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1 UVOD 

Ogljični odtis je v zadnjih letih postal eden ključnih pojmov, ko izražamo skrb za okoljsko 

trajnost. Vse odkar so podnebne spremembe ena od prioritetnih tem mednarodne razprave, 

se jim kot mera pridružuje prav ogljični odtis (carbon footprint), večkrat tudi širši termin 

ekološki (ecological footprint) oziroma okoljski odtis. Ogljik (C – carbon) je element, ki nastaja 

v številnih procesih trenutne stopnje razvoja človeške civilizacije in je v obliki različnih spojin, 

v prvi vrsti ogljikovodikovih, tisti, ki najbolj neugodno prispeva k učinku tople grede in 

posledičnemu segrevanju ozračja na Zemlji. Ker je med ključnimi ogljikovodiki v ozračju 

ogljikov dioksid (CO2), se pri merjenju ogljičnega odtisa uporablja enota ekvivalentov CO2, s 

katero se zajame tudi prispevek ostalih plinov v ozračju, ki prispevajo k učinku tople grede. 

Spremljanje ekološkega odtisa je bilo v okviru Global Footprint Network (GFN) vzpostavljeno 

leta 2007 in predstavlja sintezni kazalnik trajnostnega razvoja. Od leta 2017 je vzpostavljena 

posodobljena različica kazalnika, Slovenija pa je svoj prvi izračun dobila za leto 2020 (GFN 1, 

2022). A meritve ogljičnega odtisa še zdaleč niso enostavne; nasprotno, zaradi kompleksnosti 

gre za praktično nemogočo izmero – v bistvu vrednost ogljičnega odtisa skušamo le čim bolj 

natančno preračunati na podlagi podatkov o različnih dejavnostih in proizvodih človeka, ki 

prispevajo svoj delež k izpustom toplogrednih plinov. Ker je turizem kompleksna dejavnost, h 

kateri prispevajo tako prevoz, nastanitve, prehrana ter turistove aktivnosti, v sklopu njih pa 

imamo znova produkte z zelo različnimi vrednostmi odtisa, je tudi izračun lahko le bolj ali manj 

natančen poskus, da opredelimo okoljsko breme, ki ga panoga povzroča. 

Za izračun oziroma oceno ogljičnega odtisa izbrane destinacije, turista, ki na destinaciji 

dopustuje, ali določenega produkta je sicer na voljo kar nekaj orodij (tudi o njih v tem 

dokumentu), a ključni so čim boljši/natančnejši podatki. Strateške smernice na področju 

merjenja in minimiziranja ogljičnega odtisa destinacije Brežice se v enem od ključnih ciljev 

posvečajo prav temu izzivu – kako zagotoviti čim boljše podatke za izračun oziroma oceno 

ogljičnega odtisa, kar bo pripomoglo tudi k ukrepanju za njegovo zmanjševanje, minimiziranje. 

Dokument je nastal v sklopu izpolnjevanja kriterijev destinacije ob ponovni presoji njene 

trajnostne naravnanosti za potrebe Zelene sheme slovenskega turizma. Glede na to, da (po 

naših podatkih) še nobena izmed slovenskih destinacij ni sprejela podobnih smernic, 

dokumenta, gre za precej pionirsko delo v našem prostoru. Pomembno sovpada s CRP ARRS 

projektom z delovnim naslovom Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega 

turizma, ki ga Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru izvaja v partnerstvu z Biotehniško 

fakulteto Univerze v Ljubljani, v katerem smo imeli sočasno možnost preveriti nekatere izmed 

modelov izračunavanja ogljičnega odtisa; izsledki so tudi del tega dokumenta. 

Sicer pa verjamemo, da je tovrstni dokument pomemben prispevek lokalni skupnosti, ki se 

vse bolj zaveda pomena trajnostnega razvoja in k njemu, tudi na podlagi v dokumentu 

predlaganih ukrepov/smernic, postopoma teži. Pomembno je tudi zavedanje, da gre za enega 

prvih korakov na dolgi poti udejanjanja trajnostnih prizadevanj, ki morajo iz dokumentov čim 

prej postati prakse in se preseliti v ravnanja tako turistov kot domačinov.  
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2 OGLJIČNI ODTIS TER NAČINI NJEGOVEGA MERJENJA IN IZRAČUNA 

Razprava o vplivu ogljičnega odtisa turizma je del širšega koncepta trajnostnega turizma, ki je 

v zadnjih dveh desetletjih postal temeljno vodilo turističnega razvoja. Po podatkih GFN je 

ogljični odtis leta 2016 predstavljal 60 % celotnega globalnega ekološkega odtisa (Pečar in 

Kovač, 2021, str. 3). Ko govorimo o ekološkem odtisu, imamo v mislih predstavo o širšem 

odtisu družbe na okolje, kjer je ogljični odtis le del celotnega odtisa, čeprav predstavlja 

največji delež. Primer modela izračunavanja ekološkega odtisa je kalkulator, ki ga je razvila 

organizacija Global Footpring Network. Kalkulator izračunava vrednosti biokapacitete v 

globalnih hektarjih (na osebo), kar se navezuje na kapaciteto prostora in družbe znotraj ene 

države kompenzacijo ustvarjenega odtisa Pri izračunu se upošteva ogljični odtis in raba tal na 

različnih območjih (GFN 1, 2022). Čeprav se Slovenija promovira kot zelena destinacija in smo 

splošno sprejeli stališče, da je zaradi visokega deleža pokritosti površine z gozdom, obstojem 

pragozda, bogastva čiste pitne vode in biološke diverzitete naša država/destinacija 

razmeroma neokrnjen in čist košček planeta, pa podatki GFN kažejo, da se nahaja v 

predzadnjem krogu okoljskega pekla, skupaj z razvitimi državami vseh kontinentov, razen 

Afrike (GFN 2, 2022). Rezultati zadnjega izračuna ekološkega odtisa GFN za Slovenijo so 

pokazali, da ekološki odtis znaša več kot dvakrat toliko, kolikor je njena biološka zmogljivost 

obnavljanja narave, kar dviguje ekološki primanjkljaj nad povprečje Evrope in sveta. Izračun 

je bil narejen tudi za 12 statističnih regij, kar nam omogoča vpogled v stanje v Posavju in 

Brežicah. Čeprav so razlike med regijami po biološki zmogljivosti precejšnje, pa so bile razlike 

v vrednostih ekološkega odtisa veliko manjše.￼1biokapaciteta na prebivalca nižja od odtisa, 

kar jo uvršča med 9 regij z ekološkim primanjkljajem (sicer 2. najmanjšim v skupini) (Pečar in 

Kovač, 2021, str. 7).  

Med dejavniki večjega ekološkega odtisa Pečar in Kovač navajata urbanizacijo, energetske 

sisteme in vire energije, hrano (sistem dobavnih verig in delež mesa v prehrani), produktivnost 

zemljišč (raba zemljišč) ter število in gostoto prebivalstva (2021, str. 8). Po drugi strani 

priložnosti za zmanjševanje odtisa predstavljata tudi energetika in hrana, ki predstavljata dva 

pomembna vira regije Posavje. Prva z obstojem jedrske elektrarne in veliko možnosti 

pridobivanja energije iz obnovljivih virov, druga pa z odličnimi izhodišči za samooskrbno 

kmetijstvo in vzpostavitev čim krajših dobavnih verig. 

Takšen pogled na stanje okolja v Sloveniji in njegovo kapaciteto kaže ne na zeleno, ampak 

rdečo Slovenijo in nas mora voditi v razmislek o odtisu celotne države, kot tudi o deljenem 

odtisu kontinenta.  

2.1 Okoljski odtis turizma in njegovo spremljanje 

V Evropi ima turizem pomembno vlogo v gospodarstvu in je v letu 2018 v EU predstavljal 3,9 

% neposrednega deleža BDP, skupaj s povezanimi gospodarskimi sektorji pa do 10,3 % BDP 

(EU 1, 2022). Evropa kot UNWTO turistična regija je v letu 2019 še vedno vzdrževala delež 51 

 
1 Možna razlaga za majhne razlike je tudi neustrezen zajem podatkov, ki bi ga bilo moč izboljšati v sodelovanju 
z regijami (Pečar in Kovač, 2021) 
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% vseh mednarodnih prihodov, pri čemer je 5 najbolj obiskanih destinacij, ki so bile hkrati vse 

tudi članice EU leta 2019, sprejelo več kot 42 % od 744 milijonov prihodov (UNWTO, 2021). V 

Sloveniji je skupni neposredni prispevek turizma višji od povprečja EU in je za leto 2019 znašal 

5.3 % BDP (STO, 2020). Slovenija je zadnja leta tako še bolj kot Evropa in svet beležila skokovite 

rasti turističnih prihodov in rast turizma.  

Turistična industrija tako v Evropi kot v Sloveniji predstavlja nezanemarljiv delež 

gospodarstva, kar zahteva premislek o njenem ogljičnem odtisu. Turizem je pokazal ranljivost 

na onesnaženost okolja in pogosto doživljal negativne vplive zaradi onesnaževanja, ki so ga 

povzročile druge človeške aktivnosti, vendar ne gre zanemariti dejstva, da aktivnosti in 

procesi, povezani s turizmom, prav tako prispevajo k onesnaženju in ogljičnemu odtisu. 

Raziskave iz leta 2018 so pokazale, da lahko globalni ogljični odtis turizma ocenimo na 

približno 8 % celotnega globalnega odtisa (Huang in Tang 2021). 

Čeprav je povezava med čistim okoljem in prihodki v turizmu kompleksna, pa je vseeno moč 

ugotoviti, da se turisti raje odločajo za potovanja na destinacije, ki veljajo za čiste, zelene, 

neokrnjene in so za dostop do takšnega okolja tudi pripravljeni plačati več (WEF, 2017, str. 6). 

Čisto okolje lahko tako razumemo kot element konkurenčnosti destinacije, ki pa zahteva 

skupni pristop in deljeno odgovornost različnih deležnikov. Slednje lahko vidimo tako v 

aplikativnih pristopih (npr. merjenje konkurenčnosti v okviru indeksa turistične 

konkurenčnosti (Travel and Tourism Competitiveness Index, TTCI)), ki ga izračunava Svetovni 

gospodarski forum (ang. World Economic Forum, WEF) kot tudi v teoretičnih modelih razvoja 

in upravljanja s turističnimi destinacijami (npr. Ritchie in Crouch 2003).  

Aktivnosti za vzpostavitev merjenja ogljičnega odtisa turizma lahko tako razumemo kot 

prizadevanja za ocenitev prispevka turizma k ogljičnemu odtisu tako na ravni posameznih 

destinacij kot znotraj posameznih turisitčnih industrij in ponudnikov, pri čemer to ni edino 

merilo merjenja širšega okoljskega odtisa. Že omenjene certifikacijske sheme, tako na ravni 

destinacij kot tudi ponudnikov, v trajnostno delovanje enih in drugih štejejo skrbno ravnanje 

z vsemi razpoložljivimi viri, torej naravnimi, kulturnimi, človeškimi, finančnimi idr. Temeljna 

premisa trajnostnih certifikacijskih shem za destinacije je predvsem zmanjševanje negativnih 

učinkov na naravo, družbo in podnebje ter ob tem maksimiziranje koristi za gostujoče in 

gostiteljske skupnosti. Primer Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST) kaže, da morajo 

certificirane destinacije izkazovati dobre rezultate na področjih varovanja narave, dostopnosti 

naravnih prostorov, deleža zelenih pljuč, okoljskega upravljanja, upravljanja z vodami, razvoja 

trajnostne mobilnosti, zbiranja in predelave odpadkov, rabe energetskih virov, varovanja in 

odgovorne uporabe lokalne dediščine, deležniškega upravljanja destinacije, zagotavljanja 

varnosti in zdravja ter druge. ZSST je utemeljena na shemi GSTR (Global Sustainable Tourism 

Review), tj. revidiranih kriterijev GSTC (Global sustainable tourism criteria) za destinacije, ki 

jih je razvila organizacija UNWTO, ter na sistemu indikatorjev trajnostnega upravljanja na 

destinacijski ravni ETIS, ki ga je razvila Evropska komisija. GSTR tako predstavlja platformo, ki 

omogoča pregled nad ravnijo trajnostne destinacije na jasen in merljiv način, s katero upravlja 

organizacija Green Destinations (Rangus et al 2021). 

Različne pristope in kriterije so razvile številne certifikacijske sheme, ki so namenjene 

posameznim ponudnikom. Slednji so odvisni od vrste ponudnika (npr. hotelirstvo, 
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restavracije, turistične agencije idr.) ter prav tako zajemajo kriterije, ki se nanašajo tako na 

področje upravljanja podjetij, ravnanja z zaposlenimi, uporabo energije, upravljanja z vodo, 

odpadki, mobilnostjo, vključevanja lokalne dediščine itd. Merjenje ogljičnega odtisa je v 

nekaterih primerih že postalo del vzpostavljenih certifikacijskih shem za ponudnike v turizmu, 

kot je npr. Zeleni ključ (Green Key), pa tudi za destinacije. Med slednjimi zagotovo velja 

izpostaviti Zeleno shemo slovenskega turizma, ki pa še ni uspela vzpostaviti standardiziranih 

in rednih meritev. 

Medtem ko v primeru mednarodnega podnebnega dogovora na ravni držav lahko govorimo 

o relativnem neuspehu, pa so posamezni deležniki že pristopili k aktivnostim za zmanjševanje 

ogljičnega in širšega okoljskega odtisa. Eno takšnih pomembnih zagotovo predstavlja zaveza 

mednarodne zveze letalskih družb IATA, ki zastopa kar 83 % vseh letalskih družb, da do leta 

2050 doseže ničelni ogljični odtis (IATA, 2022). Poleg letalske industrije so tudi posamezne 

druge znotraj turizma začele spremljati svoj odtis. Med njimi omenimo hotelsko, ki je znotraj 

zavezništva za trajnostno gostoljubje Sustainable Hospitality Alliance vzpostavila 

metodologijo merjenja odtisa Hotel Carbon Measurement Iniciative (HCMI), ki jo uporablja 

25.000 hotelov po vsem svetu (SHA, 2022). Prav tako velja omeniti vplivno merjenje Cornell 

Hotel Sustainability Benchmark Index, ki zajema več kot 22 000 hotelov. Poročilo iz leta 2021 

kaže, da je od leta 2017 moč zaznati zmanjševanje porabe energije in tudi vode v obsegu med 

3 in 4 %, odvisno od vrste nastanitve, geografske lokacije in drugih kriterijev (Ricaurte in 

Jagarajan, 2021).  

Dosedanje študije so pokazale, da je večina porabe energije in emisij CO2 pri turizmu povezana 

s prometom, saj samo letalski promet predstavlja 40 % celotnega turističega ogljičnega odtisa, 

skupno pa promet predstavlja 75 % vseh potreb po energiji v turizmu (Ejgelaar, Thaper in 

Peeters, 2010). Poleg prometa se v izračunu odtisa upošteva še nastanitve, poraba hrane in 

pijače, porabo energije za namene različnih turističnih aktivnosti, gradnjo in vzdrževanje 

potrebne infrastrukture, maloprodajo in povezane storitve. V literaturi je moč najti različne 

izračune, ki so odvisni od razpoložljivosti podatkov in kompleksnosti izračuna. 

2.2 Podatki za spremljanje odtisa turizma 

Večina podatkov, ki služi spremljanju ogljičnega oziroma okoljskega odtisa turizma, izhaja iz 

nacionalnih služb za zbiranje in vodenje statističnih podatkov (kot je npr. Statistični urad RS) 

in drugih specializiranih nacionalnih baz, ki so odgovorne za zbiranje podatkov o porabi 

energentov, vode, transportu, kategorizaciji gospodarskih dejavnosti idr., pogosto pa se 

zanašajo tudi na podatke, ki ji o potovanjih in aktivnosti turistov vodijo destinacije same.  

Pomemben del podatkov se zbira tudi na nadnacionalni ravni, v okviru mednardnih 

organizacij, kot so UNWTO, OECD, Svetovna banka, EU in njene institucije, Our world data in 

Climate watch, ki pogosto združujejo podatke iz več baz in pripravljajo izračune, rangiranja, 

zemljevide in druge produkte. Izjemnega pomena so tudi različni projekti nevladnih 

organizacij in raziskovalnih institucij, financiranih tako iz javnih, zasebnih in civilnih sredstev, 

kot so EFN, ESPON, Turizem 4.0 in npr. DestiMED. Nekaj od njih predstavljamo v nadaljevanju. 
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- Our world data je spletni portal s podatki o emisijah po sektorjih (energija, industrija, 

odpadki, kmetijstvo, gozdarstvo in raba zemlje). Na tej platformi turistični sektor ni 

posebej izpostavljen, je pa mogoče v časovni perspektivi opazovati npr. učinek 

transporta po vrstah prometa, razmerja med posameznimi sektorji, podatke za države 

po prebivalcu ter različne medsebojne učinke posameznih panog in primerjave. 

Podatki nam lahko služijo za ilustracijo stanja. 

- Spletna platforma Climate Watch Data je rezultat zajema podatkov iz mnogih 

podatkovnih baz, ki jih zagotavljajo tako države same kot mednarodne organizacije in 

podjetja, to je npr. Google. Posebnost te platforme je, da omogoča sledenje 

podnebnim ciljem, dogovorjenim v mednarodnih podnebnih sporazumih (npr. Pariz) 

na osnovi nacionalno določenih prispevkov (NDC – nationally determined 

contributions), prav tako predstavlja sledenje globalnim trajnostnim ciljem (SDG – 

sustainable development goals). 

- Evropska okoljska agencija na svoji spletni strani omogoča dostop do baz podatkov o 

nacionalnih izpustih po sektorjih in napovedi po različnih scenarijih za prihodnost. Tudi 

tukaj turizem kot gospodarska panoga še nima svoje enotne kategorije, ki bi 

omogočala sledenje izpustov na ravni destinacij ali industrije. 

- V okviru Interreg projekta je ob pomoči FreeRange, Global Footpring Network in 

nekaterih drugih organizacij nastal Ecotourism Footprint Calculator. Kalkulator precej 

natančno izračunava odtis produktov in je namenjen spodbujanju ekoloških turističnih 

produktov. Za podlago ima pripravljen zelo natančen vprašalnik za zbiranje podatkov, 

ki jih mora vnesti posamezni izvajalec produkta. Kalkulator je bil razvit v okviru 

projekta DestiMED in je dostopen na spletu, vendar ne omogoča prostega vpogleda v 

metodologijo. Kalkulator ni primeren za destinacije, lahko pa mogoče služi za 

testiranje in primerjanje produktov. 

2.3 Modeli merjenja ogljičnega odtisa turizma 

Poleg izboljšanega dostopa do podatkov lahko v zadnjih desetletjih opazujemo tudi razvoj 

različnih modelov in kalkulatorjev za merjenje ogljičnega odtisa celotnega turističnega 

sektorja, ne le posamezne industrije, na ravni destinacij. Izračunane vrednosti in ocene 

ogljičnega odtisa po različnih izračunih med sabo niso nujno primerljivi, saj v kalkulacijo 

vključujejo različne kategorije podatkov, poleg tega pa je celoten turistični sistem močno 

vezana na posamezno destinacijo. 

LCA – Life Cycle Assessment (FKKT UM) 

K izračunu ogljičnega odtisa turizma so v preteklosti že prispevali slovenski raziskovalci s 

Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (Laboratorij za ..., 2022). 

Njihov izračun ogljičnega odtisa temelji na tipičnem turistu, ki za 8-dnevne počitnice prispe iz 

Kanade (Saskatoon) na Hrvaško (Dubrovnik), pri čemer ima na poti postanek v Londonu. 

Druge predpostavke potovanja turista vključujejo tudi potovanje z avtobusom iz Hrvaške do 

Slovenije in nadalje do Italije (Milano), od koder se v Kanado (Saskatoon) vrača preko letalske 

povezave Milano (Italija) – Toronto (Kanada) – Saskatoon (Kanada). Privzeta nastanitev turista 

tekom 8-dnevnega potovanja je povprečen 4-zvezdični evropski hotel s 60 sobami (skupna 
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površina 4.300 m2), z letno porabo elektrike v višini 394 MWh in letno porabo vode 7.740 m3. 

Prav tako je za prehrano turista tekom potovanja privzeta povprečna prehrana Evropejca. 

Zanimiva je ugotovitev, da je ogljični odtis prehrane povprečnega kanadskega turista na 

potovanju po Evropi po tej predpostavki nižji od ogljičnega odtisa prehrane povprečnega 

Kanadčana doma. 

Za izračun ogljičnega odtisa turista so uporabili metodo Ocena življenjskega cikla (LCA, ang. 

Life cycle assessment), in sicer je izračunan ogljični odtis celotnega potovanja za posameznega 

turista enak 1450 kg CO2e (tj. 181,25 kg CO2e na nočitev), pri čemer transport predstavlja 

veliko večino (86 % oziroma 1244 kg CO2e), nastanitev približno desetino ogljičnega odtisa (12 

% oziroma 174 kg CO2e) in prehrana najmanjši delež ogljičnega odtisa (2 % oziroma 32 kg 

CO2e) (Laboratorij za ..., 2022).  

CO2RISM 

Primer modela izračuna ogljičnega odtisa predstavlja tudi kalkulator CO2RISM, ki ga 

uporabljajo na Norveškem. Temelji predvsem na transportu turista: na destinacijo, znotraj 

destinacije, uporaba transporta v kontekstu produktov (npr. ladja) ... in pri tem uporablja zelo 

natančne podatke o mobilnosti turista znotraj posameznega turističnega potovanja. Model se 

pri izračunu ne osredotoča na ostale dejavnike CO2 emisij, kot so prenočitve, hrana, turistične 

in spremljevalne aktivnosti (Grythe in Lopez Aparicio, 2021). 

Cumbria Carbon Baseline – South Lakes Action on Climate Change 

Model, uporabljen na primeru regije Cumbria, je razvilo podjetje Small World Consulting in se 

kaže kot zelo dober primer kalkulatorja ogljičnega odtisa destinacije. Izračuni posameznih 

kategorij emisij in standardi so privzeti na osnovi britanskega standarda DERFA, ki je podlaga 

tudi za UNFCCC kalkulator. V osnovi oba kalkulatorja kategorizirata 3 sklope emisij: 1. 

neposredne emisije, ki temeljijo na ekstrakciji, 2. posredne emisije, ki temeljijo na proizvodnji; 

in 3. neposredne emisije, ki temeljijo na porabi. V izračun emisij se vključuje transport, 

nastanitve, hrano in aktivnosti turista, vanj pa so zajeti dnevni obiskovalci. Pri transportu 

izračun upošteva različne kategorije transportov (na destinacijo, znotraj destinacije, 

javni/zasebni transport, zasedenost vozil s potniki) in transportna sredstva. Pri nastanitvah 

izračun zajema tudi prehrano v hotelih, restavracijah in kavarnah, kar je ocenjeno skupno na 

32 % vseh emisij obiskovalcev, ločeno pa zajema nakupe hrane v trgovinah. Model tudi grobo 

ocenjuje učinek aktivnosti, vendar produkti niso specificirani, zato je težko podrobneje 

opredeliti učinek posameznike aktivnosti. Upoštevani so tudi učinki gospodinjske porabe (če 

gre za najem stanovanj), poraba vode, odpadne vode, ravnanje z odpadki, javne storitve, 

gradbena dela in zdravstvene storitve. 

Izračun prinaša deleže posameznih kategorij k celotnemu izpustu, ki je opredeljen v tonah 

CO2e posebej za obiskovalce in prebivalce. Ogljični odtis turista je po tem izračunu enak 418 

kg CO2e na nočitev, celotni izpust turizma, vključujoč transport na iz z destinacije, pa 

predstavlja 29 % celotnega izpusta prebivalcev na obravnavanem območju. Ob analizi emisij 

obiskovalcev študija ugotavlja, da nastanitev in prehrana turistov in obiskovalcev skupaj 

predstavljata 32 % v celotnemu ogljičnemu odtisu obravnavane regije, nadaljnjih 8 % 

predstavlja poraba hrane, nakupljene v trgovini, 31 % pa prevoz obiskovalcev in turistov iz in 
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v regijo. Ostalo lahko pripišemo turističnim aktivnostim in drugim direktno in indirektno 

povezanim procesom. 

Izračun prinaša nekatere zanimive ocene npr. o učinku hrane: pri rezidentih nosi hrana, 

kupljena v trgovinah, 13 % celotnega izpusta rezidentov. Ta delež ne upošteva odvržene hrane 

in njene predelave, zasebne porabe hrane v restavracijah in barih, porabe v poslovne namene 

ali porabe v javnih ustanovah kot so šole, vrtci in bolnišnice. Ob upoštevanju slednjih kategorij 

naj bi učinek narasel na okoli 20 %. Avtorji študije navajajo še, da bi ob upoštevanju rabe tal 

za namen prehrane ta učinek lahko znašal do 30 % za rezidente obravnavane regije Cumbria. 

Pomakljivost kalkulatorja je v tem, da so aktivnosti v turizmu ocenjene na grobo. Iz poročila 

ni razvidno, katere podatke so uporabili za izračune. Vendar pa na podlagi poročila lahko 

ugotovimo, da njihov učinek ni tako zanemarljiv. Npr. če seštejemo deleže učinkov nakupov 

spominkov, rekreacijskih storitev, drugih storitev in neprehrambenih produktov ter 

zdravstvenih storitev, pridemo na 14 % celotnega ogljičnega odtisa turistov in obiskovalcev. 

UNFCCC kalkulator 

UNFCCC kalkulator (United Nations Framework for Climate Change Convention) je prosto 

dostopen na spletu. Kalkulator omogoča izračun na podlagi podatkov, ki so nam na voljo – če 

jih nimamo, jih enostavno ne vnesemo v enačbo. Kalkulator je tako primeren za posamezne 

dogodke, organizacije ali npr. projekte. V kalkulator so vključena goriva, hladilna sredstva, tipi 

vozil, elektrika, ogrevanje, hlajenje, učinki predelave in transporta goriv, izguba elektrike pri 

prenosih na omrežju, poraba vode, uporaba materialov, ločevanje odpadkov, poslovna 

potovanja, transport dobrin, poraba energije za delo od doma, pot na delo, hrana (v obliki 

standardnih produktov), nastanitve, leti. Kalkulator za izračune upošteva uveljavljene 

standarde in kalkulatorje (npr. ločeno za posamezne kategorije, kot je za hotele Cornell Hotel 

Sustainability Benchmarking Index in za hrano kalkulacije standardnih obrokov, ki so bile 

narejene za olimpijske igre). 

V večini primerov, razen transporta in goriv, gre za grobe približke, še posebej kar se tiče 

turističnega dela – hrane in prenočitev. Aktivnosti kot del turistične ponudbe niso vključene v 

kalkulator, razen v kolikor jih uspemo zelo natančno razstaviti na sestavne dele, pri čemer se 

kalkulator lahko izkaže za zelo uporabnega.  
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3 OGLJIČNI ODTIS TURIZMA NA DESTINACIJI ČATEŽ IN BREŽICE 

Ogljični odtis turizma na izbrani destinaciji je v osnovi seštevek odtisa turistične ponudbe in 

turistov, ki s svojim prihodom in aktivnostmi na destinaciji prispevajo k emisijam. Okoljski 

oziroma ogljični odtis resda nastane zaradi turistov, a je večina tega ustvarjenega na strani 

ponudbe; v smislu preračuna je prispevek turistov zares le njihov prihod (prevoz na in z 

destinacije), v določeni meri tudi potrošnja, a tudi slednjo lahko z »meritvami« delno že 

zajamemo na ponudbeni strani. Z vidika izračuna končne oziroma skupne vrednosti 

okoljskega/ogljičnega odtisa destinacije je to olajševalna okoliščina, saj lahko z dobrim 

sistemom spremljanja2 odtisa ponudnikov na destinaciji dobimo dobre približke preračunov. 

3.1 Vzpostavitev sistema spremljanja ogljičnega odtisa na destinaciji Čatež in 

Brežice 

Sistem spremljanja ogljičnega (ali širše – okoljskega) odtisa sestoji iz dveh enakovrednih 

stebrov: 

- spremljanja odtisa ponudbe in  

- spremljanja odtisa potrošnje (turista).  

Slika 1: Shematski prikaz sistema spremljanja odtisa turizma na destinaciji 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Spremljanje oziroma monitoring je v tem primeru ustreznejši termin, saj dejansko ne poteka merjenje izpustov, pač pa 

gre v prvi vrsti za sistematično spremljanje, beleženje/zajem podatkov, v drugi pa za preračun vrednosti. 

Okoljski/Ogljični odtis turizma na destinaciji 

PONUDBA (ponudniki) POTORŠNJA (turisti) 

energenti 
- elektrika, plin, kurilno olje ... 

 

voda 

odpadki 

... 

hrana 
- gostinski ponudniki (nabava) 

prevoz 
- do destinacije in domov 
- po destinaciji 
razdalja, vozilo, pogon, način 
(multimodalnost?) 

 

prehrana 
- način prehranjevanja 
- poraba sredstev za hrano 

o gostinska ponudba 
o trgovina/tržnica (katera?) 

okoljski odtis ponudnikov okoljski odtis turistov 

= X tCO2e / enota časa 
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Za lažjo predstavo o segmentih tovrstnega sistema smo pripravili zgornjo shemo; gre za 

poenostavljen prikaz sistema spremljanja odtisa turizma na destinaciji. V sklopu vzpostavitve 

sistema spremljanja je nujno zagotoviti adekvatno spremljanje tako ponudbene kot 

potrošniške strani; izvajati se mora redno in konsistentno. Pričakovati je, da sistem 

spremljanja nastaja postopoma, po korakih. Nenazadnje gre za kompleksen sistem in 

podatke, ob tem pa ne gre zanemariti človeškega faktorja – osnovna komponenta spremljanja 

tovrstnih podatkov je dobra komunikacija na ravni destinacija–ponudnik in destinacija–turist. 

Poleg tehničnih zadev je potrebno predvsem poskrbeti za gradnjo dobrega odnosa, zaupanja, 

kar zahteva izjemno veliko volje vseh vpletenih, predvsem pa jasno in izdelano odločitev/vizijo 

najvišjih organov destinacije.  

Določene vzvode za lažje spremljanje gre postopoma pričakovati tudi z višjih ravni upravljanja 

(v prvi vrsti državne), a bo zanje potrebno prav tako pripomoči z lastno udeležbo v procesu 

(spodbude, prepričevanja ...). Vsi želeni podatki namreč niso javno dostopni – gre največkrat 

za podatke zasebnikov, ki jih lahko k delitvi prepričamo le z dobrim odnosom in argumentom 

koristi, ki jo delitev prinaša zanje, ali na drugi strani z uveljavitvijo predpisa/ukrepa, s katerim 

so k temu primorani. 

3.2 Podatki za spremljanje odtisa turizma na destinaciji 

Velik del odtisa turizma nastane, kot že omenjeno, na destinaciji obiska – njegovo spremljanje 

je v prvi vrsti odvisno od vzpostavljenega sistema spremljanja. Gre predvsem za odtis, ki je 

povezan s storitvami, ki jih turist koristi: nastanitve, prehrana, aktivnosti – znotraj njih tudi 

organizirani turistični proizvodi, prireditve itn. Drugi del odtisa nastane s prihodom/odhodom 

turista na destinacijo in vsemi potmi po destinaciji – poenostavljeno gre za transport oz. 

prevoz turista v lastni režiji. Dodati je potrebno še potrošnjo za hrano in ostale potrebščine, 

ki pa so ob enem lahko tudi že zajete v spremljanje na ponudbeni strani. 

Ključni podatki za spremljanje odtisa turizma so predstavljeni na zgornji shemi; podrobneje 

jih predstavljamo v nadaljevanju. Najprej se osredotočamo na podatke, ki jih lahko pridobimo 

in spremljamo na strani ponudbe destinacije; med njimi najpomembnejši vir predstavljajo 

ponudniki nastanitvenih kapacitet, ob njih tudi gostinski ponudniki in izvajalci ostalih 

turističnih produktov. 

3.2.1 Podatki turistične ponudbe 

- Poraba energentov 

Med energente sodijo vsa sredstva oziroma energija, ki se porablja za npr. ogrevanje in 

ohlajanje prostorov, vode, črpanje/prečrpavanje geotermalne vode, izvajanje vseh turističnih 

produktov (znotraj njih poraba vseh energentov za izvedbo, npr. prevoza) ... ob pridobivanju 

ali porabljanju te energije pa nastajajo izpusti toplogrednih plinov. V prvi vrsti imamo opravka 

z električno energijo, ki se porablja pri številnih procesih, njeno pridobivanje pa temelji v veliki 

meri še vedno na fosilnih virih. Skromnejši delež odpade na zemeljski plin in kurilno olje 

(navadno za ogrevanje stavb). 
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Poraba električne energije in drugih energentov za posameznega ponudnika (lahko v šifrirani 

obliki) je eden temeljnih podatkov za kakovosten izračun odtisa turizma. Če želimo vzpostaviti 

sistem spremljanja, je potrebno razmisliti o načinu pridobivanja teh podatkov (npr. preko 

distributerjev električne energije ali neposredno od ponudnikov). 

- Poraba vode 

Poraba vode neposredno ne prispeva k ogljičnemu pač pa okoljskemu odtisu. Glede na 

izjemno strateško vrednost te dobrine, je poudarjena skrb zanjo več kot upravičena; 

zategadelj je podrobno spremljanje njene porabe pomembno v sistemu zagotavljanja okoljske 

trajnosti. 

Ob porabi vode, za katero lahko podatek dobimo bodisi neposredno pri ponudnikih oz. 

organizirano, celovito (in šifrirano) preko komunalnega podjetja, je smiselno na ponudnika 

natančno spremljati še pomembne elemente ponudbe, ki potrošijo veliko vode (masažne 

kadi, bazene), saj bomo le tako lahko razmišljali o ukrepih za možno izboljšanje stanja 

(zmanjšanje porabe). 

Poseben segment spremljanja predstavljajo odpadne vode. 

- Količina odpadkov 

Količina zbranih odpadkov je pomemben kazalnik okoljskega odtisa, odpadki pa k ogljičnem 

odtisu prispevajo posredno; vsekakor je vredno naslavljati njihovo zmanjšanje, saj 

predstavljajo resno grožnjo onesnaženja, hkrati pa slabo upravljanje z njimi kazi podobo 

pokrajine in zmanjšuje privlačnost destinacije. 

V upravljanje z odpadki lahko tudi na ravni destinacije (na lokalni ravni) uvedemo inovativne 

ukrepe spodbujanja ločevanja frakcij, zmanjševanja količine, ozaveščanja vseh deležnikov itn. 

- Hrana 

Prehrana turistov zaznavno prispeva k ogljičnemu odtisu. Pri tem je potrebno vzeti v obzir 

življenjski cikel hrane – torej: kje nastane, kako raste in kakšno pot opravi do destinacije in 

nato do krožnika. V vsem tem procesu se porablja energija in nastajajo izpusti. Končna poraba 

energije za pripravo obrokov je dosegljiva pri zajemu podatkov o porabi energije pri različnih 

vrstah ponudnikov. Vse ostalo pa je odvisno od tipa hrane, ki jo gostinec ponuja. V kontekstu 

prizadevanja za zmanjšanje odtisa turizma je težnja h krajšanju dobavnih poti (lokalni dobavni 

verigi) in zdravi pridelavi samoumevna. Prizadevanja za čim bolj trajnostno kuhinjo so že del 

splošno sprejetih okoljskih standardov in tudi del Zelene sheme slovenskega turizma, kar je 

pomembna (spodbudna) okoliščina pri načrtovanju ukrepov spremljanja in pa predvsem 

zmanjševanja ogljičnega odtisa destinacije. 

Druga oblika prehrane turistov je nakupovanje hrane v trgovini, na tržnici, pri lokalnih 

ponudnikih. Dostop do teh podatkov, ki so pomembni predvsem za uvid v napredovanje 

dobrih praks (npr. lokalne dobavne verige, nizkoogljičnih obrokov), je smiselno načrtovati na 

strani potrošnje – torej s pomočjo anketiranja turistov. 
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3.2.2 Podatki o ogljičnem (okoljskem) odtisu turističnih produktov 

Znotraj podatkov turistične ponudbe posebej izpostavljamo produkte, saj je med vsemi 

podatki gotovo najtežje zajeti in spremljati podatke integralnih turističnih proizvodov. Večji 

del podatkov se lahko zajame po klasični (predvideni in opisani) poti, vseeno pa je potrebno 

temu področju posvetiti posebno pozornost. Glede na naravo izvajanja proizvoda bi bilo 

smiselno postopati na dva načina in pri zajemu/spremljanju ločiti: 

- kontinuirane proizvode, ki se tekom leta ali v sezoni ponavljajo, izvajajo večkrat in 

redno, je smotrno spremljati bodisi v okviru rednega monitoringa (pogledati na 

posamezni segment proizvoda in zabeležiti dele njegovega odtisa v pripadajoče 

kategorije) ali premisliti o izračunu celokupne vrednosti odtisa proizvoda; 

- enkratne proizvode, kamor npr. sodijo prireditve, bi bilo smotrno obravnavati ločeno 

in celovito, kar pomeni, da bi njihov odtis prišteli končnemu odtisu destinacije npr. na 

letni ravni. 

Tabela 1: Podatki turistične ponudbe, ki so del sistema spremljanja 
ogljičnega (okoljskega) odtisa 

Podatek Možnost pridobivanja Časovna skala podatka 

poraba električne energije 
neposredno pri ponudnikih ali 
preko distributerjev električne 
energije 

mesečne vrednosti 

poraba (zemeljskega) plina, 
olja in drugih energentov 

neposredno pri ponudnikih mesečne vrednosti 

poraba vode 
neposredno pri ponudnikih ali 
preko komunalnega podjetja 

mesečne vrednosti 

Ob porabi vode je smiselno pridobiti še seznam (s prostornino) večjih porabnikov/ponudnika 
(bazeni, masažne kadi) 

količina ločeno zbranih frakcij 
neposredno pri (večjih) 
ponudnikih 

mesečne vrednosti 

Podatki o odpadkih so za zajem izjemno zahtevni, saj spremljanje na ravni ponudnika tako rekoč ni 
mogoče. Vredno bi bilo pristopiti z ukrepi za zmanjševanje neposredno pri ponudnikih, kar pa je že 
del ukrepov za minimiziranje okoljskega odtisa 

nabava hrane in surovin 
neposredno pri gostinskih 
ponudnikih 

letne vrednosti 

Sistem za spremljanje podatkov v zvezi z nabavo in porabo hrane in surovin je potrebno še 
vzpostaviti. Zaenkrat je znanih primerov dobre prakse relativno malo. 

Ločeno je potrebno načrtovati še spremljanje odtisa (predvsem enkratnih) turističnih produktov, 
kot so npr. prireditve. 
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3.2.3 Podatki turistične potrošnje 

V sklopu potrošnje so ključni podatki, ki jih pridobimo s strani turistov, podatki o njihovem 

prevozu na destinacijo (in z nje), prav tako spremljamo navade in vedenje turistov na 

destinaciji, kamor prištevamo potovanja po destinaciji in okolici, prehranjevalne navade ter 

ostalo potrošnjo.  

- Prevoz 

Kot smo zapisali že v uvodnih poglavjih, prevoz predstavlja znaten delež ogljičnega odtisa 

turizma in ga načeloma prištejemo destinaciji, ki jo turist obišče. V okviru preračunavanja se 

pojavijo številne dileme, predvsem ko ne gre za klasično potovanje neposredno na destinacijo 

in domov, pač pa se potovanje odvija po etapah, turist pa na svoji poti obišče več destinacij. 

Podatke o prevozu turistov trenutno pridobivamo z anketiranjem turistov; zadnje tovrstno 

anketiranje je potekalo poleti 2021, v sklopu preverjanja zadovoljstva obiskovalcev destinacije 

z vprašalnikom, ki ga predvideva Zelena shema slovenskega turizma. Ta je bil prilagojen in 

dopolnjen z nekaj vprašanji, ki zadevajo ogljični odtis turista; na prevoz so se nanašala 

vprašanja o pogonu vozila (bencin, nafta, plin, elektrika), približni prevoženi razdalji do 

destinacije, uporabi javnega oz. drugega prevoza (katerega in koliko) v času bivanja na 

destinaciji, posredno pa tudi o številu potnikov (s kom potujete). 

Na podlagi dosedanjih izkušenj z raziskovanjem tematike in po pregledu ter testiranju 

modelov (mdr. tudi SASTDES modela, ki je obširno predstavljen v nadaljevanju) predlagamo: 

- nadgradnjo vprašalnika v smeri podrobnejših informacij o potovanju turista – vsaj o 

morebitnem potovanju z več različnimi prevoznimi sredstvi do destinacije in 

pripadajočih razdaljah ter tipu vozila (motor, avto, avtodom ...) oz. prevoznega 

sredstva; 

- razvoj ideje bolj sistematičnega spremljanja prevoza turistov do destinacije in na 

destinaciji sami; med opcijami lahko izpostavimo zajem podrobnih podatkov o poti v 

sklopu prijave/odjave gosta ali zajem podatkov v sklopu posebne destinacijske 

aplikacije; ideja se že komunicira na državni ravni (v povezavi z aplikacijo e-turist, cilj 

pa je pridobiti boljše podatke in potencialno zajeti vsakega turista). 

Ogljični (okoljski) odtis prometa se načeloma povečuje z razdaljo, še posebej, ko govorimo o 

poteh na velike razdalje, kjer je v rabi letalo, zelo pa je odvisen tudi od tipa prevoza (vlak je 

npr. napram osebnemu avtomobili okolju veliko prijaznejša opcija). Podatki lanskoletne 

ankete o zadovoljstvu turistov mdr. kažejo (Rangus, Pozvek in Žiber, 2021), da so med turisti 

in na destinaciji prakse nizkoogljične mobilnosti še v povojih. 

- Prehrana 

Veliko večjo neznanko pri izračunu predstavlja prehrana; mnogi modeli za izračun odtisa jo 

zaradi kompleksnosti niti ne obravnavajo, nikakor pa to ne pomeni, da ne predstavlja 

zaznavne (celo pomembne) vrednosti v celokupnem ogljičnem (okoljskem) odtisu turista oz. 

destinacije. V sklopu prehrane so zagotovo pomembne prehranjevalne navade (naraščajoč 

trend brezmesne prehrane, iskanje ponudnikov s čim krajšo dobaviteljsko verigo – po 
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možnosti od vil do vilic), seveda pa tudi razmerje med obroki, zaužitimi »doma« (torej s hrano 

iz trgovine), in obroki, pripravljenimi v sklopu nastanitvene ponudbe (prenočitev z zajtrkom, 

polpenzion, polni penzion ipd.) oz. v gostinsko-prehrambnem obratu. 

Ponudbo prehrane v okviru nastanitvene ali gostinske ponudbe lažje spremljamo in zajamemo 

v okviru podatkov, ki jih dobimo s strani ponudnikov. Hkrati je lahko ponudbena stran tudi 

zelo pomemben usmerjevalec razvoja prehranske kulture, s tem pa privablja tip turistov, ki 

jih določena ponudba zanima (trajnostna ponudba za trajnostne turiste). Podobno sicer velja 

tudi za ostale ponudnike prehrane (nenazadnje trgovine); na koncu je destinacija (znotraj nje 

pa ponudnik) lahko tista, ki odloča, kaj bo ponudila ter da prednost izbrani kakovosti pred 

nizkocenovno količinsko ponudbo. 

Prehranjevalne navade lahko vključimo v izračun na podlagi različnih že opravljenih raziskav, 

ki ocenjujejo ogljični odtis obroka posameznih segmentov turistov; ena izmed njih je že 

omenjena raziskava Laboratorija za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj Fakultete 

za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (2022), ki je certificiran za opravljanje 

LCA (ti. life-cycle analiz), ki je v (zaenkrat še) neobjavljeni raziskavi predstavil podatek, da v 

povprečni dnevni porabi hrane vsejedega Američana/Kanadčana (6,3 kg CO2e) nastane več 

kot tretjino več izpustov v primerjavi z vsejedim Evropejcem (4,0 kg CO2e). To je potrditev, da 

s podrobnejšim spremljanjem prehranjevalnih navad turistov lahko ugotovimo zaznavne 

razlike v njihovem odtisu in posledično odtisu destinacije. V lani opravljeni, že omenjeni anketi 

o zadovoljstvu turistov na destinaciji (Rangus, Pozvek in Žibert, 2021), se je na prehrano 

neposredno nanašalo eno vprašanje, in sicer o količini mesa v prehrani; izkazalo se je, da med 

anketiranimi skorajda ni bilo vegetarijancev ali veganov (8/396); drugo vprašanje je bilo 

povezano s potrošnjo denarja za nakup hrane v trgovini (dnevni zneski so bili nizki, a primerljivi 

s tistimi v gostinskih obratih). Nedvomno lahko z nekaj več podrobnostmi v bodočih 

vprašalnikih tudi v tem segmentu ponudbe pridobimo bistveno boljši pregled nad stanjem. 

- Aktivnosti 

Aktivnosti turistov na destinaciji načeloma spremljamo preko drugih virov pridobivanja 

podatkov: v kolikor gre za prevoz po destinaciji, skušamo to opredeliti v sklopu podatkov o 

prevozi, v kolikor za udeležbo v turističnih produktih, podatke pridobimo s spremljanjem 

produktov. Zelo pomembno je zato poznati produkte destinacije in hkrati navade turistov ter 

morebitno udeležbo v njih. Še posebej to velja za visokoogljične produkte (npr. golf, polet z 

letalom, vožnja s štirikolesniki ipd.), ki ustvarijo pomemben doprinos k odtisu turizma; slednje 

je potrebno poskusiti zajeti tudi v okviru ankete o zadovoljstvu s turizmom ali podobnega 

orodja, s čimer lahko dopolnimo morebitno pomanjkljive podatke o izvajanju produktov. 

3.3 Organiziranost spremljanja odtisa turizma destinacije 

Za utečeno spremljanje odtisa turizma je potreben dober/učinkovit sistem dela. Bistveno je 

zavedanje, da delo vključuje tako strateški kot operativni sklop, pri čemer je sodelovanje več 

strokovnjakov (interdisciplinarna ekipa) nujno. Ob tem gre tudi za izrazito dualnost narave 

dela: naravoslovno-tehniška, ki zahteva razumevanje problematike (npr. energetike) in delo s 

podatki, ter družboslovno-humanistična, ki zadeva delo na terenu, z ljudmi, komunikacijske 
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veščine in celovito razumevanje vpetosti problematike znotraj turističnega in širše 

družbenega sistema.  

Ekipo za delo je moč graditi na temelju zelene koordinacije; smiseln je razmislek o dveh 

delovnih ekipah: ekipi turističnih deležnikov (komunikacija s turističnim sektorjem) in ekipi 

strokovnih deležnikov (pridobivanje in preračunavanje podatkov), ki sta vodeni s strani vsaj 

enega (še bolje dveh) profesionalnega, polno angažiranega človeka, poznavalca področja. 

Močna in usposobljena ekipa je ključna tudi v odnosu do velikih ponudnikov v občini, ki so 

najpomembnejši vir podatkov, saj se pri njih odvija velika večina vsega turizma in je torej 

računanje kakršnega koli odtisa brez njihove polne kooperativnosti in zainteresiranosti za 

sodelovanje praktično nemogoče. Na tem mestu je še enkrat potrebno poudariti preudarno 

delo s skrbnim načrtovanjem in jasno vizijo ter odkrito in profesionalno komunikacijo. 

Na rob vzpostavljanju sistema spremljanja okoljskega ali le ogljičnega odtisa turizma na ravni 

destinacije bi veljalo dodati razmislek o celovitem pristopu – spremljanju odtisa vseh 

dejavnosti, torej celokupnega odtisa destinacije oziroma občine. Za to obstaja več razlogov: 

- Med prvimi je gotovo izkazovanje okoljske zavesti, saj bi vzpostavljanje takšnega 

sistema lahko s seboj prineslo tudi druge pozitivne učinke –multiplikativne učinke; še 

več – gotovo ga ne bi bilo smiselno uvesti brez obsežne ozaveščevalne kampanje, kar 

pričakovano rezultira v spremenjenih (okoljsko bolj zavednih) navadah domačinov;  

- Izkazovanje okojske zavesti skozi različna dejanja in aktivnosti se opazijo v prostoru 

(urejenost, novi trajnostni produkti ...), posledično trajnostno naravnanost opazijo 

(trajnostno naravnani) turisti, ki takšne izkušnje »kupujejo«.  

- Destinacija bi z izkazovanjem visoke okoljske zavesti, kakovosti življenjskega okolja 

(kakovost zraka, tal, hrane ... urejena infrastruktura) in nenazadnje trajnostnih 

turističnih produktov postala prepoznavna kot taka – trajnostna. Promocija bi se 

zgodila »iz ljudi in življenja«, zato zanjo ne bi potrebovali dodatnih virov. Postali bi 

»atrakcija sama po sebi« (kar bi na trgu seveda lahko pospremili s konkurenčnim 

cenovnim pozicioniranjem). 

- Visoka kakovost bivanja privlači ne le turiste, pač pa tudi ljudi z željo po stalnem 

bivanju in ustvarjanju v takšnem okolju, čemur sledi ugodnejša demografsko-

ekonomska slika območja. 

- Nenazadnje so v času energetskega (zelenega) prehoda za takšne projekte/zamisli 

predvidena sredstva različnih skladov EU. 

Našteti pozitivni učinki so le skromen nabor, ki nakazuje na izjemen potencial trajnostno 

usmerjenih ciljev destinacije. Celovit pristop k problematiki energetskega prehoda (s 

poudarjeno tematiko spremljanja ogljičnega odtisa) bi bila za razvoj lokalnega okolja (občine) 

brez dvoma prava vizionarska poteza. 

3.4 Poskusni izračun ogljičnega odtisa destinacije Čatež in Brežice 

Kakršenkoli izračun ali vsaj poskus ocene ogljičnega odtisa na ravni občine Brežice oziroma 

destinacije Čatež in Brežice do tega trenutka po naših informacijah ni bil izveden. S številnimi 

spletnimi orodji, mdr. predstavljenimi tudi v 2. poglavju, lahko sicer izračunamo ogljični odtis 
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posameznika glede na njegov življenjski slog, prav tako obstajajo ocene odtisa posameznih 

poslovnih subjektov, turističnih produktov in celo destinacij, a so vsakršni zaključki v smeri 

izpustov na določenem območju ali za določen sektor precej zahtevni. 

Enega redkih preračunov smo zasledili v Okoljskem poročilu za OPPN za Terme Čatež – širitev 

turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami (Durgutović idr., 2021), kjer 

so avtorji izpuste toplogrednih plinov preračunali na podlagi porabe električne energije in 

zemeljskega plina v podjetju/na lokaciji. Ocenili so jih na 4.801,8 tone CO2e na letni ravni, pri 

čemer v izračunu praktično ves delež predstavlja raba električne energije. 

Je pa izdelava pričujočega dokumenta sovpadla z izvajanjem uvodoma omenjenega projekta 

ARRS CRP z delovnim naslovom Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega 

turizma, v okviru katerega smo – znotraj prvega delovnega sklopa – ugotavljali tudi stanje na 

področju ogljičnega odtisa v izbranih slovenskih turističnih krajih/destinacijah; med njimi smo 

izpostavili tudi Brežice. 

V okviru projekta nam je bilo omogočeno preveriti ti. SASTDES model oziroma orodje 

(SASTDES – Smart Assessment Sustainable Tourist Destinations Carbon Footprint Tool), ki ga 

je razvila ekipa nizozemske univerze Breda v okviru svojega Centra za trajnost, turizem in 

promet pod vodstvom profesorja dr. Paula Peetersa. Orodje je prilagojeno evropskim 

destinacijam. Izračuna ogljični odtis obiskovalcev izbrane destinacije na podlagi 

(prevladujočega) tipa prevoza iz domačega kraja turista do destinacije, števila nočitev, tipa 

nastanitvenega obrata in (visokoogljičnih) aktivnosti, ki jih turist izvaja na destinaciji. 

Žal nismo mogli dostopati do kompleksne zgradbe modela (metodologije izračuna); spoznali 

smo jo relativno površno, tako da lahko komentiramo oceno oz. rezultate. 

3.4.1 Vhodni podatki za izračun ogljičnega odtisa turizma za destinacijo Čatež in 

Brežice na podlagi SASTDES modela 

Rezultati izračuna ogljičnega odtisa na podlagi modela SASTDES temeljijo na že omenjenih 

vhodnih podatkih, ki smo jih za potrebe zagona modela pridobili iz javno dostopnih baz 

Statističnega urada RS oziroma jih ocenili s pomočjo strokovne ekipe in v sodelovanju s 

predstavniki destinacijske organizacije v Brežicah (zanjo gospa Ana Ponikvar). Za izhodiščno 

leto izračuna smo vzeli zadnje predkrizno leto – 2019, na raven katerega se bo, upamo, obseg 

turizma kmalu vrnil. Vhodni podatki so v nadaljevanju podrobneje predstavljeni. 

- Osnovni podatki 

Med osnovnimi podatki sta ključna število prihodov in nočitev, nekaj ostalih parametrov je v 

modelu že prednastavljenih. 

 2019 

število prihodov 202470 

število nočitev 686869 
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- Države izvora turistov 

V sklopu turističnih trgov smo zajeli 10 vodilnih trgov; napovedna vrednost modela se 

izboljšuje s številom bolj oddaljenih (1500+ km) trgov.  

 2019 

 delež prihodov delež nočitev 

Slovenija 44,76 % 42,64 % 

Italija 13,27 % 10,30 % 

Hrvaška 9,55 % 7,24 % 

Srbija 4,93 % 4,04 % 

Avstrija 4,58 % 3,56 % 

Nizozemska 3,10 % 6,63 % 

BiH 3,08 % 2,66 % 

Izrael 2,76 % 3,56 % 

Nemčija 2,41 % 3,08 % 

Poljska 2,41 % 3,98 % 

Danska 0,97 % 2,11 % 

 

- Oblika prevoza na destinacijo 

Podatke o obliki prevoza turistov na destinacijo smo ocenili na podlagi strokovnih mnenj in 

ob pomoči ankete o zadovoljstvu turistov na destinaciji, izvedene v 2021, ki je dala grob 

vpogled tudi tozadevno. Vnesli smo le oblike prevoza, ki dosegajo zaznaven (vsaj 1 % delež). 

Obliko prevoza smo v razpredelnici pustili v angleškem jeziku. 

 delež prihodov 2019 

 domači tuji 

4WD/Jeep 5 % 5 % 

Air transport  3 % 

Camper 5 % 5 % 

Car 76 % 72 % 

Car + caravan 1 % 1 % 

Car + roof box 2 % 2 % 

Mini-bus (9-30 seats) 1 % 1 % 

Motor cycle/Scooter 1 % 1 % 

Public transport (excluding trains/non-public buses) 2 % 1 % 

Train (passanger)/Night-train (seat) 5 % 5 % 

Bus/coach 2 % 4 % 

 

- Tip nastanitve 

Tip nastanitve je bil gotovo eden najbolj kočljivih podatkov, ki je v veliki meri vplival tudi na 

izkazane rezultate. Potrebno se je bilo odločiti, kam uvrstiti številne počitniške hišice, prav 

tako mobilne hiške v okviru Term Čatež. Na koncu je prevladala odločitev, da zasedejo 

kategorijo ti. »normal cottage«. Njihova kapaciteta je primerljiva s hotelsko ponudbo. Tip 

nastanitve smo v razpredelnici pustili v angleškem jeziku. 
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 delež nočitev 

Hotel/Motel 44 % 

Private home/Family stay/Mountain hut 1 % 

Pension/Bed & Breakfast/Guesthouse/Eco lodge 1 % 

Apartment 3 % 

Normal cottage/chalet/holiday home 47 % 

Tent 1 % 

Caravan 1 % 

Hostel/group accomodation 2 % 

 

- »Visoko-ogljične« aktivnosti na destinaciji 

Visokoogljične aktivnosti na destinaciji sicer predstavljajo manjši delež ogljičnega odtisa 

turizma/turista, a lahko nekaj malega dodajo k natančnosti napovedi modela. Skušali smo 

oceniti, kolikšen delež turistov se udeleži določene aktivnosti (od vseh turistov, ki obiščejo 

destinacijo v enem letu/sezoni). Skupen delež pri vsaki aktivnosti je lahko ocenjen v razponu 

od 0 do 100 %. Aktivnosti, ki bi v celokupnem pogledu zelo obremenjevale okolje, je na 

destinaciji relativno malo; z obsežnega seznama smo izbrali le tri. Pri deležih je še enkrat 

potrebno poudariti, da gre za delež vseh turistov na letni ravni, ki se udeležijo določene 

aktivnosti (zato se vrednosti morda zdijo na prvi pogled nizke). Ob tem je v okviru »ogleda 

mesta« mišljeno pravzaprav nakupovanje – shopping; gre za stvari, ki niso nujna življenjska 

potrebščina. Seznam aktivnosti smo v razpredelnici pustili v angleškem jeziku. 

 delež turistov 

City trip  5 % 

Event  5 % 

Golf 2 % 

 

3.4.2 Rezultati izračuna ogljičnega odtisa turizma za destinacijo Čatež in Brežice na 

podlagi SASTDES modela 

Rezultati izračuna modela so na podlagi predstavljenih vhodnih podatkov pokazali, da skupen 

ogljični odtis turizma na letni ravni za destinacijo Čatež in Brežice znaša dobrih 22 tisoč ton 

CO2e. V tej vsoti največ, dobra polovica, odpade na nastanitve, približno 40 % na prevoz, 

preostanek pa na aktivnosti turistov. 

Tabela 2: Podrobnosti rezultatov izračuna ogljičnega odtisa za destinacijo Čatež in Brežice v 
tonah CO2e  

 domači tuji SKUPAJ delež (%) 

prevoz 1010 7782 8791 39,9 

nastanitev 4919 6617 11536 52,4 

aktivnosti 720 969 1690 7,7 

SKUPAJ 6649 15368 22017 100 
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Za lažjo predstavo o razmerjih količin dodajamo še spodnji grafikon. Ob tem je potrebno 

dodati komentar, ki je bil nakazan že v poglavju o vnosu podatkov. Delež, ki ga v celokupni 

odtis prispevajo nastanitvenih obrati je, glede na vse parametre modela, relativno visok, temu 

pa botruje zelo visok delež hotelskih in predvsem drugih podobnih nastanitev (počitniške in 

mobilne hišice), ki so očitno v modelu ovrednotene kot okoljsko precej obremenjujoče. To 

sklepamo tudi na podlagi primerjave z drugimi slovenskimi destinacijami, za katere smo v 

okviru projekta pripravili podobne izračune. Na drugi strani je razmerje »neugodno« za 

nastanitve v primerjavi s prevozom tudi zaradi relativno visokega deleža turistov iz Slovenije 

in njej bližnjih trgov, pri čemer je še zlasti nizek delež turistov, ki prispejo z letalom. To znatno 

zniža prispevek prevoza v celokupni odtis destinacije. 

Grafikon 1: Ogljični odtis destinacije Čatež in Brežice na letni ravni 

 

Destinacija Čatež in Brežice v primerjavi z ostalimi izbranimi destinacijami v okviru projekta 

(Kranjska Gora, Piran in Ljubljana) z vidika turizma prispeva bistveno manj ogljičnega odtisa; 

celo približno 10-krat manj kot Ljubljana, ki ima sicer 5-krat večji obseg turizma, a znaten delež 

turistov iz oddaljenih trgov. Seveda pa to nikakor ne pomeni, da se situacije ne bi dalo 

izboljšati. 
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Slika 2: Razmerja posameznih segmentov turizma po državah prihoda na destinacijo 

 

Iz slike 2 so razvidne razlike o deležih prispevka posameznega segmenta turizma glede na 

državo izvora turistov. Precej jasno je izražena povezava oddaljenosti trga in prispevka 

prevoza v celokupno sliko odtisa – daljša kot je pot do destinacije, večji delež v odtisu (in tudi 

absolutno) predstavlja prevoz. Ker so bili v sklopu zagona modela zaradi njegove korekcije 

naknadno dodani še nekateri drugi, oddaljeni trgi (ZDA, Kanada ...) in je pri tem prišlo do 

nekaterih napak v zajemu podatkov, ti niso povsem natančni, ko govorimo prav o teh najbolj 

oddaljenih trgih. Njihov tržni delež in s tem tudi prispevek k ogljičnem odtisu je nekaj manjši, 

kot je prikazan na sliki. 

Zadnji med preračuni prikazuje ti. ekološko učinkovitost glede na državo prihoda. Razvidno je, 

da bolj oddaljeni trgi ustvarijo manj prihodov za isto enoto izpusta (v konkretnem primeru za 

eno tono CO2e), pri čemer pa je potrebno poudariti, da so v ozadju modela tudi algoritmi, ki 

povzemajo navade in vedenja turistov po določenih državah, nenazadnje tudi povprečno 

dobo bivanja na destinaciji, zato se pri približno enako oddaljenih trgih pojavljajo manjša 

odstopanja od navedene »konstante«. Če povzamemo: povprečen slovenski turist z obiskom 

Brežic ustvari približno 12-krat nižji ogljični odtis kot povprečni Ameriški gost. 

  



20 

Slika 3: »Ekološka učinkovitost« po državi prihoda (prihod/tCO2e) 

 

Kot je že bilo izpostavljeno v tem poročilu, so konkretne vrednosti pri posameznih izračunih 

močno odvisne od zbranih podatkov, ki jih imamo na voljo, in od strukture vhodnih podatkov 

v kalkulator oziroma model; torej tudi od stališča razvijalcev kalkulatorja o vplivu posameznih 

industrij ali segmentov znotraj turizma na celostni odtis turizma. V primeru destinacije Čatež 

in Posavje moramo izpostaviti, da v tem trenutku še ne razpolagamo z ocenami ogljičnega 

odtisa odprtih kopališč, povezanih s porabo energije za vzdrževanje bazenskih sistemov, 

njihovo čiščenje idr.  

Po drugi strani lahko ob primerjavi z drugimi opravljenimi izračuni ugotovimo tudi 

konsistentnost slednjih z ugotovljenim rezultatom za obravnavano destinacijo. Če za 

primerjavo vzamemo podatke o odtisu nastanitev (11.536 ton CO2e) in jih primerjamo s 

povprečno vrednostjo izpusta zasedene sobe povprečnega hotela na Nizozemskem, ki je 20 

kg CO2e (SHA, 2022), bomo ob upoštevanju enakega števila nočitev in deleža nočitev v 

hotelskih sobah in počitniških hišicah skupaj prišli do precej podobnega izračuna, to je 12.501 

tone. Za zagotavljanje čim bolj natančnih rezultatov bo zato v prihodnosti ključno redno 

zbiranje podatkov in spremljanje stanja, predvsem pa tudi izboljšanje zajema podatkov in 

zagotovljen dostop do že zbranih podatkov na ravni destinacije. Smiselno je tudi razmisliti o 

vlaganjih v razvoj izračunov ogljičnega odtisa turističnih aktivnosti, ki so prisotne na 

destinaciji, in vlaganje v kalkulacije, ki bodo zajemale vse turistične industrije (npr. prehrano, 

nakupovanje idr.).  
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4 ZMANJŠANJE OGLJIČNEGA ODTISA TURIZMA NA DESTINACIJI 

ČATEŽ IN BREŽICE 

Na podlagi predstavljenih študij in izračunov ogljičnega odtisa, prav tako pa tudi na podlagi 

dobrih praks številnih (predvsem tujih) destinacij, mnogih virov in literature, lahko v izhodišču 

poglavja ugotovimo, da je prostora za izboljšave, torej v prvi vrsti zmanjšanje/minimiziranje 

ogljičnega odtisa na destinaciji Čatež in Brežice še veliko turizma na destinaciji. Ob tem velja 

še enkrat poudariti predvsem raznolikost značajev destinacij, kar vpliva ne samo na konkretne 

vrednosti odtisa, pač pa tudi možne ukrepe za na eni strani prilagajanje na podnebne 

spremembe in hkrati na drugi strani zmanjševanje ogljičnega odtisa (kar posledično privede k 

zmanjšanju možnosti podnebnih sprememb in manjši potrebi za večinoma precej zahtevne 

(tudi finančno) ukrepe prilagajanja nanje). 

4.1 Osnovna izhodišča za zniževanje/zmanjševanje ogljičnega odtisa 

Zmanjšanje (lahko tudi znižanje) ogljičnega odtisa je v osnovi okoljevarstvena akcija. Gre za 

preprosto zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in s tem zmanjševanje vpliva na okolje 

(v prvi vrsti podnebje). Dosežemo jo na podlagi premisleka, ki mu danes pomagajo že številne 

spletne platforme – s predlogi, kako se vesti bolj okolju prijazno, trajnostno. Ideja o ogljični 

nevtralnosti je v času podnebne krize postala tako rekoč že globalna zaveza, k njej pa lahko 

prispevamo tako posamezniki kot skupnost v najširšem pomenu besede. Med bistvenimi 

predpostavkami za uspešno akcijo, ki nas bo premaknila k zavezujočemu cilju in ohranjanju 

planeta, je gotovo zavedanje problematike. Ta je še posebej pomembna v vodstvenih 

strukturah bodisi lokalne uprave, podjetij, državnega aparata, civilnodružbenih gibanj. Od 

spodaj navzgor že rase mnogo prepoznavnih akcij, vzniklih predvsem na temelju civilne 

družbe; čas je, da se pristop opravi tudi v obratni smeri: od zgoraj navzdol. 

Na vseh ravneh so v procesu prehoda k ogljični nevtralnosti ključni trije koraki (Carbon 

footprint, 2022): 

- poznavanje svojih izpustov 

Te lahko, kot že omenjeno, izračunamo s pomočjo različnih orodij, nekatera so predstavljena 

tudi v tem dokumentu. Za turistično destinacijo Čatež in Brežice smo izračunali ogljični odtis 

turizma; s pomočjo različnih kalkulatorjev je mogoče zadeve izračunati za posameznika (tudi 

turista), ustanovo, večje območje. 

- zniževanje (minimiziranje ali zmanjševanje) izpustov 

Gre za mnoge aktivnosti, ki kot rezultat prispevajo k znižanju ogljičnega odtisa in v idealnem 

scenariju privedejo do ogljične nevtralnosti. O njih podrobneje v nadaljevanju poglavja. 

- uravnoteženje oziroma kompenzacija izpustov (znano pod terminom carbon 

offsetting) 

Ogljična nevtralnost je v popolnosti za življenjski stil povprečnega prebivalca razvite družbe 

relativno težko dosegljiva, zato ima možnost kupiti »odpustek«, v kolikor si zmanjšanja odtisa 
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zaradi različnih razlogov ne more privoščiti. Z »odpustkom« se odloči za podporo ti. zelenim 

projektom, s katerimi se organizacije razvitega sveta trudijo zagotoviti boljšo prihodnost 

državam v razvoju in nerazvitim državam preko različnih aktivnosti, ki vodijo k nizkoogljični 

družbi prihodnosti. 

4.2 Nabor ukrepov za zniževanje ogljičnega odtisa in izvedbene možnosti 

njihove aplikacije v praksi 

Preden preidemo na konkretne vsebine za zmanjševanje ogljičnega odtisa na ravni 

destinacije, je – na rob zapisanemu in predlaganemu že v poglavju o spremljanju ogljičnega 

odtisa – potrebno ponovno poudariti pomen strateškega pristopa pri ukrepanju. Že pred 

samim začetkom načrtovanja in aktivnosti je smiseln premislek o celovitih rešitvah, ki ne 

zadevajo zgolj turistični sektor; področje zniževanja ogljičnega odtisa je nedvomno eno tistih, 

kjer lahko zaradi multiplikativne narave ukrepov, dosežemo sinergijske učinke – sežemo 

torej z ukrepanjem tudi na druga področja, ki jih ne gre izpustiti že pri osnovnem načrtovanju. 

Temeljni strateški okvir za področje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov še vedno 

predstavlja sicer že pretekli dokument z naslovom Operativni program zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov (do leta 2020). Ker njegove nadgradnje Slovenija še ni sprejela, ukrepanje 

pa se ni oz. ne bo spremenilo, so ukrepi na področju zelene gospodarske rasti, energetske 

učinkovitosti stavb, prometa, kmetijstva, odpadkov in drugih dejavnosti še vedno 

najpomembnejši smerokazi proti nizkoogljični družbi – tudi na lokalni ravni. Številni od 

ukrepov se lahko neposredno vežejo na turizem (obnovljivi viri energije, sanacija stavb, 

prometna politika in infrastruktura, ravnanje z odpadki ...), spodbudimo pa jih lahko s 

pomočjo namenskih lokalnih, državnih ali evropskih virov financiranja. 

Znotraj turističnega sektorja je osnovni nabor ukrepov dostopen v okviru Zelene sheme 

slovenskega turizma. Ključni razvojni potencial je vredno izkoristiti v ti. Zeleni ekipi, ki je 

temeljno orodje razvoja ne le trajnostnega turizma, pač pa trajnostne destinacije v celoti. 

Zelena ekipa je koordinacijsko telo, vodeno profesionalno, ki pod svojim okriljem (v različnih 

delovnih skupinah oziroma podskupinah) združuje strokovnjake oz. deležnike različnih sfer. 

Prva in implementacijsko najpomembnejša sfera je turistična, pri čemer pa ostali sektorji ne 

zaostajajo. Namen delovanja in koordiniranja je jasen – učinkovito ukrepanje za trajnostni 

razvoj, pri čemer je eden temeljnih ciljev njena ogljična nevtralnost, zato sta spremljanje in 

zmanjševanje ogljičnega odtisa temeljni nalogi Zelene ekipe. 

Osnovno predstavljena organizacijska struktura (s primarno vlogo Zelene ekipe oz. 

koordinacije), ki se skozi leta razvija, širi, dopolnjuje oz. nadgrajuje, je temeljni pogoj za 

strateški pristop k trajnostnemu razvoju destinacije. Nanj bi vezali tudi vse ključne ukrepe za 

zmanjševanje ogljičnega odtisa na področju turizma, ki smo jih razdelili v štiri temeljne sklope: 

- komunikacija nizkoogljične (zelene, trajnostne) destinacije 

- nizkoogljična ponudba destinacije 

- nizkoogljični gost 

- podatki za nizkoogljičnost 
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Termin nizkoogljičnost je uporabljen namenoma, saj je strateški pogled usmerjen na nekaj let, 

največ desetletje v prihodnost, ko še ne računamo na ogljično nevtralnost, bistveno pa lahko 

prispevamo na poti k njej. 

4.2.1 Komunikacija nizkoogljične (zelene, trajnostne) destinacije 

Komunikacija nizkoogljične oziroma trajnostne (zelene) destinacije je osnovni temelj in 

poteka na več ravneh ter z različnimi deležniki. Pomen odlične komunikacije smo omenili že v 

poglavju o spremljanju ogljičnega odtisa; na tem mestu se zadevi navezujeta oz. nadgrajujeta. 

Znotraj prvega sklopa – komuniciranja trajnostne destinacije – smo predvideli spodaj 

navedene ukrepe, ki pa se lahko še smiselno dopolnjujejo in nadgrajujejo. Gre le za osnutek 

prve faze načrtovanja na tem področju. Ob tem izpostavimo še, da se sicer različne oblike 

komunikacije kot temeljnega orodja funkcioniranja družbe pojavljajo tudi v okviru drugih 

sklopov. 

- Oblikovanje močne Zelene ekipe 

Kot že navedeno bi Zelena ekipa oz. koordinacija morala postati temeljni razvojni organ 

skupnosti, ki si prizadeva za trajnostni razvoj destinacije. Na več ravneh vključuje vse 

pomembne deležnike trajnostnega razvoja; tudi predstavnike dejavnosti, ki niso turistične 

(druga industrija, energetika, kmetijstvo, idr.). Njeno delovanje mora biti ustrezno podprto – 

tudi v smislu strokovnih zaposlitev. Kot finančno podporo za delovanje in projekte je mogoče 

aplicirati tudi različne inovativne prakse (eno izmed njih – ogljični proračun – smo zasledili v 

območju (narodnem parku) Lake district. 

- Ozaveščanje domačinov o ogljičnem značaju njihovih odločitev 

Kot dokument na več mestih poudarja, je ozaveščanje skupnosti o pomenu trajnostnih praks 

in neposrednem vplivu njihovih vsakodnevnih odločitev na ogljični značaj oziroma odtis, 

bistvenega pomena za razvoj v predvideni smeri. Ozaveščanje je kompleksen proces, ki poteka 

na številne načine z najraznovrstnejšimi aktivnostmi. 

- Spodbujanje druge industrije v partnerstvo za zeleno prihodnost 

Omenjena celovitost pristopa k problematiki ogljičnega odtisa, prilagajanja podnebnim 

spremembam oziroma trajnostnega razvoja – kakorkoli jo že imenujemo – se zdi smiselna in 

racionalna. Neposredno povezavo s turizmom in gostinstvom vidimo v kmetijstvu in različnih 

obrteh, vsaj posredno pa v energetiki in tudi drugih sekundarnih ali terciarnih dejavnostih. 

Četudi povezava nekaterih dejavnosti s turizmom na prvi pogled ni prepoznana, gre za nujnost 

spodbujanja in s tem tudi širjenja zavedanja o pristopih, trajnostnih praksah itn. Partnerstvo 

predstavlja tudi dobro osnovo morebitnemu projektnemu sodelovanju in sofinanciranju. 

- Vključevanje izobraževalnih ustanov v trajnostni razvoj 

Številni prastari reki v marsikakšnem pogledu na trajnostni razvoj še kako držijo. Vključevanje 

mladih v aktivnosti in seznanjanje s trajnostnimi vsebinami je več kot nujno – tako na primarni, 

sekundarni kot terciarni ravni izobraževanja. Mladi so nosilci sprememb družbe in hkrati 

ključni inovatorji, ki jih trajnostni razvoj najbolj zadeva. 

https://www.lakedistrict.gov.uk/caringfor/lake-district-national-park-partnership/carbonbudget
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4.2.2 Nizkoogljična ponudba destinacije 

Nizkoogljična ponudba destinacije je posledica dobrih (nizkoogljičnih) praks ponudnikov. 

Ponudniki jih lahko dosežejo na različne načine, dobro pa je, da njihova prizadevanja podpira 

tudi osrednja razvojna ustanova na področju turizma. Številne splošne prakse so sicer 

prenosljive iz turističnega sektorja v druge ali v obratni smeri. Končna ponudba je v osnovi 

trajnostna prav toliko, kot je trajnosten njen najšibkejši člen. Na ravni destinacije je različnih 

členov zelo veliko, zato je nujen tudi razmislek o že omenjenih širših ukrepih. Organizacija 

Umanotera je v letu 2019 za ta namen pripravila zbornik z naslovom Dobre prakse zniževanja 

izpustov toplogrednih plinov, ki lahko ponudi tudi kakšno idejo – bodisi zasebnikom, javni ali 

civilni sferi. 

- Nadaljnje izboljšanje delovanja na področjih, ki so že vključena v ZSST 

Zelena shema slovenskega turizma ponuja številne spodbude in pristope na področjih 

zmanjševanja rabe električne (in druge) energije, vode in ustreznejšega ravnanja z odpadki, 

zato je nadaljnje delo in podpora ponudnikom na tem področju dobrodošla. 

- Certificiranje ponudbe 

Kot logična posledica predhodnega ukrepa se pojavi možnost vstopa ponudnikov v kakšno 

izmed certifikacijskih shem; te so lahko posebej specificirane za tip ponudbe in s certifikatom 

jamčijo visokokakovostno in trajnostno usmerjeno storitev. Ponudnikom pomagajo tudi pri 

izboljšanju tržne pozicije, ob tem pa z minimiziranjem okoljskih bremen poslovanja na dolgi 

rok tudi k znižanju stroškov. Potrebno je tudi jasno zavedanje vstopnih in kasneje investicijskih 

stroškov za zagotovitev certifikata in izpolnjevanje njegovih pogojev, kar je potrebno dopolniti 

z ukrepi finančne spodbude za pristop v sheme. 

Trenutno je na destinaciji Čatež in Brežice relativno malo (3) ponudnikov z mednarodno 

priznanim certifikatom. V povojih je projekt certificiranja ponudbe v okviru kolektivne 

blagovne znamke, ki raste po modelu Izvorno slovensko; znamka sicer ni mednarodno 

priznana, zagotavlja pa visoko kakovost in trajnost ponudbe, ki jo znamči. 

- Uporaba zelene mobilnosti v celotni turistični ponudbi 

Mobilnost je izjemno široko področje, za njeno zelenost (trajnostno naravnanost) pa so 

potrebne smele, pogumne in nemalokrat na prvi vtis/odziv tudi nepriljubljene rešitve. 

Destinacija je v procesu številnih investicij v ti. zeleno infrastrukturo (kolesarske steze). Za 

dosego trajnostne mobilnosti bo k temu potrebno dodati še ukrepe njenega spodbujanja, saj 

vzpostavljena infrastruktura pogosto ni dovolj. Ob tem še enkrat omenimo (nepriljubljeno) 

omejevanje prometa na nekaterih ključnih lokacijah v mestnem središču in njegovi bližini ter 

skrb za zagotovitev varnosti na ključnih strateških povezavah z mestnim zaledjem (predvsem 

za potrebe rekreacije – tako domačinov kot turistov). 

Turistična ponudba bo kot takšna lahko le boter pozitivnih sprememb, za katere je potrebno 

sprejeti celovito trajnostno usmerjeno prometno/mobilnostno strategijo. 

 

https://www.care4climate.si/_files/142/Umanotera-2019-Dobre-prakse-znizevanja-izpustov-toplogrednih-plinov.pdf
https://www.care4climate.si/_files/142/Umanotera-2019-Dobre-prakse-znizevanja-izpustov-toplogrednih-plinov.pdf
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- Produkti z nizko ogljično vrednostjo 

Ukrepi že omenjene zelene mobilnosti se lahko preslikajo tudi v ti. »zelene turistične 

produkte«; pravzaprav so njihov nepogrešljiv del. Na strateški ravni je potreben premislek 

trenutnih produktov in njihovo prestrukturiranje k bolj trajnostni izvedbi. Tozadevno se 

zadeve premikajo počasi in so odvisne od interesa zasebnikov; zelena koordinacija mora 

nuditi močno strokovno podporo procesu – v obliki svetovanja, načrtovanja, podpore razvoju 

in nenazadnje promocije. 

- »0 waste« ponudniki 

So ponudniki, ki tržijo zgoraj omenjeno trajnostno ponudbo, ob tem pa posebej skrbijo za 

zagotavljanje trajnosti na vseh njenih področjih; konkretno je izpostavljen vidik odpadkov, pa 

tudi ostalih emisij. Tovrstni nazivi so že nekaj časa tržna niša, ki privablja trajnostne turiste – 

v kolikor je ponudba celovita in povezana oz. produkt zadovoljuje vse njihove potrebe. Pomoč 

strokovne (zelene) ekipe je tudi v tem primeru nepogrešljiv element razvoja in trženja. 

- »0 km« restavracije 

Koncept kilometra 0 je eden novejših trendov v (eno)gastronomiji in pooseblja vsa 

prizadevanja za trajnostno ravnanje. Gre za najosnovnejši, naravni princip, katerega težnja je, 

da hrana na poti do krožnika opravi čim manjšo razdaljo (v najboljšem primeru praktično 

neposredno od vil do vilic). Odličen primer prakse, ki se sicer ne promovira s tem nazivom, je 

ena najimenitnejših slovenskih gostiln – Gostilna Repovž v Šentjanžu. Je klasičen učni primer, 

kako se tovrstni koncept razvije do potankosti – z vseh vidikov. V Sloveniji sicer poznamo še 

nekaj odličnih primerov tovrstne prakse, ki se med turisti tudi vse bolj uveljavlja. 

- Nizkoogljične prireditve 

Prireditve so bile do časa pred zdravstveno krizo gotovo eden močnejših stebrov brežiškega 

turizma. Po zaslugi uigrane organizatorske ekipe se je ime destinacijskih prireditev prijelo tudi 

širše. Trajnostni koncept osrednjih, večjih prireditev oziroma dogodkov se je implementiral 

postopoma in spontano, brez stroko načrtnega sistemskega dela. Glede na trende v turizmu 

(in če želimo zares slediti trajnostnim razvojnim konceptom) je logična smer razvoja 

prihodnjih prireditev v nadgradnji njihove trajnostne note. Nekaj osnovnih izhodišč in smernic 

(priporočil) smo zbrali v prilogi 1 tega dokumenta. 

- Uporaba kalkulatorjev za izračun odtisa turističnih produktov ali paketov 

Je podporni ukrep za izvedbo vseh nadaljnjih aktivnosti v prizadevanjih za trajnostni razvoj. 

Uporaba kalkulatorjev omogoča predvsem drugačen pogled na produkt in s tem možnosti 

njegove izboljšave v smeri trajnostni, končni rezultat pa je – jasno – izračun ogljičnega odtisa 

nekega produkta ali paketa. To predstavlja osnovo za spremljanje njegovega nadaljnjega 

razvoja v smeri okoljske trajnosti. 

V dokumentu je omenjenih več tovrstnih orodij, ki so relativno enostavna za uporabo, 

nedvomno pa je za ustvarjanje kompleksne slike o odtisu produkta in možnostih njegove 

prilagoditve koristna pomoč strokovnjaka. Med najbolj prepoznavnimi orodji/kalkulatorji 

odtisa ponovno izpostavljamo UNFCCC in Ecotourism Footprint kalkulator. 

https://gostilna-repovz.si/
https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now/measure-your-emissions
https://www.meetnetwork.org/ecological-footprint-calculator
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4.2.3 Nizkoogljični gost 

Prizadevanja za nizkoogljičnega gosta sodijo v tretji sklop ukrepov, ki sledi ukrepov prvega in 

drugega sklopa. Z implementacijo že navedenih ukrepov bo nagovarjanje trajnostno 

usmerjenega turističnega trga tako rekoč samoumevno. Kot že nakazano v poglavju o 

ogljičnem odtisu: destinacija lahko z implementacijo trajnostnih praks v lokalni skupnosti 

postane magnet za obiskovalce brez posebnih trženjskih aktivnosti; v tem kontekstu 

navajamo regijo Vulkanland, ki je v nekaj desetletjih jasno zamišljenega trajnostnega razvoja 

postala regija z eno najvišjih kakovosti bivanja v Avstriji in brez besede turizem v trženjskem 

smislu postala turistični biser. Podobnost pokrajinskih danosti z destinacijo Čatež in Brežice ni 

potrebno posebej naslavljati. 

- Nagovarjanje bližnjih trgov 

Med ključnimi ukrepi, ki jih predvideva tudi ZSST, je nagovarjanje bližnjih trgov, s čimer močno 

zmanjšamo prispevek prevoza v ogljičnem odtisu. Ta je na destinaciji Brežice in Čatež ocenjen 

na približno 40 % odtisa turizma, pri čemer lahko k zmanjševanju tega prispevamo prav z 

naslovnim ukrepom. Ob tem je potrebno dodati še, da je slika brežiškega turizma tozadevno 

v primerjavi z nekaterimi drugimi slovenskimi destinacijami relativno ugodna (o čemer širše 

razpravljamo v okviru 3. poglavja); prostor za napredek je relativno ožji, a ga praktično tudi 

nikoli ne zmanjka. 

- Določitev ciljnih skupin trajnostnih gostov na destinaciji 

Kot je pokazala raziskava zadovoljstva s turizmom na destinaciji Čatež in Brežice (Rangus et 

al., 2021), trenutni gostje relativno skromno poznajo zelene/trajnostne tematike in pristope 

v turizmu, ob tem pa nezanemarljiv delež njih opaža slabe prakse na področju trajnosti 

(skromne možnosti trajnostne mobilnosti, pomanjkljiva trajnostna infrastruktura, slabo 

organizirano ločevanje odpadkov, onesnaženost ...). K zadovoljitvi potreb trenutne ciljne 

skupine bi prispevala že osnovna skrb oziroma nadgradnja določenih vsebin in procesov, 

nadalje pa je v želji po trajnostnem turistu, ki priznava in tudi kupuje visokokakovostne 

produkte, potrebno jasno identificiranje te ciljne skupine in ob tem tudi njeno nagovarjanje – 

predvsem skozi dejanja, šele nato promocijo. 

- Sporočanje zelenega značaja destinacije na več ravneh 

Ukrep logično nasleduje določitev ciljnih skupin in se osredotoča na komunikacijo zelenih 

vsebin oziroma značaja destinacije skozi najrazličnejše aktivnosti in njihovo promocijo. Glede 

na večinsko prevlado termalnega turizma in njegovih gostov, je zelo pomembno, kako se v 

tem oziru pokažejo ključni nosilci turistične dejavnosti/ponudbe na destinaciji; pri njih so 

namreč daleč največja moč, potencial, priložnosti in nenazadnje (ter verjetno 

najpomembneje) tudi odgovornost za spreminjanje okoljske zavesti gostov. 

- Spodbujanje zelene mobilnosti gostov na destinacijo(i) 

Ukrep je del trajnostne mobilnostne strategije, ki v eni smeri razvija rešitve za spodbujanje 

trajnostne mobilnosti gostov ob prihodu na destinacijo (odhodu z nje); primer gostov, ki 

destinacijo obiščejo z vlakom (Terme Paradiso). V drugi smeri pa je pomembno načrtovanje 
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rešitev za večje možnosti trajnostne mobilnosti po destinaciji (primer poletnega brezplačnega 

avtobusa na relaciji Terme Čatež–Brežice ali izposoje koles, e-skuterjev ipd.). Zgledov 

tovrstnih trajnostnih praks je veliko predvsem na zaokroženih alpskih destinacijah, pri čemer 

je potrebno priznati njihovo prednost, ki večkrat izhaja iz geografskih danosti, kar pa nikakor 

ni izgovor za neukrepanje. 

- Osveščanje gostov o ogljičnem odtisu njihovih odločitev 

Podobno kot na strani domačinov je ukrep ozaveščanja o vlogi in možnostih posameznika v 

ukrepanju proti podnebnim spremembam in v smeri zmanjševanja okoljskega (ogljičnega) 

odtisa dobrodošel tudi v sklopu turistične ponudbe. Ozaveščevalske akcije ali kampanje so 

lahko del promocijskih aktivnosti ali neposrednih spodbud gostov s strani ponudnikov. Zelena 

koordinacija pri tem predstavlja strokovno podporo in vzvod za prenos dobrih praks. 

Pomemben projekt, ki se razvija prav v smeri ozaveščanja o trajnostnem ravnanju, je razvoj 

Centra obnovljivih energij, kjer vodilni partner – družba HESS – načrtuje izgradnjo izkustveno-

predstavitvenega centra, ki bo pripomogel k višji okoljski ozaveščenosti. 

4.2.4 Zbiranje podatkov 

Ker je zbiranje oziroma celovito upravljanje s podatki na področju spremljanja ogljičnega 

odtisa že temeljito opredeljeno znotraj 3. poglavja, na tem mestu dodajamo/poudarjamo dva 

ukrepa, ki podpirata prizadevanja za ustrezen podatkovni management. 

- Identificiranje podatkov, ki jih je smiselno zbirati za merjenje stanja 

Podatki za spremljanje ogljičnega oziroma širše okoljskega odtisa so na osnovni ravni zbrani v 

okviru poglavja 3.2 in delno predstavljeni v tabeli 1 v istem poglavju. V procesu vzpostavljanja 

sistema spremljanja se sproti identificirajo morebitne nove potrebe in na ta način 

dopolnjujejo že vzpostavljene zbirke. 

- Redno merjenje in skrbno spremljanje stanja 

V okviru prizadevanj za zniževanje odtisa turizma (in drugih panog ter aktivnosti) na destinaciji 

je proces rednega merjenja in spremljanja stanja osnovna predpostavka za delovanje 

celotnega sistema. Kreiranje baz podatkov, njihov spremljanje in nadgradnja zahteva 

usposobljene strokovnjake, ki v okviru raziskovalno-razvojne enote Zelene koordinacije 

skrbijo za ustrezno podporo delovanja celotnega sistema. 
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Priloga 1 

Podrobnejši pogled na ogljični odtis prireditev: primer festivala »Brežice, moje mesto« 

Vse večja zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb ter vplivov prireditev na gostiteljske skupnosti, 

udeležence in destinacije, sta okrepili potrebo po bolj trajnostnih pristopih do prireditev (Holmes et 

al., 2015). Zelene prakse postajajo pravilo na prireditvah in v turizmu. Številni organizatorji tako 

snovanje prireditev navezujejo na smernice trajnostnega upravljanja in stremijo k ogljično nevtralnim 

prireditvam. V tem procesu je ocenjevanje vplivov prireditev na okolje ključnega pomena za 

opredelitev strategij izboljšav (Cavallin Toscani et al., 2022).  

Glede na relativno močno usmerjenost lokalne turistične organizacije v prireditve (v obdobju pred 

krizo), ki je temeljila na številnih uspešnih izvedbah različnih prireditev, usposobljene in uigrane ekipe, 

smo ob izdelavi dokumenta na kratko obravnavali v prvi vrsti največjo med prireditvami na destinaciji: 

Brežice, moje mesto (BMM). Informacije o dosedanjih izvedbah prireditev, med katerimi nas je še 

posebej zanimal trajnostni vidik izvedbe, smo pridobili na podlagi pogovora (in elektronskega 

dopisovanja) z vodjo prireditve BMM v obdobju 2011–2019, gospo Anjo Antončič, in direktorico 

Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino mag. Matejko Gerjevič. 

 

Zgodovina festivala BMM in trajnostne prakse na festivalu 

Festival »Brežice, moje mesto« je bil prvič organiziran leta 2004, v izvedbi Zavoda Regio in Zavoda za 

podjetništvo in turizem Brežice, ter na pobudo in s financiranjem Občine Brežice. ZPTM Brežice je 

organizacijo festivala kot eno izmed javnih nalog na področju turizma, ki mu jih je podelila Občina 

Brežice, prevzel v letu 2011, festival pa je bil nazadnje izveden v letu 2019. 

Organizatorji so vrsto let stremeli k temu, da bi na festival vpeljali trajnostne pristope. Prizadevali so si 

za vzpostavitev sistema povratnih kozarcev. Ker pa so gostinstvo v zadnjih letih morali prepustiti 

profesionalcem in ga dali v najem, žal nikoli do tega ni prišlo. Zadnje leto je gostinec sicer že vpeljal 

sistem kavcije za povračilo kozarca oziroma nižjo ceno pijače, v kolikor se je uporabljen kozarec vrnil. S 

tem se je količina odpadkov bistveno zmanjšala, ni pa konkretnih številk, ki bi podprle to trditev. 

Velik poudarek je bil dan na lokaciji košev za odpadke, označitvi košev za smeti z zabavnimi napisi in s 

spodbujanjem, da odpadki sodijo v koše za smeti. Organizatorji so prišli do ugotovitve, da morajo za 

večjo učinkovitost biti koši za odpadke postavljeni na vidnem mestu, poskrbljeno pa je bilo tudi za 

ločeno zbiranje odpadkov. 

Glede trajnostne mobilnosti, so organizatorji obiskovalcem ponudili brezplačne prevoze z avtobusom 

na prizorišče festivala; iz brežiških okoliških krajev in iz večjih slovenskih mest. Ta poteza se je izkazala 

za dobrodošlo, saj so bili avtobusi na in s festivala dobro zasedeni. Ves čas trajanja promocije festivala 

pa so se trudili, da bi čim manj obiskovalcev do festivala prihajalo s svojimi avtomobili in jih poskušali 

usmeriti na parkirišča na obrobju mesta. Zato so vsako leto po mestu označevali poti do brezplačnih, 

urejenih parkirišč. Pri tem so parkirišča »odstopili« vsi javni zavodi in ostali, ki parkirišča imajo (npr. 

blagovnica, ETRŠ, pokopališče ...). Trajnostno mobilnost so organizatorji vsako leto spodbujali tudi s 

projektom Marš v Bresce (pohod iz Ljubljane v Brežice, prihod na sam festival) in s projektom Bosonogi 

pohod na Sv. Vid. 

Organizatorji so k trajnosti spodbujali tudi sponzorje prireditve, saj so vso promocijo selili izključno v 

digitalno obliko. S tem je bilo prihranjeno veliko tiska plastičnih transparentov, vedno manj promocije 

so izvajali na jumbo plakatih in drugih tiskanih medijih. 
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Organizatorji so k festivalu v največji možni meri vključevali lokalno skupnost. Prizadevali so si za 

vključitev vseh generacij. Tako so npr. starejši aktivni populaciji ponudili dogodek Dan kruha, vina in 

salam, ki je k trajnosti prispeval s steklenimi kozarci in uporabo trajnostnih materialov. Prav tako je 

tudi dogodek Kuhna na ulci vedno stremel k trajnosti. Ponudnike so ves čas spodbujali k izogibanju 

plastični embalaže in uporabi trajnostnih materialov. Na prireditvi tudi nikoli niso bili uporabljeni 

začasni viri energije (npr. generator na dizelska goriva). 

Organizatorji si bodo tudi v prihodnje prizadevali na razne načine omiliti pritiske na okolje ob izvedbi 

večjih dogodkov, ter si prizadevali sprejete smernice in trajnostne prakse čim bolj uspešno 

implementirati, tako v organizacijo kot tudi v zavest lokalnih, regionalnih oblasti. 

 

Vizija festivala BMM 

Festival programsko in produkcijsko sledi ideji, da se v dneh dogajanja mesto Brežice tako domačim 

obiskovalcem kot tudi turistom intenzivneje izpostavi in predstavi kot urbana sredina. Vizija festivala 

je doseči prepoznavnost tudi izven regije in preko meja ter ustvarjanje blagovne znamke, ki bo naravno 

asociirala na mesto Brežice, pospešila njegovo turistično prepoznavnost in znatno povečala obiskanost 

mesta in okolice tako med samim festivalom kot tudi v preostalem delu leta. Prepričani smo, da lahko 

z atraktivnim in skrbno premišljenim glasbenim programom najlažje in najbolj uspešno privabimo v 

naše mesto veliko število obiskovalcev, le-ti pa ob tem odkrijejo vse lepote in zanimivosti Brežic, kar 

ustvarja trenutne in dolgoročne turistične doprinose. V zgodbi festivala »Brežice, moje mesto« želimo 

vsakoletno pridobiti nova sodelovanja, ohranjati in izboljševati obstoječa, skrbeti za dobro počutje tako 

ekipe programskih kot tehničnih ustvarjalcev in vseh, ki se odločijo za sodelovanje z nami. 

 

Povzetek in priporočila 

Iz zapisanega je razvidno, da so se organizatorji Festivala Brežice moje mesto skozi leta trudili, 

prireditev izvesti čim bolj trajnostno; zamisli so se rojevale in izvajale spontano, brez sistematičnega 

pristopa. Ravno v tem delu vidimo potencial prihodnjega razvoja prireditve, kar bo rezultiralo v 

zmanjšanju ogljičnega odtisa prireditve. 

V nadaljevanju podajamo nekaj smernic za organizacijo/izvebo ogljično nevtralne prireditve. 

V prvi vrsti bi naj vizija festivala BMM vključevala trajnostni vidik; trenutna vizija je z besedami 

usmerjena v rast in razvoj, čemur bi lahko dodali še način. (npr. v smeri »zero waste« ali ogljično 

nevtralne prireditve). 

Izbira hrane in pijače vpliva na ogljični odtis dogodka, zdravje udeležencev in njihove prehranske 

navade. Individualnemu pakiranju in zmanjšanju embalaže se lahko izognemo s sodelovanjem s 

ponudniki gostinskih storitev. Biorazgradljiva bioplastična embalaža (zahteva industrijsko 

kompostiranje) prav tako zmanjšuje ogljični odtis (Perić in Krstinić Nižić, 2015). K temu so organizatorji 

(v nesistematični) obliki že težili. 

Način prevoza oz. prihoda – torej, kako udeleženci prispejo v kraj prireditve, potujejo znotraj kraja in 

kako prispejo na prireditev, pogosto najbolj vpliva na okolje. Omogočanje alternativnih načinov 

potovanja je ključnega pomena za zmanjšanje ogljičnega odtisa (Perić in Krstinić Nižić, 2015). V 

zgodovini festivala so poznane dobre prakse prizadevanja na tem področju. 
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Prav tako so uporabljeni materiali ključen element za ogljični odtis prireditve; količino odpadkov na 

prireditvi je potrebno zmanjšati ali odpadke (vsaj načelno) celo odpraviti. Pred prireditvijo je potrebno 

izbrati prave materiale za uporabo, nakup ali najem in razumeti, kaj se zgodi z njimi, ko se prireditev 

konča. Med prireditvijo jasno označimo zabojnike za recikliranje, kompost in druge posode ter aktivno 

spodbujamo udeležence, da jih uporabljajo. Po prireditvi zagotovimo kompostiranje, recikliranje in 

ponovno uporabo ter izmerimo količino odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati in ponovno uporabiti 

(Perić in Krstinić Nižić, 2015). Aktivna podpora trajnostnih nastanitev lahko prav tako izboljša ogljični 

odtis prireditve in spodbuja trajnostne nastanitve v gostiteljskem mestu (Perić in Krstinić Nižić, 2015). 

V sklopu priprav na izvedbo prireditve je smiselno načrtovati izvedbo skladno s priporočenimi koraki 

za dosego ogljične nevtralnosti oz. okolju čim bolj prijazne prireditve (bp Target Neutral, 2019): 

- Izračun osnutka ogljičnega odtisa pred prireditvijo 

- Zavezanost načrtu za zmanjšanje ogljičnega odtisa pri organizaciji prireditve  

- Ponovni izračun ogljičnega odtisa po prireditvi z uporabo dejanskih podatkov  

- Izravnava ogljikovih emisij, povezanih s prireditvijo  

Organizatorji lahko zmanjšajo ogljični odtis prireditve z različnimi ukrepi, med katere prištevamo npr. 

spodbujanje udeležencev k uporabi javnega prevoza, prepoved plastike za enkratno uporabo, 

spodbujanje prizorišča k uporabi obnovljive električne energije in recikliranju, zmanjšanje živilskih 

odpadkov in emisij, spodbujanje razstavljavcev k trajnostim odločitvam, digitalizacija promocijskih 

artiklov in literature prireditve, predvsem pa se morajo organizatorji soočiti z izzivi organizacije 

ogljično nevtralne prireditve (bp Target Neutral, 2019). 

Za ogljično nevtralen dogodek se upoštevajo vse neposredne in posredne emisije, ki vplivajo na 

podnebje med storitvami dogodka. Metodologija temelji na standardih ocenjevanja življenjskega cikla 

ISO 14040/44 in ISO 14067 (Perić in Krstinić Nižić, 2015). 

V spremljanje ogljičnega odtisa naj bi bile vključene naslednje kategorije (Perić in Krstinić Nižić, 2015): 

- Poraba energije med dogodkom; 

- Potovanje udeležencev, gostov in organizatorjev na dogodek in z njega ter mobilnost med 

dogodkom; 

- Odstranjevanje in recikliranje odpadkov, ki nastanejo med prireditvijo; 

- Hrana in pijača med prireditvijo; 

- Namestitev udeležencev, gostov in organizatorjev v času dogodka; 

- Tiskovine. 

Priporočljivo je, da se v spremljanje ogljičnega odtisa vključijo tudi naslednje kategorije (Perić in 

Krstinić Nižić, 2015):  

- Poraba energije za postavitev in demontažo objektov na prireditvi; 

- Mobilnost za pripravljalne dejavnosti in dejavnosti po dogodku; 

- Recikliranje in odstranjevanje odpadkov, ki nastanejo pred ali po dogodku; 

- Prehrana in nastanitev med pripravami, postavitvijo, demontažo in dejavnostmi po dogodku; 

- Potrošni material, promocijska darila; 

- Druge dejavnosti, specifične za dogodek, ki so še posebej energetsko ali materialno intenzivne. 
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Namesto zaključka 

Iz zapisa je jasno razvidno, da je bil BMM v več pogledih zelo trajnostno usmerjen festival, kar pa se je 

dogajalo spontano in ne sistematično. Za prihodnje izvedbe bi veljalo razmisliti tudi o sistematičnem 

pristopu, kar je nenazadnje lahko koristno tudi s promocijskega vidika. Festival BMM bi tako lahko 

sledil smernicam ogljično nevtralne prireditve.  

Pred izvedbo prireditve (pred načrtovanjem) bi pregledali kazalnike ogljičnega odtisa in jih upoštevali 

v organizaciji. Tekom prireditve bi se zbirali podatki za izračun ogljičnega odtisa (poraba energije, 

odpadki, namestitve, prevoz, ...). S pomočjo teh podatkov bi se po končani prireditvi izračunal ogljični 

odtis. Cilj prireditve bi moral biti postopno zmanjšanje ogljičnega odtisa, vizija pa ogljično nevtralen 

festival BMM. Tem smernicam bi naj sledili tudi manjši dogodki v občini Brežice. 

Ob koncu dodajamo še napotek na sicer mnogo manjši dogodek in hkrati tudi dogodek drugačne 

narave, kot je BMM, kjer pa mnogi principi izvedbe še vedno ostajajo podobni. Kranjska dolga miza je 

lahko vzor za nekatere (manjše) dogodke podobne vrste tudi v Brežicah. K njegovem trajnostnem 

vidiku je močno pripomogla organizacija Umanotera (Karba et al., 2021). 

 

https://www.visitkranj.com/kranjska-dolga-miza-zeleni-kulinaricni-dogodek

