni kontrolni pregledi na terenu

Vodilni eko-znak za turistične obrate:
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Kje vidimo prednosti znaka Zeleni ključ? Nagrajeni obrati: 2895

Število držav : 41

najbolj razširjen trajnostni 
znak za turistične obrate na 

svetu

Več kot 25 let uspešne rasti 
in razvoja programa

Program prepoznan s strani 
Global Sustainable Turism 

Council (GSTC), World 
Tourism Organization 
(UNWTO) and UN UN 
Environment (UNEP)

Sodelovanje z Univerzo v 
Surrey, s katero se pripravlja 

orodja za benchmarking v 
namestitveni industriji in 

vplivi na okolje

široka partnerska mreža 
hotelskih verig, booking 
sistemov, certifikacijskih 

družb

Relativno preprost, 
administrativno nezahteven 

postopek certifkacije, 
prilagojeni kriteriji za 

različne vrste objektov v SLO 
jeziku

V ozadju neprofitna 
organizacija tako na 

mednarodni kot nacionalni 
ravni, kar omogoča 

konkurečnost stroškov 
povezanih s certifikacijo

Osnova za pridobitev 
nacionalnega znaka GREEN 

(Slovenske turistične 
organizacije)
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Zeleni ključ v Sloveniji:
- Najbolj razširjen trajnostni 

znak – preko 65 obratov
- 7. država na svetu po številu 

Zelenih ključev:

- MGRT razpisi za 
spodbujanje trajnostnih 
iniciativ

- Zelena shema 
slovenskega turizma kot 
okvir delovanja na 
nacionalni ravni 
pomembna osnova

- Več na www.zelenikljuc.si

http://www.zelenikljuc.si/


Hvala za pozornost!

mag. Boris Šušmak

051-309-136

www.doves.si | www.modrazastava.si | www.zelenikljuc.si

info@drustvo-doves.si | info@zelenikljuc.si
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