
 

 

Številka: 322-2/2021-8 

Datum: 9. 5. 2022 

 
 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE 

ŠMARTNO PRI LITIJI 
 

ZADEVA: Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji 
Litija-Šmartno pri Litiji 2022 – 2024. 

 

Predlagatelj: Rajko Meserko – župan Občine Šmartno pri Litiji na predlog Razvojnega centra Srca 
Slovenije  

 
Poročevalec: Predstavnik Razvojnega centra Srca Slovenije. 

 

Pravna osnova: 14. in 27. člen Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18). 
 

Namen: Sprejem Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji 

Litija-Šmartno pri Litiji 2022-2024. 
 

Predhodna obravnava: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance. 
 

Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji predlagam po opravljeni razpravi v sprejem naslednje 

sklepe: 
 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Akcijski načrt ukrepov za 

spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Litija-Šmartno pri Litiji 2022 - 2024. 
 

 
 

Pripravila:                                                                                                             Župan občine  

Andreja Leskovšek               Šmartno pri Litiji:     
                                                                                                                             Rajko Meserko       

 

 
 

Priloga: 
- Obrazložitev 

- Predlog akcijskega načrta 



 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

 
Občina Šmartno pri Litiji je 12.12.2016 pristopila k izvajanju Zelene politike slovenskega turizma, s 

čimer se je zavezala k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.  

 
Skupaj z občino Litija sta se kot enotna turistična destinacija že leta 2018 pridružili ostalim 

destinacijam, ki sodelujejo na nacionalnem pozivu Slovenske turistične organizacije (STO) za 
pospeševanje in presojo trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanem Zelena shema 

slovenskega turizma – Slovenia GREEN (ZSST). Sistem ZSST je celovito zasnovan sistem 
za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega 

razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem. Temelji na globalnem standardu za presojo 
trajnostnega poslovanja turističnih destinacij Green Destinations Stantard in naboru kazalniku 

ETIS, vse pa nadgrajuje še nacionalni zeleni značaj. Gre za kompleksen sistem, sestavljen iz 
več korakov in orodij. 

 
Destinacija Srce Slovenije Litija-Šmartno pri Litiji je v letu 2021 uspešno opravila 

ponovno ocenjevanje in terenski obisk STO, ki se na vsaki destinaciji odvijata periodično 
vsake tri leta, in glede na opravljene aktivnosti, sprejete ukrepe in izboljšanje nekaterih 

kazalnikov, 13. oktobra 2021 ponovno prejela znak Slovenia Green Destination Bronze. 
Destinacijo sedaj čaka potrditev novega akcijskega načrta, kjer so popisani ukrepi do 

decembra 2024, za odpravo nekaterih pomanjkljivosti identificiranih v sklopu ponovnega 
ocenjevanja. Prav tako pa smo nov Akcijski načrt zapisali še bolj ambiciozno, saj se po prvem 

obdobju zavedamo, da moramo strmeti k še bolj jasnim in oprijemljivim rezultatom ter tudi 
znotraj sheme Slovenia Green narediti korak naprej.  

 
Postopek ponovnega ocenjevanja je vodil Razvojni center Srca Slovenije, ki v okviru sheme 

na destinaciji opravlja vlogo t. i. Zelenega koordinatorja vseh aktivnosti in je zadolžen za 
zbiranje podatkov, dokazil in oddajo letnih in periodičnih poročil.  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Pripravili: 

Andreja Leskovšek l. r. 

 
Anamarija Fortuna l. r. 

Razvojni center Srca Slovenije d.o.o. 
 


