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PROJEKT “ZERO WASTE TURIZEM”

- prehod v zeleno gospodarstvo na področju turizma

- sofinancer Ministrstvo za okolje in prostor

 analiza stanja in smernice za hotele in restavracije

 Smernice in usposabljanja za prireditve 

brez odpadkov



KAKO BO POTEKALA DELAVNICA?

17.10 “Bizarno, smešno, nenavadno”

Predstavitev zelenega turizma in programa ZW

Predstavitev smernic za zelene prireditve

17.50-18.00 ODMOR



KAKO BO POTEKALA DELAVNICA?

18.00 Delo v skupinah – ukrepi

Predstavitev dela

19.10 Odprta vprašanja, zaključek, delo naprej



Evropa 2020 - 2050

CILJI:

• krožno gospodarstvo, odpadki kot vir

• snovno učinkovita družba

• prednostna obravnava ponovne uporabe in recikliranja

• preostanke odpadkov zmanjšati čimbližje ničli

• pridobivanje energije iz odpadkov omejiti na materiale, ki jih 

ni mogoče reciklirati

• postopno opuščanje odlaganja



Zakaj krožno gospodarstvo
• Evropa je siromašna s primarnimi surovinami

• hitro rastoča gospodarstva imajo in potrebujejo primarne vire zase

• Evropa se spopada s krizo virov – nepredvidljive cene

• učinkovita raba virov = kroženje materialov 



Zero Waste v Evropi in globalno

“ ... Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov in
procesov tako, da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov,
ohranja ter predela vse materiale in se jih ne sežiga ali
odlaga ...”

Zero Waste International Alliance



Razjasnitev pojmov

Krožno gospodarstvo = alternativa trenutnemu linearnemu 
modelu “od zibke do groba.” Gre za nov poslovni model. 
Ohranjanje vrednosti izdelkom in materialom, kolikor dolgo je 
mogoče. Zgled so naravni sistemi. 

Zero Waste = filozofija, strategija in nabor praktičnih orodij 
namenjenih ukinitvi odpadkov, ne ravnanju z njimi. (So)sežig ne 
pride v poštev.



Zero Waste Europe - mreža 350 lokalnih 

skupnosti in 19 nacionalnih organizacij



Mreža Zero Waste Slovenija

• EBM = nacionalni koordinator Zero Waste

- Koordinacija mreže, potrjevanje občin 

in spremljanje napredka

- “Skrbnik” koncepta Zero Waste v Slo.

• Priključene občine: Ljubljana, Vrhnika, 

Borovnica, Log-Dragomer, Bled, Gorje, 

Slovenske Konjice, Radovljica

• Zanimanje oz. prvi koraki v številnih 

drugih



Kaj Zero Waste NI?
- Končna postaja

- Sežiganje

- Pobuda od zgoraj navzdol

Kaj Zero Waste JE?
= POT!

= spremembe kulture

= vključevanje skupnosti, povezovanje

= sprememba infrastrukture (preventiva, ločeno zbiranje, zniževanje
količin mešanih ostankov, kompostiranje)



Evropska in Zero Waste hierarhija

ZW temelji na strategiji 4 “R”

Reduce (prepreči nastajanje)

Reuse (ponovno uporabi)

Recycle + Rot (recikliraj in 

kompostiraj)

Redesign (preoblikuj)



Preprečevanje odpadkov

Kompostiranje Ponovna uporaba in popravila Izmenjave Pralne plenice

Zelena nabava) Uporaba vode iz pipe Manj zavržene hrane Prireditve brez odpadkov



Zeleni turizem
• SLOVENIJA = ZELENA DESTINACIJA

• Danosti vs. ohranjanje virov in destinacij???

• Operativni program prehod v zeleno gospodarstvo

(sprejela vlada RS, 2015)

• Program preprečavanja odpadkov (MOP)

• Ljubljana = Zelena prestolnica Evrope 2016

• „Obljubi zelenega turizma nezadostno sledi zelena 

kakovost slovenske turistične ponudbe, ki ne izkorišča 

dovolj zelenega (trajnostnega) razvojnega potenciala“

VIR: STO



Prednosti zelenega turizma

• Prihranek z viri, PRIHRANEK

• Odgovorno ravnanje z viri

• Dvig kvalitete prireditve/dogodka

• Olajšan prehod v krožno 
gospodarstvo

• Zgled

• Izobraževanje, ozaveščanje

 Znanje, povezovanje



Zelena shema slovenskega turizma

• Destinacije in hoteli

• Zmanjševanje vpliva prometa, 
podnebne spremembe, ravnanje s 
trdimi odpadki, čiščenje odplak, 
upravljanje voda, poraba energije, 
varstvo pokrajinske in biotske 
raznovrstnosti, upravljanje 
razsvetljave in hrupa, kakovost 
kopalnih voda

 Prireditve!



Strategija trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017-2021

• Predlagana nova strateška vizija 
slovenskega turizma je: Slovenija 
je globalna zelena butična 
destinacija za zahtevnega 
obiskovalca, ki išče raznolika in 
aktivna doživetja, mir in osebne 
koristi.

• Makro regija: Osrednja 
Slovenija&Ljubljana

• Škofja Loka med vodilnimi 
destinacijami

• Nosilni produkti: poslovna 
srečanja&dogodki



MOŽNOSTI NADALJNJEGA DELA

• Uvedba prvih ukrepov na dogodke, srečanja, 

prireditve

• Skupinsko naročanje, sodelovanje med 

organizatorji

• Svetovanje in izvedbeni načrt konkretne prireditve

• Razmislek o vpeljavi naziva (ZW dogodek, 

dogodek z manj odpadki)



OB KONCU

• Društvo Ekologi brez meja: www.ebm.si

• Program Zero Waste: www.ebm.si/zw

• Več o projektu: www.ebm.si/zw

Ekologi brez meja, Zero Waste Slovenija

Ekologi brez meja @ocistimo

Ekologi brez meja

Ocistimo Si

http://www.ebm.si
http://www.ebm.si/zw
http://www.ebm.si/zw


HVALA ZA UDELEŽBO IN POZORNOST!

Katja in Jaka

ter


