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ZELENA 

DEJSTVA 

Občina Žalec leži v osrčju Spodnje Savinjske 
doline in je njeno politično, gospodarsko in 
kulturno središče ter hkrati središče 
slovenskega hmeljarstva in pivovarstva.  
Njena površina je 117,10 km2, naseljuje jo 
21.237 prebivalcev. 

 
V Občini Žalec iz pip in pitnikov teče pitna 
voda. Pitni so tudi številni naravni izviri 
okoliškega hribovja. Turistični, gostinski ter 
drugi subjekti točijo slovensko pitno vodo v 
trajnostno embalažo oz. v steklene kozarce in 
z njo ravnajo racionalno. 

 
Občino Žalec pokriva kar 88% procentov 
naravnih površin, s čimer se ponuja ogromno 
možnosti za opazovanje živalstva in 
rastlinstva. 23,40% naravnih površin, 
predstavljajo površine zavarovane narave – 
krajinski parki. 
 
89% površin v destinaciji je nepozidanih, 
visok je tudi delež nepozidanih nabrežij rek in 
jezer. 
 
Več kot polovica odpadnih voda v občini Žalec 
je pred izlivom v okolje prečiščenih, več kot 
90% odpadkov je zbranih ločeno, visoka je 
tudi kakovost zraka.  
 
Žalec skrbi za zmanjševanje ogljičnega 
odtisa in zato se je pridružil sistemu Nextbike 
- Kolesce, kjer si lahko občani na sedmih 
lokacijah po mestu in okolici izposodijo tako 
navadna kot električna kolesa, dobro razvito 
pa je tudi kolesarsko omrežje produkta Hops 
na kolo, ki vodi kolesarske navdušence po 
cestnih, hribovskih povezavah v občini in kot 
slovenska posebnost tudi med hmeljišči. 
Trajnostna mobilnost je zagotovljena tudi z 



avtobusnim prevozom, vlakom, označene pa 
so tudi električne polnilnice za električna 
vozila.  
 
V Žalcu je veliko možnosti za aktivno 
preživljanje prostega časa. Številne 
kolesarske, pohodniške in tematske poti po 
občini omogočajo pestre možnosti 
kolesarjenja in pohodništva, primerne so tako 
za avanturiste, kot tudi rekreativce in družine. 
 
Žalec je bil zaradi svoje lege že od nekdaj 
pomembna postojanka, kar se pozna tudi v 
pestrosti kulturnih in zgodovinskih 
znamenitosti – v občini lahko naštejemo kar 
27 pomembnih zgodovinskih in spomeniških 
zgradb, zgodovino in tradicijo Žalca ter 
okoliških krajev pa obiskovalci spoznavajo v 
štirih muzejih. 

 

Pokrajina, prekrita s številnimi hmeljišči, z 
edinstveno Fontano piv in Ekomuzejem 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije in 
številnimi mikro pivovarnami, razkriva tudi več 
kot 100 hmeljarskih kmetij, objekte, običaje in 
dogodke povezane s hmeljarstvom in 
pivovarstvom (Ročno obiranje hmelja, 
Savinjski oktoberfest, Krigl fest, Pohod po 
hmeljski poti, kolesarjenje med hmeljišči…). 
 
Spodnja Savinjska dolina z Žalcem je prava 
oaza miru, kar se med drugim kaže tudi v 
visoki stopnji varnosti,  stabilnosti in visoki 
kakovosti zdravstvene oskrbe. 

 
 
 

 

MISLIMO IN 

DELAMO ZELENO 
 

Z željo, da naslednjim rodovom zapustimo 
ohranjeno, čisto okolje in ljudem prijazno 
občino, smo v Občini Žalec pristopili k 
spodbujanju zelene miselnosti in zelenega, 
trajnostnega turizma. Z ukrepi, ki jih izvajamo 
želimo, da turisti in domačini začutijo in 
zaživijo naša zelena prizadevanja. V letu 2019 
in 2020 smo izvedli različne ukrepe in 
aktivnosti:  
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IZOBRAŽEVANJA IN 

USPOSABLJANJA 
Občina Žalec preko preko aktivnosti projekta 
Slovenia Green Destination spodbuja 
organizatorje prireditev k prehodu v zeleno 
gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri, 
zato organizira v sodelovanju z društvom Zero 
waste Žalec, ZKŠT Žalec in drugimi tematska 
izobraževanje in delavnice za turistične 
vodnike, organizatorje prireditev, društva, 
gostince, nastanitvene ponudnike ter ostale 
turistične akterje. 
 
 

 
 

 

 

Občina Žalec uvaja v razpise in javna povabila 

trajnostna merila (programi in projekti za 

turistična društva, gostinska dejavnost, 

prireditve, turistično gospodarstvo) in na ta 

način spodbuja ponudnike in ostale akterje k 

okolju prijaznemu delovanju.  

 

 

 

 

Občina Žalec je v sodelovanju z društvom 

Zero waste Žalec organizirala delavnico 

namenjeno organizatorjem prireditev in s tem 

razsvetlila problematiko odpadkov na 

prireditvah in ponudila rešitve in odgovore.  

 

 

 

 

 

S strani društva Zero waste Žalec so bili 

pripravljeni trajnostni ukrepi za turizem brez 

odpadkov. Trajnostni ukrepi so bili 

posredovani nastanitvenim in gostinskim 

ponudnikom območja, objavljeni pa so tudi 

pod zelenimi informacijami na www.turizem-

zalec.si  in na zero waste Žalec .  

 

 

 

 

 

 

 

Delavnico je organiziral ZKŠT Žalec skupaj z 

Občino Žalec in Zavodom Celeia Celje ter 

STIK Laško z namenom, da se je 

nastanitvenim ponudnikom območja 

predstavilo zelene trajnostne znake: EU 

Marjetica, Green key, Bio Hotels ter njihove 

prednosti, ki jih prinašajo s pridobitvijo.  Hkrati 

se jim je predstavila Zelena shema 

slovenskega turizma ter zelene zgodbe Žalca, 

Celja in Laškega.  

 

 

 

 

 

 

Delavnica za občane na temo trajnosti redno 

izvaja TD Žalec in Društvo Zero waste Žalec, 

in sicer v letu 2020 so bile izvedene 

naslednje delavnice: 

- Stanje Zemlje, nam res preti 

katastrofa? 

- Nova prehranska politika 

- Izmenjevalnica sadik, vrtnin. 

 

UVAJANJE 

TRAJNOSTNIH MERIL V 

RAZPISE OBČINE ŽALEC 

PRIREDITVE BREZ 

ODPADKOV  

TRAJNOSTNI UKREPI ZA 

TURIZEM BREZ 

ODPADKOV V OBČINI 

ŽALEC TER BROŠURA 

ZERO WASTE POTOVALNI 

NASVETI ZA TURISTE, KI 

PRIDEJO V ŽALEC 

DELAVNICA ZA 

NASTANITVENE 

PONUDNIKE ŽALCA, 

CELJA IN LAŠKEGA– 

»SKUPAJ NA ZELENI 

POTI«  

DELAVNICE 

NA TEMO TRAJNOSTI   

http://www.turizem-zalec.si/
http://www.turizem-zalec.si/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z izvedbo ogleda dobre prakse Društva Zero 
waste Žalec je bila gospodinjstvom in 
zainteresirani javnosti predstavljena 
samooskrbna kupola.  Predstavljen je bil 
geodezični rastlinjak z integriranim 
akvaponičnim sistemom. Voden ogled in 
kratko predavanje na temo ponovne uporabe 
materiala in prehranske preskrbe na ravni 

gospodinjstva je izvedlo Društvo Zero waste 

Žalec. 

 

 

 

 

 

 
Pridelava hmelja v EU poteka na 26.500 ha in 
dosega letni pridelek okoli 50.000 ton. V 
Sloveniji smo v letu 2019 pridelali na 1.596 ha 
2.572 ton hmelja, kar nas uvršča na 4. mesto 
v Evropi (za Nemčijo, Češko in Poljsko) in na 
6. mesto v svetu (za ZDA in Kitajsko). 
Hmeljarstvo je pri nas najbolj izvozno 
usmerjena kmetijska panoga. 
V času obiranja hmelja odpeljemo iz hmeljišča 
skoraj celotni nadzemni del rastlin. Po obiranju 
storžkov pri obiralnem stroju tako ostane 
odpadna biomasa – trte in listi, ki predstavljajo 
dragocen vir organske mase in hranil za 
vračanje na kmetijske površine. Problem pri 
vračanju organske mase na njive pa 
predstavljajo polipropilenske (PP) vrvice, ki se 
uporabljajo za oporo hmelja, saj se s 
kompostiranjem ne razgradijo. Ker so vrvice 
prepletene z biomaso, je ta neuporabna kot 
surovina za nove izdelke in za vračanje na 
njivo. 
Cilj projekta je zamenjati hmeljarsko 
polipropilensko vrvico (PP) z vrvico iz 
polimlečne kisline (PLA), ki je narejena iz 
naravnih materialov in se pri kompostiranju 
razgradi na osnovne monomere (vodo, CO2 in 
biomaso), in s tem spremeniti hmeljevino v 
primarno surovino za izdelavo komposta 

OGLED DOBRE PRAKSE – 

PONOVNA UPORABA 

MATERIALA IN 

PREHRANSKA 

PRESKRBA NA RAVNI 

GOSPODINJSTVA   

PROJEKT BIOTHOP – 

DELAVNICE - 

ZAMENJAVA 

POLIPROPILENSKE 

VRVICE Z VRVICO IN 

POLIMLEČNE KISLINE 

(NARAVNI MATERIAL) 



na kmetijah (gnojilo) ter vrsto 
biorazgradljivih izdelkov (biokompozitni 
materiali, sadilni lončki za vrtnarstvo, ter 
pakirni zabojčki/pladnji), s čimer se bo 
količina agro-odpadkov v občinah Spodnje 
Savinske doline bistveno zmanjšala, povečal 
pa se bo prihodek (pridelava komposta in/ali 
prodaja hmeljevine kot primarne surovine za 
proizvodnjo bioplastike). Spodnja Savinjska 
dolina bo na ta način postala primer dobre 
prakse za vsa ostala hmeljarska območja, 
ne samo v EU, pač pa tudi v svetu, sočasno 
pa se bo povečala njena dodana socio-
ekonomska vrednost, npr. zeleni turizem. 
Projekt sledi modelu krožnega gospodarstva s 
ciljem zvišanja stopnje predelanih odpadnih 
produktov iz hmeljarske panoge za 100 %, 
izboljšano energetsko učinkovitostjo za 25 % 
preko zamenjave nerazgradljive plastike z 
biopolimernimi alternativami, medtem ko bodo 
emisije toplogrednih plinov v primerjavi z 
zdajšnjimi dejavnostmi predelave sintetičnih 
plastičnih proizvodov bistveno zmanjšane. 
 

 

 

Zaposleni deležnikov, ki se ukvarjajo z 
razvojem trajnostnega turizma v destinaciji 
Žalec so podpisali etični kodeks v turizmu in se 
tako zavezali k spoštovanju priporočil 
Turistične zveze Slovenije glede sprejema, 
upoštevanja, izvajanja in širjenja določil 
Etičnega kodeksa v turizmu, ki ga je sprejela 
Generalna skupščina Svetovne turistične 
organizacije. Etični kodeks postavlja 
priporočila za odgovoren in trajnostni razvoj 
slovenskega turizma in z upoštevanjem le-teh 
želimo zmanjšati negativen vpliv turizma na 
okolje in kulturno dediščino ter povečati število 
prednosti, ki jih bodo imeli prebivalci naših 
krajev.  
 
 
 
 
 
 
 
Lokalni deležniki zelene destinacije Žalec so 
se s podpisom vodne zaveze zavezali k 

spoštovanju slovenske vode. Prav tako so se 
zavezali, da svojim obiskovalcem, gostom kot 
prvo izbiro ponudijo čisto pitno vodo iz izbranih 
kozarcev in steklenic iz trajnostnih materialov. 
Prav tako z vodo ravnajo varčno z mislijo na 
njeno življenjsko moč in jo ohranjajo kot 
poseben zaklad Slovenije.  
 

 

 

TRAJNOSTNA 

MOBILNOST 

 

 

Občina Žalec sodeluje z občinami Savinjske 

regije ter podjetjem Nomago v projektu »Javna 

izposoja koles – Kolesce«. V Občini Žalec je 

na voljo kar 7 izposojnih mest za navadna in 

e-kolesa. Javna kolesarska povezava je 

vzpostavljena na območju Savinjske regije  - 

od Braslovč do Rimskih term.   

 

ETIČNI KODEKS ZA 

ZAPOSLENE V TURIZMU  

VODNA ZAVEZA  

JAVNA IZPOSOJA KOLES – 

PROJEKT KOLESCE 



 

 

 

Občina Žalec s projektom Hops na kolo in 

razvojem kolesarjem prijaznih poti, talnimi 

označbami, postavitvijo informacijskih tabel za 

kolesarje, počivališči za kolesarje, servisnimi 

kolesi za popravila koles ter razvojem 

kolesarskih produktov kot so vožnja s kolesi 

med hmeljišči, družinska kolesarska pot 

Hmeljko hops z odkrivanjem turističnih atrakcij 

med potjo ter z mobilno aplikacijo povezana 

reševanja vsebinskih vprašanj, ki se nanašajo 

na turistične atrakcije ob poti, z gverk parkom 

za adrenalinske navdušence in z razvojem 

gorskih poti ter promocijo vseh kolesarjem 

prijaznih poti, ki jih je po območju preko 110 

km in vse so dobro označene, stremi k 

spodbujanju trajnostne mobilnosti, tako med 

domačini kot obiskovalci.   

 

 

 

 

 

 

 

Občina Žalec vsako leto sodeluje s podjetjem 

Nomago pri izvajanju projekta »Z avtobusom v 

Logarsko in nazaj s kolesom«. Tedensko vozi 

avtobus, prilagojen kolesarski prtljagi v 

Logarsko dolino in nazaj ter s tem spodbuja 

trajnostno mobilnost.  

 

Vsako leto v okviru tedna mobilnosti izvajamo 

številne dogodke. 

S spodbujanjem uporabe trajnostne 

mobilnosti znižujemo količino ogljičnega 

odtisa v zraku.  

 

DOSTOPNOST 

V okviru zagotavljanja boljše dostopnosti so 

bile izvedene naslednje aktivnosti: 

• Umeščanje slušnih zank v kulturne 

objekte (Dom II. Slovenskega tabora 

Žalec). 

• Umeščanje defibrilatorjev na različne 

lokacije. 

• Dostopnost za invalide v turistične 

atrakcije (Dvorec Novo Celje, 

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva 

Slovenije, Fontana piv zeleno zlato, TIC 

Žalec). 

• Nameščanje wc kabin za invalide na 

večje turistične dogodke oz. prireditve. 

KOLESARSKE POTI – HOPS 

NA KOLO 

AVTOBUSNA POVEZAVA ZA 

KOLESARJE ŽALEC- 

LOGARSKA DOLINA 

ŽALEC 



BUTIČNI – 

ZELENI ŽALEC 

 

 

 

 

Turistični produkt – kulinarična tura PIVO IN 

PAJS ima zametke 5* doživetja. Gre namreč 

za edinstveno doživetje, ki uresničuje obljube 

zelene butične Slovenije za 5-zvezdična 

doživetja. S kombinacijo lokalne kulinarike, 

hmeljarskih in pivovarskih zgodb 

obiskovalcem predrami vse čute. Obiskovalci 

okusijo prave lokalne jedi, lokalno pivo, 

spoznajo hmeljarsko in pivovarsko identiteto v 

Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva 

Slovenije, v lokalni mikropivovarni, na 

edinstveni, svetovni atrakciji fontani piv Zeleno 

zlato ter v lokalnih gostilnah. Kulinarična tura 

je primerna za največ 7 oseb in se izvaja ob 

četrtkih ob določenem času. Več informacij na 

www.turizem-zalec.si, rezervacije na 

tic@zkst-zalec.si . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5* DOŽIVETJE – 

KULINARIČNA TURA PIVO IN 

PAJS 

http://www.turizem-zalec.si/
mailto:tic@zkst-zalec.si


DELITVENA 

EKONOMIJA 

 

 

 

Z željo povečati prepoznavnost destinacije 

Žalec tudi preko kulinarike smo ustanovili 

blagovno znamko Zeleno zlato in vanjo združili 

lokalne pridelovalce ter predelovalce. Izdelke 

prodajamo v lokalni trgovinici, TIC-u in 

Ekomuzeju hmeljarstva ter pivovarstva. Z 

razvojem kolektivne blagovne znamke želimo 

pripeljati in izbrati izdelke do ustreznih 

certifikatov, ki bodo imeli svojo uporabno in 

potrošniško vrednost v smislu lokalne 

kulinarike in spominkov tudi na nacionalnem 

nivoju. Lokalna restavracija Galerija okusov je 

dobitnica prestižnega Mishelinovega krožnika. 

 

 

 

 

 

 

 

Edinstvena, svetovna atrakcija Fontana piv 

Zeleno zlato je posvečena slovenskemu 

hmeljarstvu in pivovarstvu in stoji sredi parka 

v Žalcu.  

Njena zgodba promovira in združuje pomen 

slovenske čiste pitne vode, slovenskega 

industrijskega oblikovalca Oskarja Kogoja, 

slovenskega proizvoda vrček za fontano, 

promociji slovenskega piva malih pivovarjev 

ter slovenskega hmelja, blagovne znamke 

Štajerski hmelj.  

Povezovanje pivovarjev, hmeljarjev in ostalih 

ponudnikov je osnova zgodbe Fontane piv 

Zeleno zlato ter lokalne tradicije območja.   

 

 

 

 

 

 

Vabimo na celodnevni izlet z atraktivnim 

programom, ki celovito povezuje turistične 

ponudnike regij. Program si lahko ogledate na 

www.turizem-zalec.si . 

 

 

 

 

BLAGOVNA ZNAMKA 

ZELENO ZLATO 

FONTANA PIV ZELENO 

ZLATOO 

DOŽIVETJE TREH DOLIN! 

KOROŠKA, SAVINJSKA IN 

ŠALEŠKA 

http://www.turizem-zalec.si/


 

 

 

 

Sodelujemo s številnimi turističnimi 

atrakcijami, ponudniki, nastanitvenimi 

kapacitetami in podjetji v smislu skupnih 

produktov, ki so kot pospeševanje direktne 

prodaje oz. kot del trženja atrakcij, nastanitev, 

doživetij. Sodelovanje in soustvarjanje ter 

trženje turističnih produktov in storitev je 

ključnega pomena za dvig prepoznavnosti 

območja.   

 

 

SKRB ZA 

KULTURNO 

DEDIŠČINO 

Dediščino Žalca predstavlja hmeljarstvo in 

pivovarstvo. Žalec je mesto, ki ne pozablja 

kako in s pomočjo česa je nastalo. Žalec se 

zaveda pomena lastne tradicije in zgodovine 

ter zato veliko skrb namenjamo ohranjanju in 

oživljanju kulturne dediščine. Ekomuzej 

hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Fontana 

piv Zeleno zlato, številne mikro pivovarne, 

hmeljišča in sušilnice, zgodbe starih trških hiš 

v mestnem jedru Žalca, Simon Kukec – oče 

slovenskega pivovarstva in ostali žalski veljaki 

kot je Janez Hausenbichler, ki je zasadil prvi 

nasad hmelja v Spodnji Savinjski dolini ter 

hmeljarski običaji, dogodki in  kulinarika 

povezana s hmeljarstvom so rezultat 

prizadevanj za ohranjanje kulturne dediščine 

in tradicije Žalca.  

 

 

SODELOVANJE Z 

NASTANITVENIMI 

PONUDNIKI, PODJETJI IN 

DRUGIMI 



 

 

 

 

 

 

 

OBVEŠČANJE 

JAVNOSTI 

Destinacija Žalec kot ponosna članica družine 

Slovenia Green izpolnjuje obljubo, da deluje 

po trajnostnih načelih in je predana nenehnim 

zelenim izboljšavam o katerih sproti, v 

lokalnem časopisu Utrip in na spletnih straneh 

občine ter desitnacije, obvešča javnosti. 

 

 

V OBJEMU 

ZELENIH NAVAD 

 

Začutite Žalec kot 
zeleni dom in 
poskrbite, da ostane 
čist in urejen.  

 

Namesto z avtom se 
po Žalcu in okolici 
gibajte peš ali s 
kolesom. 



 

Kupite stekleničko iz 
trajnostnih materialov 
za večkratno uporabo 
in si privoščite 
slovensko pitno vodo 
na številnih pitnikih v 
mestu in pipah 
turističnih ter drugih 
ustanov. 
 

 

Pomagajte ohraniti 
slovensko pitno vodo 
– raje izberite krajše 
tuširanje namesto 
kopeli, med 
umivanjem zob pa 
zaprite pipo.  
 

 

Kupujte lokalno v 
lokalnih trgovinicah z 
lokalnimi in 
slovenskimi izdelki ter 
pridelki. Kupujte na 
lokalni tržnici.  

 

Namesto teptanja 
trave in trganja rož, 
raje občudujte divje 
cvetoče travnike, ki so 
pašniki za avtohtone 
slovenske čebele. 
 

 

Naj okolje in narava 
lovita svoje signale. 
Ko je le mogoče, 
izklopite iz vtičnic vse 
elektronske in druge 
naprave. 
  

 

Podpirajte lokalne 
gostilne, lokalne 
proizvajalce: kmete – 
z naročilom lokalnih 
jedi, obrtnike – z 
nakupom njihovih 
izdelkov in umetnike – 
z nakupom njihovih 
umetnin.  

 

Izbirajte mila, 
kozmetične in druge 
čistilne izdelke, ki so 
okolju prijazni in ne 
škodujejo naravi ali 
njenim občutljivim 
ekosistemom. 
 

 

Obiščite žalske 
muzeje, galerije, 
tradicionalne 
dogodke, kulturne 
ustanove in zbirke ter 
prispevajte k 
ohranjanju lokalne 
kulturne umetnosti.  
 

 

Pomagajte ohraniti 
občutljivo naravno 
ravnovesje in stopajte 
po uhojenih in 
označenih poteh. 
Vsak sprehod izven 
urejenih poti lahko 
povzroči biotsko 
neravnovesje.  
 

 

Vedno in povsod 
ločujte odpadke. V 
primeru, da ne 
najdete koša v bližini, 
odpadke shranite in 
jih odvrzite v prvi koš.  

 

BODIMO 

TRAJNOSTNO 

ODGOVORNI! 
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Postavka v 
platformi 

Kratek opis 
aktivnosti 

Daljši opis aktivnosti Zadolže
n – član 
zelene 
ekipe 

Leto 2020 
 
Terminski 
plan 

Izvedena aktivnost 

0.8. Zeleni USP Žalec – zelena 
prestolnica 
slovenskega 
hmeljarstva in 
pivovarstva 

Postopno uvajanje 
slogana v 
promocijska/tržna 
orodja/materiale ter 
storitve. Navajanje 
slogana na tabla za 
naravo, prospektih za 
fontano, splošni 
brošuri Žalca, jumbo 
plakatih… dokazilo se 
pripne na platformo.  

ZKŠT 
Žalec 
Marjana 
Kopitar 

Celo leto Navedba zelenega USP-ja na prezentacijah, reklamnih pisalih in USB 
ključkih. 

  
 

0.9. Nagrade  Nagrade in 
nazivi 
povezani s 
trajnostnim 
razvojem 

Prijava na razpis 
Planetu zemlja 
prijazna občina in 
ostala tekmovanja 
povezana s trajnostjo - 
dokazilo se pripne na 
platformo. 

Marjana 
Kopitar 

V roku 
razpisa za 
leto 2020 

V letu 2020 ni bilo razpisa Planetu zemlja prijazna občina, tako da 
prijava ni bila možna. 
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0.10. Spletna 
stran 

Spletna stran 
turizem-
zalec.si – 
navedba 
trajnostnih 
vsebin 

Trajnostne vsebine in 
reki, ki nagovarjajo 
obiskovalce k 
odgovornemu 
ravnanju v destinaciji, 
se vsako leto dodajo 
na spletno stran 
www.turizem-zalec.si . 
Dokazilo se pripne na 
platformo.  
Izdelan video s 
trajnostnimi vsebinami 
in objavljen na spletni 
strani www.truiezm-
zalec.si  

ZKŠT 
Žalec 
 

20.2.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julij 2020 

 
1.1. Koordinator 

za trajnostni 
razvoj na 
področju 
turizma 

Zeleni 
koordinator – 
izobraževanje 
s področja 
trajnostnega 
turizma 

Udeležba na 
delavnicah konzorcija 
Slovenia Green 
destinations – 
predložiti potrdila oz. 
liste prisotnosti v 
platformo. 

ZKŠT 
Žalec 
 

Po urniku 
razpisanih 
delavnic 
konzorcija 
in STO za 
leto 2020 

udeležba na delavnici 5* doživetja – 4.2.2020 GZS Ljubljana, 
udeležba na delavnici za zelene koordinatorje – 2.3.2020 Ribno Bled, 
udeležba Zeleni dan – 28.5.2020 - webinar 
 

http://www.turizem-zalec.si/
http://www.truiezm-zalec.si/
http://www.truiezm-zalec.si/
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1.2. Strukture 
upravljanja 

Financiranje 
trajnostnega 
razvoja 

Opredelitev dela 
namenskih sredstev za 
razvoj in promocijo 
trajnostnega turizma 

ZKŠT 
Žalec 
 
Petra 
Centrih 
 
Marjana 
Kopitar 

31.5.2020 Izdelava akcijskega načrta z ovrednotenjem – januar 2020. 

 

1.3. Vizija Objava vizije 
turizma na 
spletni strani 
Občine Žalec 

Vizija žalskega turizma 
je bila opredeljena v 
novi Strategiji razvoja 
turizma Občine Žalec. 
Ta vizija se objavi na 
spletni strani občine 
Žalec in tudi na spletni 
strani ZKŠT Žalec. 
dokazilo o objavi se 
objavi na platformi.  

Petra 
Centrih 
za OŽ in 
 
ZKŠT 
Žalec 

20.2.2020 Vizija je objavljena na spletnih straneh ZKŠT Žalec www.turizem-zalec.si  
in na spletni strani občine 
http://www.zalec.si/slo/main.asp?id=7E5F617E 

 
1.4. Usposobljeni 

zeleni 
koordinator 
in zelena 
ekipa 

Udeležba na 
delavnicah s 
področja 
trajnostnega 
turizma 

Zeleni koordinator in 
člani zelene ekipe se 
med letom udeležijo 
delavnic in 
izobraževanj s 
področja trajnosti. 
Dokazila o udeležbi se 

ZKŠT 
Žalec 
 
Petra 
Centrih 
 

Celo leto  Zeleni koordinator – udeležba delavnic: 
- Skupaj na Zeleni poti, 4.3.2020 – Celje 

http://www.turizem-zalec.si/
http://www.zalec.si/slo/main.asp?id=7E5F617E
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pripnejo v platformo 
(lista prisotnih in 
vabila) 

Marjana 
Kopitar 

 
- Akcijski načrti, 2.3.2020 – Bled  
- Posvet o podnebnih spremembah , 30.1.2020  – Ljubljana  

Zelena ekipa – udeležba delavnic: 
- Stanje zemlje -nam res preti katastrofa, 9.2. 2020 - UPI Žalec,  

 
- Nova prehranska politika, 25.2.20, UPI Žalec 
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- ZOOM delavnica: Načrt upravljanja za KP ribnik Vrbje, 1 faza, 
12.11.2020  

- Predstavitev rezultatov sodelovanja z Univerzo v Vidmu - turizem 
brez odpadkov, 27.11.2020 (webinar), 

 
- ZOOM delavnica: Načrt upravljanja za KP ribnik Vrbje, 2 faza, 

11.12.20 ob 11.uri 
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1.5. Sodelovanje 
s turističnim 
sektorjem 

Delavnice z 
zasebnim 
sektorjem 

ZKŠT Žalec in OŽ bosta 
skupaj z Zavodom 
Celeia Celje izvedla več 
delavnic na temo 
sobodajalstva, 
trajnostnega 
osveščanja turističnih 
vodnikov, zelenih 
prireditev in zelenih 
produktov – študijske 
ture. Dokazila – vabila, 
fotografije in liste 
prisotnih se pripnejo v 
platformo. 

ZKŠT 
Žalec 
 
Petra 
Centrih 
 
Marjana 
Kopitar 

Po urniku 
razpisanih 
delavnic in 
študijske 
ture – do 
konca leta 
2020 se bo 
izvedlo 
najmanj 4 
delavnice 
in 1 
študijsko 
turo za 
turistične 
ponudnike.   

Izvedba delavnice, 4.3.2020 – Skupaj na zeleni poti (vsebine zelene 
zgodbe Laškega, Žalca in Celja, predstavitev Zelene sheme slovenskega 
turizma, predstavitev zelenih trajnostnih znakov: Bio Hotels, Travelife in 
Green key. Prenos dobrih praks Posestvo Trnulja in Hotel Park Ljubljana. 
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1.6.  Popis Posodabljanje 
seznama 
turističnih 
kapacitet: 
gostincev, 
nastanitev, 
atrakcij, 
turističnih 
agencij in 
ostalih 
ponudnikov. 

Letno se posodabljajo 
podatki o turističnih 
kapacitetah. Seznam 
teh kapacitet se javno 
objavi na spletni strani 
ZKŠT Žalec in OŽ. 
Dokazilo oz. seznam se 
priloži v platformo. 

ZKŠT 
Žalec 
 
Petra 
Centrih 
 

30.4.2020 Letni popis turističnih ponudnikov je posodobljen in objavljen na spletni 
strani www.turizem-zalec.si  

 
1.14. Kazalniki Interpretacija 

podatkov s 
področja 
trajnostnih 
aktivnosti 
Žalca 

Podatke, ki so vnešeni 
v poročilo indikatorjev 
trajnosti je potrebno 
pripraviti v obliki 
članka, ki bo zanimiv in 
uporaben za širšo 
distribucijo in javnost 
ter privlačen za 
zelenega turista. Letno 
se članek posodablja. 

Marjana 
Kopitar 
 
ZKŠT 
Žalec 
 
Petra 
Centrih 

Julij 2020  
Pripravljen je povzetek podatkov vnesenih v indikatorje trajnosti in 
objavljen na spletni strani www.turizem-zalec.si  
 

http://www.turizem-zalec.si/
http://www.turizem-zalec.si/
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Članek se kot dokazilo 
pripne v platformo.  

 
1.15. Pregled in 
evalvacija 

Letno 
poročilo o 
realizaciji 
aktivnosti 

Vsako leto se pripravi 
pregled in evalvacija 
oz. realizacija 
aktivnosti, ki temelji 
na realiziranih nalogah 
iz akcijskega načrta. 
Aktivnosti se vključijo 
v letne plane 
posameznih uradov, 
enote turizem in 

Marjana 
Kopitar 
 
Petra 
Centrih 
 
ZKŠT 
Žalec 
 

Dec. 2020 Letno poročilo je pripravljeno in bo predstavljeno na seji Občinskega 
sveta v mesecu decembru. 
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posamezne načrte 
občinskih in drugih 
struktur. Letno 
poročilo se pripne kot 
dokazilo v platformo. 

1.19. Interno 
poročanje 

Interno 
poročanje 
občinskemu 
svetu 

Enkrat letno se poroča 
občinskemu svetu o 
Zeleni shemi  in 
rezultatih ter 
aktivnostih povezanih 
z Zeleno shemo. 
Potrdilo – vabilo za 
občinski svet in 
gradivo se pripne v 
platformo. 

Petra 
Centrih 
 
Boštjan 
Štrajhar 
 
ZKŠT 
Žalec 
 

30.6.2020 Poročanje občinskemu svetu o aktivnostih navedenih v akcijskem načrtu 
je bilo izvedeno v mesecu februarju. 
 
Predstavitev letnega poročila na seji Občinskega sveta - v mesecu 
decembru. 

1.20. Javno 
poročanje 

Javna objava 
letnega 
trajnostnega 
poročila 
destinacije 
Žalec  

Priprava trajnostnega 
poročila destinacije 
Žalec vsake dve leti in 
objava poročila na 
spletni strani OŽ in 
ZKŠT Žalec. v 
trajnostnem poročilu 
se posebej izpostavijo 
dosežki in trajnostne 
izboljšave na področju 
trajnosti destinacije. 
Poročilo se pripne kot 

Marjana 
Kopitar 
 
Petra 
Centrih 
 
ZKŠT 
Žalec 
 

dec. 2020 Javno poročanje o trajnostnih aktivnostih povezanih z akcijskim načrtom 
je bilo izvedeno v februarski številki lokalnega časopisa Utrip, na strani 
10.   
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dokazilo v platformo, 
prav tako se pripne 
dokazilo, da je poročilo 
javno objavljeno.  

 
 

1.21. Pregled 
zakonskih 
določil 

Izjava – 
seznam 
aktualnih 
mednarodnih, 
nacionalnih in 
lokalnih 
zakonov, 
uredb in 
pravilnikov s 
področja 

Župan OŽ podpiše 
izjavo, da destinacija 
vzdržuje seznam 
aktualnih 
mednarodnih, 
nacionalnih in lokalnih 
znakov, uredb in 
pravilnikov s področja 
turističnega 
poslovanja (vključno z 

Petra 
Centrih 

30.7.2020 Izjava o vzdrževanju seznama aktualnih mednarodnih, nacionalnih in 
lokalnih znakov, uredb in pravilnikov s področja turističnega poslovanja 
je bila podpisana v začetku meseca decembra 2020. 
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turističnega 
poslovanja. 

zdravstveno in 
varnostno zakonodajo, 
delovno-pravno 
zakonodajo in okoljsko 
zakonodajo).  

1.23. Etični 
kodeks 

Etični kodeks Podpis etičnega 
kodeksa zaposlenih s 
področja turizma v 
ZKŠT Žalec in Občini 
Žalec. Kopije 
podpisanih etičnih 
kodeksov se pripnejo 
kot dokazilo v 
platformo.  

ZKŠT 
Žalec 
 
Petra 
Centrih 
za OŽ 

15.7.2020 Etični kodeks zaposlenih s področja turizma so podpisali v destinacijski 
organizaciji ZKŠT Žalec v maju 2020. 

 
Etični kodeks zaposlenih s področja turizma v okviru občinske uprave 
Občine Žalec je bil podpisan v mesecu oktobru 2020. 
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3.9. Ravnanje z 
odpadnimi 
vodami 

Ravnanje z 
odpadnimi 
vodami 

Postopno ustrezno 
opremljanje 
poselitvenih območij 
občine Žalec. dokazilo 
pripeti v platformo. 

Marjana 
Kopitar 
 
Petra 
Centrih 

31.12.2020 V letu 2020 je bil do 31.10.2020 odprt Javni poziv za sofinanciranje 
malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Žalec za leti 2019 
in 2020. 
Dne 2.12.2020 je Občina Žalec objavila nov javni razpis za sofinanciranje 
malih komunalnih čistilnih naprav (2021, 2022) 
https://www.mojaobcina.si/zalec/razpisi/javni-razpisi/sofinanciranje-
malih-komunalnih-cistilnih-naprav.html 
 

4.4. Nesnovna 
dediščina 

Nesnovna 
dediščina 

Vpis običaja Prikaz 
ročnega obiranja 
hmelja v register 
nesnovne dediščine. 
Dokazilo o vpisu 
priložiti v platformo. 

ZKŠT 
Žalec 
 

31.12.2020 Vpis v register je bil pripravljen in podan, a žal s strani pristojnih 
zavrnjen. V platformo je pripeta vloga in pobuda za vpis v register ter 
sklep zavrnitve pristojnega organa. 

5.11. 
Zadovoljstvo 
prebivalstva 

Zadovoljstvo 
prebivalstva 

Vsako leto se med 
prebivalci izvajajo 
različne ankete katerih 
rezultate je potrebno 
javno objaviti na 
spletnih straneh OŽ in 
ZKŠT Žalec. Dokazilo o 
javni objavi se pripne v 
platformo.  

Marjana 
Kopitar 
 
Petra 
Centrih 
 
ZKŠT 
Žalec 
 

31.12.2020 Izvedena anketa o hmeljski vrvici – Poročilo je objavljeno tudi na spletni 
strani projekta. 
https://www.life-biothop.eu/sl/news/report-on-a-public-opinion-
survey-porocilo-o-javnomnenjski-raziskavi-v-okviru-projekta-life-
biothop/ 
 

5.15. 
Spremljanje 
ekonomskih 
učinkov 

Spremljanje 
ekonomskih 
učinkov 

Vsako leto se spremlja 
vsaj ene ekonomski 
učinek turizma – 
potrošnja turistov v 

Petra 
Centrih 

31.12.2020 Občinska uprava Občine Žalec na ravni destinacije Žalec spremlja 
mesečne podatke o številu nočitev in višini obračunane turistične takse 
po posameznem nastanitvenem obratu.  

https://www.mojaobcina.si/zalec/razpisi/javni-razpisi/sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav.html
https://www.mojaobcina.si/zalec/razpisi/javni-razpisi/sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav.html
https://www.life-biothop.eu/sl/news/report-on-a-public-opinion-survey-porocilo-o-javnomnenjski-raziskavi-v-okviru-projekta-life-biothop/
https://www.life-biothop.eu/sl/news/report-on-a-public-opinion-survey-porocilo-o-javnomnenjski-raziskavi-v-okviru-projekta-life-biothop/
https://www.life-biothop.eu/sl/news/report-on-a-public-opinion-survey-porocilo-o-javnomnenjski-raziskavi-v-okviru-projekta-life-biothop/
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destinaciji. Rezultati 
spremljanja se objavijo 
na spletni strani in 
dodajo kot dokazilo v 
platformo. 

6.3. Raba vode Raba vode – 
osveščanje o 
zmanjšanju 
rabe vode 

Organizacija delavnice 
s pomočjo JKP za 
turistično 
gospodarstvo in tudi 
širše z namenom 
osveščanja o 
učinkovitem ravnanju 
z odpadnimi vodami. 
Dokazilo o izvedbi 
delavnice pripeti v 
platformo. 

Marjana 
Kopitar 

30.9.2020 Webinar: Predstavitev rezultatov sodelovanja z Univerzo v Vidmu - 
turizem brez odpadkov, 27.11.2020 

- Smernice: »Trajnostni ukrepi za turizem brez odpadkov v občini 
Žalec«, namenjene deležnikom v turističnem sektorju 

- Zloženka: »Smetiti manj«, namenjena občanom občine Žalec  
- Zloženka: »Zero waste izletniški nasveti«, namenjena 

obiskovalcem občine Žalec 
 

6.5. Trdni 
odpadki 

Trdni odpadki 
– osveščanje 
o 
zmanjševanju 
količine 
trdnih 
odpadkov 

Organizacija delavnice 
v sodelovanju S 
SIMBIOM Celje  za 
turistično 
gospodarstvo in tudi 
širše o zmanjševanju 
količin trdnih 
odpadkov. Dokazilo o 
izvedbi delavnice 
pripeti v platformo. 

Marjana 
Kopitar 
 
Petra 
Centrih 

30.9.2020 Webinar: Predstavitev rezultatov sodelovanja z Univerzo v Vidmu - 
turizem brez odpadkov, 27.11.2020 

- Smernice: »Trajnostni ukrepi za turizem brez odpadkov v občini 
Žalec«, namenjene deležnikom v turističnem sektorju 

- Zloženka: »Smetiti manj«, namenjena občanom občine Žalec  
- Zloženka: »Zero waste izletniški nasveti«, namenjena 

obiskovalcem občine Žalec 
Preprečevanje trdih odpadkov: 

- Nakup in razdeljevanje nalepk za poštne nabiralnike proti reklamni 
pošti,  



REALIZACIJA AKCIJSKEGA NAČRTA SLOVENIA GREEN ZA LETO 2020       

  

14 
 

 
- Nakup steklenic za vodo za promocijsko darilo za namen 

ozaveščanja in preprečevanja uporabe plastenk 
 

6.6. Energija in 
toplogredni plini 

Energija in 
toplogredni 
plini – 
osveščanje o 
porabi 
energije 

Organizacija in izvedba 
delavnice za 
osveščanje 
turističnega 
gospodarstva in širše o 
racionalni rabi 
energije. 

Marjana 
Kopitar 
 
Petra 
Centrih 

30.9.2020 Webinar: Predstavitev rezultatov sodelovanja z Univerzo v Vidmu - 
turizem brez odpadkov, 27.11.2020 
Pripravljeni so bili naslednji dokumenti: 

- Smernice: »Trajnostni ukrepi za turizem brez odpadkov v občini 
Žalec«, namenjene deležnikom v turističnem sektorju 

- Zloženka: »Smetiti manj«, namenjena občanom občine Žalec  
- Zloženka: »Zero waste izletniški nasveti«, namenjena 

obiskovalcem občine Žalec 
 

6.7. Pravično in 
enakopravno 
zaposlovanje 

Pravično in 
enakopravno 
zaposlovanje 
– osveščanje 

S pomočjo Zavoda za 
zaposlovanje in ostalih 
pristojnih institucij 
izvesti delavnico za 
osveščanje 

Petra 
Centrih 

30.10.2020 Delavnica zaradi epidemiološke situacije ni bila izvedena. V prihodnjem 
letu bo namesto delavnice pripravljen dokument – smernice za 
osveščanje turističnega gospodarstva s področja pravičnega in 
enakopravnega zaposlovanja. 
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turističnega 
gospodarstva 

turističnega 
gospodarstva s 
področja pravičnega in 
enakopravnega 
zaposlovanja. Dokazilo 
o izvedbi delavnice 
pripeti v platformo.  

6.8. Kodeks za 
turistične 
vodnike 

Kodeks za 
turistične 
vodnike 

Organizacija 
obnovitvenega 
izobraževanja za 
turistične vodnike v 
okviru katerega bodo 
seznanjeni tudi s 
trendi trajnostnega 
turizma in vsebino 
kodeksa ter ga tudi 
podpisali.  

ZKŠT 
Žalec 
 

December 
2020 

Organizacija obnovitvenega izobraževanja za turistične vodnike je bila v 
planu za mesec december, vendar zaradi epidemiološke situacije ni bila 
izvedljiva. Predmetna aktivnost se prestavi v leto 2021.  

6.9. Razvoj 
produktov 

Izdelava 
načrta trženja 
turističnih 
produktov 

Na osnovi Strategije 
razvoja turizma v OŽ 
izdelati še načrt 
trženja turističnih 
produktov s 
poudarkom na 
trajnosti 

ZKŠT 
Žalec 
 

Julij 2020 Zeleni načrt trženja turističnih produktov in destinacije Žalec 2020-2027 
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6.13. 
Informacije o 
trajnosti 

Uporaba 
zelenih 
napotkov pri 
oblikovanju 
obvestilnih 
tabel 

Vključitev zelenih 
napotkov pri 
oblikovanju 
obvestilnih tabel. 
Dokazilo se pripne v 
platformo.  

ZKŠT 
Žalec 
 

31.12.2020 Zeleni napotki so objavljeni na spletni strani destinacije, prav ta ko video 
z zelenimi napotki. 
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6.15. Zelena 
destinacija 

Objava znaka 
Slovenia 
green na 
promo 
materialih 

Skrb, da se znak 
Slovenia green objavlja 
na promo materialih. 
Dokazilo pripeti v 
platformo.  

ZKŠT 
Žalec 
 

31.12.2020 
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Znak Slovenia green se uporablja na promocijskih materialih.  

6.16. 
Spremljanje 
značilnosti 
turističnega 
obiska 

Izvajanje 
anket med 
obiskovalci 
turističnih 
atrakcij, 
dogodkov ter 
javno 

Izvajanje anket med 
obiskovalci turističnih 
atrakcij, dogodkov ter 
javno objavljanje 
rezultatov na 
destinacijskih spletnih 

ZKŠT 
Žalec 
 

31.12.2020 Anketa je bila izvedena med pohodniki Pohoda po hmeljski poti. 
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objavljanje 
rezultatov 

straneh. Dokazilo 
pripeti v platformo. 

6.18. Trajnost v 
vprašalnikih 

Izvajanje 
anket na 
temo 
trajnosti 

Letno izvajanje anket 
na temo trajnosti in 
javno objavljanje 
rezultatov anket. 
Dokazilo pripeti v 
platformo. 

Marjana 
Kopitar 
 
Petra 
Centrih 
 
ZKŠT 
Žalec 

31.12.2020 Izvedene ankete: 
- Nova prehranska politika – 25.2.2020 
- o hmeljski vrvici – objavljena na spletni strani projekta 
- Eko kompostnik Organko za trajnostno prihodnost – 10.11.2020 
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