PRILOGA
Zelena shema slovenskega turizma –
AKCIJSKI NAČRT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA V MESTNI OBČINI KOPER
PREGLED PRIPOMB/PRIPOROČIL IN PREDLAGANI UKREPI
0. UVOD
Destinacija Koper je že novembra 2017 sprejela načrt ukrepov za trajnostni razvoj turizma Mestne občine Koper, in sicer s sprejemom Strategije razvoja in
trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025 (v nadaljevanju: strategija), kjer je eno izmed petih opredeljenih strateških področij trajnostni razvoj z
opredeljenimi ukrepi, aktivnostmi in projekti, ki ji bo Mestna občina Koper izvedla do leta 2025. Ta Akcijski načrt za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini
Koper (v nadaljevanju: načrt) tako dopolnjuje sprejeto strategijo, v smeri priporočil (Poročilo o presoji), ki jih je Mestna občina Koper prejela aprila 2018, v
okviru sodelovanja v Zeleni shemi slovenskega turizma. V nadaljevanju tako opredeljujemo ukrepe, ki jih bo Mestna občina Koper dodatno izvedla, saj mora
destinacija, kot obvezni dokument v roku 6 mesecev po prejemu priporočil izdelati načrt (ta dokument), slednjega pa s pomočjo platforme, ki jo predpisuje
Zelena shema slovenskega turizma. Če bo načrt izdelan v skladu s predpisanim obrazcem in na predpisan način, bo Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK)
izpolnila vse zahteve merila 1.10. iz Zelene sheme slovenskega turizma (v nadaljevanju: ZSST).

1. Destinacijski management
- Načrtovanje in razvoj
1. 10 Načrt razvoja trajnostnega turizma
PRIPOROČILO:
Destinacija bo kot obvezni dokument v roku 6 mesecev po prejemu priporočil izdelala akcijski načrt za trajnostni razvoj turizma v Kopru s pomočjo pričujoče
platforme. Če bo načrt izdelan v skladu z obrazcem, bo izpolnil vse zahteve merila 1.10. Vnaprej velja, da se merilo 1.10 navezuje na akcijski načrt iz projekta
ZSST in ne akcijski načrt iz strategije.
Deadline for completion: 20 October, 2018
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UKREP:
NASLOV: 1. 10 Načrt razvoja trajnostnega turizma
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
Občinski svet MOK je že novembra 2017 sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma v MOK do leta 2025 (Strategija), v kateri je kot strateško področje
opredeljen Trajnostni razvoj, ki že zajema ukrepe (aktivnosti), ki si jih je Mestna občina Koper zastavila na tem področju v obdobju do leta 2025. Zaradi
vključitve MOK v ZSST in podanih priporočil evalvatorjev se dodatne ukrepe opredeli v pričujočem dokumentu - akcijskem načrtu.
Destinacija je tako kot obvezni dokument v roku 6 mesecev po prejemu priporočil izdelala akcijski načrt za trajnostni razvoj turizma v MOK s pomočjo
predpisane platforme ZSST. Načrt je izdelan v skladu z obrazcem ZSST - Slovenia green in izpolnjuje vse zahteve merila 1.10. Destinacija je upoštevala
priporočilo, da se merilo 1.10 navezuje na akcijski načrt iz projekta ZSST in ne akcijski načrt iz strategije.
ODGOVORNA OSEBA: Zeleni koordinator MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Občinska uprava MOK
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.09.2018
20.10. 2018
Ni dodatnih finančnih posledic.
50 ur – enkratna aktivnost
Priloge
1.13. Finančno načrtovanje
PRIPOROČILO:
Destinacija ima sredstva za področje turizma opredeljena v letnem proračunu, pri čemer pa ni jasno razvidno, kateri izmed ukrepov so namenjeni
trajnostnemu turizmu. Če bo destinacija akcijski načrt iz točke 1.10 pripravila s pomočjo obrazca na platformi in v njem finančno ovrednotila ukrepe ter te
potem tudi vključevala v letne plane dela, bo to merilo v celoti izpolnila.
UKREP:
NASLOV: 1.13. Finančno načrtovanje
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK je kot obvezni dokument v roku 6 mesecev po prejemu priporočil izdelala akcijski načrt za trajnostni razvoj turizma v MOK s pomočjo pričujoče
platforme. Načrt je izdelan v skladu z obrazcem ZSST - Slovenia green in izpolnjuje vse zahteve merila 1.10.
MOK bo finančno ovrednotene ukrepe iz akcijskega načrta sproti - letno, vključevala v letne programe dela. V letne načrte dela občine bo občina posebej
označila in finančno ovrednotila ukrepe namenjene trajnostnemu razvoju turizma.
ODGOVORNA OSEBA: Občinska uprava MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Zeleni koordinator MOK
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.11. 2018
trajno
Ni dodatnih finančnih posledic.
20 ur letno - zaposleni - enkratna
aktivnost
Priloge
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- Spremljanje in poročanje
1.14. Kazalniki
PRIPOROČILO:
Opozoriti želimo na spremembo Guidancea v letu 2018. Prej zaklenjeno merilo ima zdaj jasno zahtevo. Podatke, ki ste jih zbrali v Green Destinations
Indicator Reportu, smiselno povzemite v članek, ki ga javno objavite.
Deadline for completion: 31 December, 2018
UKREP:
NASLOV: 1.14. Kazalniki
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo tudi v prihodnje redno spremljala relevantne trajnostne kazalnike, ki med drugimi pokrivajo področje okolja, ekonomije, družbe, kulture, turizma
in človekovih pravic. Podatke bo MOK zbirala na spletni platformi (Green Destinations Indicator Report). Vzpostavljen bo bolj pregleden in učinkovit sistem
za spremljanje in periodično pregledovanje ter vrednotenje podatkov (strokovna obravnava kazalnikov ipd.). Podatke bo MOK javno objavljala na svoji
spletni strani (poročilo o spremljanju ipd.). Podatke, ki smo jih zbrali v Green Destinations Indicator Reportu, bomo povzeli v članek, ki ga bomo javno
objavili.
ODGOVORNA OSEBA: PR služba MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Zeleni koordinator MOK
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.10.18
31.12.18
Ni dodatnih finančnih posledic.
10 ur – enkratna aktivnost
Priloge
1.16. Popravni ukrepi
PRIPOROČILO:
Destinacija kot primer popravnega ukrepa navaja prerazporeditev sredstev (rebalans). Kar nas zanima, so vsebinski popravki ukrepov, ki izvirajo iz rednega
spremljanja in zaznavanja nedoseganja ciljev. Zato je merilo zaenkrat ovrednoteno z rumeno.
UKREP:
NASLOV: 1.16. Popravni ukrepi
NALOGA-OBRAZLOŽITEV: Vsebinski popravki ukrepov s področja trajnostnega razvoja MOK, ki izvirajo iz rednega spremljanja in zaznavanja nedoseganja
ciljev, se izvajajo sprotno - takoj, ko se ugotovi, da določen cilj ni dosežen. Vsebinski popravki se tako izvajajo v okviru kolegijev občinske uprave, kolegij
posameznih uradov občine (npr. kolegij Turistične organizacije Koper) in nenazadnje v končnem poročilu MOK. Na tak način se hitro ugotovi morebitna
odstopanja in določi popravni ukrep.
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ODGOVORNA OSEBA: Občinska uprava MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Zeleni koordinator MOK
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
01.11. 2018
trajno
Priloge

Finančne posledice
Ni dodatnih finančnih posledic.

Ure
50 ur letno - zaposleni - letno

1.20. Javno poročanje
PRIPOROČILO:
Destinacija trenutno o trajnostnih dosežkih poroča, vendar gre za razpršeno, nepregledno in ne nujno zgolj na trajnost vezano komunikacijo. V skladu z
zahtevo iz zavihka Guidance bo destinacija pripravila privlačno in pregledno javno poročilo, ki ga bo tudi objavila. Poročilo bo posodobila najmanj vsako
drugo leto. Pri pripravi ji bo prav prišel dokument akcijski načrt ukrepov in letna poročila o uresničevanju.
Deadline for completion: 31 December, 2019
UKREP:
NASLOV: 1.20. Javno poročanje
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
Destinacija bo vsaki dve leti pripravila pregledno in privlačno poročilo o trajnostnih dosežkih MOK in ga javno objavila.
Redno objavljanje trajnostnih dosežkov MOK na spletni strani.
ODGOVORNA OSEBA: Zeleni koordinator MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: PR služba MOK, Občinska uprava MOK
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.11.2018
31.12.2019
1.000 eur
50 ur letno - zaposleni
Priloge

- Zakonska in etična določila
1.23. Etični kodeks
PRIPOROČILO:
V naslednjem koraku destinacija k podpisu in sprejetju kodeksa povabi tudi turistično gospodarstvo.
Deadline for completion: 31 May, 2019
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UKREP:
NASLOV: 1.23. Etični kodeks
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
Občina bo povabila k podpisu Etičnega kodeksa v turizmu celotno turistično gospodarstvo v občini. Istočasno bo povabila tudi k podpisu zelene politike.
ODGOVORNA OSEBA: Turistična organizacija Koper
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: PR služba MOK, Zeleni koordinator MOK
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.11.2018
31.05.2019
Ni dodatnih finančnih posledic.
20 ur - zaposleni
Priloge
1.25. Kršitve zakonodaje ali kodeksa
PRIPOROČILO:
Destinacija ne izkazuje zadostnega delovanja na področju identifikacije vzrokov kršitev etičnega kodeksa in zakonodaje ter sprejemanja ustreznih popravnih
ukrepov.
UKREP:
NASLOV: 1.25. Kršitve zakonodaje ali kodeksa
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo pripravila konkretne primere in dokazila, da destinacija izvaja ukrepe v primeru kakršnih koli kršitev zakonodaje ali etičnega kodeksa ter da
sprejema ustrezne ukrepe, vse v skladu s svojimi pristojnostmi.
ODGOVORNA OSEBA Zeleni koordinator MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Občinska uprava MOK, druge pristojne službe državne uprave
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.11.2018
31.12.2019
Ni dodatnih finančnih posledic.
10 ur – zaposleni – redna aktivnost
Priloge
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2. Narava in pokrajina
/
3. Okolje in podnebje
- Trajnostna mobilnost
3.12. Potovanja in podnebje
PRIPOROČILO:
Destinacija navaja številne ukrepe, ki pa niso povezani z merjenjem in minimiziranjem ogljičnega odtisa obiskovalcev.
Ogljičnega odtisa prek štetja prometa ne more meriti, saj gre za kompleksnejši izračun. Svetujemo, da se v obdobju do naslednje presoje pripravi načrt za
pilotno merjenje ogljičnega odtisa.
UKREP:
NASLOV: 3.12. Potovanja in podnebje
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo pristopila k pripravi študije za postopno vzpostavitev monitoringa ogljičnega odtisa - predvsem pripravo analize stanja ter predlogov kratkoročnih
in dolgoročnih aktivnosti in ukrepov (t.i. načrt za pilotno merjenje ogljičnega odtis).
ODGOVORNA OSEBA: Zeleni koordinator MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.01.2019
31.12.2020
20.000 eur
100 ur – zaposleni-redna aktivnost
Priloge

3.13. Izravnava ogljičnega odtisa
PRIPOROČILO:
Merilo bo relevantno šele po tem, ko bo vzpostavljen sistem merjenja (3.12).
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UKREP:

NASLOV: 3.13. Izravnava ogljičnega odtisa
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo pristopila k pripravi študije za postopno vzpostavitev monitoringa ogljičnega odtisa - predvsem pripravo analize stanja ter predlogov kratkoročnih
in dolgoročnih aktivnosti in ukrepov. Po sprejetju tega dokumenta bo občina lahko pristopila k izvajanju postopnih ukrepov in sistema merjenja.
ODGOVORNA OSEBA: Zeleni koordinator MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.01.2019
Trajno od 2020 dalje monitoring
15.000 eur
100 ur – zaposleni-redna aktivnost
Priloge

- Prilagajanje na podnebne spremembe
3.19. Prilagajanje na podnebne spremembe
PRIPOROČILO:
Koper je priobalna destinacija; glede na napovedani dvig morske gladine pričakujemo, da se bo z vprašanjem vpliva podnebnih sprememb na turizem bolj
poglobljeno ukvarjala. Destinacija se je sicer zavezala k pripravi načrta blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, vendar dokument danes še ni v
veljavi. Prav tako ni jasno, ali bo šlo za splošen dokument ali bo poseben poudarek v dokumentu namenjen tudi vplivu podnebnih sprememb na turizem.
Merilo je zato zaenkrat ovrednoteno z rumeno.
UKREP:
NASLOV: 3.19. Prilagajanje na podnebne spremembe
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo pristopila k pripravi in sprejetju načrta blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje; poseben poudarek v dokumentu bo namenjen tudi
vplivu podnebnih sprememb na turizem.
ODGOVORNA OSEBA: Zeleni koordinator MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Občinska uprava MOK
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.01.2019
31.12.2020
15.000 eur
100 ur – zaposleni-redna aktivnost
Priloge
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3.20. Osveščanje o podnebnih spremembah
PRIPOROČILO:
Osveščanje o podnebnih spremembah za vse tri navedene ciljne skupine je pomanjkljivo. Destinacija se npr. sklicuje na obveščanje v ekstremnih vremenskih
razmerah - tega pri tem merilu ne sprašujemo in ni relevantno. Predlagamo, da destinacija podrobneje razišče vpliv podnebnih sprememb tako na turizem
(3.19) kot tudi sicer in o tem strukturirano komunicira z vsemi tremi ciljnimi skupinami. Pri tem si lahko pomaga z naslovi spletnih strani iz zavihka Guidance
pri 3.19 in 3.20.
UKREP:
NASLOV: 3.20. Osveščanje o podnebnih spremembah
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo pristopila k pripravi in sprejetju načrta blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Po sprejetju tega dokumenta bo MOK lahko pristopila
k izvajanju postopnih ukrepov. V načrtu bo opredeljen tudi način komunikacije v zvezi s to problematiko z vsemi tremi ciljnimi skupinami. MOK bo že v
začetku naslednjega leta pristopila k pripravi in objavi enostavnejših obvestil za ciljne skupine - t.i. ZELENIH ISKRIC, ki bodo slonele na virih kot so :
http://www.arso.gov.si/podnebne%20spremembe/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/klimatska_ranljivost.html (ARSO - Podnebna ranljivost
slovenskega prostora) in http://climate-adapt.eea.europa.eu/ (European Climate Adaptation Platform).
ODGOVORNA OSEBA: Zeleni koordinator
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: PR služba MOK, Turistična organizacija Koper
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.01.2019
31.12.2020
5.000 eur
50 ur – zaposleni-redna aktivnost
Priloge
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4. Kultura in tradicija
/
5. Družbena klima
- Lokalna ekonomija
5.15. Spremljanje ekonomskih učinkov
PRIPOROČILO:
Destinacija navaja spremljanje kazalnikov, kot je število prihodov, število prenočitev ipd., ki pa niso ekonomski kazalniki, zato jih pri tem merilu ne moremo
upoštevati. Edini ekonomski kazalnik, katerega poznavanje destinacija izkazuje, je zaposlovanje v turizmu. A tudi v tem primeru destinacija ni dokazala, da
podatek redno spremlja in analizira, pač pa je navedla le nekaj podatkov iz leta 2015. Zaključimo lahko, da destinacija ne izpolnjuje zahteve po spremljanju kar
štirih jasno navedenih ekonomskih kazalnikov: poraba obiskovalcev, RevPAR, zaposlovanje in investicije. Zahteva sicer ni izziv le na ravni destinacij, temveč
tudi na ravni celotne države; tudi ta žal ekonomske učinke turizma spremlja prepovršno in nesistematično. Predlagamo, da destinacija prične z majhnimi koraki
in za začetek vzpostavi sistematični monitoring enega ali dveh izmed navedenih štirih ekonomskih kazalnikov.
UKREP:
NASLOV: 5.15. Spremljanje ekonomskih učinkov
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo skupaj s sosednjimi občinami in sodelovanjem Slovenske turistične organizacije vzpostavila monitoring štirih ključnih ekonomskih kazalnikov.
Predvsem pa bo pri analizi turističnega poslovanja na ravni MOK uporabili obstoječe analize, ki so na voljo na trgu.
ODGOVORNA OSEBA: Turistična organizacija Koper
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Občinska uprava MOK
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.01.2019
trajno
5000 eur na leto
100 ur na leto - zaposleni- redna
aktivnost
Priloge

9

6. Poslovanje turističnih podjetij
- Vključevanje turističnih podjetij
6.1. Trajnostne sheme
PRIPOROČILO:
Destinacija je ob podpisu zelene politike organizirala tudi posvet, na katerem je predstavila zelene znake. Iz predloženih dokazil ni razvidno, kateri znaki in
kako podrobno so bili predstavljeni, prav tako ni jasno, koliko turističnih ponudnikov se je posveta udeležilo. Predstavitev znakov na spletnih straneh je
zastarela in objavljena v nepregledni rubriki. Merilo je zato ovrednoteno (samo) z rumeno. Kljub temu da je v destinaciji že danes en certificiran objekt,
predlagamo, da destinacija naredi vse, kar je v njeni moči, da v shemo pritegne še najmanj enega večjega turističnega ponudnika.
UKREP:
NASLOV: 6.1. Trajnostne sheme
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo enkrat letno organizirala posvet / delavnico, na katerem bo predstavila zelene-okoljske znake, s čimer bo spodbujala zasebnike za pridobitev le teh.
Predstavitev na spletni strani je MOK že posodobila in ga bo sproti posodabljala.
MOK tudi financira pridobitev znaka Slovenia Green turističnim ponudnikom iz MOK, kar bo izvajala tudi v prihodnje.
ODGOVORNA OSEBA: Zeleni koordinator MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Turistična organizacija Koper
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.01.2019
trajno
1000 eur na leto
30 ur zaposleni – letno-redna
aktivnost
Priloge
6.3. Raba vode
PRIPOROČILO:
Destinacija kot ena redkih destinacij v Zeleni shemi ponudnike spodbuja k racionalni rabi vode. A ker ne izpolnjuje drugega dela merila, tj. javna objava
podatkov o rabi vode, je merilo ovrednoteno z rumeno.
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UKREP:
NASLOV: 6.3. Raba vode
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo pozvala Rižanski vodovod, ki upravlja z vodo na območju MOK, da redno in javno objavljajo podatke o rabi vode.
ODGOVORNA OSEBA: JP Rižanski vodovod
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Zeleni koordinator MOK
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.01.2019
trajno
30 ur zaposleni - letno
Priloge

6.4. Ravnanje z odpadnimi vodami
PRIPOROČILO:
Destinacija navaja določene aktivnosti, pri čemer pa gre za redne aktivnosti komunalnega podjetja in ne aktivnosti, ki bi naslavljale specifično turistično
gospodarstvo. Predlagamo zasnovo aktivnosti, ki bodo namenjene in prilagojene turističnemu gospodarstvu (ustrezen nagovor, osveščanje, delavnice,
sofinanciranje idr.).
UKREP:
NASLOV: 6.4. Ravnanje z odpadnimi vodami
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo organizirala aktivnosti namenjene turističnemu gospodarstvu, s katerimi jih bo ustrezno nagovarjala, osveščala in spodbujala k trajnostnemu
poslovanju, med katerimi je posebna aktivnost ravnanje z odpadnimi vodami.
ODGOVORNA OSEBA: JP Marjetica Koper
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Zeleni koordinator MOK, Občinska uprava MOK, JP Rižanski vododvod
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.01.2019
trajno
3.000 eur letno
30 ur zaposleni - letno
Priloge
6.5. Trdni odpadki
PRIPOROČILO:
Velja enako kot pri 6.4. Iz odgovora ni razvidno, da bi destinacija strateško zasnovala aktivnosti s tega področja, namenjene ravno turističnemu
gospodarstvu.
UKREP:
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NASLOV: 6.5. Trdni odpadki
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo javna podjetja pozvala, da strateško načrtuje aktivnosti s področja trdih odpadkov, da turistično gospodarstvo konkretno nagovori, jih usposablja
in spodbuja, k zmanjševanju, ločenemu zbiranju ter in ponovni uporabi odpadkov.
ODGOVORNA OSEBA: JP Marjetica Koper
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Zeleni koordinator MOK, Občinska uprava MOK
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.01.2019
trajno
3.000 eur letno
30 ur zaposleni - letno
Priloge

6.6. Energija in toplogredni plini
PRIPOROČILO:
Velja enako kot pri 6.4. Iz odgovora ni razvidno, da bi destinacija strateško zasnovala aktivnosti s tega področja, namenjene ravno turističnemu gospodarstvu.
Dodatna zahteva merila je, da podjetja o porabi energije tudi javno poročajo, česar destinacija ne izpolnjuje.
UKREP:
NASLOV: 6.6. Energija in toplogredni plini
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo strateško zasnovala aktivnosti s področja energije in toplogrednih plinov, namenjene ravno turističnemu gospodarstvu ter podjetja pozvala k
ustreznemu spremljanju, zmanjševanju in javnemu poročanju o porabi energije in izpustih toplogrednih plinov.
ODGOVORNA OSEBA: Zeleni koordinator MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Občinska uprava MOK
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.01.2019
trajno
3.000 eur letno
30 ur zaposleni – letno-redna
aktivnost
Priloge
6.7. Pravično in enakopravno zaposlovanje
PRIPOROČILO:
Aktivnosti, ki jih navaja destinacija, niso direktno povezane z zahtevami standarda. Zanimajo nas konkretne aktivnosti, namenjene turističnemu gospodarstvu,
na navedenih področjih.
UKREP:
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NASLOV: 6.7. Pravično in enakopravno zaposlovanje
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo s PR prispevki osveščala turistično gospodarstvo o pomenu pravičnega in enakopravnega zaposlovanja.
ODGOVORNA OSEBA: PR služba MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE: Turistična organizacija Koper, Zeleni koordinator MOK, Urad za družbene dejavnosti MOK
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.01.2019
trajno
Ni dodatnih finančnih posledic.
30 ur zaposleni – letno-redna
aktivnost
Priloge

- Informacije in promocija
6.13. Informacije o trajnosti
PRIPOROČILO:
Destinacija obiskovalce sicer osvešča o trajnosti, vendar pomanjkljivo z njihovo vlogo v tej zgodbi. Pričakujemo, da destinacija pripravi zelene napotke v
skladu z navodili iz zavihka Guidance.
UKREP:
NASLOV:6.13. Informacije o trajnosti
NALOGA-OBRAZLOŽITEV
MOK bo izdelala »Zelene napotke«, ki bodo vključevali tudi informacije o trajnosti. Slednje bo MOK javno objavila in jih posredovala vsem turističnim
ponudnikom v MOK. MOK bo spodbujala turistične ponudnike, da »zelene napotke« objavijo na vidno mesto v svojih poslovnih prostorih in posledično z
njimi seznanijo obiskovalce.
Letno bo MOK organizirala tudi tematska izobraževanja, tako da bo turističnim ponudnikom predstavila primere dobre prakse.
ODGOVORNA OSEBA: Zeleni koordinator MOK
DRUGE ODGOVORNE OSEBE
Pričetek aktivnosti
Zaključek aktivnosti
Finančne posledice
Ure
01.01.2019
Trajno
5000 eur letno
50 ur zaposleni – letno-redna
aktivnost
Priloge
Številka: 312-1/2017
Dne: 3. 10. 2018
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