
                                                                                                                                           

 

STROŠKI PROGRAMA ZELENI KLJUČ 
 

Kategorija Letna pristojbina v EUR 

Večji nastanitveni obrati nad 15 sob 950 EUR 

Manjši obrati:  
• Manjši nastanitveni obrati do 15 sob 

• Kampi  

• Turistične atrakcije 

• Gostinski obrati 

• Konferenčni centri 

550 EUR 

 
Pristojbina je izražena v EUR brez DDV, ki je obračunan skladno s slovensko zakonodajo. 
 
Pristojbina se plača na koncu postopka certifikacije, t.j. po potrditvi Nacionalne komisije za Zeleni 
ključ. Plačilo pristojbine je pogoj za registracijo obrata v mednarodni sistem obratov »Green Key« 
ter dostavo potrdila in samega trajnostnega znaka (tablica). Veljavnost znaka je eno (1) leto.  
 
Z oddano prijavnico za vključitev v program Zeleni ključ, se obrat zaveže in strinja  s »Pogoji 

poslovanja in politiko programa Zeleni ključ«, ki so opredeljeni v prilogi tega dokumenta in same 

prijavnice. 

Društvo DOVES-FEE Slovenia obratu v postopku certifikacije znaka Zeleni ključ, nudi: 

• Sodelovanje v mednarodnem trajnostnem programu Zeleni ključ. 

• Podporo pri izpolnjevanju vloge/dokumentacije s strani nacionalnega koordinatorja v fazi 

pristopa k programu ali pri letni obnovi znaka. 

• Kontrolni vizualni (1. in 2. leto, nato vsake 3. leta) in dokumentarni pregled (vsako leto) (1x)*. 

• Dostop do promocijskih materialov in dobrih praks, ki so v danem trenutku na voljo.  

• Uporabo logotipa programa Zeleni ključ na lastnih promocijskih materialih. 

• Mednarodno promocijo ob podelitvi trajnostnega znaka Zeleni ključ preko mreže FEE. 

• Ostalo celoletno podporo in pomoč pri izvajanju programa v slovenskem jeziku. 

• Bronasto, srebrno in zlato plaketo ob jubilejnih pet, deset in petnajst let neprekinjene 

zvestobe programu Zeleni ključ.  

 
*Potni stroški vezani na kontrolni vizualni pregled v obratu niso vključeni v ceno pristojbine in 
se obračunajo po opravljenih kilometrih iz sedeža društva do obrata in nazaj skladno z veljavno 
zakonodajo. 
 

Na pristojbino odobrimo 20% popust za upravljavce, ki imajo dva ali več obratov z znakom 
Zeleni ključ ali, ki že imajo trajnostni znak Modra zastava. Popust se obračuna na drugi in vsak 
naslednji pridobljen znak. 

  



                                                                                                                                            

 

POGOJI POSLOVANJA IN POLITIKA PROGRAMA ZELENI KLJUČ 
 

A. Obseg programa 
Zeleni ključ je prostovoljni okoljski in trajnostni znak, ki je namenjen šestim kategorijam turističnih 
in gostinskih obratov: hotelom in hostlom, kampom in počitniškim parkom, majhnim 
namestitvenim obratom, konferenčnim centrom, gostinskim obratom in turističnim atrakcijam, ne 
glede na lokacijo obrata v Sloveniji, ki ga izvaja Društvo DOVES-FEE Slovenia. 
Vsaka kategorija ima svojo razlago kriterijev in podrobnejših pojasnil. Postopek za prijavo in 
postopek dodelitve certifikata je enak za vse vrste obratov. Certifikat je potrebno obnavljati vsakih 
12 mesecev, z namenom ohranitve aktivnega statusa v programu Zeleni ključ. 
Obrati, ki so pridobili trajnostni znak Zeleni ključ, so prikazani na zemljevidu na spletnih straneh:  
https://www.zelenikljuc.si/nagrajeni-obrati/ in http://www.greenkey.global/green-key-sites/. 
Obrati, ki so pridobili trajnostni znak Zeleni ključ, so dolžni, v aktivnem obdobju, izpolnjevati 
kriterije skladno s podanimi pojasnili. Obrati so dolžni upoštevati navodila o uporabi celostne 
grafične podobe (CGP) programa Zeleni ključ (dokument v angleškem jeziku je na voljo pri 
Nacionalni koordinaciji programa Zeleni ključ), kjer so opisana navodila o pravilni uporabi 
logotipa program Zeleni ključ.  
V primeru, da obrat ne podaljša sodelovanja s programom Zeleni ključ, je dolžan odstraniti vsa 
sklicevanja na program Zeleni ključ (s tiskovin, prospektov, spletne strani, ipd.) ter vrniti 
promocijski material in druge oznake programa Zeleni ključ. 
 

B. Zeleni ključ je nediskriminatorni program 
Zeleni ključ je primeren za vse obrate, ki sodijo v vsaj eno izmed šestih kategorij. Zeleni ključ ne 
diskriminira nobene zainteresirane strani - novih prosilcev ali že sodelujočih obratov, ne glede 
na lokacijo, velikost ali vrsto obrata, strank, ki obrat obiskujejo ali kontaktne osebe in zaposlenih 
v obratih (njihov izvor, vera, starost, spol itd.). 
 

C. Zaveza programa Zeleni ključ o nepristranskosti, zaupnosti in objektivnosti  
Člani Nacionalne koordinacije programa Zeleni ključ, prostovoljci, izvajalci kontrolnih pregledov, 
člani Nacionalne komisije, Upravnega odbora, predstavniki zunanjih sodelavcev ali katerekoli 
druge osebe, povezane s programom Zeleni ključ, notranji ali zunanji sodelavci na nacionalni in 
mednarodni ravni, delujejo nepristransko (vključno z odločanjem o potrjevanju certifikatov). 
Program Zeleni ključ vsem naštetim vpletenim osebam ne dovoljuje, da bi osebni, komercialni, 
finančni ali drugi vplivi kakorkoli ogrožali nepristranskost pri presoji obratov. 
Zgoraj omenjene osebe so izjavile, da bodo s programom Zeleni ključ in vsemi vključenimi obrati 
sodelovale v duhu objektivnosti in z zagotovljeno zaupnostjo. 
Program Zeleni ključ lahko vključenim obratom zagotovi splošne informacije, nasvete, znanja in 
izkušnje ter dobre prakse za učinkovito trajnostno upravljanje obratov ter razumevanje in 
izpolnjevanje kriterijev programa Zeleni ključ na način, da s tem ne ogrožajo nepristranskosti 
postopka.  
S strani obrata elektronsko oddano prijavnico za certificiranje obrata in/ali poslano naročilnico, 
se obrat strinja s temi pogoji poslovanja in politiko programa Zeleni ključ ter se zavezuje, da bo 
obveznosti do Društva DOVES-FEE Slovenia poravnal pravočasno. 
Vsa morebitna nesoglasja se rešujejo sporazumno.                                         
 
Portorož, 10.3.2021 
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