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1. Članki 

1.1. Številke v turizmu rastejo 

V prvem četrtletju smo zabeležili več kot 3 milijone prenočitev turistov. V povprečju 

evropski dopustniki dnevno proizvedejo 1 kg odpadov, kar pomeni, 3 tisoč ton odpadov 

več v Sloveniji. Do leta 2050 pa se bo po podatkih UNEP-a količina odpadkov iz turističnih 

dejavnosti povečala za 251 %.  

Turizem postavlja Slovenijo na zemljevid sveta. Prav vsi, tako turistični delavci, kot tudi 

turisti, lahko pripomoremo, da ostane naša država prepoznana kot zelena destinacija. 

Izognimo se uporabi plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, podpirajmo okoljsko prijazne 

namestitve in prireditve ter tudi ob polnih bifejskih mizah dobrot pomislimo na zavrženo 

hrano. Po raziskavah se na počitnicah obnašamo precej bolj potratno, zato razmislimo, 

kako lahko z vpeljavo ene spremembe skupaj prispevamo k velikim učinkom. Bodimo 

zgled zelenega obnašanja tudi ko gremo na potep po svetu in tujim turistom pri nas. 

Vsak korak šteje In vsak bo prispeval k še bolj uspešnim rezultatom akcije Očistimo 

Slovenijo 2018, ki bo potekala 15. septembra.  

873 znakov brez presledkov 

 

1.2. Prva slovenska zero waste prireditev in ostali 
koraki zmanjševanja odpadkov v turizmu 

V prvem četrtletju smo zabeležili več kot 3 milijone prenočitev turistov. V povprečju 

evropski dopustniki dnevno proizvedejo 1 kg odpadov, kar pomeni, 3 tisoč ton odpadov 

več v Sloveniji. Do leta 2050 pa se bo po podatkih UNEP-a količina odpadkov iz turističnih 

dejavnosti povečala za 251 %.  

 

Turizem postavlja Slovenijo na zemljevid sveta. Prav vsi, tako turistični delavci, kot tudi 

turisti, lahko pripomoremo, da postane naša država prepoznana kot zelena destinacija. 

Izognimo se uporabi plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, podpirajmo okoljsko prijazne 

namestitve in prireditve ter tudi ob polnih bifejskih mizah dobrot pomislimo na zavrženo 

hrano. Po raziskavah se na počitnicah obnašamo precej bolj potratno, zato razmislimo, 

kako lahko z vpeljavo ene spremembe skupaj prispevamo k velikim učinkom. Bodimo 

zgled zelenega obnašanja tudi ko gremo na potep po svetu in tujim turistom pri nas. 

 

Nekateri turistični ponudniki so v teh spremembah že zazanali svojo priložnost. Hotel 

Ribno je letos pridobil naziv prvi slovenski zero waste hotel, saj jim je po intenzivnem 

dvoletnem uvajanju ukrepov za zmanjšanje količin odpadkov in njihovo ločeno zbiranje, 

uspelo doseči 92 % stopnjo ločeno zbranih odpadkov. “Tako kot mogoče mi danes 

pozitivno ‘štrlimo ven’ kot nekdo, ki se je tega lotil prvi, tako bo v nekaj letih ‘ven štrlelo’ 

vsako podjetje, ki tega ne bo delalo. Razlika je zgolj v tem, da bodo oni izstopali v 

negativnem pogledu,” prejem naziva komentira direktor Hotela Ribno, Matija Blažič. 

 

Tudi organizatorji prireditev se vedno bolj zavedajo svojega vpliva na okolje. V tem 

mesecu smo bili in bomo priča trem Prireditvam z manj odpadki. Ena od teh je (Z)mešani 

festival, ki je v organizaciji Kulturno umetniškega društva Coda in Jazz kluba Satchmo, 

potekal med 5. in 10. junijem v Mariboru. Z uporabo izdelkov za večkratno uporabo, 

povratno embalažo, recikliranimi plakati, vključevanjem ponovne uporabe in popravil v 

program ter uporabo QR kod in NFC nalepk namesto tiskovin, jim je uspelo zbrati 95 % 

ločeno zbranih odpadkov in postati prva slovenska zero waste prireditev. Martin Počkar, 

vodja festivala, ob tem uspehu dodaja: “Iskreno si želim, da bi nam sledilo čim več drugih 

organizatorjev, saj je to najbrž najboljši način, da kultura ne bo le fajn, ampak bo tudi 

kulturna do okolja.” 

Prvi slovenski zero waste 

hotel 

Prva slovenska zero waste 

prireditev 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/responsible-industry/tourism
https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/responsible-industry/tourism


 

 

Pred nami sta še dve prireditvi, ki sta z uvajanjem ukrepov za zmanjševanje odpadkov 

pričeli že v lanskem letu. Mariborski Art kamp v sklopu Festivala Lent je letos posebno 

pozornost namenil strogim pravilom za sodelovanje z gostinskimi ponudniki. Najstarejši 

folklorni festival Jurjevanje v Beli Krajini, ki je lani postala prva slovenska prireditev po 

načelih zero waste, pa bo skušal mejo 90 % ločeno zbranih odpadkov preseči z več eko 

otoki, v sodelovanju s Komunalo Črnomelj pa bodo z namenom dolgoročnega pozitivnega 

učinka spodbujali e-poslovanje.  

 

Tako kot posamezniki, lahko tudi turistični ponudniki storijo pomembne korake za 

zmanjševanje količin odpadkov s tem, da se izognejo vsaj nekaterim plastičnim izdelkom 

za enkratno uporabo. Vsak tak ukrep bo pripomogel, da se ne bodo uresničile napovedi, 

da bo leta 2050 v morju več plastike kot rib. In vsak tak ukrep bo prispeval k še bolj 

uspešnim rezultatom akcije Očistimo Slovenijo 2018, ki bo potekala 15. septembra. 
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1.3. Vsak korak na poti zmanjševanja odpadkov v 
turizmu šteje 

Evropa snuje prve korake za omejevanje uporabe plastičnih izdelkov, letošnji svetovni 

okoljevarstveni dnevi so v veliki meri posvečeni ozaveščanju o problematiki odpadkov, 

količine nastalih odpadkov v Sloveniji pa se povečujejo. Eden izmed razlogov je zagotovo 

tudi podiranje rekordov turističnih rekordov iz leta v leto. Turizem predstavlja veliko 

priložnost in je pomemben del slovenskega gospodarstva. Slovenijo pozicioniramo kot 

zeleno destinacijo, a te danosti  je potrebno ohranjati in zanje skrbeti, sicer bodo prizori na 

slovenski obali, kot smo jim bili priča v začetku maja, postali nekaj običajnega, kot že 

marsikje po svetu. 

 

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. 

 

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 in obal s plastičnimi odpadki in njihovimi ostanki postaja vedno večji 

izziv tudi za turizem, saj lahko resno znižajo zaznano vrednost destinacije. Med odpadki 

na evropskih in svetovnih plažah namreč prevladujejo plastični, med njimi pa izdelki za 

enkratno uporabo. Manj kot 30 % plastičnih odpadkov v Evropski uniji se zbere za 

namene reciklaže, 13 ton teh odpadkov pa letno konča v svetovnih morjih. 

 

Odpadki pa ne predstavljajo izziva zgolj za obmorska letovišča. Na višjih nadmorskih 

višinah potrebujejo veliko dlje časa za razgradnjo. Pločevinka na primer potrebuje 500 let 

za razgradnjo, plastenka pa na mikrodelce razpade po 300 letih. Če malce pomislimo, do 

sedaj noben tak odpadek še ni izginil iz naših gora. Zakaj je to pomembno za Slovenijo? 

Lani so prvič gorske občine po številu prenočitev prehitele zdraviliške občine. Večje število 

turistov pa rezultira v večjih količinah odpadkov. Med te občine uvrščamo tudi Bled, kjer v 

sezoni več turističnih obiskovalcev kot prebivalcev. V letu 2017 so zabeležili največ 

prenočitev v mesecu avgustu in 35 % povečanje količin odpadkov v primerjavi s 

februarjem, ko je bilo teh nočitev najmanj.  

 

V prvem četrtletju smo zabeležili več kot 3 milijone prenočitev turistov. V povprečju 

evropski dopustniki dnevno proizvedejo 1 kg odpadov, kar pomeni, 3 tisoč ton odpadov 

več v Sloveniji. Do leta 2050 pa se bo po podatkih UNEP-a količina odpadkov iz turističnih 

dejavnosti povečala za 251 %.  

 

Plastični odpadki 

Odpadki v gorskih 

občinah 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/responsible-industry/tourism


 

Turizem postavlja Slovenijo na zemljevid sveta. Prav vsi, tako turistični delavci, kot tudi 

turisti, lahko pripomoremo, da postane naša država prepoznana kot zelena destinacija. 

Izognimo se uporabi plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, podpirajmo okoljsko prijazne 

namestitve in prireditve ter tudi ob polnih bifejskih mizah dobrot pomislimo na zavrženo 

hrano. Izogibamo se nakupu neuporabnih spominkov, opremo za počitnikovanje si 

izposodimo in tudi na dopustu ne pozabimo na ločevanje odpadkov. Po raziskavah se na 

počitnicah obnašamo precej bolj potratno, zato razmislimo, kako lahko z vpeljavo ene 

spremembe skupaj prispevamo k velikim učinkom. Bodimo zgled zelenega obnašanja tudi 

ko gremo na potep po svetu in tujim turistom pri nas.  

 

Nekateri turistični ponudniki so v teh spremembah že zazanali svojo priložnost. Hotel 

Ribno je letos pridobil naziv prvi slovenski zero waste hotel, saj jim je po intenzivnem 

dvoletnem uvajanju ukrepov za zmanjšanje količin odpadkov in njihovo ločeno zbiranje, 

uspelo doseči 92 % stopnjo ločeno zbranih odpadkov. “Tako kot mogoče mi danes 

pozitivno ‘štrlimo ven’ kot nekdo, ki se je tega lotil prvi, tako bo v nekaj letih ‘ven štrlelo’ 

vsako podjetje, ki tega ne bo delalo. Razlika je zgolj v tem, da bodo oni izstopali v 

negativnem pogledu,” prejem naziva komentira direktor Hotela Ribno, Matija Blažič. 

 

Tudi organizatorji prireditev se vedno bolj zavedajo svojega vpliva na okolje. V tem 

mesecu smo bili in bomo priča trem Prireditvam z manj odpadki. Ena od teh je (Z)mešani 

festival, ki je v organizaciji Kulturno umetniškega društva Coda in Jazz kluba Satchmo, 

potekal med 5. in 10. junijem v Mariboru. Z uporabo izdelkov za večkratno uporabo, 

povratno embalažo, recikliranimi plakati, vključevanjem ponovne uporabe in popravil v 

program ter uporabo QR kod in NFC nalepk namesto tiskovin, jim je uspelo zbrati 95 % 

ločeno zbranih odpadkov in postati prva slovenska zero waste prireditev. Martin Počkar, 

vodja festivala, ob tem uspehu dodaja: “Iskreno si želim, da bi nam sledilo čim več drugih 

organizatorjev, saj je to najbrž najboljši način, da kultura ne bo le fajn, ampak bo tudi 

kulturna do okolja.” 

 

Pred nami sta še dve prireditvi, ki sta z uvajanjem ukrepov za zmanjševanje odpadkov 

pričeli že v lanskem letu. Mariborski Art kamp v sklopu Festivala Lent je letos posebno 

pozornost namenil strogim pravilom za sodelovanje z gostinskimi ponudniki. Najstarejši 

folklorni festival Jurjevanje v Beli Krajini, ki je lani postala prva slovenska prireditev po 

načelih zero waste, pa bo skušal mejo 90 % ločeno zbranih odpadkov preseči z več eko 

otoki, v sodelovanju s Komunalo Črnomelj pa bodo z namenom dolgoročnega pozitivnega 

učinka spodbujali e-poslovanje.  

 

Tako kot posamezniki, lahko tudi turistični ponudniki storijo pomembne korake za 

zmanjševanje količin odpadkov s tem, da se izognejo vsaj nekaterim plastičnim izdelkom 

za enkratno uporabo. Vsak tak ukrep bo pripomogel, da se ne bodo uresničile napovedi, 

da bo leta 2050 v morju več plastike kot rib. In vsak tak ukrep bo prispeval k še bolj 

uspešnim rezultatom akcije Očistimo Slovenijo 2018, ki bo potekala 15. septembra. 

 

4827 znakov brez presledkov 

 

2. Zanimivosti 

2.1. 3 hitra dejstva 

• Turizem je odgovoren za 14 % vseh nastalih komunalnih odpadkov na globalni 

ravni. 

• V povprečju evropski dopustniki dnevno proizvedejo 1 kg odpadov. 

• Do leta 2050 pa se bo količina odpadkov iz turističnih dejavnosti povečala za 251 

%. 



 

2.2. 5 hitrih nasvetov 

• Izognimo se uporabi plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, in se na pot 

odpravimo s steklenicami in vrečkami za večkratno uporabo. 

• Podpirajmo okoljsko prijazne namestitve in prireditve.  

• Hrano nakupujmo na lokalnih tržnicah in si pri hotelski bifejski ponudbi naložimo 

toliko hrane, kot je bomo pojedli.  

• Ponudniki turističnih namestitev spodbujamo pitje vode iz pipe ter se odpovemo 

slamicam in pakiranim sladkorčkom. 

• Organizatorji prireditev nadomestimo pribor in kozarce za enkratno uporabo s 

trajnejšimi alternativami. 

2.3. Naj izjava 

Urša Zgojznik, Ekologi brez meja v Eko delu: “Si predstavljate, da en 

dan spoznamo, da imamo res raj na zemlji?” 

3. Knjižnica uporabnih vsebin 

• Turizem, krožno gospodarstvo in odpadki 

• Waste Management Outlook for Mountain Regions - Sources and Solutions 

• Zero waste turizem 

• A European Strategy for Plastics in a Circular Economy 

• More Tourists Equals More Waste 

• The Story of Sardinia 

• Video: How to waste less on vacation 

4. Aktualno o Očistimo Slovenijo 

• 100 dni do največje globalne okoljske akcije 

• Soustvarjajte Portal pozitivnih praks 

5. Gradiva 

• Fotografije 

• Promocijski materiali akcije Očistimo Slovenijo 2018 

http://www.delo.si/novice/okolje/zeleni-turizem-z-zastavicami-kitajske.html
http://ebm.si/zw/turizem/hoteli/turizem-in-odpadki/
http://www.grida.no/publications/157
http://ebm.si/zw/turizem/
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
https://zerowasteeurope.eu/2017/03/more-tourists-equals-more-waste/
https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-10-the-story-of-sardinia/
https://www.youtube.com/watch?v=gtv4BHqEpN8
http://www.ocistimo.si/clanek/100-dni-do-najvecje-globalne-okoljske-akcije
http://www.ocistimo.si/clanek/soustvarjajte-portal-pozitivnih-praks
https://www.dropbox.com/sh/8kx7xqmxhd5w5mc/AACJ2DcuaJJUytf9SLCrhPgZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cem9lz2dbo4g58b/AACt90bpByjor9OtRLuitAJEa?dl=0

