
Turistična kmetija Urška

Urška Topolšek Planinšek



Predstavitev kmetije
leto ustanovitve: 1991
oblika registracije: dopolnilna dejavnost na kmetiji
kategorija: 4 jabolka 
nadmorska višina: 500 metrov
velikost kmetije: 14 hektarov
lega: kmetija leži v objemu zelenega Pohorja, na griču med gozdom in vinogradom, ob 
Podpohorski vinski turistični cesti
število sedežev: 20
število sob: 7 dvoposteljnih (od tega 2 družinski in 1 za invalide)



Sobe – naravni materiali!!!





Hiša dobrega počutja







Infinity bazen





Cvetlični vrt





80% lastnih surovin





Vinska klet



Dodatne aktivnosti







Naši certifikati



Kdo smo?





• Booking 9,8/10

• TripAdvisor 5/5

• FB 4,9/5

• Prvi v SLO z Eko
Marjetico

• Med prvimi z green
accommodation

Danes in kako naprej!?



• Prenova hleva 2018

• Preureditev otroškega igrišča 2018

• V 2019/2020 pridobitev nove 
kategorizacije???

• Držati kvaliteto in uživati v tem kar 
počnemo 



EKO MARJETICA

SLOVENIA GREEN



Kaj je Eko Marjetica?

• Imena: EU Marjetica, Ecolabel, okoljska 
marjetica, eko Marjetica

• je uradni znak EU za okolju prijazne turistične 
nastanitvene obrate in izdelke

• je znak za varstvo okolja in zagotavlja, da 
imajo izdelki in storitve v primerjavi z 
istovrstnimi izdelki, manjše negativne vplive 
na okolje. 



• Za pridobitev znaka morajo izdelki in storitve 
izpolnjevati visoke okoljske standarde in visoka 
merila glede uporabnosti.

• V Sloveniji znak podeljuje ARSO pod pogoji 
določenimi s predpisi EU. Podjetje, ki je znak 
pridobilo mora plačati tudi posebno 
pristojbino za vlogo in letno pristojbino.



MERILA

• omejevanju porabe energije,

• omejevanju porabe vode,

• omejevanju nastalih odpadkov,

• spodbujanju uporabe obnovljivih virov in 
snovi, ki so manj nevarne za okolje,

• spodbujanju okoljske komunikacije in 
izobraževanja.



Slovenia Green
Zelena shema slovenskega turizma

• Okoljski

• Družbeni

• Gospodarski

• Podnebni

Zeleni turizem minimizira vplive turizma na 
okolje in maksimizira njegovo prilagoditev 
podnebnim spremembam.



Pridobitev znaka Slovenia green

• Vsi, ki bodo/so pridobili naslednje znake:  
Ecolabel, Green Globe, Bio Hotels, Travel Life, 
Green Key, TourCert.

• Cena okoli 100 EUR



Vedno znova pridem in odidem, da 
bi se vrnil. Če dosežemo to, smo 

dosegli vse!


