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1. POVZETEK
Evropsko gospodarstvo se sooča z delovanjem v vedno bolj tveganem okolju, kjer so cene in dobava primarnih surovin vedno bolj nepredvidljive. Kot odziv na te izzive je Evropska unija sprejela dolgoročno
strategijo, katere cilj je prehod v krožno gospodarstvo, kjer naravne vire čim dlje ohranjamo v proizvodnji
in potrošnji. Materiali, ujeti v odpadkih, so zato eden pomembnih gradnikov krožnega gospodarstva, ki
ga Slovenija že prenaša v strateške razvojne dokumente. V strategiji pametne specializacije je med razvojnimi prioritetami tudi trajnostni turizem.
Turizem je ena večjih globalnih industrij, ki ustvarja nova delovna mesta, prihodke iz izvoza in spodbuja
razvoj infrastrukture. V Sloveniji turizem ustvari skoraj 13 % BDP. Po drugi strani gre za industrijo, ki porabi veliko energije in drugih virov ter ustvari znatne količine odpadkov. Glede na pomen industrije ter njene vplive na okolje je presenetljivo, da je o odpadkih v turizmu na voljo zelo malo strokovne literature. Visoki standardi ravnanja z njimi bi morali postati obvezen del infrastrukture, ki lahko pomembno prispeva
tudi k prehodu v krožno gospodarstvo. Z vidika trajnosti bi moralo uvajanje izboljšanih načinov ravnanja
z odpadki predstavljati osrednji del zelenih strategij sektorja. Tako lahko pripomore k pomembnim prihrankom poslovanja, ki pa so odvisni tudi od lokacije in zakonodaje. Poleg neposrednih prihrankov učinkovito ravnanje z odpadki prinaša še druge prednosti: boljša javna podoba, manjše emisije toplogrednih
plinov, nižji stroški nabave ter boljša povezanost z lokalnim okoljem.
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2. EVROPA IN KROŽNO
GOSPODARSTVO
Evropska komisija je julija 2014 objavila prvi sveženj o krožnem gospodarstvu, za kar ima velike
zasluge bivši evropski komisar dr. Janez Potočnik.
Ob zamenjavi Komisije konec istega leta se je nova
sestava odločila sveženj umakniti. Po odločnih protestih nekaterih držav članic, nevladnih organizacij
in dela industrije je konec leta 2015 pripravila nov
predlog, ki zajema ne le spreminjanje odpadkov v
vir, pač pa tudi drugačno zasnovo izdelkov in poslovnih modelov ter urejanje trga sekundarnih surovin.
Krožno gospodarstvo ohranja surovine v snovnem
krogu, zato se zmanjšajo količine nastalih odpadkov, manjša je poraba virov. Okolju prijaznejše
oblikovanje izdelkov in preprečevanje odpadkov
ustvarja več delovnih mest ter zmanjšuje porabo energije in izpustov škodljivih emisij. Prehod
v krožno gospodarstvo lahko do leta 2030 ustvari 870.000 novih delovnih mest po vsej Evropi.
Politike krožnega gospodarstva lahko do istega
leta zmanjšajo izpuste CO2 za 415 milijonov ton.
Čeprav sveženj prinaša pozitivne družbene učinke
in prednosti za okolje, je nastal predvsem iz ekonomskih razlogov.
Dr. Potočnik pravi: “20. stoletje je bilo obdobje velikega pospeška. Prebivalstvo se je povečalo za 3,7krat, letna raba gradbenega materiala za 34-krat,
rud in mineralov za 27-krat, fosilnih goriv za 12krat in biomase za 3,6-krat. Skupna raba materiala
se je povečala za 8-krat in emisije toplogrednih plinov za 13-krat.”1

nosti in uspešnosti na globaliziranih trgih. Po podatkih OECD je bila gospodarska rast Evropske unije, merjena z BDP, v zadnjih desetletjih naslednja:
v 60-ih letih prejšnjega stoletja 5.4 %, v 70-ih 3.8
%, v 80-ih 3.1 %, v 90-ih 2.3 % in v prvi dekadi tega
stoletja 1.4 %.” 2
Evropsko gospodarstvo se tako sooča z delovanjem
v vedno bolj tveganem okolju, kjer so cene in dobava primarnih surovin in virov (celina je globalno
njihov največji neto uvoznik) vedno bolj nepredvidljive. Zato s krožnim gospodarstvom želi zapirati
tehnološke in naravne kroge ter tako zagotoviti
učinkovito rabo virov, ki so nam na razpolago.
Materiali, ujeti v odpadkih, so v obliki sekundarnih
surovin zato eden osrednjih gradnikov krožnega
gospodarstva. Pri tem je po eni strani pomembno
vzpostaviti fleksibilne sisteme ravnanja z odpadki,
ki bodo uspeli zajeti in v tehnološke ali naravne
kroge preko ponovne uporabe ali recikliranja vrniti
čim več materialov. Na drugi strani pa morajo proizvajalci preko okolju prijaznega oblikovanja izdelkov in poslovnih modelov zagotoviti, da je takšno
kroženje materialov sploh mogoče. Kroženje materialov ohranja tudi energijo in druge naravne vire,
ki so bili potrebni za pridobivanje primernih surovin ter tako znižuje emisije toplogrednih plinov.
Poleg manjše odvisnosti evropskega gospodarstva
od primarnih virov takšen pristop ustvarja razvoj
okolju prijaznih inovacij in nova, zelena delovna
mesta.

In nadaljuje: “Evropa se v veliki meri ni znala prilagoditi dejstvu, da se je globalizacija zgodila drugače, kot smo si želeli in morda celo pričakovali. Globalizacija ni prinesla le novih potencialnih trgov,
prinesla je tudi in predvsem prerazporeditev gospodarske in politične moči. Nove velesile so s ceneno delovno silo in lažjim dostopom do strateških
surovin in virov postavile nova merila konkurenč1 Janez Potočnik, Quo Vadis? Čas velikega pospeška, 25.
4. 2016
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3. SLOVENIJA IN KROŽNO
GOSPODARSTVO
Oktobra 2015 je Vlada RS sprejela Okvirni program
za prehod v zeleno gospodarstvo3, ki v središče
programa postavlja model krožnega gospodarstva: “Zeleno gospodarstvo je naša dolgoročna
strateška usmeritev in predstavlja priložnost za
razvoj novih zelenih tehnologij, odpiranje zelenih
delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja.
Je priložnost za rast gospodarstva in za krepitev
mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi.”
Da bi dosegli prehod v zeleno gospodarstvo, je potrebno spremeniti današnje modele proizvodnje in
vzorce potrošnje v bolj trajnostne oblike, kar predvideva tudi Operativni program izvajanja evropske
kohezijske politike. Preprečevanje nastajanja ter
ponovna uporaba in recikliranje odpadkov omogočajo družbi pridobivanje kar največje vrednosti iz
virov in prilagoditev porabe dejanskim potrebam,
kar zmanjšuje rabo energije in blaži vplive na okolje. Okvirni program predvideva ključne sklope aktivnosti, med njimi trajnostno upravljanje z viri, ki
zajema spodbujanje spreminjanja odpadkov v vire.
Jeseni 2015 je Vlada RS sprejela Strategijo pametne specializacije4, ki je strategija, kako postati
uspešna inovacijska družba znanja. Nastala je kot
skupna strategija države, gospodarstva, raziskovalnih organizacij in civilne družbe. Na njeni osnovi
so eksplicitno opredeljene razvojne prioritete, v
okviru katerih se bodo oblikovale strateške povezave, kamor se bodo osredotočila razvojna vlaganja in na katerih je v Sloveniji potencial, da lahko
postane soustvarjalka globalnih trendov. Med prednostnimi področji strategije so tudi naravni in tradicionalni viri za prihodnost, kamor spada usmeritev v trajnostni turizem. Razvoj trajnostnega turizma gradi na informacijsko podprtem trženju in
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mreženju, z naložbami za dvig kakovosti storitev,
tehnološkimi rešitvami za trajnostno rabo virov v
nastanitvenih zmogljivostih ter zeleno shemo slovenskega turizma.

4. TURIZEM IN KROŽNO
GOSPODARSTVO
4.1 Gospodarski pomen turizma
Turizem je četrta največja globalna industrija, ki
kljub občasnim pretresom neprekinjeno narašča,
pravi UNWTO. Nenehno narašča tudi število destinacij in ocenjuje se, da so investicije v turizem eden
ključnih dejavnikov družbeno-gospodarskega razvoja preko ustvarjanja novih delovnih mest in
podjetij, prihodkov iz izvoza in razvoja infrastrukture. Od leta 1950 se je število mednarodnih prihodov turistov iz 25 milijonov, povečalo na 1.133
milijonov leta 2014. Vzporedno s tem naraščajo
prihodki, ki so leta 2014 na globalni ravni znašali 1.245 milijard dolarjev. UNWTO napoveduje, da
bodo prihodki naraščali za 3,3 % letno in leta 2030
dosegli 1,8 milijarde. Evropska unija je s turizmom
leta 2014 ustvarila 422 milijard dolarjev prihodkov
in s 455 milijoni prihodov predstavlja 40 % delež
globalne industrije. 5
Turizem v Sloveniji predstavlja veliko priložnost.
Po oceni Svetovnega turističnega in potovalnega
sveta (WTTC) turizem v Sloveniji ustvarja skoraj 13
% BDP. Hkrati je turizem zelo pomembna izvozna
dejavnost, ki v plačilni bilanci Slovenije zajema 8 %
celotnega izvoza in približno 40 % izvoza storitev.
Po podatkih Banke Slovenije se je priliv iz naslova
izvoza potovanj v letu 2014 povečal za 0,35 % v primerjavi z letom 2013. 6
Obstoječi trendi v turistični dejavnosti gredo v
smer visoko kakovostnega trajnostnega turizma,
tudi v povezavi z dobro ohranjeno naravo ter bogato kulturno dediščino. Slovenija je v Evropi pri tem
že prepoznana kot ena izmed držav z najvišjo ra-

3 Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, spletna stran Vlade RS

5 Tourism Higlights, UNWTO, 2015

4 Vlada sprejela Slovensko strategijo pametne specializacije – S4, spletna stran SVRK

6 Ekonomski pomen turizma, Slovenska turistična organizacija, 2016

stlinsko in živalsko biodiverziteto in ima hkrati zelo
velik delež območij, ki sodijo pod omrežje Natura
2000. Tovrstno bogastvo predstavlja velik potencial za razvijanje visokokakovostnega ekoturizma, ki
je lahko platforma za horizontalne povezave z razvojem inovativnih zelenih tehnologij in se odlično
dopolnjuje z usmeritvami na področju trajnostne
hrane.7 Za uspešen razvoj zelene turistične znamke
namreč niso dovolj le naravne danosti ali ohranjeno okolje, potrebno je tudi zavedanje, kako te danosti ohranjamo in zanje skrbimo.
Slovenska turistična organizacija je zato že v letu
2009 oblikovala strateške usmeritve na področju
zelenega turizma. V letu 2014 so pripravili »Zeleno
shemo slovenskega turizma,« ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje prizadevanja za trajnostni razvoj, omogoča primerjavo z ostalimi zelenimi destinacijami po svetu, hkrati pa dodaja nacionalni karakter. Leta 2016 je v shemo vključenih 7
ponudnikov namestitev z znakom Slovenia Green
Accommodation. 8

4.2 Turizem in odpadki
Turizem velja za industrijo, ki porabi veliko energije in drugih virov, ob enem pa ustvari znatne količine odpadkov. UNEP je ocenil, da je bil leta 2011
mednarodni turizem odgovoren za nastanek 48
milijonov ton odpadkov, kar predstavlja 14 % vseh
nastalih komunalnih odpadkov na globalni ravni.
Povprečen evropski turist v Evropi ustvari 1 kg odpadkov na dan, ameriški turist v ZDA pa 2 kg. Globalno je razpon še večji in sega od 1 kg pa vse do 12
kg odpadkov na turista dnevno. Takšen razpon je
posledica številnih dejavnikov, kot so vrsta in zasedenost turističnih namestitev, značilnosti gostov,
sezone in letnega časa ter okoljske zakonodaje. 9
Več odpadkov pomeni večji okoljski odtis in večji
vpliv na ekosisteme. Povezani so s številnimi okoljskimi problemi, kot je onesnaževanje voda, prsti
in izgube biotske pestrosti. Onesnaženost morij
7 Slovenska strategija pametne speacializacije - S4, september 2014
8 Zelena shema slovenskega turizma, STO
9 Waste management in touristic regions, Edmundo Munoz in Rodrigo Navia, WM&R, 2015

in obal s plastičnimi odpadki in njihovimi ostanki
postaja vedno večji izziv tudi za turizem, saj lahko
resno znižajo zaznano vrednost destinacije. Neustrezno ravnanje z odpadki lahko torej močno vpliva na uspešen razvoj turistične ponudbe, zato bi
visoki standardi ravnanja z njimi na turističnih območjih morali postati obvezen del infrastrukture.
Odpadki so torej eden najpomembnejših okoljskih
vplivov gostinsko-turističnega sektorja (hoteli, restavracije, kavarne), saj uporabljajo velike količine
potrošniškega blaga s kratkim rokom uporabe ali
za enkratno uporabo. Po drugi strani pa turisti niso
vedno seznanjeni s tem, kako deluje sistem ravnanja z odpadki v določeni regiji, čas njihovega bivanja je kratek in se zato sistemu niti ne prilagodijo.
To je še posebej pomembno na območjih sezonskega turizma, kar za lokalni ali regionalni sistem
predstavlja dodaten stres.
Odpadki iz turizma so podobni komunalnim odpadkom, zato so za ravnanje z njimi odgovorne
občine. Na izrazito turističnih območjih je v sezoni
lahko več obiskovalcev kot stalnih prebivalcev. Odpadki iz turizma večinoma sodijo med komunalne
odpadke, kar vpliva na celovit sistem ravnanja z
njimi. V letu 2013 je bilo v občini Bled registriranih
269.175 prihodov in 628.491 prenočitev turistov.
Skupno število prebivalcev v občini Bled je 8.203.
Ocena zbranih mešanih komunalnih odpadkov iz
turizma v letu 2013 je 32 % odpadkov, kar na letni
ravni znaša 516.192 kg. 10
Nesorazmerno s pomembnostjo turistične industrije, njene nenehne rasti in velikega vpliva ravnanja z odpadki ne le na okolje, pač pa tudi na samo
industrijo, je presenetljivo, da je o odpadkih v turizmu na voljo zelo malo strokovne literature. Z vidika trajnosti bi moralo uvajanje izboljšanih načinov
ravnanja z njimi predstavljati osrednji del zelenih
strategij sektorja. Raziskave in druge objave se večinoma nanašajo na širšo problematiko okoljskega upravljanja v gostinsko-turističnem sektorju in
ravnanje z odpadki ponavadi ni v središču razprave.
Večinoma je to področje omenjeno v obliki priporočil glede strategij, manjka pa predstavitev njihovih
učinkov. Nekatere študije in analize odpadkov v tu10 Načrt za družbo brez odpadkov (“Zero Waste”) v občini
Bled, Občina Bled, 2014
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rizmu se usmerjajo v specifična geografska območja z večjimi izzivi, kot so na primer otoki in redko
poseljena območja podeželja. V zadnjih nekaj letih
je opazno povečano zanimanje za ravnanje z odpadno hrano, kar ne preseneča, saj ta predstavlja
daleč največji delež odpadkov sektorja.
V poznih 90-ih letih se turistična industrija ni dosti
ukvarjala z vplivi ravnanja z odpadki na okolje. Danes se stanje vendarle spreminja, kar kažejo številni okoljski znaki, ki jih za certificiranje na globalni
ravni prostovoljno uporabljajo ponudniki teh storitev. To nakazuje naraščajoč interes gostov in obiskovalcev glede vpliva turizma na okolje. Vendar
glede ravnanja z odpadki okoljski znaki večinoma
postavljajo zelo splošne zahteve.
Irska organizacija, ki upravlja Green Hospitality
Award certifikat na področju turizma na nacionalni ravni, ima na spletni strani objavljene tri primere
prakse na področju ravnanja z odpadki, ki vključujejo tudi oceno finančnih učinkov izboljšav sistema.
Kot primer dobre prakse preprečevanja odpadkov
navajajo Radisson Blu Royal Hotel Dublin, ki ima
150 sob, restavracijo in bar ter 15 konferenčnih
dvoran. Z začetnim vložkom 4.500 eur zdaj letno
prihranijo 59.000 eur, investicija pa se je povrnila
v enem mesecu. Letno so količine odpadkov znižali
za 295 ton. 11
Na stroške ravnanja z odpadki v gostinsko-turističnem sektorju vplivajo različni dejavniki, kot
so njihovo odstranjevanje, prevoz ter stroški dela.
Zato učinkovito ravnanje z odpadki lahko pripomore k pomembnim prihrankom poslovanja, ki pa
so odvisni od lokacije in zakonodaje. Zakonodaja
ponudnikom zagotavlja enake pogoje poslovanja.
Četudi imajo nekateri ponudniki odlične ideje za
učinkovitejše preprečevanje in ravnanje z odpadki,
pa jih pogosto ne uvajajo, ker bi jih to lahko postavilo v neenakovreden položaj z ostalimi ponudniki. Nizki standardi zakonodaje so torej pomemben
zaviralni dejavnik pri vzpostavljanju učinkovitega
ravnanja z odpadki.
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podoba, manjše emisije toplogrednih plinov, nižji stroški nabave ter boljša povezanost z lokalnim
okoljem.
Ponudniki gostinsko-turističnih storitev, še posebej pa hoteli, pri poslovanju porabljajo velike količine potrošniškega blaga in ustvarjajo značilne tokove odpadkov, kot so na primer aluminij, plastika,
steklo, kovine, papir in karton ter hrana. Nastajajo
tako nenevarni kot nevarni odpadki, med slednjimi jedilna in mineralna olja, gnojila in kemikalije,
čistila, električni in elektronski odpadki, baterije.
Poleg osnovnih odpadkovnih tokov, občasno nastanejo še posebni, kot na primer gradbeni ali kosovni odpadki.
Raziskava, ki jo je v Veliki Britaniji v letih 2000 2010 opravil WRAP kaže, da v gostinskem sektorju
značilno nastajajo naslednje vrste odpadkov:

Odpadkovni tok
odpadna hrana
papir
karton
plastika
steklo
drugo

%
41
13
9
10
14
13

4.3 Odpadna hrana
Največji odpadkovni tok, ki ga ustvarja sektor, je
odpadna hrana, ki v hotelih predstavlja okvirno 40
% vseh odpadkov, v restavracijah pa 60 %, čeprav
v zadnjih letih naraščata tudi papir in plastika kot
frakciji odpadne embalaže.

Poleg neposrednih prihrankov učinkovito ravnanje
z odpadki prinaša še druge prednosti: boljša javna

Velik delež odpadne hrane v gostinsko-turističnem
sektorju nakazuje, da je za učinkovito ravnanje z
odpadki zelo pomembna politika glede odpadne
hrane. Gre za odpadkovni tok, ki ga je izjemno težko ponovno uporabiti in osebje za zniževanje teh
količin neposredno lahko stori zelo malo. Odpadna
hrana na odlagališčih predstavlja vir toplogrednega plina metana. Lahko se jo usmeri v kompostiranje ali pridobivanje energije, ki pa po EU hierarhiji
ravnanja s hrano12 ne veljata za najbolj zaželeni

11 Waste Prevention Saves €59,000 Per Annum, Green
Hospitality Awards

12

European Federation of Food Banks

možnosti. Na vrhu te hierarhije je namreč preprečevanje, ki mu sledi poraba hrane za ljudi in za živali.
Preprečevanje zavržene hrane ima tudi ekonomske
učinke. V Veliki Britaniji ocenjujejo, da bi 5 % manj
zavržene hrane gostinsko-turističnemu sektorju v
dveh letih prineslo 250 milijonov funtov prihranka. Odpadna hrana (podobno kot tudi druge vrste
odpadkov) predstavlja neučinkovito ravnanje z viri,
ki so bili potrebni za njeno pridelavo. Varna oskrba s hrano je tesno povezana z oskrbo z energijo in
vodo. V količinah odpadne hrane je ujeta četrtina
globalne porabe sladke vode in približno 300 milijonov sodčkov nafte letno. 13
Drugi primer irske organizacije Green Hospitality
Awards, ki predstavlja učinke ukrepov preprečevanja zavržene hrane v družinskem hotelu Woodlands s 94 sobami pravi, da so z ukrepi pri organizaciji
porok, ki niso predstavljali nobenih stroškov, letno
uspeli prihraniti 15.000 eur in 5 ton odpadkov. 14
WRAP ocenjuje, da bi se na splošno lahko izognili
2/3 odpadne hrane z boljšim odmerjanjem porcij,
upravljanjem, shranjevanjem in pripravo hrane.
V gostinsko-turističnem sektorju v Veliki Britaniji
nastane 920.000 ton hrane letno, kar predstavlja
1,3 milijarde obrokov. Po ocenah bi se lahko izognili
kar 73 % teh količin. V povprečju v sektorju nastane
21 % teh odpadkov zato, ker se hrana pokvari, 43 %
pri pripravi hrane in 34 % kot ostanek na krožniku.
Raziskava iz Švice pravi, da 300 g porcije, postrežene v hotelu, povzroči 835 g odpadnega materiala,
in sicer pri pripravi 780 g in 55 g na krožniku. 15
Vzroki za nastanek odpadne hrane v gostinsko-turističnem sektorju so:
• neustrezno kroženje zalog,
• neustrezno shranjevanje zalog,
• priprava prevelikih količin in neustrezna priprava,
13 The Progressive Increase of Food Waste in America and
Its Environmental Impact, Plos One, November 2009

•

neustrezne tehnike nadzora porcij.

Večji obseg števila gostov pomeni več odpadkov,
a se količina odpadne hrane na posamezen obrok zniža. Obstaja tudi povezava med kakovostjo
postrežene hrane in količino odpadkov. Dražji ponudniki ponujajo manjše porcije visoko kakovostne hrane, zato so ostanki na krožnikih manjši.
Po drugi strani pa hrano pripravljajo od začetka in
zato več odpadkov nastane v tej fazi.
Na količine zavržene hrane vpliva tudi frekvenca
dostave živil, pri čemer višja frekvenca pomeni
manj odpadkov, na drugi strani pa višje stroške
dostave. Podobno iskanje pravega ravnotežja velja
tudi pri velikosti porcij, saj morajo biti dovolj velike,
da so gostje zadovoljni in zadosti majhne, da hrana
ne ostaja na krožnikih.

4.4 Okoljski znaki
Trenutno na globalni ravni obstaja preko 100 različnih okoljskih znakov, usmerjenih zgolj v gostinsko-turistični sektor. Naslavljajo različne vidike
dejavnosti okoljskega upravljanja, vključno z ravnanjem z odpadki. Lahko so globalni, kot tudi popolnoma lokalni na ravni države, regije ali skupnosti.
Večinoma gre za prostovoljne sheme, nekatere so
povezane tudi z velikimi stroški in so glede na lokacijo ponudnika lahko omejene glede svoje tržne
vrednosti. Odnos gostov do okoljske problematike je namreč zelo odvisen od okolja, iz katerega
gost prihaja. V ZDA ocenjujejo, da se 43 milijonov
ljudi opredeljuje za eko-turiste in so pripravljeni
plačati 8,5 % več za storitev pri okolju prijaznih
ponudnikih. Vendar pa to ne velja nujno za goste, ki prihajajo iz drugih okolij. Na globalni ravni
postajata vedno bolj priljubljena znaka ISO 14001
in Green Globe 21, ob čemer velja opozoriti, da
je ISO 14001 znak splošen in torej ni namenjen
samo gostinsko-turističnemu sektorju.16

14 Food Waste Prevention Training Saves Hotel €15,000
Per Annum, Green Hospitaly Award

Na globalni ravni je najbolj razširjen znak Green
Key, ki ga podpirata tudi Svetovna turistična or-

15 Solid waste management in the hospitality industry,
Sanaa Pirani in Hassan A. Arafat, Journal of Environmental
Management, December 2014
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ganizacija in UNEP. Edini okoljski znak, namenjen
izključno restavracijam, je Green Restaurant in
trenutno aktiven zgolj v ZDA in v Kanadi.
Na nacionalnih ravneh ima nekatere okoljske znake veliko število ponudnikov, vendar v teh primerih pogosto ne gre zgolj za hotele ali restavracije, pač pa tudi za certificiranje drugih turističnih
operaterjev, znamenitosti, destinacij, različnih
vrst namestitev in podobno. Med takšne sodi tudi
znak Slovenia Green.
Glede ravnanja z odpadki, večina okoljskih znakov postavlja podobne zahteve: ločeno zbiranje,
recikliranje, kjer je to mogoče, nakupovanje v
razsutem stanju, izogibanje izdelkom za enkratno
uporabo in podobno. Znak Nordic Swan strogo
omejuje količino mešanih ostankov odpadkov na
0,5 - 1,5 kg/gost/nočitev, Green Key Eco-Rating
program pa zahteva ločeno zbiranje in kompostiranje bio odpadkov, vključno z odpadno hrano.
  

4.5 Sodelovanje deležnikov

•
•
•
•
•

na sodelovanje,
učinkovitost sistema izobraževanja za zaposlene,
velikost in starost stavb,
kateri verigi pripada ponudnik,
pritisk različnih deležnikov,
zaznane prednosti inovativnih rešitev.

Raziskava ameriških hotelov in smučarskih središč17 glede okoljske trajnosti kaže, da je predvsem
pomembno to, kako prednosti inovativnih rešitev
na področju varovanja okolja razume lastnik oziroma management. Najpomembnejše prednosti
zelenega poslovanja na področju turizma so:
• boljša javna podoba,
• boljša povezanost z lokalnim okoljem,
• večje zadovoljstvo gostov,
• tržna prednost pred konkurenco,
• višja dobičkonosnost,
• večje zadovoljstvo zaposlenih.
Daleč najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju
sistema ravnanja z odpadki pa predstavlja višina
stroškov odlaganja odpadkov in zakonodaja.

Okoljsko upravljanje postaja vedno bolj del politik
gostinsko-turističnega sektorja. Vendar pa te prakse večinoma uvajajo večja podjetja, saj manjša
pogosto za to nimajo dovolj sredstev ali potrebne
administracije. Poleg tega nimajo dostopa do potrebnih informacij in smernic ter nimajo časa ali
motivacije za uvajanje boljših praks. Manjša podjetja ponavadi niso pozorna na ravnanje z odpadki, ker menijo, da ustvarjajo zgolj majhne količine.
Skupno pa mali ponudniki ustvarjajo velike količine odpadkov, od katerih večina konča na odlagališčih ali v sežigalnicah. Zato se ocenjuje, da so odpadki eden največjih okoljskih problemov manjših
ponudnikov namestitev.
V učinkovitem sistemu ravnanja z odpadki ni dovolj le sodelovanje osebja, pač pa tudi uprave in
gostov. Na to, v kakšnem obsegu ponudnik lahko
ravna z odpadki, vpliva vrsta dejavnikov:
• lokacija,
• vrste materialov za recikliranje,
• razpoložljivost sortirnic in naprav za recikliranje,
• pripravljenost podjetij za ravnanje z odpadki
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17 The diffusion of environmental sustainability in North
American hotels and ski resorts, Karl R. Smerecnik in Peter
A. Andersen, Marec 2011, Journal of Sustainable Tourism
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»Društvo Ekologi brez meja je leta 2014 postalo
član mreže Zero Waste Europe in s tem nacionalna
organizacija za Slovenijo preko programa Zero
Waste Slovenija. Vodi mrežo občin in potrjuje ter
spremlja napredek v okviru njihove Zero Waste
zaveze ali načrta. Vzpostavlja sodelovanje in
povezovanje s posameznikov, skupnosti, politike,
industrije, podjetnikov ter raziskovalcev na poti do
do družbe brez odpadkov.«
Projekt »Zero Waste turizem«, ki ga izvaja Društvo Ekologi brez meja, iz sredstev
Sklada za podnebne spremembe sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.
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