Novi Gorici zlati znak Slovenia Green
V DVEH LETIH DO NAJVIŠJIH PRIZNANJ TRAJNOSTNEGA TURIZMA V
SLOVENIJI IN EVROPI
Nova Gorica v šopku najbolj zelenih destinacij slovenskega turizma
V Novi Gorici, deželi novih doživetij, so po le dveh letih s trajnostnim usmerjanjem turističnih tokov
in gospodarstva dosegli najvišja priznanja za trajnost v Sloveniji in Evropi. Po tem, ko je Dejana
Baša, sekretarka in vodja Turistične zveze TIC Nova Gorica, pred tedni na Lošinju, kjer je potekal
vrh zelenih destinacij Evrope (Global Green Destinations Day) prejela prestižno priznanje za
uvrstitev med 100 najbolj trajnostnih destinacij sveta (TOP 100 Sustainable Destinations), je v tem
tednu sledil še naskok na zlati znak Slovenia Green. Ta Novo Gorico uvršča med najbolj odgovorne
in zelene destinacije slovenskega turizma. Nova Gorica je kot urbano središče Vipavske doline, ki
cveti z vrtnicami in parki kot sončno Ravnikarjevo mesto, naslonjena na zeleno zaledje vinogradov
in sadovnjakov. Gostje, ki prihajajo, v vedno večjem številu odkrivajo pristne okuse, združene pod
znamko GoGourmet, odkrivajo naravno in kulturno dediščino, in aktivna doživetja pod znamko
GoAktiv. Trajnostno naravnani turisti lahko zelene počitnice doživijo pri dveh turističnih
ponudnikih, ki sta prejemnika trajnostnih certifikatov. Eko kamp na Turistični kmetiji Saksida pri
enem najprepoznavnejših goriških vinarjev je letos prejel mednarodni certifikat Green Key (Zeleni
ključ), pridružil pa se mu je še Hotel Sabotin družbe HIT Nova Gorica.

Od podpisa zelene politike slovenskega turizma do zlatega znaka Slovenia Green in
uvrstitve med 100 najbolj trajnostnih destinacij sveta
Poleti 2016 je Mestna občina Nova Gorica ravno med trtami Turistične kmetije Saksida podpisala
zeleno politiko slovenskega turizma in se s tem pridružila v zeleno shemo, enega najboljših modelov
Evrope za presojanje in izboljševanje trajnosti v turizmu. Od takrat je zelena ekipa na čelu s Turistično
zvezo TIC Nova Gorica, njeno vodjo in koordinatorko Dejano Baša v sodelovanju z Mestno občino
Nova Gorica, turističnim gospodarstvom in deležniki naredila pomembne korake pri razvoju zelene
turistične infrastrukture, ponudbe in vključevanja gostov v zeleno filozofijo turizma.

Zaradi edinstvenega prepleta naravnih in kulturnih virov ter sonaravnega življenja lokalnih skupnosti
je bil zeleni napredek na dlani. »Naša največja priložnost je v tem, da gradimo inovativne in privlačne
turistične produkte, ki so vsebinsko, izvedbeno in doživljajsko prijazni do okolja in lokalnih skupnosti.
To nam je uspelo z mrežo ponudnikov, povezanih v GoGourmet, ki združuje gostince, GoActive, ki
povezuje ponudnike aktivnih doživetij in GoGreen za povezovanje najbolj zelene turistične ponudbe.
Vsem goriškim ponudnikom enogastronomije, nastanitev in turističnih doživetij moramo čestitati za
velike premike, izjemne stopnje rasti in višanje kakovosti njihove ponudbe. Imamo ene najboljših
vinarjev in ene najbolj opaznih restavracij vrhunske kulinarike v Sloveniji. Tudi v gostoljubju in
inovativnosti smo vedno boljši. Ponosna sem, koliko lepega smo ustvarili skupaj in kako smo v Novi
Gorici razmišljali o novih in 5* doživetjih, še preden smo jih tako ambiciozno opredelili v novi
nacionalni strategiji. Naš trud je zdaj bil poplačan s prejemom dveh pomembnih zelenih certifikatov,
mednarodnega in slovenskega.« pripoveduje Dejana Baša, sekretarka in vodja Turistične zveze TIC
Nova Gorica.
"Destinacije, ki se ne bodo zavestno usmerile k trajnostnemu turizmu, bodo na dolgi rok zelo težko
kljubovale zahtevam turizma na globalnem in lokalnem trgu. Od trajnostne usmeritve imamo vsi
korist, tako ponudniki kot uporabniki, ter vse ostalo prebivalstvo, saj zmanjšujemo negativne vplive
na okolje ter družbeno skupnost. Na mestni občini zato zelo podpiramo vsak korak, ki spodbuja skrb
za okolje ter zeleno usmeritev. Naše okolje slovi po čudoviti naravi in bogati kulturni dediščini. V
somestju obeh Goric se pripravljamo na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025, ki prav
tako velik poudarek namenja trajnostnim in zelenim vsebinam. Zavedati se moramo, da smo mi vsi
del narave, da se moramo zanjo vsak dan potruditi in to se mora odražati v vseh naših projektih in
tudi v turizmu. Zlati znak nam je dodatna spodbuda, da se bomo v prihodnje še bolj trudili in
povezovali." je povedal g. Simon Rosič, podžupan Mestne občine Nova Gorica.
Edvard Ravnikar, velikan modernega urbanizma, ki se mu imajo v Novi Gorici zahvaliti za zeleno
mesto vrtnic in parkov, bi bil gotovo ponosen na dosežek na mednarodni ravni, ki mesto vrtnic uvršča
med 100 najbolj zelenih destinacij planeta in zlati znak Slovenia Green Destination, za katerega so v
Novi Gorici trdo delali. Zdaj imajo dokaz, da naša destinacija prebivalcem in obiskovalcem ter
turistom nudi kakovostne pogoje bivanja tako v središču mesta kot na podeželju, v zelenem svetu
spodnje Vipavske doline ter Banjške in Trnovske planote. Nova Gorica je s tem v vrhu slovenskih
mestnih občin, ki si prizadevajo za zelene ukrepe in razvoj na področju turizma, obenem pa postaja
vse bolj globalno prepoznavna tudi kot okolju in družbi prijazna destinacija. Nova Gorica zaradi svoje
lege in odprtosti na vse strani predstavlja najlepše iz Slovenije na enem mestu. Zato si bomo zelo
prizadevali, da bomo odlični ambasadorji zelenega turizma.« še dodaja Dejana Baša.
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