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EKOLOŠKO POSLOVANJE SLOVENSKIH NASTANITVENIH OBJEKTOV NA
PRIMERU EU ZNAKA ZA OKOLJE
Izvleček
Diplomsko delo analizira ekološko poslovanje slovenskih nastanitvenih objektov in vzroke za
(ne)uvedbo EU znaka za okolje. Turizem velja za enega izmed glavnih onesnaževalcev
današnjega časa, na srečo pa je vse več ljudi izobraženih o okoljski problematiki in se
zavedajo, da lahko s svojim vsakdanjim početjem veliko pripomorejo k boljši prihodnosti
svojih potomcev. Tako se je tudi v turizmu začel pojavljati trend ekološkega poslovanja. Na
tem področju lahko največ storijo hotelirji, ki imajo možnost, da S svojim vodenjem hotela
zmanjšajo porabo energije in vode, zahtevajo ločevanje odpadkov, imajo lastne vire energije
… Dobre napotke za ekološko vodenje nastanitev dajejo zahteve za pridobitev EU znaka za
okolje, po katerih se hoteli, ki si želijo postati bolj okolju prijazni, lahko ravnajo. Pridobitev
EU znaka za okolje samo potrjuje njihovo zavzemanje za lepši jutri. Kljub temu, da se hoteli
v svetovnem merilu vse bolj odločajo za ekološko poslovanje in pridobivanje najrazličnejših
označb in certifikatov, v Sloveniji temu še ni tako. Ekološka zavest med ljudmi še ni dovolj
močna, da bi bilo povpraševanje po hotelih z ekološkim poslovanjem dovolj veliko, da bi bila
tudi ponudba bolj obsežna. V Sloveniji imamo tako pet nastanitev z znakom za okolje EU, od
tega sta samo dva hotela, en kamp, ena turistična kmetija in apartmaji v okviru termalnega
kompleksa. Glavni namen diplomskega dela je bil ugotoviti, zakaj se več hotelirjev ne odloča
za pridobitev EU znaka za okolje.
Ključne besede: trajnostni turizem, ekološki management, EU znak za okolje, turistična
geografija
ECOLOGICAL MANAGEMENT OF SLOVENE ACCOMMODATION FACILITIES IN
CASE OF THE EU ECOLABEL
Abstract
This diploma thesis analyses ecological management of Slovene accommodation facilities and
reasons for (not) introducing the EU Ecolabel. Tourism is believed to be one of the main
pollutants of today; nevertheless, environmental awareness is increasing and a growing
number of people understand that by acting responsibly they can contribute to a better future
for generations to come. The trend of ecological management has gradually asserted itself in
the field of tourism. By reducing energy and water waste, introducing waste sorting and
utilizing their own energy sources, hotel managers can make substantial contributions in the
area. Criteria required for obtaining the EU Ecolabel serve as useful guidelines to hotels that
aim to become environmentally friendly. The EU Ecolabel indicates that they are contributing
to a better tomorrow. Hotels worldwide are increasingly introducing ecological management
and applying for various labels and certificates, while those in Slovenia choose not to follow
this trend. Environmental awareness in Slovenia has not reached a significant level and there
is a lack of offer and demand for hotels with ecological management. There are only five
accommodation facilities with the EU Ecolabel – two hotels, a campsite, a tourist farm and
spa apartment facilities. The aim of the thesis is to uncover the reasons behind the reluctance
on the part of apartment facility providers to apply for the EU Ecolabel.
Key words: sustainable tourism, ecological management, the EU Ecolabel, tourism
geography
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1. UVOD
Diplomsko delo z naslovom »Ekološko poslovanje slovenskih nastanitvenih objektov na
primeru EU znaka za okolje« analizira geografske dejavnike, ki vplivajo na ne/uvedbo
ekološkega poslovanja v slovenskem turizmu, natančneje turističnih namestitvah. Trend, ki se
v svetovnem merilu vse bolj uveljavlja, pri nas ne dosega planov iz preteklosti. Kljub
številnim certifikatom in ekološkim znakom, ki so na voljo, le redkokatere nastanitve
dosegajo standarde. Poudarek je na znaku za okolje Evropske Unije – Eco Label ali okoljska
Marjetica, ki ga je po mnenju strokovnjakov tudi najlažje pridobiti. V turistični ponudbi po
svetu trajnostne oblike turizma postajajo vse močnejši trend, ki hkrati predstavlja nujno smer
nadaljnjega razvoja. V prihodnosti se zna zgoditi, da bo le turizem, ki je prizanesljiv do
naravnega in socialnega okolja, lahko ohranjal svojo ekonomsko uspešnost. Z vse širšim
znanjem o škodi, ki jo povzročamo sami sebi in našim potomcem z onesnaževanjem okolja,
potrošniki, v tem primeru turisti, postajajo nanjo vse bolj pozorni tudi, ko gre za počitnice in
potovanja. Vse pogosteje si želijo čim bolj naravnega in mirnega okolja, ki predstavlja
sprostitev od mestnega vrveža. Večina Slovenije to trenutno še lahko ponudi, zaradi vse
večjega onesnaževanja okolja pa ne vemo, koliko časa bo temu še tako. Če se hotelirji ne
bodo usmerili v bolj zeleno poslovanje, lahko izgubimo najpomembnejšo lastnost, zaradi
katere turisti iz celega sveta prihajajo v Slovenijo, to sta naravno okolje in velika biotska
raznovrstnost.
1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je predstaviti značilnosti ekološkega poslovanja v slovenskem
nastanitvenem sektorju in hkrati ugotoviti, zakaj se ponudniki nastanitev ne odločajo
pogosteje za ekološko označevanje.
Cilji diplomskega dela so:
·
·
·
·

·

predstaviti osnovne značilnosti trajnostnega turizma in ekološkega poslovanja;
predstaviti EU znak za okolje in načine za pridobitev;
predstaviti nastanitve v Sloveniji, ki že imajo EU znak za okolje;
s pomočjo anketnega vprašalnika analizirati in primerjati stanje ekološke ureditve v
slovenskih hotelih v letih 2006 in 2013 ter ugotoviti bistvene dejavnike, ki vplivajo na
(ne)uvedbo ekološkega poslovanja in EU znaka za okolje;
predstaviti primer dobre prakse ekološkega poslovanja hotelske nastanitve iz tujine.

Diplomsko delo bo na podlagi preučevanih dejstev potrdilo ali ovrglo naslednje zastavljene
delovne hipoteze:
·
·

Ekološko poslovanje v slovenskih nastanitvenih podjetjih je le skromno razvito,
vendar se stanje izboljšuje.
Za uvedbo EU znaka za okolje se hotelirji ne odločajo zaradi njegove slabe
prepoznavnosti, denarnega vložka in veliko administracije.
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1.2. METODE DELA
Pri izdelavi so bile uporabljene kabinetne in terenske metode dela. Kabinetne metode dela so
vključevale pregled obstoječe literature, zbiranje in obdelavo podatkov, ki so služili kot
osnova za pisanje diplomske naloge. Pri pridobivanju informacij so bili v pomoč tudi spletni
viri, ki so bili osnovni vir informacij pri analizi aktualnih dogodkov.
Viri, po katerih je povzetih največ informacij, so Program ekološke ureditve in Priročnik za
ekološko ureditev hotelov avtorice Sonje Sibile Lebe ter Program celovitega spodbujanja v
turizmu.
Pred začetkom terenskega dela je bila izvedena še spletna anketa o stanju ekološke ureditve v
slovenskih hotelih. Anketa je bila, pod vodstvom mag. Sonje Sibile Lebe, izvedena že leta
2006 po naročilu Direktorata za turizem v okviru Ministrstva za gospodarstvo. Zaradi slabih
rezultatov je bil še isto leto izdan Priročnik za ekološko ureditev hotelov, v katerem so
zapisana tudi pričakovanja za prihodnost, s skoraj identično anketo pa smo poizkušali
ugotoviti, ali so bila le-ta izpolnjena. Da bi pridobili čim večji vzorec anketiranih, je bila
anketa delno izvedena tudi na terenu, ponujena je bila možnost anonimnosti. Seznam hotelov
je bil narejen na podlagi seznama nastanitev na spletni strani www.slovenia.info, nekateri pa
so bili najdeni v Telefonskem imeniku Slovenije. Podatki, ki so bili pridobljeni z anketo, so
bili analizirani in primerjani s stanjem leta 2006. Program ekološke ureditve in posodobitve
slovenskih hotelov, v katerem so zapisani rezultati ankete, je bil glavna literatura za
primerjalno analizo.
V okviru terenskega dela so bili obiskani nastanitveni objekti v Sloveniji, ki že imajo EU znak
za okolje in od njih smo želeli izvedeti pozitivne ter morebitne negativne posledice uvedbe.
Predvsem nas je zanimalo, kolikšne so bile prilagoditve, ali bi se za uvedbo odločili ponovno
in kakšen je bil odziv gostov. Na terenu smo obiskali Terme Snovik, Hotel Savico na Bledu,
Hotel Wellness Park Laško, turistično kmetijo Urška in Kamp Koren v Kobaridu.
Za določene podatke o EU znaku za okolje smo se obrnili na Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Agencijo Republike Slovenija za
okolje.
Kot primer dobre prakse iz tujine smo izpostavili Boutiquehotel Stadthalle Wien, saj gre za
primer mestnega hotela z zelo dobro razvitim ekološkim managementom. Glavnina podatkov
o hotelu je pridobljena z njihove uradne spletne strani.
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2. DRUŽBA IN OKOLJE
Vsaka družba mora iti skozi določen proces, ki privede do okoljske odgovornosti. Ta razvoj je
najbolje razviden iz štiristopenjske Freyeve lestvice, ki pojasnjuje razvoj politike varstva
okolja. Prva stopnja je pred razmišljanjem o varstvu okolja, druga je po nastanku zavesti o
ekološki škodi, tretja pomeni diskusije o ekološki politiki, zadnja – najvišja – stopnja pa je
stopnja okoljske odgovornosti (Mihalič, 2006).
V prvi stopnji lahko govorimo o človeški ignoranci zaradi nezadostnih okoljskih raziskav in
izobraževanj. Če bi bili ljudje bolj izobraženi in bi imeli zadostne informacije o posledicah
svojih dejanj, bi marsikaj storili drugače. V drugi fazi razvoja odnosa družbe do ekološkega
okolja se ljudje začnejo zavedati okoljske problematike in so se pripravljeni odgovorneje
obnašati do okolja; to lahko poimenujemo ekološka zavest. To pomeni odgovorno stališče
posameznika do njegovega življenjskega okolja (Mihalič, 2001). Na ekološko zavest ne
smemo gledati kot na idealno sredstvo za reševanje ekoloških problemov, temveč jo moramo
obravnavati v okviru ekonomskih in političnih danosti neke družbe (Mihalič, 1993).
Na oblikovanje ekološke zavesti vplivajo trije ključni dejavniki:
· soočanje in občutenje posledic obremenjevanja okolja v prostoru dela ali bivanja;
· pozivi in akcije posameznikov, ki spodbujajo h kritičnemu in aktivnemu delovanju
državljanov v njihovem okolju;
· sredstva javnega obveščanja (Kobal, 1991).
Diskusije o ekološki politiki nakazujejo na tretjo stopno Freyeve lestvice, ki jo lahko
poimenujemo tudi ekološka etika, za katero Kirn (2004, str. 23) razlaga, da se je začela
oblikovati v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Izraz se nanaša na standarde in načela, ki
uravnavajo vedenje posameznikov v odnosu do okolja. Mihalič (2001, str. 58) predstavlja
teorijo, v kateri domneva, da imamo ljudje okoljsko etiko in zato reagiramo na okoljsko
odgovoren način, vendar mora biti izpolnjen predpogoj informiranja z okoljskimi
informacijami.
Z začetkom izvajanja okoljske politike je dosežena najvišja, četrta stopnja – okoljska
odgovornost. Nanaša se na odnos posameznikov, organizacij in destinacij glede okoljskih
problemov ter na njihovo ravnanje. Vključuje ekološko zavedanje in ekološko ravnanje,
vodeno z ekološko etiko. Odsotnost okoljske odgovornosti v turističnem sektorju se kaže v
ignoriranju okoljske problematike in prikrivanju okoljskih informacij (Mihalič, 2001).
V kateri fazi po Freyu pa je Slovenija? Na podlagi spletnih anket izvedenih leta 2009 in 2010,
v katerih so bile vključene vse vrste nastanitvenih objektov v Sloveniji, bi jo lahko uvrstili
nekje v tretjo fazo, torej fazo razprav. Okoljske problematike se nastanitveni sektor zaveda,
prav tako njenega pomena za poslovanje, vendar pa so na področju strategij in ukrepanja
potrebne izboljšave ter napredek. Raziskavi sta zajemali le odnos nastanitvenih podjetij do
naravnega okolja in podnebnih sprememb (Mihalič, 2009).
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3. TRAJNOSTNI TURIZEM
Izraz trajnostni razvoj (Sustainable Development) je leta 1977 v svoji knjigi z naslovom
Trajnostna družba prvi uporabil Clark Piregeas. Desetletje kasneje, leta 1987, pa je pojem
uporabila Svetovna komisija združenih narodov za okolje v knjigi Naša skupna prihodnost
(Vuk, 2000). Leta 1992 se je v Riu de Janeiru zbralo 172 držav, da bi se pogovorili o
globalnem onesnaževanju in izrabljanju virov. S sprejetjem dokumenta za udejanjanje
trajnostnega razvoja v svetovnem merilu, ki so ga poimenovali Agenda 21, se je pojem
uveljavil in stopil v pogosto uporabo (Mihalič, 2006). Pojem trajnostni razvoj so definirali kot
način uporabe virov za človekove potrebe vzporedno z ohranjanjem okolja za prihodnje
generacije (Vuk, 2000). Oblikovan je na principih varnega gospodarjenja z naravnimi viri,
pravičnosti v načinu porabe teh virov in v načinu razdelitve njihovih koristi (UNEP, 2005).
Podobno definicijo zasledimo tudi v Geografskem terminološkem slovarju, ki trajnostni
razvoj opredeljuje kot razvojno usmeritev človeške družbe, ki je usklajena in uravnotežena z
naravnimi razmerami, ohranja okolje in naravne vire za prihodnost (Geografski terminološki
slovar, 2005). Kljub mnogim različnim definicijam trajnostnega razvoja vse temeljijo na
zadovoljevanju potreb na način, ki ne ogroža možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo
svojim potrebam.
V obnovljeni turistični resoluciji EU z naslovom – Na poti k močnejšemu partnerstvu za
evropski turizem – komisija opozarja na možnost, da turizem postane žrtev lastnega uspeha,
če se ne razvija na trajnosten način. Ključni dejavniki za konkurenčnost destinacije, dobro
počutje lokalnega prebivalstva, ohranitev naravnih in kulturnih znamenitosti ter ustvarjanje
novih delovnih mest so ekonomska, socialna in okoljska trajnost (Obnovljena turistična
politika EU, 2006)
Pri uvajanju trajnostnega razvoja obstajata koncepta aditivnega in integriranega trajnostnega
razvoja. Prvi temelji na odstranjevanju odpadkov, nastalih v poslovnem procesu, po njihovem
nastanku, drugi pa se zavzema za aktivno politiko do inovativnega iskanja rešitev, ki bi
preprečile nastanek odpadkov že na začetku procesne verige (Sibila Lebe, 2006a).
Po definiciji Svetovne turistične organizacije (UNWTO, 2004) se principi trajnosti nanašajo
na okoljske, ekonomske in socio-kulturne poglede turističnega razvoja, ki morajo biti v
ravnovesju, da zagotavljajo dolgoročno trajnost. Trajnostni razvoj tako temelji na treh stebrih:
-

-

v odnosu do naravnega okolja: optimalno uporabiti okoljske vire, vzdrževati ekološke
procese in pomagati pri ohranjanju naravnih virov ter biološke raznovrstnosti;
v odnosu do socio-kulturnega okolja: spoštovati socio-kulturno avtentičnost lokalne
skupnosti, vzdrževati njeno kulturno dediščino in tradicionalne vrednote, prispevati k
medkulturnemu razumevanju ter strpnosti;
v odnosu do ekonomskega okolja: zagotavljati dolgoročno ekonomsko delovanje,
nuditi pravično razdelitev socio-ekonomskih koristi vsem interesnim skupinam,
nudenje stabilne zaposlitve in prispevek k zmanjševanju revščine v skupnostih.

Vsi trije stebri so medsebojno odvisni, lahko se podpirajo ali so si nasprotni. Trajnostni
turizem pomeni iskanje ravnotežja med njimi. V zadnjih letih se trem stebrom dodaja še vidik
podnebnih sprememb (UNWTO, 2005), katerega cilj je zmanjšati vpliv turizma na podnebje
in povečati prilagajanje turizma podnebnim spremembam. Dejstvo je, da so podnebne
spremembe postale del vsakdana tudi zaradi negativnih posledic, ki jih povzroča turizem. Ker
v naravi vse poteka vzajemno, imajo tudi podnebne spremembe negativni vpliv na turizem.
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Višanje morske gladine, suše, poplave, krčenje ledenikov, pomanjkanje snega pozimi in
vročinski valovi poleti že vplivajo na spremembo turističnih tokov. Nižje ležečim smučiščem
v Sloveniji se vse pogosteje zgodi, da ni dovolj snega za obratovanje ali da je sezona
smučanja zelo kratka. Rešujejo pa jih poletni turisti, ki se zaradi vročinskih valov v
Sredozemlju vse rajši umaknejo na višja območja, ki pomenijo prijetno ohladitev.
UN WTO in UNEP sta določila 12 ciljev za trajnostni turizem (UNEP & UNWTO 2005, str.
18–19):
1. Ekonomska sposobnost, ki zagotavlja konkurenčnost turističnih destinacij in podjetij,
da lahko še naprej ustvarjajo dolgoročne koristi. Gre za ustvarjanje pogojev za
možnost poslovnega napredka z raziskavami bodočih trendov.
2. Lokalna prosperiteta, ki pomeni povečevanje prispevka turizma k ekonomskemu
uspehu destinacije. Odtekanje denarja drugam se mora minimalizirati, za kar pa se
lahko poskrbi z uporabo lokalne delovne sile in lokalnih produktov (povezovanje
turizma s kmetijstvom).
3. Kvaliteta zaposlitve, z okrepitvijo števila in kakovosti lokalnih služb, brez rasne,
spolne ali katere druge diskriminacije. Velikokrat je delo v turizmu samo sezonskega
tipa, s slabimi delovnimi pogoji in nizko plačo, zato bi bilo potrebno poskrbeti
oziroma iskati možnosti za delovanje nastanitve ali drugih objektov skozi celo leto,
kar bi omogočilo stalno zaposlitev.
4. Socialna pravičnost oziroma prizadevanje za pravično razdelitev koristi od turizma v
celotni destinaciji vključno z izboljševanjem možnosti za zaslužek revnih z
vključevanjem v dobavno verigo.
5. Zadovoljstvo obiskovalcev, s skrbjo za varno, zadovoljivo izkustvo, dosegljivo za
vsakogar, ne glede na spol, raso ali karkoli drugega.
6. Lokalni nadzor, ki vključuje lokalne skupnosti v planiranje in odločanje glede
upravljanja ter prihodnjega razvoja turizma na njihovem območju.
7. Blaginja lokalnih skupnosti, izboljševanje kvalitete življenja, socialnih struktur in
denarnih sredstev, nudenje udobja ter sistemov za oskrbo, z izogibanjem socialni
degradaciji ali izkoriščanju. Potrebno je skrbno planiranje, da lokalna skupnost ne trpi
zaradi negativnih učinkov turizma, kot so prometni zamaški, hrup in nespoštljivo
vedenje ter tekmovanje za osnovne dobrine, kot je voda.
8. Kulturno bogastvo, spoštovanje kulturne dediščine, tradicij in značilnosti destinacije.
9. Naravna celovitost pomeni izogibanje degradaciji okolja in vzdrževanje oziroma
izboljševanje kvalitete pokrajine, tako urbane kot ruralne.
10. Biotska raznovrstnost z ohranjanjem naravnih območij, habitatov in prostoživečih
živali ter rastlin in kar najbolj zmanjšati škodo, ki se jim povzroča.
11. Učinkovitost virov z zmanjševanjem uporabe redkih in neobnovljivih virov v procesu
razvoja ter delovanja turističnih objektov in storitev.
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12. Ekološka čistost, ki jo dosežemo z zmanjševanjem onesnaževanja zraka, zemlje in
vode ter proizvajanja odpadkov s strani turistov in turističnih podjetij.
Teh dvanajst ciljev predstavlja velik izziv za turizem, hkrati pa predstavlja pomembnost
turizma za trajnostni razvoj. Vsi cilji so enako pomembni, zato je med njimi potrebno stalno
usklajevanje. Pri tem morajo sodelovati vsi zainteresirani za nadaljnji razvoj turizma (Mihalič,
2006).
Trajnostni razvoj turizma zahteva politično podporo, sodelovanje vseh udeležencev v procesu,
oblikovanje dogovora in dobro informacijsko ter tržno komunikacijsko podporo (Sibila Lebe,
2006a). Ministrstva bi morala skrbeti za izpolnjevanje načel trajnostnega razvoja, vendar jih
kljub temu, da so bila v Sloveniji sprejeta na najvišji ravni, v praksi uresničujemo prepočasi.
Zaradi povezanosti številnih sektorjev lahko turizem pomembno prispeva k trajnostni
gospodarski rasti in prehodu v nizko ogljično družbo. Sodelovanje različnih vladnih resorjev
je ključnega pomena za dosledno izvedbo načel in dosego zastavljenih ciljev (Strategija
razvoja slovenskega turizma 2012–2016, 2012). Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo naj bi skrbelo za enake pogoje dela delovnih organizacij in posameznikov,
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bi moralo biti zadolženo za pogoje koriščenja okoljskih
dobrin namenjenih turizmu, Ministrstvo za zdravje pa z zagotavljanjem zdravega okolja in
prehrane. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naj bi prispevalo k varnemu prometu,
Ministrstvo za notranje zadeve naj bi skrbelo za varnost, Ministrstvo za obrambo pa za
preventivo in potrebno pomoč. Bistvenega pomena je tako medsebojno sodelovanje
ministrstev in sodelovanje z drugimi akterji v turizmu. Prav tako bi morali spodbujati
gospodarske subjekte k uvedbi programov kakovosti, hkrati pa poskrbeti tudi za nadzor
uresničevanja le-teh. V tujini je že razvita praksa enotnih turističnih nadzorno-kontrolnih
mehanizmov (Sibila Lebe, 2006a).
UNWTO in UNEP (UNEP & UNWTO 2005, str. 21–24) sta za dosego ciljev vladi predlagala
tudi instrumente, ki jih glede na njihov glavni namen združujeta v:
1. Meritvene instrumente, uporabljene za določitev ravni turizma in njegov vpliv ter za
vzdrževanje seznanjenosti s potencialnimi spremembami.
2. Ukazne in kontrolne instrumente, ki omogočajo vladam izvajanje striktne kontrole nad
vidiki razvoja in aktivnostmi, podprtimi z zakonodajo (zakoni, predpisi, prepovedi,
dovoljenja).
3. Ekonomske instrumente, ki v finančnem smislu vplivajo na vedenje in vpliv ter
pošiljajo signale skozi trg (ekološki davki in subvencije).
4. Prostovoljne instrumente, ki spodbujajo prostovoljno spoštovanje trajnostnih pristopov
in praks s strani vseh deležnikov (ekološki kodeksi, certificiranje, prostovoljni
prispevki).
5. Podporne instrumente, skozi katere vlada lahko vpliva in spodbuja podjetnike in
turiste k bolj trajnostnemu ravnanju in aktivnostim (zagotavljanje infrastrukture in
financiranje managementa).
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Možnost združevanja ekoloških in ekonomskih ciljev in zavedanje pomembnosti
preprečevanja onesnaževanja sta povzročila nove, moderne koncepte ekološkega
managementa, ki ponuja nove odnose, organizacijske strukture in aktivnosti (Mihalič, 2009).
Trenutno imamo tri temeljne koncepte pristopov k trajnostnemu turizmu. Prvi je, da bi vse
vrste turizma morale biti bolj trajnostne, pristopi in rešitve se ne bi smeli osredotočati le na
določene produkte in območja. Drugi temeljni koncept priznava, da je potrebno trajnostne
strategije in politike turizma oblikovati na podlagi dveh vidikov, učinki na turizem in učinki
turizma. Zadnji, tretji koncept, pa je soodvisnost med trajnostjo in konkurenčnostjo. Turizem
je lahko trajnosten samo v primeru, da je tudi konkurenčen, drugače posel propade in nima
možnosti pozitivnega prispevka. Obratno pa velja tudi, da je turizem lahko veliko bolj
konkurenčen, če je trajnosten, saj tako ohranja okolje primerno za nadaljnji razvoj turizma
(Joining forces … 2010).
Omembe vredno je tudi nujno razlikovanje med pojmoma ekoturizem in trajnostni turizem,
med katerima velikokrat prihaja do zamenjave ali enačenja. Ekoturizem je samo ena od oblik
turizma, medtem ko pojem trajnostni turizem pomeni koncept, ki se udejanja na vseh
področjih in v politikah turističnega razvoja. Ne gre za posebno zvrst turizma, temveč za
prizadevanje, da bi vse oblike turizma postale bolj trajnostne (Strategija razvoja …, 2012).
3.1. TRAJNOSTNI TURIZEM V SLOVENIJI
Od osamosvojitvene vojne pa do danes se je na področju razvoja turizma v Sloveniji zgodilo
veliko. Leta 1995 je Državni zbor RS sprejel Resolucijo o strateških ciljih na področju razvoja
turizma, v kateri so načrtovali ustanovitev institucije Center za promocijo turizma, ki je leto
kasneje že pripravil prvi dokument Indeks 365, ki naj bi bil prva prava strategija trženja
slovenskega turizma. V tistih časih nihče ni razmišljal o trajnostnem turizmu, ampak
predvsem o tem, kako se uveljaviti na turističnem trgu kot prepoznavna destinacija s
kakovostno ponudbo. Leta 1999 se je Center za promocijo turizma preimenoval v Slovensko
turistično organizacijo. Istega leta je bila ustanovljena prva visoka šola za turizem. V prvem
desetletju 21. stoletja se, kljub temu da je prioriteta še vedno krepitev turističnega
povpraševanja in ponudbe, začnejo razvijati ideje o usmeritvi v trajnostni razvoj.
V najnovejši strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–2016 si že na samem začetku lahko
preberemo vizijo: » V letu 2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo
kot zelo uspešen gospodarski sektor narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni
blaginji in ugledu naše države v svetu.« Iz tega je razvidno, da bo v prihodnosti razvoja
turizma v Sloveniji pomembna predvsem kvaliteta, sekundarna, a še vedno zelo pomembna,
pa tudi kvantiteta. V prihodnjem obdobju je tako načrtovano predvsem usmerjanje razvoja
turizma v naravnem okolju in na načine, ki ne bodo vplivali na izgubo habitatov ali kako
drugače povzročali motnje živali ter rastlin. Zelo pomembno je prizadevanje za večjo porabo
obnovljivih virov energije, vode in trajnostno pridelane hrane, zmanjševanje emisij CO2 ter
trajnostno ravnanje z odpadki (Strategija razvoja …, 2012). Lahko bi rekli, da je trajnostni
turizem razvojna priložnost Slovenije, saj med vsemi produkti, ki jih lahko ponudimo, najbolj
izstopa prav naravno okolje. Poslanstvo najnovejše strategije je na trajnostni način ustvarjati
velik del ekonomskega in družbeno-kulturnega blagostanja, prihodkov in zaposlitev, hkrati pa
tudi prispevati k večji mednarodni prepoznavnosti na podlagi mednarodno priznanih
proizvodov z visoko dodano vrednostjo (Hribar, 2011).
Za turizem v Sloveniji bi lahko rekli, da je ena izmed najmočnejših panog našega
gospodarstva, saj v zadnjih desetih letih izkazuje izrazito pozitivna gibanja. Raste tako število
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turistov in prenočitev kot priliv iz turizma (Strategija razvoja …, 2012). Tudi število
zaposlenih v tem sektorju narašča, po oceni WTTC (Svetovni turistični in potovalni svet) pa v
Sloveniji ustvarja kar 12,1 % BDP. Če tri stebre trajnostnega koncepta turizma prenesemo v
slovensko okolje, bi lahko rekli, da je turizem spodbujevalec na vseh področjih. V
ekonomskem smislu ustvarja 12,1 % BDP Slovenije in v izvozni bilanci zavzema 40 % izvoza
storitev, v okoljskem smislu spodbuja ohranjanje narave in kulturne dediščine ter je promotor
trajnostnega koncepta razvoja države, v družbenem pa ima izrazito pozitiven vpliv na
uravnotežen regionalni razvoj in povečanje prepoznavnosti ter ugleda v mednarodnem
prostoru (Banka Slovenije, 2011; cv: Strategija razvoja …, 2012).
4. EKOLOŠKI MANAGEMENT
Pojem management pomeni ustvarjalno reševanje problemov, ki se pojavljajo na področju
planiranja, organiziranja, vodenja in pregledovanja razpoložljivih virov pri doseganju ciljev,
poslanstva ter razvoja podjetja. Gre za proces spoznavanja in analize problemov, ugotavljanje
vzrokov, določanje ciljev in načinov, kako jih doseči, ter vodenje zaposlenih v podjetju
(Higgins, 1991). Na kratko, management pomeni usklajevanje nalog in dejavnosti za dosego
postavljenih ciljev (Možina in sod, 1994).
V primeru, ko se turizem šele začenja, je ekološka kakovost dana sama po sebi, v primerih že
razvitega pa gre za premišljen, na novo ustvarjen rezultat naporov ekološkega managementa.
Med današnjimi temeljnimi nalogami managementa je tako tudi skrb za okolje, ki predstavlja
tako poslovno kot družbeno nujnost. Skrb za varstvo okolja bi danes že morala biti del
poslovnih ciljev vsakega večjega ali manjšega podjetja. Predvsem bi se morali osredotočiti na
preprečevanje novih onesnaženj, hkrati pa poskrbeti še za območja onesnaževanja iz
preteklosti (Mihalič, 1999). Management je tako dobil še eno novo podvejo – ekološki
management, ki pomeni okolju prijazno vodenje podjetja, ki poizkuša v vseh fazah delovanja
zmanjšati negativne učinke na okolje (Vuk, 2000). Lahko bi rekli, da trajnostni razvoj turizma
predpostavlja odgovoren odnos do okolja, ekološki management pa je tehnika, ki to omogoča.
Za podjetja je okoljevarstveno razmišljanje strateškega pomena, saj se ekološka prizadevanja
in tržno gospodarstvo medsebojno dopolnjujeta. Dobiček in okolje se usklajujeta, koncept
prizadevanj za neobremenjeno okolje pa lahko pomeni nova tržišča, povečevanje tržnega
deleža, poslovanje z dobičkom, večjo konkurenčnost in manjšo možnost negativne publicitete.
Uvajanje ekološkega poslovanja pomeni prilagajanje in spremembo vedenjskih vzorcev vseh
zaposlenih v podjetju, saj ne gre le za spremembe pri upravljanju in vodenju, ampak tudi
aktivnem sodelovanju ter podpori zaposlenih. Primarno je zaposlene, sekundarno pa tudi tiste,
ki hotelsko nastanitev koristijo, potrebno vseskozi osveščati in informirati o pomenu varstva
okolja. Cilj informiranja je aktivno izvajanje ekološke politike (Sibila Lebe, 2006a). Trenutno
so vsa priporočila in smernice prostovoljna ter jih ponudnikom turističnih storitev ni potrebno
spoštovati. Tako se le redki odločajo za takšno usmeritev in gradnjo blagovne znamke na
račun varovanja okolja. Na določena področja bi vsekakor morala poseči država z zakonskimi
določili in tako prispevati k hitrejšemu razvoju ekološkega poslovanja. Še bolje pa bi bilo, da
bi ponudniki turističnih storitev sami prevzeli pobudo in ne le sledili minimalnim zakonskim
standardom.
Z uvedbo ekološkega poslovanja bi prav vsako hotelsko podjetje lahko pripomoglo k
razbremenitvi okolja in si hkrati dolgoročno znižalo stroške obratovanja, kar bi seveda
neposredno pripomoglo tudi k večji poslovni uspešnosti.
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Uspešnost ekološkega poslovanja v hotelih je odvisna od moralne in materialne podpore vseh
udeleženih v procesu (lastnikov, managementa, tržnega komuniciranja, zaposlenih,
dobaviteljev, kupcev …). Izhodišča pri uvajanju ekološkega poslovanja v hotelskem obratu so
najprej okoljska etika in zahteve ter pričakovanja vse bolj zahtevnih uporabnikov.
Upoštevanje okoljske zakonodaje, optimizacija stroškov in povečevanje dobička, hkrati pa
ustvarjanje boljše podobe podjetja kot okolju prijaznega turističnega namestitvenega obrata
(Sibila Lebe, 2006b). Pri večjih hotelskih kompleksih je za uspešno uvedbo in kasneje tudi
delovanje ekološkega poslovanja najprej potrebno ustanoviti skupino zaposlenih, ki skrbi za
uresničevanje temeljnih načel in ciljev, ki so bili zadani. Pomembno je, da se zaposlene, ki
aktivno sodelujejo pri idejah za racionalizacijo stroškov in upoštevanju ekoloških smernic,
primerno nagradi, saj to pomeni spodbudo za tiste, ki tega še ne počnejo. Hkrati je
priporočljivo vključiti zunanjega svetovalca, ki zagotavlja ustrezno strokovno podporo.
Skupina mora najprej izvesti analizo stanja v hotelu, na podlagi te pa izbrati najprimernejši
način uvedbe ekološkega poslovanja. Pri tem se mora upoštevati stopnjo ekološke
osveščenosti, vrsto poslovnega procesa, tehnologijo, zahteve uporabnikov … Vseskozi je
potrebna kontrola in hkrati, po potrebi, preoblikovanje ciljev ter strategij v skladu s časom in
trenutnimi novostmi ter trendi (Sibila Lebe, 2006b).
Hotelske menedžerje v sedanjem času zanimajo predvsem finančni prihranki. Nastanitve, ki
se usmerjajo v zeleni turizem, zaradi učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
znižujejo stroške. Jasno je tudi, da bodo v prihodnosti cene naftnih derivatov in zemeljskega
plina še naraščale, zato je raba obnovljivih virov energije vse bolj smiselna tudi iz finančnega
vidika. Ker je povpraševanje po do okolja prijaznih izdelkih vse večje, so se posledično cene
znižale, izdelki pa postali bolj dostopni tudi za manjša podjetja. Nastanitveni objekti si lahko
z ekološkim managementom znižajo ekološke takse in podobne dajatve (Priročnik …, 2010).
Kukec (2010, str. 6) v krajši raziskavi ugotavlja, kako je možno enostavno imeti pozitivne
učinke na okolje in ob tem znižati stroške poslovanja. Simulacije so bile narejene na manjšem
hotelu s 100 sobami, vendar zaradi variabilnosti stroškov podoben izračun velja tudi za večje
hotelske objekte. Z uvedbo ozonske pralnice, programskega nadzora nad osebnimi računalniki
in tiskalniki ter LED svetili lahko letno prihranimo do 36.000 evrov. Kljub temu, da se pri
ekološkem managementu vse začne in konča pri prihrankih, se pojavljajo še številni drugi
pozitivni učinki. Druga prednost je večja privlačnost za investitorje, ki si zaradi nestabilnih
razmer želijo zmanjšati tveganje investicij. Okolju prijazna in družbeno odgovorna podjetja so
zato vse bolj zanimiva za investitorje. Trajnostno usmerjene nastanitve bodo imele prednost
tudi pri prijavah na razne razpise na državnem nivoju in nivoju Evropske unije. Nastanitve z
okoljskimi certifikati bodo najverjetneje imele prednost na razpisih za sofinanciranje
novogradenj in prenove. Hoteli, ki si prizadevajo za uvedbo ekološkega managementa, si
prizadevajo za bolj poglobljeno izkušnjo gosta, kar pomeni večje zadovoljstvo in večji delež
stalnih strank. Hkrati se z zelenim konceptom lahko učinkoviteje nagovarja zahtevnejše
goste, ki so za kakovostnejšo ponudbo pripravljeni plačati tudi višjo ceno (Priročnik …,
2010). Dilema je, ali je višja cena upravičena in ali jo bo možno ohranjati tudi, ko bo ekološki
management nekaj vsakdanjega.
Ocena je, da je dva do pet odstotkov turistov posebna tržna niša, ki se za počitnice odloči na
podlagi prijaznosti do naravnega, kulturnega in socialnega okolja. Trideset do šestdeset
odstotkov jih pri rezervaciji upošteva vidike trajnosti, vendar daje prednost drugim vidikom,
kot so država, regija, cena, vrsta nastanitve, vzdušje, znane znamenitosti in aktivnosti …
(Easy access to eco-labelled product, 2008).
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4.1. EKOLOŠKI MANAGEMENT V SLOVENIJI
Kljub počasnemu napredku bi lahko rekli, da v Sloveniji turistična podjetja ekološkega
managementa še vedno večinoma ne izvajajo kot nujen sestavni del poslovanja. Čeprav se
zavedajo, da so posledice lahko samo pozitivne, jih visok stroškovni vložek večinoma odvrne
od izvajanja ekološke poslovne politike (Sibila Lebe, 2006a). Raziskav o ekološki
odgovornosti, turistični ekološki etiki, odnosu turizma do okolja in do koncepta trajnostnega
razvoja turizma v Sloveniji skoraj nimamo (Mihalič, 2007). Edina obširnejša analiza stanja v
slovenskih hotelih je bila izvedena leta 2006 s strani Ministrstva za gospodarstvo. Glavna
ugotovitev je bila, da imajo slovenski hoteli nizko stopnjo ekološke urejenosti in naravnanosti
ter da izvajanje ekološkega managementa ne sodi v njihov koncept kakovostnega poslovanja
(Sibila Lebe, 2006a). Zaradi negativnih rezultatov je bil istega leta izdan Program ekološke
ureditve in posodobitve slovenskih hotelov, ki ponuja osnovne informacije ter ukrepe za
uvajanje ekološkega managementa v slovenske hotele (Sibila Lebe, 2006b). Leta 2009 je
Slovenska turistična organizacija izvedla raziskavo o odnosu menedžerjev v slovenskih
turističnih podjetjih do podnebnih sprememb in zelenega turizma, leto kasneje pa izdala
Priročnik za hotele za razvoj trajnostnih poslovnih modelov (Priročnik …, 2010). V
nadaljevanju diplomskega dela je raziskano, ali smo v Sloveniji v zadnjih šestih letih dosegli
napredek na tem področju. Za redka podjetja v turističnem sektorju, ki so ekološko poslovanje
že prepoznala kot poslovno priložnost, lahko rečemo, da imajo nekaj korakov prednosti pred
ostalimi. Okoljska problematika je namreč postala eden izmed ključnih izzivov na globalni
ravni. Vrednote in obnašanje potrošnikov se hitro spreminjajo, saj raziskave kažejo, da so vse
bolj naklonjeni zelenim možnostim (Priročnik …, 2010). Da ima skrb za okolje že vpliv na
odločitve glede potovalnih načrtov, je leta 2009 izrazilo kar 31 % Evropejcev, zagotovo pa bo
ta delež le še naraščal (Eurobarometer, 2009).
Turistična podjetja bi bilo potrebno spodbuditi k uvajanju ekološke politike s predstavljanjem
ekološko naravnanega poslovanja kot poslovne priložnosti. Nekateri ekološki standardi so v
Sloveniji že uveljavljeni in zagotavljajo visoko kakovost specialne turistične ponudbe ter
varovanje potrošnikov in okolja (Sibila Lebe, 2006a).
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4.2. SPODBUJANJE EKOLOŠKE KAKOVOSTI V TURIZMU (povzeto po Programu
celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu, 2004)
V današnjih časih vse več turistov ceni ekološko kakovost destinacije in napore, ki jih
ponudnik nastanitve vlaga v ekološko delovanje. Zaradi tega se vse več podjetij odloča za
ekološki management in sodelovanje v različnih ekoloških programih. Program za
spodbujanje ekološke kakovosti v turizmu je opredeljen kot ekološki management turističnega
ponudnika (proizvoda, podjetja ali destinacije) in mora hkrati vsebovati nek fizični dokaz, kot
je listina, certifikat … Izkazovati mora neodvisen nadzor in jasno ekološko usmerjenost. Ena
od možnih klasifikacij vsebuje naslednje skupine ekoloških programov:
·
·
·
·
·
·

ekološki kodeksi;
ekološke nagrade/tekmovanja;
ekološke označbe, ki zajemajo znake ekološke kakovosti;
ekološke označbe, kot so ekološki znaki za zmanjševanje negativnih vplivov na
okolje;
sistemi ekološkega managementa, ki vključujejo ekološko strategijo in razvoj, kot na
primer ekološki ISO standardi in EMAS;
druge vrste ekoloških aktivnosti v turizmu.

Področja obravnave ekološke problematike v turizmu zadevajo turistično ponudbo in
turistično povpraševanje. Na strani turistične ponudbe so zelo heterogeni nosilci ekoloških
aktivnosti, ki jih lahko povzamemo iz španske standardizacije turističnih storitev (AENOR,
2004), ki loči:
·
·
·
·
·

storitve nastanitvenega sektorja, kot so hoteli in turistični apartmaji, šotorišča,
turistične kmetije ter zdraviliški centri;
storitve prehrambnega sektorja (restavracije …);
storitve javnega sektorja, kot so kongresni centri, naravna zaščitena območja, turistični
informacijski centri …;
prostočasne storitve – na primer smučarski centri;
storitve posredniškega sektorja, turističnih agencij in organizatorjev potovanj.

Klasifikacijo bi bilo potrebno dopolniti, saj ne zajema prebivalstva in turistov, ki so prav tako
nosilci ekološkega obnašanja ter pomemben člen pri uvajanju trajnostnega turizma.
Na strani turističnega povpraševanja so vključeni tudi turisti, pri katerih koncept trajnostnega
razvoja turizma predpostavlja določeno okoljsko osveščenost. Seveda pa bi morali turistični
ponudniki izvajati aktivnosti, ki dvigujejo okoljsko zavest turistov.
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4.2.1. EKOLOŠKI KODEKSI
Ekološki kodeksi velikokrat pomenijo začeten korak pri uvajanju ekološkega managementa in
predstavljajo skupek načel, ki opredeljuje okolju prijazne načine obnašanja. V turizmu so le-ti
namenjeni različnim ciljnim skupinam – nastanitvam, turistom, organizatorjem potovanj,
turističnim agencijam … Turistična zveza Slovenije promovira Etični kodeks Svetovne
turistične organizacije (The Global Code of Ethics for Tourism), s katerim so postavljeni
temelji za razvoj trajnostnega turizma v prihodnosti.
Genot (1995) kodekse razlikuje glede na to, komu so namenjeni – turistom, gostujoči
skupnosti ali turističnemu podjetju. Fenell (2000, str. 257) pa razlikuje kodekse, ki temeljijo
na filozofsko-vrednostnih stališčih (npr. spoštuj krhkost zemlje) in kodekse, ki se nanašajo na
praktično ravnanje.
Eden od bolj znanih kodeksov v Sloveniji je Kodeks poslovnih in etičnih pravil, ki člane
obvezuje k profesionalnemu delovanju in zaščiti potrošnika, ki ga je uvedlo Združenje
turističnih agencij Slovenije (Kodeks poslovnih in etičnih pravil, 2003).
4.2.2. EKOLOŠKE NAGRADE/TEKMOVANJA
Ekološke nagrade so v nekaterih državah zelo popularen instrument, s katerim javni sektor ali
turistična združenja nagrajujejo izjemne ekološke dosežke. Ena izmed najbolj poznanih in
prestižnih v mednarodnem pomenu je ekološka nagrada Turizem za jutri (The Tourism for
Tommorow Award). Nagrado je ustanovila Federacija organizatorjev potovanj že leta 1989,
da bi spodbudila aktivnosti za ohranjanje okolja s strani turističnih storitev. Podeljuje se v
različnih kategorijah, ciljna skupina pa so organizatorji potovanj, individualni hoteli in
hotelske verige, narodni parki ter aktivnosti povezane s turizmom. Zadnji zmagovalec na
področju nastanitvenih zmogljivosti leta 2012 je Inkaterra Peru, ki upravlja kar pet hotelov na
najvišji ravni ekološke zavesti (WTTC, 2012).
V Sloveniji nimamo omembe vrednih ekoloških nagrad, čeprav so v Programu celovitega
spodbujanja kakovosti v turizmu predvideli uvedbo Slovenske nacionalne nagrade za
ekološko kakovost v turizmu. Nagrada bi pripomogla k ekološkemu razmišljanju in ravnanju
v turizmu. Nagrajeni ekološki programi bi bili s strani države nato tudi finančno podprti. V
Programu poudarjajo dobro stran ekološke nagrade, ki se lahko podeljuje tudi za ekološke
rešitve, ki niso sistemske in tako nagrajuje tudi samo ekološko usmerjenost.
4.2.3. ZNAKI EKOLOŠKE KAKOVOSTI
Znaki ekološke kakovosti v turizmu so relativno redki, obstajajo pa številni ekološki
zemljevidi, iz katerih se da razbrati kakovost vode, zraka … Med bolj poznane spada Modra
zastava, ki informira o kakovosti kopalnih voda, saj je mednarodno priznano ekološko
priznanje za naravna kopališča ob morju, jezerih in za marine. Podeljen je kar 3.849 naravnim
kopališčem in marinam v 46 državah. Slovenijo po številu prehitita samo še Nizozemska in
Švedska. Velja eno turistično sezono oziroma eno leto (Modra zastava, 2013).
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4.2.4. SISTEMI
EKOLOŠKEGA
MANAGEMENTA,
KI
VKLJUČUJEJO
EKOLOŠKO STRATEGIJO IN RAZVOJ KOT NA PRIMER EKOLOŠKI ISO
STANDARDI IN EMAS
Za primer vzamemo ISO 14000, ki se ukvarja z različnimi vidiki ravnanja z okoljem.
Zagotavlja praktična orodja za podjetja in organizacije, ki želijo prepoznati in obvladati
njihov vpliv na okolje ter nenehno izboljševati okoljsko uspešnost. Poudarek na ravnanju z
okoljem vsebuje ISO 14001:2004, ki določa merila za sistem ravnanja z okoljem in pomaga
podjetju ali organizaciji, da vzpostavi učinkovit sistem ravnanja z okoljem. Lahko ga
uporablja katerakoli dejavnost ali sektor (ISO, 2013). Nastanitve v Sloveniji, ki so uspele
pridobiti ISO 14001:2004, so Terme Snovik, Terme Olimia, Thermana, Zdravilišče Radenci
in Belvedere (Podjetja z okoljskimi priznanji, 2012).
EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je orodje za ocenjevanje, poročanje in
izboljšanje okoljske učinkovitosti. Shema je bila sprva omejena le na družbe v industrijskih
sektorjih, od leta 2001 pa je odprta za vse gospodarske sektorje (EMAS, 2013). Z
zagotavljanjem večje odprtosti, odkritosti in periodičnega obnavljanja preverjenih okoljskih
informacij gre za nadgradnjo ISO 14001. V Sloveniji vključevanje v sistem EMAS omogoča
Agencija Republike Slovenije za okolje, ki izda odločbo o registraciji za tri leta, potem pa je
potrebna ponovna ocena stanja (Kaj pomeni EMAS, 2013). Trenutno v turističnem sektorju
pridobitelja sheme EMAS v Sloveniji še nimamo (Podjetja z okoljskimi priznanji, 2012).
Slika 1: Znak EMAS

Vir: Kaj pomeni EMAS, 2013
4.2.5. EKOLOŠKE OZNAČBE
Turistične strategije držav, ki pospešujejo razvoj turizma, dajejo kakovosti integralni pomen
za razvijanje konkurenčne usposobljenosti in tudi za medsebojno primerljivost kakovosti
turistične industrije. Za nadaljnji razvoj je pomembno oblikovanje in uvajanje kakovostnih
standardov kot element pospeševanja razvoja turističnih storitev in primerljivosti kakovosti
(Program celovitega …, 2004).
»Ekološko označevanje je tržno skladen, administrativno podeljevan instrument ekološke
politike«. Motivira potrošnike k izbiri okolju prijaznejših proizvodov in tako prispeva k
strukturnim spremembam v gospodarstvu v smeri okolju manj škodljive proizvodnje (Mihalič,
1995, str. 121). OECD ekološko označevanje opredeljuje kot prostovoljno podelitev znakov s
strani javnega ali zasebnega organa z namenom informiranja potrošnikov. Hkrati gre za
promoviranje produktov, ki so okolju prijaznejši kot ostali konkurenčno podobni produkti
(OECD, 1991).
Začetki segajo v devetdeseta leta, ko je porast iniciativ za označevanje in certificiranje v
večini glavnih gospodarskih panog postal zanimiv tudi za turizem. Večina okoljskih
programov v turizmu se je začela v srednjih do poznih devetdesetih, vendar pa so bili temelji
položeni že prej. Številna podjetja so certificiranje videla kot način za promocijo trajnostnega
razvoja (Honey, Stewart, 2002). Prvi okoljski znak, Modri Angel, naj bi izdala Zvezna
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republika Nemčija leta 1978 (OECD, 1991). Veliko hotelov je tako sredi devetdesetih začelo
z recikliranjem odpadkov, možnostjo izbire glede pranja brisač in posteljnine, inštalacijo
kotličkov z možnostjo manjše porabe vode, energijsko učinkovitim razsvetljevanjem (Honey,
Stewart, 2002).
Danes je ekološko označevanje med turističnimi namestitvami v svetovnem merilu zelo
razširjeno in vedno bolj pridobiva na pomenu. Bilo naj bi okoli 260 prostovoljnih iniciativ, ki
vključujejo turistične kodekse ravnanja, znake, nagrade in primere dobrih praks. Od teh so
104 certifikacijski programi in programi ekološkega označevanja, ki nudijo logotip, oznake
odobritve ali nagrade, ki kažejo na dobro prakso (Honey, Stewart, 2002).
Označevanje delimo na obvezno, ki ga predpisuje država, in neobvezno oziroma prostovoljno,
ki ga vzpostavijo različne interesne skupine ob pomoči strokovnjakov. Da se neobvezne
sheme uspešno razširijo na trgu in postanejo splošno priznane, je pomembno, da so merila za
ocenjevanje dostopna javnosti. Kriteriji morajo temeljiti na mednarodnih, evropskih ali
panožnih standardih, pripraviti pa jih mora skupina priznanih strokovnjakov. Prav tako
morajo biti javnosti dostopne informacije o članih strokovne skupine, znak pa mora
podeljevati zaupanja vredna institucija. Veljavnost oznake mora biti časovno omejena, pravila
podrobno opredeljena, hkrati pa je predvideno redno preverjanje izpolnjevanja kriterijev.
Shema označevanja je neprofitna, oznaka pa je vezana na izdelek, ne proizvajalca. Pomembno
je, da uporabnik tudi dejansko občuti razliko v kakovosti izdelka, ki je pridobil določeno
oznako in je javnosti enostavno dostopen seznam izdelkov, ki jo imajo. Hkrati mora biti
zagotovljena dobra promocija in vsebinska predstavitev oznake (Mihalič, 2003). Uvajanje
mednarodno primerljivih standardov kakovosti prinaša številne pozitivne učinke. Primarno
pomeni podporo turistom pri izbiri kakovosti turističnih storitev in mednarodno
prepoznavnost turističnih blagovnih znamk, standardi kakovosti pa so tudi orodje za
zagotavljanje nadzora nad kakovostjo (Program celovitega …, 2004).
Med bolj znane ekološke označbe spada ECOTEL, ki ga lahko pridobijo zgolj hoteli, ki
upoštevajo različne okoljske in socialne kriterije, osnovan pa je na podlagi petih temeljnih
globusov okoljske odgovornosti. Vsak predstavlja nagrado za določeno področje – zavezanost
okolju, upravljanje z odpadki, energijsko učinkovitost, varčevanje z vodo, izobraževanje
zaposlenih in družbeno odgovorno delovanje (ECOTEL, 2013) Green Globe 21 pa je
mednarodni program ekološkega delovanja v turistični dejavnosti, katerega namen je
opredeliti turistična podjetja in destinacije, ki skrbijo za okolje in delujejo v skladu z
ekološkim managementom (Lebe, 2006). V Sloveniji sta Green Globe uspešno pridobila
Bohinj Park EKO Hotel in Hotel Mons.
V Sloveniji se še posebej priporoča uvedba EU znaka za okolje za turistične nastanitvene
zmogljivosti. Avtorji Programa ekološke ureditve iz leta 2006 namreč menijo, da je EU znak
za okolje med najlažje pridobljivimi, z najmanjšim vložkom časa, kadrov in finančnih
sredstev. Prav tako je na območju EU dobro poznan, ravno od tu pa v Slovenijo prihaja največ
turistov. Stroški pridobitve znaka in letna uporabnina so za večino podjetij sprejemljivi,
postopek pridobitve znaka pa naj bi bil relativno enostaven. Z uvedbo novega, lastnega znaka
za okolje, se večina hotelirjev ne strinja (Sibila Lebe, 2006a), niti ni smiselno uvajati in
promovirati novega znaka za okolje, saj lahko iz uvedbe znaka za okolje EU vidimo, da je
implementacija v širšo družbo dolgotrajen ter zahteven proces. EU znak za okolje je
učinkovito tržno komunikacijsko orodje za privabljanje novih, okoljsko bolj osveščenih
gostov (Sibila Lebe, 2006b).
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5. EU ZNAK ZA OKOLJE = OKOLJSKA MARJETICA
EU znak za okolje je posledica prizadevanja evropske politike, da bi dosegli cilje na področju
trajnostnega razvoja. V svoj pravni red so ga vpeljali leta 1992, pridobitelji pa so zavezani k
trajni strategiji varovanja okolja. Primarno je namenjen potrošniku za iskanje izdelkov in
storitev, ki dokazano sledijo sodobnim standardom varstva okolja, proizvajalcem in trgovcem
pa daje dodano vrednost na njihove proizvode ter hkrati tudi konkurenčno prednost. Kot
potrošniki bi lahko imeli zelo velik vpliv na kakovost proizvodov in zmanjšanje vpliva na
okolje. Z izbiro okolju prijaznih proizvodov in storitev bi prisilili podjetja k ustvarjanju
kakovostnejših izdelkov, ki bi zaradi trpežne oblike ter razpoložljivosti rezervnih delov trajali
dlje. Ob proizvodnji bi porabili manj energije, vode in surovin, hkrati pa bi jih bilo zaradi
premišljene sestave ter rabe snovi lažje reciklirati (Evropski znak za okolje, 2013).
"Shema znaka za okolje EU je posledica strategije trajnostnega razvoja Evropske unije, kot je
bila leta 1997 določena v Amsterdamski pogodbi. Ta pogodba določa tri glavne stebre
trajnostnega razvoja – okolje, družbo in ekonomijo. Evropska trajnostna strategija se navezuje
na obstoječe dokumente UNWTO in OZN (Agenda 21, odločitve komisije ZN za trajnostni
razvoj in turizem, Pobuda organizatorjev potovanj – Tour Operators Initiative), saj so bili na
svetovni ravni bistveni strateški cilji določeni že prej. Evropski turizem torej sprejema
določila Agende 21 in dodaja svoje regionalne posebnosti (Sibila Lebe, 2006b)."
Okoljsko marjetico lahko pridobi izdelek ali storitev, ki izpolnjuje obvezne in del
prostovoljnih kriterijev. Kriteriji so oblikovani na temelju življenjskega cikla, kar pomeni, da
so vključene vse faze, od pridobivanja surovin, proizvodnje, distribucije in v končni fazi tudi
reciklaže. Okoljska merila so skladna z zahtevami standarda ISO 14024 , pravno podlago za
pridobitev znaka v Sloveniji pa predstavlja 31. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06-ZVO1-UPB1 in 49/6-ZMetD) (Znak za okolje EU, 2011). Znak za okolje podeljuje
Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi predpisov določenih s strani EU – skupine
proizvodov oziroma storitev, pogoji, ki jih mora proizvod izpolnjevati in oblika znaka.
Najpomembnejši so Uredba (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.
novembra 2009 o znaku EU za okolje; Odločba komisije 2003/393/ES z dne 22. maja 2003 o
spremembi odločbe Komisije 2000/728/ES z dne 10. novembra o določitvi pristojbin za vlogo
in letnih pristojbin za znak Skupnosti za okolje; 24 posebnih odločb Komisije EU, ki določajo
okoljska merila za posamezne vrste proizvodov in storitev, ki se jim ta znak lahko podeli
(Ecolabel, 2013).
Da lahko pridobitelj uporablja EU znak za okolje, mora poleg posebne pristojbine za vlogo
plačevati še letno pristojbino. Med pridobiteljem znaka in Agencijo Republike Slovenije za
okolje se sklene posebna pogodba, v kateri so določeni pogoji za uporabo.
Slika 2: Oblika EU znaka za okolje

Vir: Uredba št 66/2010 …, 2009
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Slika 3: Neobvezna oznaka s prostorom za besedilo (možnost za izvajalca, da uporabi prostor
namenjen besedilu in uporabi besedilo, ki je določeno v merilih za skupino proizvodov)

Vir: Uredba št 66/2010 …, 2009
Na proizvodu mora biti navedena tudi številka registracije EU znaka za okolje. Pri tem se
xxxx nanaša na državo registracije, yyy na skupino proizvodov, zzzzz pa na številko, ki jo je
izdal pristojni organ.
Slika 4: Številka registracije

Vir: Uredba št 66/2010 …, 2009
Oznaka, neobvezna oznaka s prostorom za besedilo in številka registracije se natisnejo
dvobarvno (zelena Pantone 347 za liste in steblo rože, simbol ϵ, spletni naslov in akronim EU
ter Pantone 279 za vse ostale elemente, besedilo in obrobo) ali črno na beli podlagi ali belo na
črni podlagi (Vir: Uredba št 66/2010 …, 2009).
Znak za okolje se podeljuje naslednjim skupinam proizvodov in storitev:
·
·
·
·
·
·
·

čistila: univerzalna čistila in čistila za sanitarne prostore, detergenti za pomivalne
stroje, detergenti za ročno pranje posode, detergenti za perilo, mila in šamponi;
aparati: pomivalni stroji, toplotne črpalke, žarnice, osebni računalniki, prenosni
računalniki, zamrzovalniki, televizijski sprejemniki, sesalniki za prah in pralni stroji;
izdelki iz papirja: kopirni in grafični papir, izdelki iz tissue papirja;
izdelki za dom in vrt: vzmetnice, talne obloge, notranje barve in laki, sredstva za
izboljšanje tal, tekstilni izdelki;
oblačila: obutev in tekstilni izdelki;
maziva;
turizem: turistične nastanitvene storitve in kampi (Ecolabel, 2013).
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5.1. ZNAK SKUPNOSTI ZA OKOLJE ZA TURISTIČNE NASTANITVENE
STORITVE (The European Eco-label for tourist accommodation service)
Kot priznanje turističnim namestitvenim zmogljivostim, ki spoštujejo okolje, je bil leta 2003
oblikovan EU znak za okolje za turistične namestitve. Leta 2004 je Evropska komisija
oblikovala tudi kriterije za kampe, ki pa lahko za EU znak za okolje zaprosijo od leta 2005
dalje.
Zanj lahko zaprosijo vse vrste namestitvenih zmogljivosti – od hotelov, penzionov, planinskih
koč, zasebnih sobodajalcev, turističnih kmetij in kampov. Uradno je priznan v celotni
Evropski uniji, zaradi česar so trženjski učinki vseevropski. Tisti, ki so znak že pridobili, si
prizadevajo za:
· nižje onesnaževanje zraka (povzročeno z barvami in čistili z vsebnostjo sintetičnih
topil);
· varčnejšo rabo energije in drugih naravnih virov;
· manjše onesnaževanje okolja in okolice (odpoved uporabi pesticidov, gnojil …);
· v ponudbi prehrane uporabljajo ekološko pridelano hrano (Okoljski znak EU
Marjetica, 2012).
EU znak za okolje za namestitvene obrate vsebuje 29 obveznih in 60 neobveznih tehničnih
kriterijev. Vsi obvezni kriteriji morajo biti izpolnjeni, pri neobveznih mora turistična
namestitev doseči vsaj 20 točk. Kadar gostinske storitve (zajtrk), rekreacijske dejavnosti
(savne, bazeni ...) in zelene površine (parki, vrtovi) zagotavlja ista uprava ali lastnik turistične
namestitve, se število točk poveča za tri.
Odločba komisije o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje
turističnim nastanitvenim storitvam je bila sprejeta 9. 7. 2009 in naj bi veljala štiri leta od
datuma sprejetja (Odločba komisije, 2009).
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5.1.1. PRIDOBITEV EU ZNAKA ZA OKOLJE IN FINANCIRANJE
Pridobitev EU znaka za okolje pomeni za potencialnega prijavitelja velik in kompleksen
projekt. Če gre za že obstoječo namestitev, pomeni ogromno prilagoditev, ki s seboj prinesejo
tudi finančne posledice. Predpogoj za pridobitev znaka je torej pozitivno finančno stanje,
volja do sprememb in pridobivanja dokumentacije ter upoštevanje splošnih zahtev. Splošne
zahteve so zahteve Skupnosti, države in lokalne skupnosti. Objekti morajo bit zgrajeni
zakonito, v skladu s predpisi glede ohranjanja krajine in biološke raznovrstnosti. Potrebno je
upoštevati predpise glede varčevanja. Ko se prijavitelju zazdi, da izpolnjuje večino pogojev,
lahko na lastne stroške najame neodvisnega svetovalca, ki opozori na pomanjkljivosti in
stvari, ki jih je potrebno dodatno izpopolniti. Prvotno presojo lahko prijavitelj, na podlagi
zahtev, opravi tudi sam. V Sloveniji je pristojno telo za certificiranje in podeljevanje EU
znaka za okolje za namestitvene zmogljivosti Agencija Republike Slovenije za okolje
(ARSO), ki je v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Prijavitelj mora pristojnemu telesu
posredovati natančno dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje vseh obveznih tehničnih
kriterijev in zadostno število doseženih točk pri neobveznih kriterijih. Dokumente pridobi od
usposobljenih strokovnjakov, ki s podpisom jamčijo za resničnost podatkov. Pred samo
podelitvijo dovoljenja za uporabo znaka mora pristojni organ opraviti inšpekcijski pregled na
kraju samem. Po potrebi lahko zahteva dodatno dokumentacijo in opravlja dodatna
samostojna preverjanja. V obdobju trajanja dovoljenja mora pristojni organ spremljati, ali se
merila vestno izpolnjujejo tudi po sami pridobitvi znaka.
Ob prijavi pristojnemu telesu je potrebno tudi plačilo pristojbine, ki je odvisna od velikosti
podjetja. Ta pristojbina ne more biti nižja od 200 evrov in ne sme presegati 1200 evrov. V
primeru srednjih podjetij in izvajalcev iz držav v razvoju je najvišji znesek 600 evrov, v
primeru mikropodjetij pa 350 evrov. Pristopno pristojbino si lahko znižajo za 20 %, če so
registrirani po Programu Skupnosti za okoljsko upravljanje in presojo (EMAS) ali imajo
certifikat ISO. Poleg pristojbine za vlogo je potrebno plačevati tudi letno pristojbino. Ta znaša
od 350 evrov za mikropodjetja do 1500 evrov za največja podjetja (Uredba št 66/2010 …,
2009).
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5.1.2. VLOGA DRŽAVE PRI SPODBUJANJU IMPLEMENTACIJE EU ZNAKA ZA
OKOLJE
Za spodbujanje trajnostnega turizma je odgovornih več ministrstev, še posebej pa je
pomembno njihovo sodelovanje. Za spodbujanje implementacije EU znaka za okolje je
zadolženo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, natančneje Direktorat za turizem
in internacionalizacijo. Najboljši in najbolj zaželen način med hotelirji so javni razpisi, na
katere se lahko prijavijo, da delno pokrijejo stroške uvedbe. Vendar to ni edini način, hotelirji
si želijo tudi promocije EU znaka za okolje med širšo javnostjo, saj so še vedno mnenja, da je
znak premalo poznan, da bi imel velike tržne učinke. Z raznimi nagradami bi lahko prav tako
poceni pripomogli k večji promociji tistih, ki že poslujejo po načelih ekološkega
managementa.
Terensko delo in spletna raziskava – potek in rezultati so razloženi v nadaljevanju
diplomskega dela – sta pokazala, da večina anketiranih meni, da je za nepoznavanje znaka za
okolje EU kriva predvsem država. Zaradi tega smo se odločili dati državnim organom
možnost, da obrazložijo svojo plat zgodbe. Ugotovili smo, da je za EU znak za okolje v
Sloveniji zadolženih več oseb.
5.1.2.1. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Najprej smo se obrnili na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, natančneje
Direktorat za turizem in internacionalizacijo, ki naj bi bil odgovoren za spodbujanje
implementacije EU znaka za okolje. Na vprašanja nam je odgovarjala mag. Irena Milinkovič,
ki je navedena kot kontaktna oseba na zadnjih dveh javnih razpisih za spodbujanje
implementacije okoljske marjetice. Razložila nam je, da so se na Direktoratu za turizem in
internacionalizacijo že pred leti odločili spodbuditi uvajanje ekološkega managementa v
slovenskih turističnih podjetjih. Za ta namen so v letu 2006 pripravili Priročnik za ekološko
ureditev in posodobitev slovenskih hotelov ter celovit Program ekološke ureditve in
posodobitve slovenskih hotelov, ki je predstavljen v obsežnejšem dokumentu s celotno
analizo stanja. Priročnik in Program nista bila dostavljena vsem hotelirjem, so pa izsledke
raziskav večkrat predstavili in jasno sporočili, da je gradivo dosegljivo na spletni strani
ministrstva. Sledila je odločitev, da uvajanje EU znaka za okolje podprejo tudi finančno. Do
danes so bili objavljeni trije razpisi, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju
diplomskega dela. Kot zanimivost lahko izpostavimo, da na primer turistične kmetije sredstev
ne morejo koristiti, saj je njihovo matično resorno ministrstvo Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje. Med podlagami za objavo javnega razpisa je namreč tudi Uredba o razvojnih
spodbudah za turizem, ki določa podrobnejše pogoje, merila in vrste spodbud. V skladu z 21.
členom Uredbe so prejemniki razvojne spodbude za izvedbo posameznega programa dviga
kakovosti turističnega gospodarstva gospodarske družbe in podjetniki. Kmetij, ki opravljajo
dopolnilno dejavnost, zato zaradi zakonodajnih omejitev niso mogli uvrstiti med prejemnike
spodbud. Zavedajoč se problematike, bodo ob novelaciji Uredbe proučili možnost uvrstitve
tovrstnih objektov med prejemnike razvojnih spodbud. Novelacijo Uredbe načrtujejo v
letošnjem letu. Poleg tega so v preteklih letih izvedli tudi več delavnic na temo Ekološke
ureditve in posodobitve slovenskih hotelov. V letih 2007–2011 so bile po štiri delavnice letno,
v letu 2013 pa sta predvideni dve brezplačni delavnici. S strokovnimi delavnicami želijo
zagotoviti predvsem uvajanje in širitev ekološkega managementa ter ekoloških standardov v
slovenskem turizmu, prav tako pa tudi promovirati EU znak za okolje. Menijo pa, da je za
promocijo odgovorna tudi in predvsem Agencija Republike Slovenije za okolje, ki deluje v
okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter je pristojno telo za podeljevanje EU znaka za
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okolje. Zdi se jim, da je bilo v zadnjih letih na področju promocije EU znaka za okolje
narejeno veliko, predvsem s pomočjo Slovenske turistične organizacije, ki je zelenim
ukrepom in samemu znaku posvetila celo dva slovenska turistična foruma. Trajnostne
usmeritve na destinacijah nagrajujejo tudi s podelitvijo naziva Evropska destinacija odličnosti
– EDEN. Projekt je zasnovala Evropska komisija v skladu z usmeritvami evropske turistične
politike. V letih 2008–2011 so v Sloveniji priznanje dobile Dolina Soče, Solčavsko, Reka
Kolpa in Idrija. Ker je kar nekaj let EU znak za okolje imelo samo eno turistično podjetje –
Terme Snovik, so veseli, da jih je sedaj že pet, poleg tega pa še dva, ki imata znak Green
Globe. Razlogi, da se hotelirji pogosteje ne odločajo za pridobitev znaka za okolje EU, so
poleg ekonomske krize tudi v problematiki prilagajanja poslovanja zahtevam certifikacijskih
shem, predvsem starejših objektov, ki niso bili grajeni v skladu s trajnostnimi usmeritvami.
5.1.2.1.1. JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE IMPLEMENTACIJE EU MARJETICE 2008
Kot enega izmed najpomembnejših razvojnih elementov je Vlada Republike Slovenije v
Strategiji razvoja Slovenije do leta 2013 opredelila trajnostni razvoj. Le-ta je vključen tudi v
Zakon o spodbujanju razvoja turizma ter v Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
2007–2011 (RNUST).
Prvi javni razpis za spodbujanje implementacije EU znaka za okolje v vrednosti 40.000 evrov
je bil objavljen aprila 2008 v Uradnem listu RS št. 33. Namen razpisa je bil spodbuditi
turistična podjetja k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov ter jim hkrati
pokazati, da gre za pomembno poslovno priložnost. Konkurenčna prednost, ki jo podjetje
pridobi z znakom, je pomembna za trženje in hkrati tudi informiranje javnosti o pozitivnih
učinkih ekološkega managementa.
Okvirna višina nepovratnih sredstev je bila 40.000 evrov, od tega je bilo 10.000 evrov
namenjenih za leto 2008, 30.000 evrov pa za leto 2009. Koriščenje sredstev je bilo mogoče do
porabe oziroma do 15. 6. 2010. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov je lahko dosegala
največ 4.000 evrov za posamezen nastanitveni objekt, oziroma ne več kot 80 % stroškov
implementacije. Pod upravičene stroške spadajo svetovalne storitve za uvajanje ekološkega
managementa, usposabljanje lastnih kadrov, izvajanje promocije in stroški izdelave
promocijskega materiala na katerem je jasno razviden EU znak za okolje za turistične
namestitve.
Merila za izbor projektov za sofinanciranje so bila razdeljena na:
· uresničevanje nacionalnih ciljev (skladnost s politiko razvoja kakovosti v Razvojnem
načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007–2011 in skladnost z načelom
trajnostnega razvoja v Strategiji razvoja Slovenije 2007–2013);
· skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije;
· kvaliteta projekta (usposabljanje lastnih kadrov za izvajanje ekološkega managementa,
izvajanje promocije znaka EU Marjetica, tržna naravnanost).;
· pozitivni učinki na prepoznavnost slovenske turistične ponudbe;
· realnost izvedbe;
· dvig kakovosti turistične ponudbe v turistični destinaciji;
· realni in jasno izraženi pričakovani rezultati (pričakovan rezultat je 4 % rast nočitev v
enem letu po pridobitvi znaka za okolje EU).
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Od možnih sto točk jih je bilo za sofinanciranje potrebno pridobiti vsaj 60. V primeru, da bi
skupna vrednost presegala razpoložljiva sredstva, bi bila sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk, s prednostjo projektov z višjim številom le-teh (Javni razpis …, 2008).
Na razpis se je prijavilo samo eno podjetje, to so spodaj predstavljene Terme Snovik, ki so
prejele 4.000 evrov.
5.1.2.1.2. JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE IMPLEMENTACIJE EU MARJETICE 2010
Novembra 2010 so ponovno razpisali sredstva za spodbujanje implementacije okoljske
marjetice v višini 49.000 evrov. Merila za pridobitev so bila podobna, novost je bila višina
sofinanciranja upravičenih stroškov, ki je lahko dosegala največ 7.000 evrov za posamezen
nastanitveni objekt oziroma ne več kot 80 % stroškov implementacije, kar pomeni 3.000
evrov več kot na prvem razpisu (Javni razpis, 2010). Na primeru Term Snovik so namreč
ugotovili, da je znesek potrebno zvišati.
Rok za porabo sredstev je bil omejen na datum 31. 12. 2011, vendar je poleti 2011 prišlo do
rebalansa proračuna zaradi ekonomske krize, kar je pomenilo zmanjšanje razpoložljivih
sredstev. Na razpis se je prijavilo eno podjetje (Kamp Koren), ki je prejelo samo obrazložitev
situacije, da zaradi rebalansa proračuna Direktorat za turizem nima sredstev, ki bi jih lahko
dali za spodbujanje implementacije okoljske marjetice.
5.1.2.1.3. JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE IMPLEMENTACIJE EU MARJETICE 2013
Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016 trajnostni koncept razvoja turizma
izpostavlja prav na vseh področjih. Implementacija EU znaka za okolje v nastanitvenih
obratih je predvidena v okviru ukrepa Spodbujanje razvoja turističnih destinacij.
Tretji javni razpis, v vrednosti 49.000 evrov, za spodbujanje uvajanja in implementacije
Znaka za okolje EU za turistične nastanitve, je bil objavljen 1. 3. 2013. Cilj in nameni so
enaki kot v prvemu razpisu, le da tokrat poudarjajo, da se med ponudnike turističnih
nastanitev uvrščajo tudi turistične kmetije. Koriščenje sredstev bo možno do 31. 12. 2013,
višina sofinanciranja pa lahko dosega do največ 7.000 evrov za posamezen nastanitveni objekt
oziroma ne več kot 80 % upravičenih stroškov, ki ostajajo enaki kot v prvem razpisu.
Prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo EU znak za okolje obnavljali vsaj do leta 2015, torej
dve leti.
Merila za sofinanciranje se, razen drugačne porazdelitve točk, niso bistveno spremenila.
Tokrat je možnih 105 točk, od tega jih je potrebno doseči najmanj 65 (Javni razpis …, 2013).
Do prvega odpiranja vlog, 21. 3. 2013, je na Direktorat za turizem prispela ena vloga, in sicer
s strani Kampa Koren, ki leta 2010 zaradi rebalansa proračuna sredstev ni prejel.
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5.1.2.2. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
Agencija Republike Slovenije za okolje deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Vprašanja glede EU znaka za okolje smo poslali obojim, vendar nam odgovorni za EU znak
za okolje na Ministrstvu na vprašanja niso znali odgovoriti.
S strani Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) nam je na vprašanja
odgovorila mag. Inga Turk, ki je direktorica Urada za varstvo okolja in naravo. Razložila nam
je, da ARSO vodi upravni postopek podelitve EU znaka za okolje. Ko vlagatelj pošlje vlogo
za pridobitev, jo pregledajo, nato pa s stranko sklenejo pogodbo o uporabi EU znaka za
okolje. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa s svojim predstavnikom sodeluje na Odborih
Evropske komisije pri oblikovanju meril za podeljevanje EU znaka za okolje in pri pripravi
predpisov s tega področja. Trenutno so v postopku pridobivanja EU znaka za okolje Terme
Dobrna in Terme Ptuj. Ker nas je predvsem zanimalo, kdo je odgovoren za promocijo EU
znaka za okolje, smo to vprašali tudi mag. Turk, ki je odgovorila, da odgovornost za
promocijo ni zakonsko predpisana. Menimo, da bi bil to lahko eden izmed glavnih razlogov,
da promocije EU znaka za okolje skoraj ni. Mag. Turk še navaja, da ARSO promocijo EU
znaka za okolje izvaja preko spletnih strani, na katerih so objavljene osnovne informacije
glede znaka in pogojev za pridobitev. Prav tako se strinja z dejstvom, da EU znak za okolje v
Sloveniji še ni dovolj prepoznaven. Na vprašanje, zakaj tudi pri nas nimamo več ekoloških
nagrad, ki bi pomenile spodbudo tudi za ostale ponudnike nastanitvenih objektov, je
odgovorila, da je težava predvsem v pomanjkanju finančnih sredstev. Obrazložila nam je še,
kako je porabljen denar, ki ga imetniki EU znaka za okolje plačujejo kot letno pristojbino. Vsi
prihodki iz naslova pristojbin na vlogo in letnih pristojbin so sredstva državnega proračuna ter
se ne zbirajo namensko, zato je nemogoče opredeliti njihovo porabo.
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5.1.3. KRITERIJI ZA PRIDOBITEV EU ZNAKA ZA OKOLJE
(Povzeto po odločbi komisije z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje
znaka Skupnosti za okolje turističnim nastanitvenim storitvam.)
5.1.3.1. ENERGIJA
Evropska študija ECOTRANS je v letih 2001 do 2006 zajela 466 turističnih podjetij v 15
državah. Primerjava energijske rabe na nočitev je pokazala, da v kampu znaša povprečno 16
kWh, v prenočišču z zajtrkom 58 kWh, v hotelih pa 77 kWh. V hotelih je tako trikrat do
štirikrat višja kot v kampih. Na podlagi rezultatov študije so določili mejne vrednosti ciljev
zelenega turizma. Za hotele z dvema do tremi zvezdicami je ciljna vrednost porabe energije
na nočitev 45 kWh, za hotele s štirimi do petimi zvezdicami pa 33 kWh. Študija je tudi
pokazala, da raba energije v večjih hotelih ni nujno višja, saj imajo strokovnjake, ki skušajo
uravnavati rabo energije (Hamele, 2006). S pridobitvijo znaka za okolje EU lahko hoteli te
številke realno tudi dosežejo.
Za pridobitev EU znaka za okolje je pri sklopu energija potrebno izpolnjevati deset kriterijev.
Vsaj 50 % električne energije mora prihajati iz obnovljivih virov energije. Premog in težka
olja z vsebnostjo žvepla večjo od 0,1 odstotka pa se ne smejo uporabljati kot vir energije.
Imeti morajo primerno toplotno črpalko in učinkovit ogrevalni kotel, klimatske naprave
morajo imeti energijsko učinkovitost vsaj razreda A. Prav tako mora imeti klimatska naprava
možnost samodejnega izklapljanja, ko so okna odprta, ali pa vsaj lahko dostopne informacije
za goste, da lahko to počnejo sami. Enako velja tudi za ugašanje luči – če ni samodejnega, je
potrebno goste z dodatnimi zgibankami prositi, da to storijo sami, ko zapustijo sobo. Na
mestih, kjer žarnice gorijo več kot pet ur na dan, morajo biti prav vse razred energijske
učinkovitosti A, v drugih prostorih pa mora biti takih najmanj 80 %. Stavbe morajo ustrezati
državni zakonodaji in lokalnim gradbenim predpisom v zvezi z energijsko učinkovitostjo
stavb. V skladu z lokalno klimo je potrebna tudi ustrezno visoka toplotna izolacija oken in
hkrati tudi zvočna izolacija. Kar se tiče zunanjih grelnikov, se lahko uporabljajo le grelniki, ki
so napajani iz obnovljivih virov energije. Točke pri neobveznih kriterijih si lahko naberejo v
primeru, da imajo lasten vir obnovljive energije (sončni kolektorji, hidroelektrični sistem,
sistem geotermalne energije ali energije biomase ali vetra), ki pokrije vsaj 20 % skupne letne
porabe električne energije. Pomembni so izpusti NOx, učinkovitost ogrevalnega kotla ali se
turistična namestitev ogreva s sistemom daljinskega ogrevanja in ali imajo lastno napravo za
soproizvodnjo toplote ter električne energije. Električna energija za ogrevanje vode v
plavalnih bazenih mora izhajati iz obnovljivih virov energije. Že med obveznimi kriteriji smo
zasledili, da je potrebna toplotna črpalka, če ima le-ta znak Skupnosti za okolje ali drug znak
za okolje ISO tipa, dobi vlagatelj dodatne točke. Uporaba energijsko učinkovitih hladilnikov,
pečic, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev pripomore k prihranku velike količine energije,
prav tako njihova primerna postavitev v položaj, da je izguba energije minimalna. Pomembni
so tudi električni sušilci za roke in lase s senzorjem bližine. Dodatne točke si namestitev lahko
priskrbi še, če je 95 % sob opremljenih s sistemom samodejnega ugašanja luči in če imajo tudi
zunanje luči senzor bližine, da ne gorijo celo noč, če se temperatura uravnava v vsakem
prostoru in sobi posebej ter je v sobah nameščen sistem samodejnega ugašanja ogrevanja in
klimatizacije. Kar nekaj točk prinese gradnja v skladu z načeli bioklimatskega načrtovanja in
pregledi energijske učinkovitosti dvakrat na leto ter sistem za rekuperacijo toplote
ventilatorjev, pralnih strojev …
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5.1.3.2. VODA
Študija ECOTRANS je vsebovala tudi podatke glede porabe vode na nočitev. V kampu znaša
povprečno 174 litrov, v prenočišču z zajtrkom 281 litrov, v hotelu pa skoraj 400 litrov. V
hotelih s petimi zvezdicami se raba vode povzpne tudi na 600 litrov na nočitev. Ciljne
vrednosti porabe vode na nočitev so ocenjene na 283 litrov za hotele z dvema zvezdicama,
210 litrov za hotele s tremi zvezdicami, 201 liter za hotele s štirimi in 310 litrov za hotele s
petimi zvezdicami (Hamele, Eckardt, 2006).
Šest obveznih kriterijev povezanih z vodo zajema samodejno splakovanje pisoarjev, koše za
smeti v toaletnih prostorih, pravilno uporabo sistema za odvajanje vode. Povprečni pretok
vode iz pip in glav za prhanje ne sme presegati devet litrov na minuto, sredstva za
razkuževanje pa se lahko uporabljajo samo, kadar so nujno potrebna za izpolnjevanje
zakonskih higienskih zahtev. Goste se ob prihodu seznani z okoljsko politiko nastanitve in se
jim pojasni, da se rjuhe ter brisače v sobah menjajo na njihovo zahtevo.
Še dvakrat toliko je neobveznih kriterijev glede vode, ki prinašajo dodatne točke, ki jih lahko
nastanitev pridobi z uporabo deževnice in reciklirane vode, avtomatskim sistemom za
zalivanje zunanjih površin, z napravami za časovno uravnavanje ali senzorji bližine za
delovanje prh, obveščanjem o trdoti vode. Če je povprečni pretok vode pri vseh pipah in
glavah za prhanje (razen pip v kopalnih kadeh) manjši od osem litrov na minuto in se pri
enkratnem splakovanju stranišč porabi šest litrov vode ali manj. Prav tako je določena
količina porabljene vode pri pomivalnih in pralnih strojih, dodatne točke pa se dobi še za
prekrivno ponjavo za bazen, zimsko vzdrževanje cest z mehanski sredstvi in uporabo
avtohtonih rastlinskih vrst, pri zasajanju zunanjih površin z drevesi ter živimi mejami.
5.1.3.3. ODPADKI
Področje odpadkov zahteva obvezno ločevanje tako s strani zaposlenih kot gostov, zato
morajo biti v sobah jasne informacije o ločevanju odpadkov in ustrezni troprekatni zabojniki.
Proizvodi za enkratno uporabo (šamponi, mila, kape za prhanje …) se ne uporabljajo, prav
tako zajtrki ne vključujejo proizvodov, ki so pakirani v obroke za eno osebo, z izjemo
različnih namazov. Med neobvezne kriterije spadajo kompostiranje, zbiralniki za odlaganje
maščob, pijača v nepovratni embalaži ni del ponudbe, rabljen tekstil, pohištvo in elektronska
oprema se podarijo v dobrodelne namene.
5.1.3.4. DRUGE STORITVE
Obvezna je prepoved kajenja v skupnih prostorih, informacije o javnem prevozu ali drugih
okoljsko primernih prevoznih sredstvih pa morajo biti gostom lahko dostopne. Točke za
neobvezne kriterije prinašajo strehe, ki so zasajene s travo ali rastlinjem, okoljska
izobraževanja gostov, kolesa ali druga okolju prijazna prevozna sredstva za goste. Priporočajo
se povratne steklenice za ponovno polnjenje, prav tako baterije in kartuše. Dodatne točke
prinese tudi hrana, ki je kupljena pri lokalnih kmetih ali ekološko pridelana hrana in
proizvodi, ki imajo znak Skupnosti za okolje ali katerega od drugih znakov za okolje ISO tipa
I. Poskrbeti je treba tudi za kakovost zraka v notranjih prostorih.
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5.1.3.5. SPLOŠNO UPRAVLJANJE
Obvezni kriteriji glede splošnega upravljanja se nanašajo na vzdrževanje ogrevalnih kotlov in
klimatskih naprav, določanje politike ter okoljskega programa, usposabljanje zaposlenih in
gostov na področju okoljske politike turistične nastanitve ter zbiranje najrazličnejših
podatkov, kot je na primer podatek o porabi energije in vode. Med neobvezne kriterije pa
spada registracija v sistem EMAS ali certifikat ISO, usklajenost podizvajalcev (gostinske
storitve in ponudniki prostočasnih storitev) z obveznimi merili, merilniki porabe električne
energije in vode ter dodatni okoljski ukrepi, ki izboljšujejo okoljsko učinkovitost turistične
nastanitve.
5.1.3.6. ČISTILNA SREDSTVA IN SREDSTVA ZA RAZKUŽEVANJE
Ta del predstavljajo samo neobvezni kriteriji, s katerimi si turistična namestitev lahko priskrbi
nekaj dodatnih točk. Čistilna sredstva, notranje in zunanje barve ter laki naj bi imeli znak
Skupnosti za okolje ali drug nacionalni ali regionalni znak za okolje ISO tipa I. Za netivo za
prižiganje žara se uporablja oljna ogrščica in proizvodi iz konoplje, v bazenih se uporablja
minimalna količina sredstva za razkuževanje, prav tako se minimalno uporabljajo sredstva
proti mrčesu in škodljivcem.
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6. IMETNIKI EU ZNAKA ZA OKOLJE ZA TURISTIČNE NAMESTITVE V
SLOVENIJI
V nadaljevanju diplomskega dela so predstavljene vse turistične nastanitve v Sloveniji, ki so
trenutno imetnice EU znaka za okolje. Vrstni red predstavljenih je po času pridobitve znaka.
6.1. TERME SNOVIK
Že od preloma prejšnjega stoletja so v Vasenem, Potoku in Snoviku med prebivalci krožile
govorice o zdravilni vodi, ki deluje blagodejno na prebavo. Mnogi so jo zato odnašali domov
za pitje. Leta 1953 so se na območju vasi Vaseno in Snovik začele analize vode in tal ter
raziskave za morebitno črpanje in uporabo termalne vode. Do leta 1994 je bilo postavljenih 15
raziskovalnih vrtin za črpanje termalne vode, kasneje pa še dve. Iz njih je, po en kilometer
dolgem cevovodu, speljana voda do lokacije Term Snovik. Projekt so skoraj opustili zaradi
temperature vode, ki ne presega 30 °C, vendar domačini niso obupali in tako je bil leta 1994,
v okviru projekta CRPOV Snovik, postavljen pilotni bazen. Izkazal se je za dobro naložbo, saj
ga je do leta 2001 obiskalo preko 70.000 obiskovalcev, predvsem iz Kranja, Kamnika in
Ljubljane. Poleg tega so strokovnjaki iz centra Rogaška Slatina ugotovili, da gre za visoko
kakovostno pitno vodo, ki je bogata z magnezijem in kalcijem, čista in brez primesi ter je ni
potrebno posebej obdelovati. Leta 2001 so odprli zunanji termalni bazen, ki so ga leto kasneje
pokrili in odprli pokrito termalno riviero. Leta 2003 so dogradili nov zunanji bazen in odprli
restavracijo Potočka. Dve leti kasneje sta bili postavljeni prvi dve hiši apartmajskega naselja,
zadnjo fazo gradnje apartmajskega naselja pa so dokončali poleti 2007. Trenutno imajo
apartmaji 371 ležišč. Terme Snovik so se iz malega termalnega vrelca razvile v priljubljeno
turistično zdravilišče. Največja prednost, ki jo imajo, je neokrnjeno okolje v osrčju KamniškoSavinjskih Alp. Sem prihajajo predvsem gostje, ki si želijo aktivnega oddiha ali sprostitev
izven mesta.
Slika 5: Terme Snovik

Avtorica: Ines Krč, 2013
Tudi leto 2008 je predstavljalo prelomnico, saj so kot prva namestitev v Sloveniji prejeli EU
znak za okolje. Več o pridobivanju EU znaka za okolje in delovanju Term Snovik nam je
povedal direktor Ivan Hribar. Odločitev za pridobitev EU znaka za okolje ni bila težka, saj so
že prej izpolnjevali vse pogoje za pridobitev, potrebne so bile samo še določene
administrativne ureditve. Ves postopek za pridobitev EU znaka za okolje so vodili sami, s
pomočjo Ministrstva za gospodarstvo, ki je Terme Snovik drugim namestitvam predstavil kot
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šolski model. Ker so si že ob snovanju term zastavili cilj, da želijo biti energetsko učinkoviti
in okolju kar se da prijazni, pridobitev ni predstavljala težav. Želeli so, da terme ne
predstavljajo večjega posega v okolje in motnje za okoliške prebivalce, zato bi lahko rekli za
celoten kompleks, da je grajen v skladu z bioklimatsko arhitekturo. Že pred prejetjem EU
znaka za okolje so pridobili mednarodna standarda ISO 9001:2008 (leta 2005) in ISO
14001:2004 (leta 2007). Poleg tega so prejeli kar nekaj drugih priznanj – Naj kopališča v
kategoriji malih termalnih kopališč, priznanje za energetsko učinkovito podjetje (Ministrstvo
za okolje), srebrni znak za energetsko učinkovitost stavb apartmajskega naselja (Celjski
sejem, d.d.), priznanje za ohranjanje čistega zraka (ARSO in Zveza prijateljev mladine) in
morda celo najpomembnejšo nagrado za okolju prijazne in energetsko učinkovite terme
(CIPRA), ki je bila tudi denarna. Prijavili so se na prvi javni razpis za spodbujanje
implementacije EU Marjetice in dobili sredstva v višini 4.000 evrov. Drugih razpisov ni bilo.
Težko je reči, ali se je investicija finančno povrnila, saj gre za objekt, ki je bil grajen v skladu
z ekološkimi načeli, EU znak za okolje pa za Terme Snovik predstavlja predvsem
marketinško prednost. Lahko omenimo, da so kot prvi prejemniki dobili precej več pozornosti
medijev kot ostali. Odziv zaposlenih je bil zelo dober, saj so že prej imeli pred vhodom tudi
fontano zavetnice vode Marjete in je okoljska marjetica predstavljala samo še dodatno
priznanje njihovemu prizadevanju za ekološko poslovanje in ozaveščanje tako gostov kot
drugih hotelirjev. Tudi po izkušnjah gospoda Hribarja gostje EU znaka za okolje večinoma ne
poznajo, razen tujih gostov iz Avstrije in držav Beneluksa. Nekateri gostje, kljub temu da jih
osveščajo s politiko njihovega poslovanja, navodil ne upoštevajo vedno in jim težavo
predstavlja predvsem sistem inteligentne sobe, ki avtomatsko izključi ogrevanje, ko gost
odpre okno ali zapusti apartma. Ko gost zapusti apartma, se ogrevanje in vsi električni aparati,
razen hladilnika, izključijo. Poleg sistema inteligentne sobe, ki poskrbi za varčno rabo
energije, imajo v sobah nameščene troprekatne koše za ločevanje odpadkov. V zgibanki je
opisano tudi pravilno ločevanje odpadkov, pred apartmaji pa so postavljeni veliki kontejnerji
za ločevanje. Za ogrevanje apartmajskega naselja in vode imajo kotlovnico na lesno biomaso,
za ogrevanje bazenske vode pa sončne kolektorje. K zmanjšanju emisij pripomoreta tudi
toplotni črpalki voda-voda in zrak-voda. Prva deluje na toploto odpadnih voda, ki se pojavlja
pri pranju bazenskih filtrov, tušev in prelivov kompenzacijskih bazenov, druga pa izrablja
odvečno toploto v zraku. Na sliki 6 lahko vidimo energetsko shemo, ki poleg teh prikazuje še
lastno biološko čistilno napravo in rezervno kotlovnico na utekočinjen naftni plin. Imajo tudi
manjšo hidroelektrarno. Prav tako je poskrbljeno za nadzorovanje emisij toplogrednih plinov.
Slika 6: Energetska shema Term Snovik

Vir: CIPRA, 2009
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Zaradi vseh energetskih prilagoditev jih letno, v okviru tehničnega dne, obišče okrog 60 šol.
Terme Snovik rade sodelujejo z njimi in menijo, da je potrebno izobraziti mlajšo generacijo o
ekološkem poslovanju ter energetski učinkovitosti. V okviru animacij za otroke Kluba palčka
Snovička imajo tudi eko delavnice za najmlajše. Pokličejo jih tudi drugi hotelirji, ki jih
zanima, kako vse skupaj deluje in kakšni so učinki pridobitve znaka za okolje EU. Ker se
zavedajo, da je njihova glavna prednost okolje, gostom ponujajo več vrst zelene rekreacije, od
odbojke na travi pri bazenu, naravnega drsališča, palic za nordijsko hojo, skupnih sprehodov,
brezplačno izposojo koles. Leta 2012 je bila otvoritev telovadnice v naravi, ki so jo tudi
domačini vzeli za svojo. Opravljenih je bilo veliko ur prostovoljnega dela, zato je bil projekt
realiziran v večjem obsegu od načrtovanega. Za goste tekom leta pripravijo več dogodkov –
velikonočni sejem, kolesarski vzpon na Veliko planino, ekološke dneve, žive jaslice … Vsak
ponedeljek in sredo imajo tudi stojnico z domačimi izdelki okoliških kmetov. Sami od njih
kupujejo le nekaj živil, saj gre predvsem za sezonske pridelovalce. Od lokalnih prebivalcev
odkupujejo postrvi, ki predstavljajo pomemben meni v njihovi ponudbi. Ponujajo "bio zajtrk",
"bio menija" pa ne. Gostje sicer pogosto povprašujejo po ekološko pridelanih izdelkih, vendar
moramo vedeti, da gre za specifično vrsto namestitve in term. Prihajajo predvsem družine in
gostje, ki jim lepo okolje ter zdrava prehrana veliko pomenita. Začeli so tudi s projektom
»Uvajanje uporabe živil, pridelanih na območju Srca Slovenije, v Eko Termah Snovik«, ki ga
je sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
Slika 7: Promocija in prodaja produktov iz podeželja

Avtorica: Ines Krč, 2013
V Termah Snovik menijo, da država premalo oziroma na napačen način spodbuja hotelirje za
pridobitev EU znaka za okolje. Kljub temu da je bilo veliko investicij in razpisov v okviru
turizma, le-ti niso ponujali dodatnih točk za ekološko poslovanje. Poudarili pa so, da je veliko
k promociji pripomogla tudi Slovenska turistična organizacija, ki od oktobra 2012 deluje v
okviru Javne agencije SPIRIT Slovenija. Sokrajani delovanje term Snovik podpirajo, saj jim
pomenijo dodatna delovna mesta, povečano povpraševanje po lokalnih pridelkih in zaslužek s
prodajo biomase. Domačini po potrebi radi priskočijo na pomoč, kar pomeni dobre
medsebojne odnose. Terme Snovik so tako popolnoma vključene v pokrajino in ne pomenijo
večjega posega v okolje. Kot je povedal gospod Hribar, gre za šolski primer, iz katerega se
lahko veliko naučimo in nam je za vzgled.
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6.2. HOTEL WELLNESS PARK LAŠKO
Hotel Wellness Park Laško s štirimi zvezdicami superior je novejši hotel, ki svojo zgodbo
gradi v sklopu družbe Thermana Laško, ki zajema še Zdravilišče Laško in Dom upokojencev
Laško. Pohvalijo se lahko s 150 letno tradicijo promocijo zdravja in dobrega počutja, v Hotelu
Wellness Park Laško pa še z ekološkim delovanjem. Več o pridobitvi znaka za okolje EU in
delovanju hotela pa je pojasnila vodja programa hotelirstvo gospa Metka Krivec.
Že leta 1818 je o toplih vrelcih v Laškem poročal dr. Riedel in napovedal postavitev toplic.
Med gradnjo ceste, nekaj let kasneje, je inženir Bilof vrelce znova zasledil, vendar ni imel
sredstev za njihovo izkoriščanje. Šele inženir Rödel se je med gradnjo železniške proge lotil
še vrelcev. Leta 1854 je tako slovesno odprl kopališče Kaiser Franz Josef Bad. Vrelci so
dobili imena cesarjev – Francev in Jožefov vrelec. Lastniki so se menjavali, po prvi svetovni
vojni pa je bilo imetje precej uničeno. Kopališče so leta 1923 delno obnovili. Leta 1953 je
zdravilišče postalo član zavoda za medicinsko rehabilitacijo in tako začelo sodelovati z
bolnišnicami in zdravstvenimi domovi po vsej Sloveniji (Thermana, 2013).
Slika 8: Hotel Wellness Park Laško

Avtorica: Ines Krč, 2013
Gradnja Wellness Parka Laško je potekala v treh fazah. Februarja 2008 je bila zaključena prva
faza, s katero so začeli oktobra 2006, to je izgradnja bazenskega kompleksa in savna centra za
pridobitev dnevnih gostov. Druga faza so bile nastanitvene kapacitete, zadnja – tretja – pa
kongresni center, ki so ga zgradili leta 2010. Pridobitev znaka za okolje EU ali katerega
drugega certifikata ob začetku gradnje ni bila planirana, temveč se je ideja porodila šele
kasneje, vloga pa je bila vložena leta 2010. Za pridobitev znaka so se primarno odločili zaradi
tržne prednosti in želje po čim manjšem negativnem vplivu na okolje. V prvi polovici leta
2011 so bili vsi postopki preveritve zaključeni in v mesecu juniju so znak tudi prejeli.
Ob postopku pridobivanja in uvajanja EU znaka za okolje niso potrebovali novih zaposlenih
ali zunanjih svetovalcev. Do EU znaka za okolje so bili zaposleni na začetku zadržani, saj jim
ni bil znan in niso videli bistvene koristi v njem. Danes so znak že popolnoma sprejeli za svoj
in so ponosni na dejstvo, da so ena izmed le petih nastanitev v Sloveniji, ki se lahko pohvali z
njim. Gostje pridobitve znaka skoraj niso opazili, saj je hotel nov in zato že od začetka deluje
z mehanizmi za manjšo porabo energije in vode (uporaba varčnih žarnic, samodejno
izklapljanje klimatskih naprav in gretja, samodejno izklapljanje razsvetljave po sobah –
vezano na hotelske kartice, kakovostna izolacija oken, energijsko učinkoviti hladilniki … ).
Najpogosteje znaku veliko pomembnost pripisujejo gostje iz severnoevropskih držav, kot so
29

Belgija, Nizozemska in Danska, kjer je zelen koncept življenja nekaj vsakdanjega. Kar 70 %
gostov v Hotelu Wellness Park Laško je tujih, od tega največ Italijanov, ki pa EU znaku za
okolje ne posvečajo pozornosti in jih ne zanima. Tudi domači gostje še vedno ne vejo veliko o
ekološkem poslovanju in je to zanje novost, na katero se bodo še morali navaditi. Vseeno pa
gospa Krivec meni, da so hotelirji tisti, ki morajo narediti prvi korak in pomagati izobraziti
ljudi o tem, kako lahko svoje počitnice preživijo na način, s katerim čim manj obremenjujejo
okolje.
V Hotelu Wellness Park Laško goste informirajo z različnimi zgibankami, časopisom Moja
Thermana, ki izide dvakrat letno, in obvestilom v sobi. Iz obvestila lahko gostje razberejo, da
se v hotelu poslužujejo ekološkega poslovanja in kako lahko sami v času bivanja pripomorejo
k čim manjši porabi energije ter vode. Za odpadke imajo v kopalnici nameščen koš za
organske odpadke, v sobi pa koš za mešane. V sobah košev za ločeno zbiranje odpadkov
nimajo, so pa ti nameščeni v hotelskih skupnih prostorih.
Slika 9: Ločeno zbiranje odpadkov in hotelska naravna kozmetika

Avtorica: Ines Krč, 2013
Goste prosijo, da s hotelskim perilom skrbno ravnajo in ga menjujejo le po potrebi.
Posteljnino menjajo dvakrat tedensko, kopalni plašč pa vsakih sedem dni. V primeru, da
stranke želijo kopalni plašč menjati pogosteje, to lahko storijo proti plačilu, saj so pred
uvedbo tega nekateri gostje želeli plašč menjati celo dvakrat dnevno. Hotelska kozmetika
ADA ne vsebuje barvil, parabenov, silikonskega in parafinskega olja. V kopalnicah so
nameščeni okolju prijazni podajalniki za milo in šampon, s katerimi je zagotovljena manjša
poraba in manj odpadne embalaže. Embalaža je 100 % razgradljiva. V obvestilu goste še
pozivajo, da v času bivanja uporabljajo javni prevoz, imajo tudi možnost izposoje koles. V
sodelovanju s slovenskimi železnicami imajo v ponudbi Zdraviliški vlak, ki do Thermane
pripelje s kar 30 % popustom, gostu pa nato pripadata še popust na kopanje in wellness.

30

Slika 10: Ponudba zajtrka z lokalnimi izdelki

Avtorica: Ines Krč, 2013
V podjetju so mnenja, da je pomembno v ponudbo vključevati lokalne elemente, kulturno
dediščino in graditi na identiteti kraja. Prav zaradi tega sodelujejo s številnimi lokalnimi
prebivalci in podjetji. Dve stvari, ki ju najbolj zaznamujeta, sta pivo in med. V sodelovanju s
Pivovarno Laško nudijo oglede pivovarne, pivovske tretmaje in pivovski meni. Pivovski
izdelki temeljijo na surovini, ki je pridobljena v Pivovarni Laško, znanje in izkušnje pa je
podalo podjetje LEKOS iz Sevnice. V letu 2012 je Thermana Laško prejela 1. mesto za
čebelam najbolj prijazno podjetje. Veliko sodelujejo z lokalnimi čebelarji, od njih odkupujejo
izdelke, v samem hotelu ima eden od čebelarjev celo manjšo prodajalno, nudijo obisk
čebelarja in čebel, imajo medene tretmaje ter medeni meni, tudi hišna sladica je medena pita.
V parku imajo vrt medovitih rastlin, ki je trenutno zaradi lanskih poplav v obnovi. Prav zaradi
pogostih poplav so opustili misel o lastnem čebelnjaku v parku. Zaradi Savinje na eni strani in
ceste na drugi so bili primorani hotel prav tako dobro zvočno izolirati. EU znak za okolje in
ekološki način življenja na splošno promovirajo tudi v okviru animacije, ki je namenjena prav
vsem. Za najmlajše povabijo različne lokalne ponudnike, ki jim pokažejo, kako se lička
koruza, kako se sejejo semena … odrasli pa se lahko odpravijo na izlet, nordijsko hojo, jogo,
vsako soboto imajo v avli hotela domačo tržnico, kjer lahko gostje kupijo lokalne izdelke.
Tudi v prehrani gostom ponujajo kotiček z izdelki lokalnih pridelovalcev, vendar so imeli na
začetku kar nekaj težav navezati stik in najti take, ki so bili pripravljeni poskrbeti za stalno
dobavo. Veliko jih ima namreč samo sezonsko ponudbo, v manjših količinah, pa tudi cene so
relativno visoke. Gospa Krivec je poskrbela, da so zaposleni v pisarnah začeli delovati bolj
ekološko. Odrabljene kartuše na primer podarijo rdečim noskom, druge odrabljene predmete
pa Centru ponovne uporabe, saj podpirajo zelene ideje.
V Zdravilišču Laško EU znaka za okolje ne nameravajo uvesti, saj je objekt star in bi bil v
tem primeru potreben popolne obnove, ki pa bi bila trenutno finančno prevelik zalogaj. V
Hotelu Wellness Park Laško so z znakom za okolje EU zadovoljni in bi se za pridobitev
odločili še enkrat, vendar so mnenja, da je članarina, glede na dejstvo, da je kriza vse večja,
relativno visoka. Prav tako menijo, da bi na področju ekološkega poslovanja morala imeti
večjo besedo država z zakonskimi določili. Kot je bilo v diplomski nalogi že prej omenjeno,
so ekološke nagrade v Sloveniji redke in tudi Thermana nima nobene, se pa zato lahko
pohvalijo z že petkrat zapored prejeto nagrado Naj kopališče v kategoriji srednje velikih
termalnih kopališč in z nagrado Tripadvisor po izbiri gostov. Zanimalo nas je tudi, kako
gresta skupaj EU znak za okolje in kongresni turizem. Gostje, ki pridejo na najrazličnejše
kongrese, so večinoma bolj okoljsko osveščeni in so že slišali za okoljsko marjetico, tako da
ju uspešno povezujejo.
Menim, da je Hotel Wellness Park Laško lahko dober zgled za druge večje termalne
komplekse v Sloveniji, saj hkrati zadovoljujejo potrebe gostov in skrbijo, da bodo z okolju
prijaznim delovanjem lahko še dolgo ter dobro nadaljevali tradicijo.
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6.3. TURISTIČNA KMETIJA URŠKA
Na obronkih Pohorja sta se leta 1991 gospodinja Vilma Topolšek in gospodar Tone Topolšek
odločila na njihovem domu uvesti turizem na kmetiji. Kmetijo sta poimenovala po hčerki
Urški, ki danes uspešno nadaljuje tradicijo. Poleg vseh drugih pridobitev se lahko po dobrih
triindvajsetih letih pohvalijo tudi z dejstvom, da so edina kmetija v Sloveniji z znakom za
okolje EU. Več o pridobivanju EU znaka za okolje in delovanju kmetije je povedala gospa
Urška Topolšek Planinšek.
Slika 11: Turistična kmetija Urška

Vir: Osebni arhiv Turistične kmetije Urška, 2013
Za EU znak za okolje so prvič slišali v Avstriji in ker že od nekdaj podpirajo ekološko
poslovanje v turizmu, so se, ko je bilo to možno storiti tudi v Sloveniji, odločili za tovrstno
pridobitev. Ko so pregledali točkovnik, so hitro ugotovili, da veliko pogojev že izpolnjujejo,
tako da so morali spremeniti samo nekaj stvari na področju ogrevanja, vode … Prilagoditve
niso bile velike, največja je bila z ogrevanjem, ki je pomenila tudi največji stroškovni zalogaj.
Energije iz obnovljivih virov trenutno še ne uporabljajo, vendar to načrtujejo v katerem izmed
naslednjih projektov.
Slika 12: Podelitev znaka EU za okolje

Vir: Osebni arhiv Turistične kmetije Urška, 2011
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Od odločitve do pridobitve so minila slaba tri leta, kar pa gospa Urška pripisuje predvsem
zahtevnim in dolgotrajnim administrativnim postopkom, ki so jih prepustili zunanjim
svetovalcem.
Kakovost turističnih kmetij merimo z jabolki. Najbolje opremljena kmetija z odličnimi
storitvami, široko kakovostno ponudbo in urejeno hišo ter kmetijo je ocenjena s štirimi
jabolki. Prav toliko jih ima tudi kmetija Urška, kjer imajo trenutno v ponudbi sedem sob z 18
ležišči (pet dvoposteljnih in dve družinski). Poleg osnovne nastanitve s polpenzionom nudijo
široko doživetje tako za otroke kot odrasle. Medtem ko se otroci zabavajo z zajčki, mačkami,
ovcami, kozami in ostalimi živalmi, si odrasli lahko sposodijo kolo, obiščejo okoliške hribe
ali si z gospodarjem Tonetom ogledajo domačo vinsko klet in poizkusijo vina sort frankinja,
rose, renski rizling, sauvignon, beli pinot … Poleg vrhunskih vin iz domače kleti se lahko
pohvalijo tudi z vrhunsko hrano, predvsem iz sezonskih sestavin, od katerih jih kar 80 %
zagotovijo sami. Izdelujejo vse od domačega ocvirkovega, polnozrnatega, sadnega in rženega
kruha, domače skute, jogurta in drugih mlečnih izdelkov, zašinek, domače salame, zaseko,
pašteto, zeliščne namaze, marmelade, koline in celo do doma narejenih hrenovk za najmlajše.
Otrokom in tistim, ki niso ljubitelji vina, ponudijo domač bezgov ali jabolčni sok. Poleg hiše
imajo rastlinjak, s katerim zagotavljajo svežo zelenjavo tudi pozimi. Prav tako imajo v
ponudbi meni za vegetarijance in bolnike s celiakijo. Hrane, ki jim je ne uspe pridelati doma,
kupijo na drugih bližnjih kmetijah, določene izdelke pa seveda v trgovini (kava, sladkor …).
Ob 20. obletnici poslovanja je gospodinja Vilma izdala knjigo z naslovom Dve desetletji
razvajanja, katere naslovnico lahko vidimo na sliki 10. Izbrala je dvajset menijev in receptov
jedi, ki jih najraje pripravlja, in dvajset anekdot gostov ter mejnikov v razvoju kmetije.
Slika 13: Domači eko piškoti za goste, knjiga dve desetletji razvajanja, rastlinjak, domače
marmelade

Vir: Osebni arhiv Turistične kmetije Urška, 2012
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Poleg EU znaka za okolje imajo še Certifikat za družinam prijazno kmetijo, Certifikat za
invalidom prijazno kmetijo, Certifikat zdravo življenje na kmetiji in oznako Eko kmetija. Ob
prejetju znaka za okolje EU niso dobili nobene nagrade, so pa opazili, da se je zaradi večje
medijske pozornosti povečala prepoznavnost njihove kmetije. O tem ali gre tudi za tržno
prednost, je težko govoriti, saj opažajo, da gostje znaka ne poznajo in velikokrat prvič slišijo
zanj. Strinjajo se, da je tukaj velik problem premajhna promocija znaka, za katero bi morali
poskrbeti predvsem državni organi. Tudi gostje iz tujine znaka ne poznajo veliko bolje od
domačih, z izjemo Avstrijcev, ki znak poznajo in vedo, čemu je namenjen.
Goste o svoji ekološki naravnanosti informirajo kar sami, ko jih odpeljejo v sobe jim hkrati
razložijo, kako delujejo stvari, prav tako pa imajo vse zapisano v mapi z informacijami in na
dodatnih obvestilih v kopalnici, sobah, wellnessu ter jedilnici. Tudi tukaj nas je zanimalo,
kako je z ločevanjem odpadkov v sobah za goste. To možnost so na začetku imeli, potem pa
so ugotovili, da gostje ne želijo biti obremenjeni s tem in tako so se odločili, da bodo odpadke
ločevali naknadno. Dodatno zaposlenih nimajo, tako da izobraževanja za zaposlene niso bila
potrebna. Prijavili so se tudi na prvi državni razpis za dodatna finančna sredstva, vendar naj bi
prvega prekinili, iz drugega, ki je trenutno aktualen, pa naj bi bile turistične kmetije
izključene. Investicija v pridobitev EU znaka za okolje se jim trenutno še ni povrnila,
pričakujejo, da se bo v naslednjih petih letih. Za pridobitev znaka bi se odločili še enkrat, saj
se strinjajo, da je hkrati narasla tudi kakovost ponudbe.
Poleg tega, da so prva kmetija v Sloveniji z EU znakom za okolje, so bili tudi prvi, ki so
gostom ponudili podeželski wellness. V hiši dobrega počutja se gostje lahko razvajajo s parno
in turško savno, masažnimi tuši, seneno kopeljo, v sobi za počitek pa se lahko okrepijo z
domačimi zeliščnimi čaji in biološko pridelanimi jabolki.
Da se gospa Vilma spozna na svoje delo, potrjuje dejstvo, da je bila pobudnica ustanovitve
Združenja turističnih kmetij Slovenije in kar 12 let predsednica te organizacije. V letu 2012 je
bila zaradi svojih zaslug celo nominirana za Slovenko leta. Na kmetiji Urška si predvsem
želijo, da se njihovi gostje dobro počutijo ob zdravi slovenski ekološki kulinariki in jim lahko
vedno ponudijo kaj novega. Gostje naj bi predvsem začutili njihov slogan: "Vedno znova
pridem in odidem, da bi se vrnil!"
Slika 14: Hiša dobrega počutja na kmetiji Urška

Vir: Osebni arhiv Turistične kmetije Urška, 2012
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6.4. KAMP KOREN
V idilični pokrajini ob reki Soči in v neposredni bližini mesta Kobarid leži prvi slovenski
kamp z EU znakom za okolje. Sonaravna usmeritev je ena izmed glavnih značilnosti Kampa
Koren in hkrati temeljna zaveza naravi ter gostom. Bil je prvi kamp na Kobariškem, saj deluje
že od leta 1991. Več o delovanju Kampa in pridobivanju EU znaka za okolje nam je povedala
lastnica in vodja gospa Lidija Koren.
Slika 15: Kamp Koren

Avtorica: Ines Krč, 2013
V Kampu Koren s pridobivanjem EU znaka za okolje niso imeli težav, saj so že od samega
začetka usmerjeni k sonaravnemu turizmu in ekološkemu poslovanju. K temu je verjetno
pripomoglo dejstvo, da je lastnica gospa Koren iz bližnje vasi Drežniške Ravne, kjer ima
njena družina tudi ekološko kmetijo. Njena želja je predvsem voditi kamp z minimalnimi
posegi v okolje. Kamp Koren ima štiri zvezdice in se razteza na površini 4.000 m2. Sprejme
lahko približno tristo gostov in je odprt celo leto. Želja po tem, da bi kamp deloval celo leto,
je bila tako velika, da so v letu 2009 zgradili apartmajsko naselje šestih hiš iz masivnega
finskega bora. Vsaka hiša meri 100 m2 in obsega dnevni prostor in kuhinjo, kopalnico, dve
dvoposteljni sobi, balkon ter teraso. Primerna je za prenočevanje do šest oseb. Vsi uporabljeni
elementi za gradnjo in opremo so iz naravnih materialov, za notranjo opremo so poskrbela
posoška podjetja, za ogrevanje prostorov ter sanitarne vode pa imajo sončne kolektorje. Prav
tako pri vsakem apartmaju zbirajo deževnico (slika 16). Apartmaji so tematsko obarvani, saj
ima vsak izmed njih ime bližnjega vrha, slike v njem pa predstavljajo živalstvo in rastlinstvo
na tem vrhu. Celotna investicija je stala približno 380 tisoč evrov, od katerih je podjetniški
sklad zagotovil 149 tisoč evrov.
Celoletno delovanje Kampa je omogočilo redno zaposlitev treh oseb, sezonsko pa imajo za
pomoč še študente. Gospe Koren je namreč zelo pomembno, da lahko zagotovi delo za celo
leto in ima tako redno zaposlene, ki rastejo s Kampom ter poznajo pravila ekološkega
delovanja. Zaposleni so na pridobitev EU znaka za okolje odreagirali pozitivno, saj je tako za
njih kot za lastnico pomenil le uradno potrditev, da delajo dobro in okolju prijazno. Tudi
gostje ekološko poslovanje sprejemajo pozitivno in so bili v nekaterih primerih leta nazaj celo
pobudniki takšnega poslovanja. V Kamp Koren namreč prihaja kar 95 % tujih gostov,
večinoma iz Nemčije in drugih severnoevropskih držav. Precej let nazaj, ko Slovencem
ločevanje odpadkov še ni bilo poznano in tudi komunalna podjetja niso imela kontejnerjev za
ločevanje, so Nemci gospo Koren večkrat opozorili ter izrazili željo po možnosti ločevanja
odpadkov. Gospa Koren je tako sama na kontejnerje napisala plastika, steklo, papir in
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mešano, vendar učinka takrat še ni bilo, saj so odpadke ob komunalnem odvozu odvažali
skupaj. Gre za potrditev, da v Sloveniji glede ekološkega razmišljanja in ravnanja še nismo na
isti ravni kot državljani razvitejših evropskih držav. Njihovo delovanje nam daje upanje, da bo
s prihodnjimi generacijami tudi pri nas mišljenje postalo bolj "zeleno". Predlog gospe Koren
glede rešitve problematike ločevanja odpadkov v nastanitvenih objektih je dražji odvoz
mešanih odpadkov. Praksa v drugih državah kaže, da stvar deluje, saj kar naenkrat ločevanje
odpadkov prinaša bistvene prihranke.
Slika 16: Apartmajsko naselje in zbiranje deževnice

Avtorica: Ines Krč, 2013
Pričakovanja ob pridobitvi EU znaka za okolje so bila velika, predvsem glede dodatne
promocije. Na žalost pa zaradi nepoznavanja znaka in neaktivnosti države niso bila
izpolnjena. Kamp Koren ima EU znak za okolje že dve leti, pa do danes še niso imeli uradne
podelitve znaka. Gre za lep primer, ki kaže na pasivnost državnih organov. V primeru, da bi
bilo izbranih pet nastanitev s strani državnih organov deležnih dodatne promocije in
ugodnosti, bi se posledično za pridobitev EU znaka za okolje odločali še drugi ponudniki
namestitev. EU znak za okolje je v Kampu Koren tako samo eden izmed mnogih in po
pozitivnih učinkih gotovo ne med prvimi. Veliko več pozitivnega marketinga so prinesle
omembe v različnih turističnih vodičih, kot sta Cool Camping Europa in ADAC, ter nagrada
priznanega britanskega kamping vodiča Alan Rogers, kjer so Kamp Koren zaradi izjemne
kakovosti namestitve v eko hiškah izbrali za Evropskega zmagovalca namestitvenih kapacitet
v letu 2010. Zadnji pridobljen certifikat je Ecocamping in tako je Kamp Koren postal prvi
slovenski kamp, ki je uvrščen v skupino evropskih ekoloških kampov, v katero jih trenutno
sodi le 241. Gre za najvišjo možno nagrado v Evropi na področju ekološkega kamping
turizma. Na državnem nivoju so že večkrat prejeli Priznanje s pečatom gostoljubnosti, ki ga
podarja Turistična zveza Slovenije. S strani Gospodarske zbornice Slovenije so prejeli
Priznanje in zlato plaketo za urejenost kampa in kakovost storitev, Priznanje ob 20-letnici
delovanja in Priznanje za prispevek k razvoju turizma v Zgornjem Posočju, ki ga je prejela
direktorica Lidija Koren. Priznanje sta jim podelili tudi občina Kobarid in Turistično društvo
Kobarid.
Pridobivanje EU znaka za okolje je trajalo kar nekaj časa, kljub temu da so večino pogojev že
izpolnjevali in so bili potrebni le manjši lepotni popravki. Gospa Koren se je namreč
administracije najprej lotila sama, potem pa je ugotovila, da gre za zelo obsežno zadevo in je
poiskala pomoč v obliki zunanjega sodelavca. Meni, da je administracije res veliko in da gre
za zamudno delo. Nekaj časa vzame tudi prijava na razpis za sredstva, ki jih razpisuje
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kamp Koren je bil tisti, ki so ga v letu 2010
zaradi rebalansa proračuna zavrnili. Prijavili so se tudi na letošnji razpis, za katerega je bilo že
prej omenjeno, da je do prvega odpiranja vlog prispela le ena vloga. Gospa Koren pričakuje,
da bodo tokrat sredstva uspešno pridobili, dejstvo, da so se trenutno le oni prijavili na razpis,
pa pripisuje relativno kratkemu času do prvega odpiranja vlog.
Za gospo Koren lahko resnično trdimo, da je vedno polna novih idej in gostom želi čim bolj
približati prelepo okolje Soče ter zgodovino pokrajine v kateri se gostje nahajajo. Že sama
recepcija nam pove nekaj o zgodovini okoliških vasi, saj so na stropu značilne "planete"
oziroma opečnate plošče streh iz okoliških vasi, ki so imele vsaka svojo poslikavo. Steno
recepcije sestavlja mozaik drevesnih debel iz okolice, poleg recepcije pa se nahaja manjša
trgovinica, ki je prav tako del Kampa Koren. V njej sta na voljo vedno sveže sezonsko sadje
in zelenjava iz okoliških kmetij ter druge lokalne specialitete, kot so sir, skuta, med,
suhomesni izdelki, dišavnice in celo ekološko pridelana vina. Prav tako so v kampu urejeni
zeliščni nasadi, kjer si lahko gostje brezplačno natrgajo dišavnice za popestritev jedi. Ob
apartmajih je skalnjak s planinskim alpskim cvetjem, ki predstavlja okoliško zaščiteno
rastlinstvo.
Slika 17: Leseni mozaik in planete na recepciji Kampa Koren

Avtorica: Ines Krč, 2013
Da je Kamp Koren prijazen ekološko ozaveščenim gostom, potrjuje poseben popust za
kolesarje, motoriste in pešce. Pokrajina ob Soči je že sama po sebi zagotovilo, da gostje
dolgčasa ne poznajo, kljub temu Kamp Koren ponuja še ogromno dodatnih aktivnosti, kot so
prostor za piknike, izposoja koles, organizirani vodeni izleti in pohodi, igrišče za otroke,
odbojka na mivki, namizni tenis, balinišče, plezalna stena …
Na dejstvo, da so kot prvi slovenski kamp pridobili EU znak za okolje, so še posebej ponosni
in upajo, da se jim bodo kmalu pridružili še drugi. Želijo si predvsem, da bi EU znak za okolje
še bolj zaživel in bi ga spoznala širša množica. Kamp Koren bi lahko v prihodnosti postal
primer, po katerem bi se zgledovali tudi ostali kampi v Sloveniji, saj resnično ponuja
sonaravno bivanje in predstavlja tako naravne kot družbene elemente pokrajine, v kateri se
nahaja.
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6.5. HOTEL SAVICA
Hotel Savica na Bledu deluje v okviru Sava Hotelov Bled v družbi Sava Turizem d.d. in je
leta 2012 kot zadnji v Sloveniji pridobil EU znak za okolje. Ima tri zvezdice in 104 različne
sobe ter apartmaje. Več o samem pridobivanju znaka in delovanju hotela nam je povedala
gospa Ines Lindič.
Slika 18: Hotel Savica

Avtorica: Ines Krč, 2013
Hotel Savica je bil zaradi obnove v letu 2008 idealni kandidat za pridobitev EU znaka za
okolje. Ob obnovi so namreč večini kriterijem že zadostili in so bile potrebne le manjše
prilagoditve, ki niso prinesle večjih stroškov ter so se hitro pokazale kot dobra investicija.
Primer so mrežice za manjši pretok vode, ki so prispevale k znatnim prihrankov vode in
posledično tudi finančnim prihrankom. Sprva so želeli EU znak za okolje pridobiti tudi v
Hotelu Park, vendar so ugotovili, da bi bilo potrebno preveliko število prilagoditev, ki bi
pomenile veliko finančno obremenitev, zato so projekt opustili in se posvetili predvsem
Hotelu Savica. Od začetka pridobivanja do same pridobitve je minilo približno eno leto, saj je
bilo potrebno zadostiti vsem zahtevam in predvsem urediti vso potrebno administracijo.
Administracijo so urejali sami in ocenjujejo, da jo je bilo precej. Pridobitev znaka je zanje
pomenila potrditev, da delujejo okolju prijazno, in seveda tudi marketinško prednost. Težko je
sicer oceniti, koliko je pridobitev EU znaka za okolje, prispevala k večjim številom rezervacij,
vendar številke kažejo, da je bilo leta 2012 približno 11 % več rezervacij kot leto prej, kar pa
ni daleč od želenega rezultata. Gostje so pridobitev EU znaka za okolje dobro sprejeli, vendar
večjega odziva ni bilo, prav tako imajo v hotelu občutek, da ga ne poznajo prav dobro.
Zanimivo je, da ima prav Hotel Savica največ slovenskih gostov na Bledu, kar pa lahko
pripišemo ugodnim paketom za družine. Tudi zaposleni so znak dobro sprejeli, vendar večjih
sprememb niso opazili, saj so že prej delovali okolju prijazno in se na tem področju veliko
izobraževali. Imeli so predvsem interna izobraževanja, saj so v Sava Hotelih Bled aktivnosti
na področju trajnostnega razvoja združili pod blagovno znamko "Zeleni za jutri", ki zajema
projekte, ki zmanjšujejo vpliv na okolje, prispevajo k varčnejšemu ravnanju z viri in
spodbujajo trajnostno ravnanje zaposlenih. Med večjimi projekti je ekološka vasica gozdnih
vil v Campingu Bled, ki ima prav tako vse možnosti, da v bližnji prihodnosti pridobi EU znak
za okolje. Imajo tudi zelena srečanja na področju kongresne ponudbe, kar pomeni, da na
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kongresih uporabljajo reciklirane materiale, naravno pitno vodo, med pavzami imajo
predstavitev ekološko pridelanih živil … Prav tako imajo na območju Golf igrišča Bled
ornitološko pot z opazovanjem ptic, uspešno izvajajo tudi ukrepe za zmanjševanje ogljičnega
odtisa v Campingu Bled. Zanimiv je projekt Natoči si vodo, kjer gost kupi steklenico za
večkratno uporabo, ki jo brezplačno polnijo z vodo na različnih lokacijah na Bledu. Ustvarili
so tudi "zeleni tim" sodelavcev, saj si želijo postati pobudnik trajnostnega turizma v okolici.
Glavna naloga tima, ki ga sestavljajo zaposleni iz vseh področij, je razvoj novih trajnostno
naravnanih produktov, s katerimi želijo prispevati k ohranjanju okolja in naravnih virov ter
tako pripomoči k dolgoročnemu razvoju turizma na Bledu, ki temelji ravno na možnosti
oddiha v naravi. Lepo je videti, da se tako veliko podjetje kot je Sava Hoteli Bled tega tudi
zaveda. Ob samem pridobivanju EU znaka za okolje jim je bila v veliko pomoč Agencija
Republike Slovenije za okolje, za uradno podelitev pa so poskrbeli sami. Zdi se jim, da bi
morala biti vloga države večja, še posebej glede promocije znaka, ki jo je trenutno zelo malo.
Na razpis za sredstva se do sedaj še niso prijavili, se bodo pa verjetno v bližnji prihodnosti, ko
bodo natisnili še dodatni promocijski material.
S pridobitvijo EU znaka za okolje zagotavljajo ustrezno stopnjo toplotne in zvočne izolacije,
samodejno ugašanje klimatskih naprav ob odprtem oknu, varčne žarnice, najmanj 50 %
energije iz obnovljivih virov, očiščenje odpadne vode pred izpustom v kanalizacijo.
Pesticidov in gnojil ne uporabljajo, čistila pa imajo enega od znakov za okolje. Možnost
ločevanja odpadkov imajo na vseh hodnikih in v skupnih prostorih, v sobah pa imajo en koš
za biološke odpadke in enega za mešane, vendar sobarice po potrebi odpadke naknadno
ločujejo. Zelo pozitivno je, da odpadke naknadno ločujejo v vseh Sava Hotelih Bled.
Deževnice trenutno še ne zbirajo, prav tako ne merijo emisije toplogrednih plinov. V vseh
Sava Hotelih Bled imajo gostje možnost "bio zajtrka" z ekološko pridelano hrano. V hotelu
Savica določene sestavine odkupujejo tudi od lokalnih kmetov, predvsem zelenjavo, sadje in
sir, zanimiv pa je tudi dogovor z enim od lokalnih kmetov, ki odvaža listje iz okolice hotelov.
EU znak za okolje nameravajo obdržati, prav tako pa želijo v naslednjem letu pridobiti tudi
certifikat ISO 14 001.
Omeniti je potrebno, da velja Hotel Savica za družinam prijazen hotel, ki ponuja kakovostno
namestitev v povezanih družinskih sobah, primerno opremljenih tudi za družine z majhnimi
otroki. Otroke zabavajo in izobražujejo skozi bogat animacijski program, kjer jih učijo tudi
odgovornega odnosa do okolja. V hotelu imajo notranjo igralnico, na vrtu pa še zunanjo.
Otroci v okviru teh delavnic delajo z recikliranim papirjem, predelujejo stara oblačila …
Medtem ko otroci okolju prijazno ravnanje spoznavajo preko igre, so starejšim namenjeni
letaki na recepciji in v sobah, kjer je razložen koncept trajnostnega delovanja Hotela Savica in
prošnja, da ga gostje upoštevajo. Letake imajo na voljo v slovenščini, angleščini, nemščini in
italijanščini.
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Slika 19: Animacija za otroke

Avtorica: Ines Krč, 2013
Tudi pri Hotelu Savica bi bilo zelo težko oceniti, ali se investicija v EU znak za okolje izplača
iz finančnega in marketinškega vidika. Ker je Hotel Savica del velikega sistema Sava Hotels
& Resorts, ki ima v lasti hotele, ki so razpršeni po celotni Sloveniji, upamo, da jih bo
ekološko poslovanje Sava Hotelov Bled motiviralo, da uvedejo ekološko poslovanje tudi v
drugih hotelih.
Slika 20: Certifikat Ecolabel in diploma za najboljši družinski hotel

Avtorica: Ines Krč, 2013
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7. PRIMER DOBRE PRAKSE IZ TUJINE – BOUTIQUEHOTEL STADTHALLE
WIEN
Odločili smo se predstaviti tudi primer dobre prakse ekološkega managementa v hotelu v
tujini. Po obisku nastanitev v Sloveniji, ki že imajo EU znak za okolje, je postalo jasno, da so
vsi lahko primer dobre prakse in zgled za ostale slovenske nastanitve. Zaradi tega je bilo
težko izbrati hotel v tujini, ki bi bil drugačen od teh, ki jih že imamo v Sloveniji. Boutique
hotel Stadthalle Wien je hotel, ki že od samega začetka temelji na ekološkem poslovanju, ima
EU znak za okolje in je nekaj posebnega. Lastnost, ki ga loči od petih slovenskih nastanitev z
EU znakom za okolje, je lokacija. Gre namreč za mestni hotel, ki je v središču Dunaja in je
zelo dober dokaz, da lahko tudi mestni hoteli uspešno delujejo po načelih ekološkega
managementa. Na začetku je lastnica Michaela Reitterer želela le prispevati k neokrnjenemu
okolju, sčasoma pa je uvidela, da lahko njen hotel postane vzor trajnostnega turizma. Hkrati je
dokazala, da lahko pasivna hiša postane lepo opremljen in udoben hotel.
Slika 21: Boutiquehotel Stadthalle Wien

Vir: Stadthalle, 2013
Boutiquehotel Stadthalle je prvi hotel na Dunaju z EU znakom za okolje, še bolj impresivno
pa je dejstvo, da je tudi prvi hotel z nično energijsko bilanco. Pojem nična energijska bilanca
pomeni, da v enem letu toliko energije kot jo porabi, tudi proizvede. Na sliki 18 je viden eden
od načinov proizvodnje energije, to so fotovoltaične celice na steni hotela, ki jih imajo kar
200 m2. Te sončno energijo pretvorijo v elektriko. Poleg tega imajo tudi toplotne črpalke
podzemne vode, s katerimi regulirajo sobno temperaturo, in tri vetrne turbine, s katerimi bi
lahko proizvajali elektriko tudi ponoči. Zaradi zapletenih postopkov dovoljenje za to še
pridobivajo. Ker proizvajajo lastno električno energijo, lahko gostje njihovega hotela
brezplačno napolnijo električne avtomobile. Zanimiva je tudi uporaba deževnice za zalivanje
njihovega vrta in splakovanje stranišč. Klime zaradi vrta sivke na strehi ne potrebujejo, poleg
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tega pa so kolesarjem prijazen hotel, saj ponujajo dodaten popust za goste, ki potujejo s
kolesom ali vlakom. Da prihranijo energijo, brisače in posteljnino menjajo samo na željo
gostov, v pisarnah uporabljajo energijsko varčne naprave …
Kemikalij ne uporabljajo, za čiščenje pa imajo samo biorazgradljiva čistila. Na vrtu
uporabljajo le organska gnojila, za goste pa naročajo hibridne taksije ali E-skuterje, s katerimi
lahko raziskujejo mesto brez dodatnih emisij.
Gostom ob zajtrku ponujajo le organsko in lokalno pridelano hrano, poleg pa strežejo kavo in
sok iz Pravične trgovine. Sami pridelujejo izdelke iz sivke, mete … Da bi pripomogli k
promociji dunajskih vinarjev, z izjemo enega, ponujajo le regionalno pridelana vina. Kar 70
% je povratnih steklenic, izjema so le tiste v avtomatih, ki bi povzročale preveč hrupa in bi se
lahko razbile. Hotel ima tudi družinske sobe in je primeren za invalide. Stalni gostje lahko
zbirajo zelene bonus točke in se včlanijo v Green Guest Club. Poleg gostov je dobro
poskrbljeno tudi za zaposlene, saj ima vsak dan celotna ekipa skupni zajtrk, januarja 2012 pa
so vsem zaposlenim podarili vikend v hotelu s petimi zvezdicami v zahvalo za soustvarjanje
uspešnega leta 2011. Imajo 37 zaposlenih iz 15 držav, ker želijo ustvarjati multikulturno
okolje.
Slika 22: Streha Boutiquehotela Stadthalle Wien

Vir: Stadthalle, 2013
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Od ustanovitve do danes so prejeli že ogromno nagrad in ekoloških označb:
· državni ekološki znak Avstrije;
· znak za okolje EU (prvi hotel na Dunaju);
· ekološki znak mesta Dunaj;
· Klima.aktiv partner za inovativne ideje za zmanjšanje emisij CO2;
· novembra 2009 je bila ustanoviteljica Michaella Reitterer nagrajena z avstrijsko
državno nagrado za turizem;
· prvi mestni hotel z ekološko oznako OGUT-Umweltpreis;
· leta 2010 je bila ustanoviteljica Michaella Reitterer razglašena za hotelirko leta s strani
Hotel&Touristik in prejela tudi Blue Hotel Award s strani bavarskega hotelskega
foruma;
· HOGAST Internet nagrada;
· Austrian climate protection award (Österreichischer Klimaschutzpreis);
· ustanoviteljica Michaella Reitterer je bila nagrajena tudi v letu 2011 z ÖGZ Sterne
Award s strani avstrijskih medijev na področju kulinarike in hotelirstva;
· Holiday Check Award 2012;
· Green Brand Certificate 2012;
· Klima.Aktive certifikat 2012;
· Certification of excellence 2012 s strani Trip Advisor;
· Quality Selection Certification 2012 s strani Holiday Check;
· Service Quality Award 2012;
· Holiday Check Award 2013 (nagrada pomeni, da so med najboljšimi 99 hoteli na
svetu).
Nagrade so bile izpostavljene iz preprostega razloga. V diplomi so bile nagrade za ekološki
management že omenjene, vendar smo ugotovili, da v Sloveniji niso pogoste, pa vendar so
dober način, s katerim lahko država poceni pripomore k večji promociji hotelov, ki delujejo
po načelih ekološkega managementa.
Slika 23: Izdelki, ki jih pridelajo iz sivke na strehi

Vir: Stadthalle, 2013
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8. ANALIZA STANJA EKOLOŠKE UREDITVE V SLOVENSKIH HOTELIH
8.1. CILJI RAZISKAVE
Namen raziskave je bila primerjalna analiza stanja ekološke ureditve v slovenskih hotelih na
podlagi raziskave, ki jo je leta 2006 naročil Direktorat za turizem v okviru Ministrstva za
gospodarstvo. Iz rezultatov bo razvidno, ali se je stanje na področju ekološke ureditve od leta
2006 do leta 2013 sploh kaj izboljšalo.
Cilji so bili preučiti stališča glede uvajanja ekoloških standardov in znaka za okolje v hotelih
v Sloveniji, ugotoviti, kakšen je pogled managementa v hotelih v Sloveniji na vlogo države
glede uvajanja znaka za okolje in preveriti, kolikšna je vključenost ekološke problematike v
politike podjetij ter ugotoviti stanje na področju že vpeljanih ekoloških standardov.
Preverjeno je bilo tudi stanje ekološkega vodenja na področju energije, vode, odpadkov,
hrupa, ekološke nabave in preskrbe, gradnje in opreme hotela ter izobraževanja zaposlenih in
gostov.
8.2. ANKETNI VPRAŠALNIK
Vprašalnik je bil z izjemo nekaj vprašanj zaradi možnosti primerjalne analize identičen
vprašalniku iz leta 2006, ki so ga sestavili v okviru dvostopenjske preliminarne raziskave.
Mnenja so pridobivali na manjšem vzorcu strokovnjakov s področja hotelskega managementa
z Delfi metodo, metodo skupinskega intervjuja in brainstormingom. Druga stopnja je bila
testiranje na manjšem testnem vzorcu v hotelih. Končna verzija vprašalnika je bila razdeljena
na tri vsebinske sklope:
· splošni podatki o hotelu;
· stališča glede uvajanja ekoloških standardov in znaka za okolje v slovenskih hotelih;
· politika podjetja na področju ekološke problematike.
V okviru prvotne raziskave so vprašalnik razposlali po hotelih skupaj s kuverto, na kateri je
bil vpisan naslov prejemnika, kamor so hotelirji vrnili anketni vprašalnik. Zaradi lažje
komunikacije s hoteli smo se odločili, da ustvarimo spletno verzijo vprašalnika, ki
anketirancem vzame tudi manj časa. Zaradi želje po čim večjem številu odgovorov smo del
hotelov anketirali tudi ustno in ponudili možnost anonimnega reševanja. Za anonimnost se je
odločilo približno dve tretjini anketirancev.
Leta 2006 je bil vprašalnik razposlan 191 hotelskim podjetjem, leta 2013 pa v elektronski
obliki 279. Anketa se je izvajala v mesecu februarju, kar je verjetno tudi eden od razlogov za
manjše število odgovorov, saj kar nekaj hotelov v tem mesecu ne deluje.
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8.3. ANALIZA REZULTATOV
V obe raziskavi je bila zajeta celotna populacija slovenskih hotelov, vendar je bilo leta 2010,
ko najdemo zadnje podatke o natančnem številu, kar 118 hotelov več kot leta 2004, iz
katerega so uporabili podatke v raziskavi leta 2006. Lahko vidimo, da se je število hotelskih
objektov v Sloveniji močno povečalo. Kot zanimivost omenimo, da je bilo v Sloveniji, po
podatkih Statističnega urada republike Slovenije, leta 2004 162 hotelov, leta 2010 pa 280
hotelov (SURS, 2011), kar pomeni povprečno 19 novih hotelov letno. Največje število novih
hotelov ima tri ali štiri zvezdice, poudariti pa je potrebno, da gre predvsem za manjše hotelske
nastanitvene objekte, saj je število ležišč v teh letih naraslo za 11.341, kar pomeni povprečno
1.890 letno. V primeru, da bi šlo za večje hotelske objekte, bi to pomenilo približno pet in ne
19 novih hotelskih nastanitev. Iz tabele 1 lahko razberemo največ novih hotelov s
kategorizacijo treh ali štirih zvezdic, zmanjšalo pa se je število hotelov z dvema zvezdicama.
Tabela 1: Primerjava števila hotelov v Sloveniji leta 2004 in 2010
število objektov 2004 število objektov 2010
hoteli *
hoteli **
hoteli ***
hoteli ****
hoteli *****
SKUPAJ
Vir: SURS, 2013

1
19
74
62
6
162

2
16
139
111
12
280

Primerjava med
letoma 2004 in 2010
1
-3
65
49
6
118

V tabeli 2 lahko vidimo, koliko hotelov je odgovorilo na vprašalnik v letih 2006 in 2013.
Skupno število pri vprašalniku iz leta 2013 je nižje, predvsem če gledamo odstotke, saj je leta
2006 vprašalnik izpolnilo 33 odstotkov hotelov, v letu 2013 pa 18 odstotkov. To je posledica
večjega števila hotelskih nastanitev in pa dejstva, da je bila prva anketa izvedena po naročilu
Ministrstva za gospodarstvo. Kljub temu, da je delež odgovorov v letu 2013 relativno nizek,
menimo, da so rezultati dokaj realni, saj je struktura hotelov, ki so odgovarjali, glede na
število zvezdic, podobna tisti iz leta 2006.
Tabela 2: Prenočitvene zmogljivosti in število zaposlenih v hotelih, ki so bili zajeti v
raziskavo
število objektov
število objektov
število
število zaposlenih
2006
2013
zaposlenih 2006
2013
hoteli *
1
0
7
0
hoteli **
5
1
47
8
hoteli ***
29
23
686
575
hoteli ****
24
25
1515
1344
hoteli ***** 4
2
354
156
SKUPAJ
63
51
2609
2083
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
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8.3.1. STALIŠČA ANKETIRANIH GLEDE EKOLOŠKE PROBLEMATIKE IN
ZNAKA ZA OKOLJE EU
V prvem delu ankete smo anketirance spraševali o njihovem mnenju glede ekološke
problematike v hotelih v Sloveniji in stališču do znaka za okolje EU. Uporabili smo
petstopenjsko Likertovo lestvico, iz katere lahko razberemo stopnjo strinjanja s postavljenimi
trditvami. Pri tem 1 pomeni nikakor se ne strinjam, 2 pretežno se ne strinjam, 3 niti se
strinjam, niti se ne strinjam, 4 pretežno se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. Določene
trditve so zaradi možnosti primerjave stanja popolnoma enake, nekaj trditev pa je bilo
dodanih na novo, saj naj bi bilo iz ankete vsaj delno možno razbrati, zakaj se hotelirji še
vedno ne odločajo za pridobitev znaka za okolje EU.
Tabela 3: Stališča anketirancev glede ekološke problematike in EU znaka za okolje
TRDITEV

povprečna
vrednost 2006
3,9

povprečna
vrednost 2013
3,9

V našem podjetju posvečamo veliko pozornost ekološki
problematiki.
V našem hotelu imamo izoblikovano ekološko politiko
/
3,4
podjetja.
Poznamo znak EU za okolje oziroma marjetico.
3,0
4,0
Znak za okolje EU je v Sloveniji premalo poznan in
/
3,8
cenjen.
Za nepoznavanje znaka za okolje EU je kriva nepromocija.
/
4,1
V primeru, da bi bil znak za okolje EU v Sloveniji bolj
/
3,6
uveljavljen, bi se odločili za pridobitev.
Uvedba znaka za okolje EU bi za naše podjetje pomenila
3,4
3,4
velik strošek.
Uvedba znaka za okolje EU bi za naše podjetje pomenila
/
3,6
preveč administracije.
Slovenija bi morala uvesti svoj znak za okolje za hotele.
2,5
2,6
Podeljevanje znaka za okolje EU lahko pripomore k
4,2
3,6
večjemu ugledu in prepoznavnosti slovenskega turizma.
Z uvedbo znaka za okolje EU bi lahko povišali cene
2,9
2,9
proizvodov in storitev.
Uvedba znaka za okolje bi za naš hotel pomenila dvig
3,6
3,9
kakovosti ponudbe.
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
Iz tabele 3 lahko razberemo, da se deleži med letoma 2006 in 2013 niso bistveno spremenili.
Anketirani hoteli ekološki problematiki v večini primerov posvečajo veliko pozornosti, kar
dokazuje tudi dejstvo, da se jih kar 41 % vsaj pretežno strinja s trditvijo, da imajo
izoblikovano ekološko politiko podjetja. Le dva odgovora sta bila, da ekološke politike sploh
nimajo izoblikovane. Na tem mestu je potrebno vedeti, da so anketo verjetno rešili predvsem
hoteli, ki podpirajo ekološko poslovanje in ga sčasoma želijo uvesti tudi v njihove hotele.
Pomembno je izboljšanje odstotka tistih, ki poznajo EU znak za okolje, saj je bilo takih v letu
2006 le nekaj manj kot polovica, leta 2013 pa ga je dobro poznalo kar 76 % anketiranih, le en
anketirani je odgovoril, da znaka ne pozna. Iz tega lahko sklepamo, da se je prepoznavnost
46

znaka med hotelirji bistveno izboljšala, kljub temu pa se velika večina strinja s trditvijo, da je
za nepoznavanje znaka, predvsem med gosti, kriva premajhna promocija, za katero bi morala
skrbeti država. Nekaj manj kot polovica anketiranih meni, da bi se v primeru večje
uveljavljenosti znaka za okolje EU v Sloveniji odločili za pridobitev le-tega.
Stališča glede stroškov uvajanja znaka za okolje so se v obeh raziskavah pokazala za precej
neopredeljena. V letu 2006 je bilo neopredeljenih 47,5 %, leta 2013 pa je delež narasel na 65
%. Sklepali bi lahko, da je to hkrati posledica podražitve okolju škodljivih energentov in
pocenitve okolju prijaznih. Gre za dober znak, ki kaže, da vse več hotelirjev gleda na
dolgoročne rezultate in stroške. Kot zanimivost je bilo v raziskavi leta 2013 dodano vprašanje
glede administracije ob pridobivanju znaka in po pričakovanjih se jih večina (70 %) strinja s
trditvijo, da je le-te preveč. Poenostavljen postopek pridobivanja bi tako verjetno pripomogel,
da bi več hotelirjev vsaj razmišljalo o pridobitvi.
Mnenje se skorajda ni spremenilo glede uvajanja lastnega znaka za okolje v Sloveniji, s čimer
se večina anketiranih ne strinja. Delež tistih, ki meni, da bi EU znak za okolje lahko
pripomogel k večjemu ugledu in prepoznavnosti slovenskega turizma, je upadel. To lahko
pripišemo neprepoznavnosti znaka med gosti. O povišanju cen proizvodov in storitev v hotelu
ob uvedbi znaka bi lahko rekli, da gre za veliko razpršenost rezultatov, vendar se vseeno več
vprašanih strinja s trditvijo. Kar 47 % jih meni, da bi cene lahko povišali, 18 % je
neopredeljenih, le 36 % jih je bolj na strani ohranitve cen.
8.3.2. OCENA VLOGE DRŽAVE V PROCESU UVAJANJA, IZVAJANJA IN
KONTROLE ZNAKA ZA OKOLJE EU
V okviru vprašalnika se je ugotavljalo tudi, kako anketirani ocenjujejo vlogo države v
procesih uvajanja, izvajanja in kontrole znaka za okolje v slovenskih hotelih. Tako leta 2006
kot 2013 je bil najpogostejši odgovor finančne spodbude. Pogost odgovor leta 2006 je bil tudi
davčne olajšave za podjetja, ki imajo znak za okolje in pa nadzor ter izobraževanje pri uvedbi
znaka za okolje. V letu 2013 je bil drugi najpogostejši odgovor, da bi država morala poskrbeti
za večjo promocijo znaka in poenostaviti proces pridobitve. Kot smo lahko videli že v tabeli 3
veliko anketiranih meni, da pridobivanje znaka za okolje EU pomeni občutno preveč
administrativnega dela.
8.3.3. OCENA EKOLOŠKE PROBLEMATIKE IN POLITIKE PODJETJA V
SLOVENSKIH HOTELIH
Tabela 4: Ali je ekološka problematika del poslovne politike Vašega hotela in je vključena v
vse strateške dokumente
število 2006
delež 2006
število 2013
delež 2013
DA
24
38,5
18
36,3
NE
15
61,5
33
64,7
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
Iz tabele 4 je razvidno, da ekološka problematika še vedno v večini primerov ni del poslovne
politike in ni vključena v vse strateške dokumente. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se rezultat v
sedmih letih ni bistveno spremenil.
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Tabela 5: Ali imate v hotelu odgovorno osebo za okoljsko in ekološko problematiko
število 2006
delež 2006
število 2013
delež 2013
DA
/
/
14
27,5
NE
/
/
37
72,5
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
Prav tako v večini hotelov nimajo odgovorne osebe za okoljsko in ekološko problematiko,
kjer pa jo imajo, so to večinoma kar direktorji podjetja ali njihovi pomočniki. Tabela 5 nam
kaže, da družbe, ki upravljajo več hotelov, pogosto vodijo enotno ekološko politiko.
Manjkajoči odstotki so posledica manjšega števila odgovorov na to vprašanje, saj je
odgovarjalo samo nekaj večjih družb.
Tabela 6: Če je v Vašem podjetju povezanih več hotelov ali vodite enotno ekološko politiko
število 2006
delež 2006
število 2013
delež 2013
DA
20
50,0
17
33,3
NE
11
27,5
7
13,7
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
Leta 2006 so ugotavljali tudi, katere standarde imajo hoteli že vpeljane. Najpogosteje se
pojavljata standard HACCP za sistem vodenja živil in ISO 9001. Kot smo že lahko prebrali,
ima v Sloveniji pet hotelov ISO 14000 in nobeden EMAS.
8.3.4. OCENA EKOLOŠKEGA MANAGEMENTA
V tabelah od 7 do 16 lahko razberemo rezultate vprašanj, ki se nanašajo na vidike ekološkega
managementa. Anketirani so imeli pri odgovorih tri možnosti – da, ne ali delno, pri čemer tri
točke pomenijo, da je vidik že upoštevan v hotelu, dve točki delno upoštevan in ena točka, da
vidik v podjetju ni upoštevan.
Tabela 7: Področje vodenja podjetja
povpr.
povpr.
vrednost vrednost
2006
2013
Imamo izdelan koncept reševanja ekoloških vprašanj z akcijskim 1,5128
1,5000
načrtom.
Izvajamo ekološko knjigovodstvo.
1,1842
1,0000
Vsako leto izdelamo ekološko poročilo.
1,6750
1,3529
Uvajamo ekološki management, da bi zmanjšali ekološke takse.
1,3750
1,1250
Vodimo tekoče evidence o porabi energije, vode in odpadkih.
2,6000
2,6470
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
TRIDEV

Rezultati na področju vodenja podjetja kažejo, da se od leta 2006 do leta 2013 ni veliko
spremenilo. Večina podjetij še vedno nima izdelanih konceptov reševanja ekoloških vprašanj
z akcijskim načrtom. Še slabše je stanje na področju ekološkega knjigovodstva, ki ga ne
izvaja skoraj nihče. Tudi ekološko poročilo vsako leto pripravi manj kot tretjina anketiranih,
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velika večina pa jih vodi tekoče evidence o porabi energije, vode in odpadkih. Uvajanje
ekološkega managementa za zmanjšanje ekoloških taks se pojavlja le v enem podjetju.
Tabela 8: Področje energije
povpr.
povpr.
TRDITEV
vrednost vrednost
2006
2013
Uporabljamo naprave za avtomatično ugašanje luči, ogrevanja, 2,2564
2,6470
klimatizacije.
Uporabljamo električno energijo iz obnovljivih virov.
1,5263
2,0000
Ne uporabljamo težkih olj in premoga.
2,3077
2,5290
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
Za stanje na področju energije bi lahko rekli, da je bilo dobro že leta 2006, razveseljivo pa je
dejstvo, da se stanje na tem področju očitno še izboljšuje. Kar 82 % anketiranih vsaj delno
uporablja naprave za avtomatično ugašanje luči, ogrevanja in klimatizacije. V teh sedmih letih
je za kar nekaj odstotkov narasel delež tistih, ki uporabljajo električno energijo pridobljeno iz
obnovljivih virov. Hkrati se je zmanjšal delež tistih, ki uporabljajo težka olja in premog, saj je
bilo takih le četrtina.
Tabela 9: Področje vode
povpr.
povpr.
vrednost vrednost
2006
2013
Uporabljamo tuše in vodovodne pipe z omejeno pretočnostjo vode.
2,0000
2,4117
Imamo pralne stroje, WC kotličke, pisoarje z omejeno količino 2,1750
2,1250
porabljene vode.
Skrbimo za čiščenje in ravnanje z odpadnimi vodami.
2,3333
2,7647
Uporabljamo deževnico in reciklažno vodo.
1,2564
1,4705
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
TRDITEV

Stanje na področju vode se je izboljšalo. Precej večji odstotek jih ima danes vsaj delno že tuše
in vodovodne pipe z omejeno pretočnostjo vode, saj je takih kar 80 %, le 20 % tovrstnih
naprav ne uporablja. Pri stanju uporabe varčnih pralnih strojev in WC kotličkov ter pisoarjev
je stanje malo slabše, saj jih večina kriteriju zadosti le deloma. Skoraj vsi hoteli skrbijo za
čiščenje in ravnanje z odpadnimi vodami, le dva sta odgovorila, da tega ne počneta. Še vedno
le majhen delež, 24 %, uporablja deževnico in reciklažno vodo, vendar je tudi na tem
področju opazno izboljšanje stanja.
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Tabela 10: Področje odpadkov
povpr.
povpr.
vrednost vrednost
2006
2013
V vseh dejavnostih ločeno zbiramo odpadke.
2,6667
2,7647
Skrbimo za okolju prijazno odstranjevanje nevarnih odpadkov.
2,8500
3,0000
V sobah za goste imamo nameščene koše za ločeno zbiranje odpadkov. /
1,4705
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
TRDITEV

Glede na dejstvo, da je ločeno zbiranje odpadkov v vseh dejavnostih določeno z Uredbo o
odpadkih, ki velja od 16. 12. 2011 (Uredba o odpadkih, 2011), smo razmišljali o tem, da bi
vprašanje izločili iz vprašalnika, saj je bilo predpostavljeno, da to počnejo prav vsa podjetja.
Vprašanje smo vseeno uvrstili v anketo in na naše presenečenje sta dva anketirana odgovorila,
da v vseh dejavnostih ne zbirajo odpadkov ločeno. Zanimalo nas je predvsem, kako je z
ločevanjem odpadkov v sobah gostov. Le 25 % jih je odgovorilo, da imajo v sobah za goste
možnost ločevanja odpadkov. Posledično se lahko vprašamo, zakaj je temu tako, saj doma vsi
ločujemo odpadke in je to prišlo v vsakdanjo navado. Še pomembnejše vprašanje je, ali gredo
vsi ti odpadki, ki jih proizvedejo gosti, neločeni med mešane odpadke. Menim, da je malo
verjetno, da te odpadke zaposleni ločujejo naknadno. Vsaj pri trditvi glede prijaznega
odstranjevanja odpadkov so vsi odgovorili pritrdilno.
Tabela 11: Področje hrupa
povpr.
povpr.
vrednost vrednost
2006
2013
Hotel leži blizu zunanjih povzročiteljev hrupa (cesta, naselje …).
2,1026
1,8235
Izvajamo protihrupno zaščito.
1,6000
1,4705
Hotel je dodatno notranje zvočno izoliran.
1,7436
1,8750
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
TRDITEV

Na področju hrupa so odgovori zelo razdeljeni. Približno 42 % jih je odgovorilo, da hotel leži
v bližini zunanjih povzročiteljev hrupa, kljub temu pa jih je le 24 % odgovorilo, da izvajajo
dodatno protihrupno zaščito. Okrog 56 % hotelov je vsaj delno dodatno zvočno izoliranih.
Tabela 12: Področje gradnje in opreme hotela
povpr.
povpr.
TRDITEV
vrednost vrednost
2006
2013
Hotel je zgrajen skladno s standardi bioklimatske arhitekture.
1,6571
1,7692
Hotel je dodatno termično izoliran.
1,8611
1,8235
Pri gradnji in opremi prostorov so bili vgrajeni naravni materiali.
2,1944
2,3750
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
Večina hotelov ni zgrajena skladno s standardi bioklimatske arhitekture, vendar je bilo pri tem
vprašanju tudi manjše število odgovorov, kar bi lahko pripisali nepoznavanju samega pojma
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bioklimatska arhitektura. Stanje na področju dodatne termične izoliranosti se ni bistveno
spremenilo, še vedno jih je pritrdilno odgovorilo okrog 40 %. Kar polovica jih je odgovorila,
da so bili pri gradnji in opremi prostorov vsaj delno vgrajeni naravni materiali.
Tabela 13: Področje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
povpr.
povpr.
vrednost vrednost
2006
2013
Zaposlene tekoče seznanjamo z ekološko problematiko.
2,2308
2,5000
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
TRDITEV

Razveseljivo je dejstvo, da se je povečal delež podjetij, ki zaposlene seznanja z ekološko
problematiko, saj je takih kar tri četrtine.
Tabela 14: Področje informiranja gostov
povpr.
povpr.
vrednost vrednost
2006
2013
Gostom posredujemo informacije o ukrepih na področju varovanja 2,0256
2,5000
okolja v hotelu.
Gostom posredujemo informacije o načinih varčevanja z energijo in 2,2564
2,6470
vodo.
Gostom posredujemo informacije o načinu ločevanja odpadkov.
1,8974
2,2941
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
TRDITEV

V slovenskih hotelih goste najpogosteje informirajo o načinih varčevanja z energijo in vodo,
saj jih to počne kar 82 %. Stanje se je izboljšalo predvsem na področju posredovanja
informacij o ukrepih varovanja okolja v hotelu, saj jih to počne kar 75 %. Najslabši rezultati
so pri podajanju informacij glede ločevanja odpadkov, kar pa lahko povežemo s prejšnjimi
odgovori iz dela raziskave o odpadkih. Če v sobah nimajo košev za ločeno zbiranje odpadkov,
tudi informacije o tem niso tako zelo potrebne.
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Tabela 15: Področje ekološke nabave in preskrbe
povpr.
povpr.
vrednost vrednost
2006
2013
V prehrani uporabljamo izdelke z ekološko oznako.
1,7692
2,0588
V prehrani uporabljamo vsaj en izdelek z ekološko oznako.
/
2,7647
V ponudbo je vključena več kot tretjina bio živil.
1,1053
0,9411
Bio živila so težko dostopna.
2,0000
2,2500
Živila kupujemo tudi pri lokalnih kmetijah.
/
2,4117
Imamo bio kotiček pri zajtrku.
1,5641
2,6470
Ponujamo bio meni.
1,5128
1,2352
Gostje želijo več ekoloških živil.
1,7692
1,5000
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
TRDITEV

Tako leta 2006 kot leta 2013 so hoteli v večini primerov le delno uporabljali izdelke z
ekološko oznako. Nekaj čez polovico jih je odgovorilo, da uporabljajo tudi izdelke z ekološko
oznako, skoraj 90 % vprašanih pa jih uporablja vsaj en izdelek z ekološko oznako. Noben
izmed anketiranih hotelov nima v ponudbo vključenih več kot tretjino bio živil. To lahko
pripišemo dejstvu, da jih kar 63 % meni, da so bio živila težko dostopna. Zelo pomembno je,
da jih kar 70 % hrano kupuje tudi pri lokalnih kmetih. Napredek lahko opazimo pri odstotku
tistih, ki imajo bio kotiček pri zajtrku, saj je le-ta narasel iz 18 % na 82 %, kar pa je zelo
pomemben korak k zdravi prehrani. Bio meni od anketiranih ponujata le dva hotela.
Vprašanje o tem ali si gostje želijo še več ekoloških izdelkov, je bilo spremenjeno na ali
gostje povprašujejo po ekoloških izdelkih in le četrtina jih je odgovorila pritrdilno.
Tabela 16: Druga področja
povpr.
povpr.
TRDITEV
vrednost vrednost
2006
2013
Uporabljamo povratno embalažo.
2,3784
2,7500
Uporabljamo detergente in čistila z znakom za okolje.
2,0000
2,0769
Nadzorujemo emisije toplogrednih plinov.
1,4286
1,3529
Vir: Podatki za leto 2006 – Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov,
podatki za leto 2013 lastna raziskava
Skoraj 90 % anketiranih hotelov vsaj delno uporablja povratno embalažo. Nekaj več kot
polovica jih uporablja tudi detergente in čistila z znakom za okolje. Zaskrbljujoče je dejstvo,
da emisije toplogrednih plinov nadzoruje le 18 % anketiranih hotelov.
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8.3.5. ZAKLJUČKI RAZISKAVE
Analiza leta 2006 je potrdila nizko stopnjo ekološke urejenosti hotelov v Sloveniji in še
posebej nizko stopnjo ekološke naravnanosti managementa hotelov. Primerjalna analiza leta
2013 pa je potrdila, da bistvenih sprememb in izboljšav na tem področju ni bilo.
Čeprav jih velik delež trdi, da ekološki problematiki v hotelih posvečajo veliko pozornost in
imajo izoblikovano ekološko politiko podjetja, pri konkretnih vprašanjih vidimo, da to ni čisto
res oziroma, da tistega kar imajo zapisano na papirju, ne prenesejo v realnost. O tem nam
priča nizko število pridobljenih standardov in ekoloških znakov. Na prvi pogled bi lahko rekli,
da se stanje na tem področju izboljšuje, saj število nastanitev z raznimi ekološkimi standardi
in oznakami narašča, vendar ne smemo pozabiti na že prej omenjeno dejstvo, da hitro narašča
tudi število hotelov. Če imamo vsako leto povprečno 19 novih hotelov, od teh standard
povprečno pridobi manj kot eden. Predvsem je zaskrbljujoče dejstvo, da se novi hoteli že ob
samem začetku ne odločijo za ekološko poslovanje, saj bi bilo to lažje kot pa kasnejša
popolna reorganizacija.
V letu 2006 so kot posebej neugodne ugotovitve izpostavili:
·
·
·
·
·

kar 32,5 % anketiranih hotelov še vedno uporablja težka olja in premoge;
le 23,1 % anketiranih hotelov uporablja tuše in vodovodne pipe z omejeno
pretočnostjo vode;
samo 10,3 % anketiranih hotelov je dodatno notranje zvočno izoliranih;
večina hotelov v Sloveniji ni zgrajenih skladno s standardi bio klimatske arhitekture;
v večini hotelov le deloma ali pa sploh ne uporabljajo izdelkov z ekološko oznako.

Pri teh petih najbolj perečih problemih smo v letu 2013 ugotovili naslednje:
· odstotek anketiranih, ki uporabljajo težka olja in premoge, se je zmanjšal na 24 %,
torej za skoraj 10 %;
· velik pozitiven premik se kaže pri številu anketiranih hotelov, ki uporabljajo tuše in
vodovodne pipe z omejeno pretočnostjo vode, saj je takih kar 71 %;
· odstotek glede dodatne zvočne izolacije se je iz 10,3 zvišal na 30;
· večina hotelov še vedno ni zgrajena skladno s standardi bio klimatske arhitekture;
· povečal se je tudi delež hotelov, ki uporablja izdelke z ekološko oznako.
Posebej izstopajoče neugodne ugotovitve v letu 2013 so:
· samo četrtina hotelov ima v sobah za goste nameščene koše za ločeno zbiranje
odpadkov;
· niti eden od anketiranih hotelov v ponudbi nima vključenih več kot tretjino bio živil;
· še vedno jih kar 24 % uporablja težka olja in premog;
· zelo malo jih nadzoruje emisije toplogrednih plinov;
· gostje ne povprašujejo pogosto po bio izdelkih.
Kot pozitivno bi lahko izpostavili predvsem:
·
·
·

vse višji delež tistih, ki vsaj delno uporabljajo tudi energijo iz obnovljivih virov;
prav vsi anketirani hoteli skrbijo za okolju prijazno odstranjevanje nevarnih odpadkov;
vse bolj skrbijo za izobraževanje zaposlenih in gostov glede okolju prijaznega
delovanja.
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Vzroke za še vedno slabo stanje na področju uvajanja ekološkega managementa v slovenskih
hotelih lahko iščemo predvsem v nizki ekološki zavesti. Leta 2006 so nizko ekološko zavest
pripisali predvsem hotelskim managerjem, kar dokazuje nizko število hotelov, ki ima
zaposlen kader, ki je zadolžen za ekološko poslovanje. Tudi po raziskavi leta 2013 se lahko
strinjamo s tem, vendar pa je vsaj delno krivda tudi na nizki ekološki zavesti potrošnikov
oziroma gostov. Hotelirji so jasno odgovorili, da gostje ne povprašujejo pogosto po ekoloških
izdelkih v prehrani, prav tako se gostje v današnjih časih odločajo predvsem za cenovno
ugodne produkte. Bistveno vprašanje je, kdo je tisti, ki bi moral storiti prvi korak na področju
širjenja ekološke zavesti. Če bi gostje pogosteje povpraševali po hotelih z ekološkim
poslovanjem in prehrani ekološkega porekla, bi bilo hotelirjem v interesu, da to priskrbijo in
tako pritegnejo nove goste. Zavedati se moramo, da se ponudniki storitev vedno prilagajajo
trenutnim trendom in povpraševanju. Na žalost lahko rečemo, da v Sloveniji ekološka zavest
še ni dovolj razvita. Gre za področje, ki bi ga morali promovirati predvsem različni državni
organi. Prav tako si hotelirji želijo večje promocije znaka za okolje EU s strani države in
pomoč pri uvajanju in nadzoru le-tega. Omenjeno je bilo tudi težko kombiniranje znaka za
okolje EU z višjimi kategorizacijami (štiri in pet zvezdic). Da ima lahko hotel pet zvezdic,
mora menjavati posteljno perilo vsak drugi dan, medtem ko morajo imetniki znaka za okolje
EU gostu ponuditi možnost, da sam pove, kdaj želi menjavo posteljnega perila. Tudi zahteva
po brezplačnem dnevnem časopisu ni ravno ekološka.
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8.4. PRIPOROČILA ZA BOLJ ZELENO POSLOVANJE HOTELOV V SLOVENIJI
Avgusta 2010 je Slovenska turistična organizacija izdala Priročnik za hotele za razvoj
trajnostnih poslovnih modelov. Pri oblikovanju so upoštevali ključne kriterije na področju
trajnostnega razvoja UNWTO, Evropske unije in Slovenije. Naredili so načrt za
implementacijo trajnostnega poslovanja v petih korakih – ocena stanja, zelena ekipa, cilji in
načrt, implementacija ter evalvacija. Teh pet korakov bomo na kratko povzeli in izpostavili
bistvene lastnosti.
Prvi korak k bolj zelenemu poslovanju je izdelava ocene stanja. S preprosto analizo SWOT
lahko hotelirji ugotovijo, katere prednosti in pomanjkljivosti ima njihov hotel za zeleno
poslovanje. Z oceno stanja lahko definirajo ključne vplive hotela na okolje in izračunajo delež
že implementiranih aktivnosti. Potrebno je narediti kratkoročne (brez vložkov, s prihranki),
srednjeročne (manjši vložki) in dolgoročne (večji vložki, večji prihranki) scenarije. Nato je
potrebno sprejeti vizijo in poslanstvo ter iti z majhnimi koraki do velikih sprememb.
Drugi korak je oblikovanje »zelene« ekipe, ki je odgovorna za trajnostno poslovanje.
Priporočljivo je imenovanje managerja za trajnostno poslovanje, ki ima nalogo pripraviti in
uvesti sistem trajnostnega managementa. Iz vsakega oddelka je potrebno v zeleno ekipo
vključiti po enega predstavnika, kar bo zagotovilo, da bodo vsi oddelki vključeni v sistem
trajnostnega managementa. Aktivno naj bo vključen tudi kadrovski oddelek, ki skrbi za
izobraževanje in usposabljanje. Ključni korak je natančna predstavitev načrta zaposlenim, ki
jih je potrebno navdušiti in motivirati ter zagotoviti, da bodo vsi razumeli, kakšen je njihov
prispevek k trajnostnemu razvoju hotela, tudi s povratnimi informacijami o doseženih
rezultatih.
Tretji korak je postavitev ciljev in načrta oziroma oblikovanje politike trajnostnega turizma, ki
bo usklajena z lastniki, zaposlenimi, partnerji in lokalnimi prebivalci.
Četrti korak je uvedba sistema trajnostnega managementa. Pri tem delu se lahko ravnajo po
kriterijih za pridobitev znaka za okolje EU, saj ti vsebujejo ogromno koristnih nasvetov. Še
več informacij pa vsebuje Priročnik za hotele za razvoj trajnostnih poslovnih modelov.
Zadnji korak je vrednotenje rezultatov in skrb za izboljšave. Ugotoviti je potrebno, ali je
sistem trajnostnega managementa celosten in pokriva vsa področja delovanja, ali so bili cilji
doseženi, ali so zaposleni informirani ter motivirani, ali so okoljski ukrepi vključeni v redne
delovne procese, ali se ukrepi redno nadzirajo in vrednotijo, ali obstaja prizadevanje za
nenehne izboljšave in ali je sistem učinkovit. Podatki se nato vrednotijo, v poročilu pa se
predlagajo korektivni ukrepi za vnaprej.
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9. ZAKLJUČEK
Vse večje število turistov pomeni vse večje število prihodkov na strani turističnega sektorja,
vse več delovnih mest, ohranjanje kulturne pokrajine ... Temu na drugi strani stoji močno
negativna posledica – škodljiv vpliv na okolje, ki mu posvečamo premalo pozornosti. Lahko
bi rekli, da gre pravzaprav za motnjo okolja. Čeprav so učinki na okolje zelo različni, saj so
odvisni predvsem od števila turistov, pa pogosto pomenijo onesnaževanje in dodatno porabo
vode, onesnaževanje zraka s strani prometa, povečano rabo energije, krčenje habitatov …
Prav zaradi povečanega obremenjevanja okolja se v zadnjem desetletju vse glasneje govori o
trajnostnem turizmu, ki pomeni zadovoljevanje potreb na način, ki čim manj obremenjuje
okolje in družbo ter omogoča zadovoljevanje potreb prihodnjim generacijam. Del trajnostnega
turizma je tudi ekološki management hotelskih in drugih nastanitev, s katerim lahko občutno
znižamo nivo onesnaževanja s strani turizma. Če trajnostni turizem predstavlja odgovoren
odnos do okolja, je ekološki management tehnika, ki to omogoča. V razvitih državah postajata
tako trajnostni turizem kot ekološki management nekaj vsakdanjega, zato nas je v diplomski
nalogi zanimalo, zakaj v Sloveniji temu ni tako. Kljub temu da imamo nekaj odličnih
primerov dobre prakse ekološkega managementa in trajnostnega turizma, lahko rečemo, da v
nobenem pogledu nismo na ravni, na kateri bi si želeli biti in bi lahko bili. Bistveno vprašanje
je, kdo je za to odgovoren. Ali je to država, ki ekološkemu managementu posveča zelo malo
pozornosti ali skoraj nič? So to hotelirji, ki jih primarno zanima zasedenost hotela in dobiček,
ekologija pa je nekje na koncu? Ali smo to turisti sami, ki na potovanjih vse prepogosto z
veseljem posegamo po udobju, ki si ga doma ne privoščimo? Vprašanje, kdo bi moral storiti
prvi korak, je seveda zelo subjektivno in verjamemo, da bi vsak od akterjev znal zagovarjati
svoje stališče. Menimo, da je država tista, ki lahko to z zakonskimi določili stori najlažje in z
največjo gotovostjo. Poleg tega lahko pripomore tudi z raznimi subvencijami, nagradami in
izobraževanjem ljudi. Hotelirji so tisti, ki bi jih moralo naravno okolje najbolj skrbeti, saj so
prav od tega najbolj odvisni. Če je okolje lepo, čisto in zdravju prijazno, se bodo gostje radi
vračali, v nasprotnem primeru se bodo raje odpravili drugam. Turisti pa s svojimi željami in
zahtevami najlažje prepričamo hotelirje, da nam ugodijo. Zavedati se je potrebno, da gre pri
ekološkem managementu hotelskih in drugih nastanitev predvsem za pozitivne učinke na
lokalno okolje, saj je število nastanitev z ekološkim poslovanjem veliko premajhno, da bi
lahko imelo globalni vpliv. Precej večji negativen vpliv, ki je posledica turizma, je
onesnaževanje s strani prometa, predvsem letalskega, ki je postal za turiste popolnoma
vsakdanji način potovanja.
Nastanitve, ki se odločijo za ekološko poslovanje, to običajno okronajo z eno ali več izmed
mnogih ekoloških označb. V Sloveniji se najpogosteje priporoča EU znak za okolje ali z
drugim bolj znanim nazivom okoljska marjetica. To oznako naj bi najlažje pridobili in je v
Evropi, od koder v Slovenijo prihaja največ turistov, najbolj poznana, saj jo je uvedla
Evropska Unija že leta 1992. Namenjena je različnim proizvodom in storitvam, od leta 2003
tudi turističnim nastanitvam in od 2005 še kampom. Za certificiranje je v Sloveniji pristojno
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje (ARSO). Tisti, ki so znak že
pridobili, si prizadevajo za nižje onesnaževanje zraka, varčnejšo rabo energije in drugih
naravnih virov, manjše onesnaževanje okolja ter ponudbo ekološko pridelane hrane (Okoljski
znak EU Marjetica, 2012).
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Imetniki znaka za okolje EU za turistične namestitve v Sloveniji so Terme Snovik, Hotel
Wellness Park Laško, Turistična kmetija Urška, Kamp Koren in Hotel Savica. Po zadnjem
podatku Statističnega Urada Republike Slovenije je v letu 2010 v Sloveniji delovalo 280
hotelov, od tega imajo trije EU znak za okolje, kar znaša 0,01 %, kar je daleč od želenih10 %.
Za vseh pet nastanitev v Sloveniji, ki že imajo EU Marjetico, bi lahko rekli, da osamljeno
orjejo ledino in so lahko odličen zgled vsem ostalim nastanitvenim objektom. V tej zbirki
imamo dvoje term, kmetijo, kamp in družinski hotel ob jezeru, kar pa pogrešamo, je pravi
mestni ekološki hotel, česar Slovenija še ne premore. Že sosednja prestolnica – Dunaj – se
lahko pohvali s prvim hotelom na svetu, ki ima nično energijsko bilanco. Boutiquehotel
Stadhalle Wien, dobesedno zeleni hotel sredi prestolnice, ki prav toliko energije kot jo porabi,
tudi sam ustvari, katerega streho zaradi boljše izolacije prekriva sivka, iz katere potem
nastajajo domači izdelki, je res lep dokaz, da lahko tudi mestni hoteli uspešno delujejo po
načelih ekološkega managementa.
Analiza stanja ekološke ureditve v slovenskih hotelih je pokazala, da se rezultati od leta 2006,
ko je bila raziskava izvedena prvič, do leta 2013 niso bistveno spremenili. Ob uvedbi znaka za
okolje EU v Sloveniji, je bilo pričakovano, da bo znak hitro postal prepoznaven in bo hkrati
pripomogel k promociji slovenskega turizma v tujini. Leta 2006 je bila potrjena nizka stopnja
ekološke urejenosti hotelov v Sloveniji in v letu 2013 lahko rečemo enako. Čeprav jih velik
delež trdi, da ekološki problematiki posvečajo veliko pozornosti, konkretna vprašanja hitro
razkrijejo, da temu ni čisto tako. Leta 2006 se je kot najbolj zaskrbljujoč pokazal še vedno
visok delež tistih, ki uporabljajo težka olja in premoge ter da v večini hotelov le deloma ali pa
sploh ne uporabljajo izdelkov z ekološko oznako in tušev ter vodovodnih pip z omejeno
pretočnostjo vode. Prav tako je bil zelo majhen delež tistih, ki so zgrajeni skladno s standardi
bioklimatske arhitekture in dodatno zvočno izolirani. Stanje glede teh petih, najbolj perečih
problemov, se je vsaj delno izboljšalo, gradnja s standardi bioklimatske arhitekture pa se še
vedno ni uveljavila. V primerjalni raziskavi iz leta 2013 je kot posebej neugodna ugotovitev
izstopalo dejstvo, da ima le četrtina anketiranih hotelov v sobah za goste nameščene koše za
ločeno zbiranje odpadkov. Naknadne ugotovitve so pokazale, da teh odpadkov ne ločujejo niti
naknadno, kljub zakonski določitvi o ločenem zbiranju odpadkov iz leta 2011. V tem primeru
ne gre samo za neodgovorno ravnanje, ampak tudi kršenje zakona. Poleg tega jih še vedno
vsaj četrtina uporablja težka olja in premog, niti eden od anketiranih hotelov nima v ponudbo
vključenega menija z ekološko pridelano hrano (z izjemo zajtrka) ali več kot tretjino
ekoloških živil, prav tako odgovarjajo, da gostje po njih niti ne povprašujejo. Zaskrbljujoč je
tudi zelo nizek delež hotelov, ki nadzorujejo emisije toplogrednih plinov. Vzroke za slabo
stanje so leta 2006 pripisali predvsem hotelskim managerjem, na podlagi raziskave iz leta
2013 in narejenih intervjujev s hotelirji pa glavni vzrok pripisujemo nizki ekološki zavesti
potrošnikov ter ignoranci državnih organov. Pozitivno je, da se je poznavanje znaka za okolje
EU med hotelirji precej izboljšalo, vendar jih večina meni, da je premalo poznan in cenjen
med gosti, za kar je kriva predvsem premajhna promocija. Veliko anketiranih se strinja, da je
za pridobitev potrebno veliko administracije in stroškov, ki si jih v kriznih časih ne morejo
privoščiti. Odločno so zavrnili možnost lastnega državnega znaka za namestitve z ekološkim
managementom. Pogosto predstavlja problem pri pridobivanju znaka za okolje EU tudi težko
kombiniranje z višjimi, štiri in pet zvezdinimi, kategorizacijami hotelov.
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Prvo delovno hipotezo lahko tako popolnoma potrdimo. Iz vseh pridobljenih anket in
intervjujev je jasno, da ekološko poslovanje v slovenskih nastanitvenih objektih še ni razvito
v dovolj veliki meri oziroma lahko celo rečemo, da je, razen svetlih izjem, nerazvito. Prav
tako lahko potrdimo tudi drugo delovno hipotezo, saj smo ugotovili, da se ponudniki
turističnih nastanitev za pridobitev EU znaka za okolje ne odločajo predvsem zaradi zelo
slabe prepoznavnosti in velike količine administracije. Največja ovira v trenutno
nepredvidljivih ekonomskih časih pa je seveda visok denarni vložek.
Turistični ponudniki se bodo morali zavedati, da je okolje od njih odvisno le delno, medtem
ko so oni od okolja popolnoma. Zadnji čas je, da se začnejo do okolja obnašati odgovorneje in
s svojim ravnanjem popravijo tudi škodo, ki so jo že storili. Dobra popotnica za naprej je
Strategija slovenskega turizma 2012–2016, v kateri je že na samem začetku zapisano: »V letu
2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen
gospodarski sektor narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu
naše države v svetu.« Stremimo k temu!
10. SUMMARY
A rising number of tourists increases tourism revenues, creates new workplaces and helps
preserve the cultural landscape ... At the same time, it has a profound impact on the
environment, a matter that has not yet been sufficiently discussed. Tourism interferes with the
environment. The impact may depend on the number of tourists but it is associated with
pollution and increased water and energy consumption, air pollution due to increased traffic
and habitat reduction.
Increased environmental impact of tourism spurred the debate on sustainable tourism in the
past decade. Sustainability means that tourist needs are met in a manner that burdens the
environment as little as possible and enables future generations to take part in tourist
activities. Ecological management of hotel and other accommodation facilities is a part of
sustainable tourism and can contribute substantially to reducing pollution. Sustainable tourism
signifies a responsible attitude towards the environment, while ecological management
enables its implementation. Both are becoming increasingly common abroad, which raises the
question why this is not the case in Slovenia. There are a few outstanding examples of good
practice in the field of ecological management and sustainable tourism, but not at a desired or
even possible level. The question of responsibility for the current situation remains. Why is
very little or even no attention paid to ecological tourism? Are hotel managers primarily
interested in accommodation occupancy and neglect ecological aspects? Or are tourists to
blame, because they often seek comfort abroad while not demanding it in Slovenia? The
question of who should take the first step towards sustainability is subjective and parties
concerned advocate their own standpoints. State-implemented regulation would undoubtedly
be easiest and most efficient, while subsidies, premiums and educating tourists would help
further the cause. Hotel management should be most concerned with the environment, since
they depend most heavily on their surroundings. Tourists will only choose to return to a
beautiful, clean and beneficial environment. Tourists' wishes and demands tend to convince
hotel management to meet these needs. Ecological management of accommodation facilities
has a positive impact on the environment, since the occupancy rates are too low to have
consequences on a global scale. Traffic pollution remains a major concern, especially with the
increase of air traffic.
Accommodation facility providers that opt for ecological management choose one or several
ecological labels. EU Ecolabel is the most commonly recommended certificate, recognizable
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by its flower logo. The label is among the easiest to obtain and is most recognizable in
Europe, where the majority of tourists in Slovenia is from. It was introduced by the EU in
1992. The label includes various products and services, since 2003 it also includes tourist
facilities, while campsites were added in 2005. Certificates are issued by the Ministry of
Agriculture and the Environment and by the Slovenian Environment Agency. Companies that
have acquired the EU Ecolabel for tourist accommodation strive for reduced air pollution,
sparing use of energy and other natural resources, less pollution of the environment and
surroundings and the use of organic food (Okoljski znak EU Marjetica, 2012).
The following service providers have acquired the EU Ecolabel certificate: Eco Spa Snovik,
Wellness Park Laško Hotel, Urška Tourist Farm, Koren Campsite and Savica Hotel.
According to the latest data of the Statistical Office of the Republic of Slovenia, only three
out of a total of 280 hotels in Slovenia in 2010 obtained the EU Ecolabel certificate; with only
0.01 per cent of EU Ecolabel facilities Slovenia is far from the desired 10 per cent. The five
tourist accommodation providers with the EU Ecolabel are breaking new ground and can be
set as a model for other accommodation facilities. Among the five are two spa facilities, a
farm, a campsite and a family hotel by a lake; what is missing is an ecological city hotel. The
capital of our neighbouring Austria, Vienna, has the first hotel with zero energy balance.
Boutiquehotel Stadhalle Wien is a green hotel in the heart of the capital; it generates the same
amount of energy it uses. The roof is covered with lavender, used for insulation and as
material for artisan products. The hotel serves as a reminder that city hotels can successfully
follow the principles of ecological management.
The analysis of the current ecological state of Slovenian hotels has shown that there were no
major changes between 2006, when the first study was carried out, and 2013. When the EU
Ecolabel was introduced to Slovenia, it was expected that the label would quickly become
recognizable and would contribute to the promotion of Slovenian tourism abroad. The
analysis revealed that the level of ecological management of hotels in 2006 was low, which
has not changed in 2013. Most hotel managers claim that attention is paid to ecological issues,
while detailed questions reveal that this is not the case. Most concerning in 2006 was the high
share of the facilities that used heavy oils and coal as well as the fact that most hotels did not
use products with ecological labels or had showers and taps with water flow reducers. The
share of facilities that were built in accordance with bioclimatic architecture and with sound
insolation was very low.
With regard to these five most burning issues, the situation has at least partly improved, while
bioclimatic architecture has not yet become predominant. The most striking fact, revealed by
a comparison in 2013, is that only a quarter of hotels included in the survey provide bins for
sorting waste. In spite of waste-sorting regulation implemented in 2011, waste is not sorted at
a later point. This is not only irresponsible, but also in violation of state legislation. Heavy oils
and coal are still used by at least a quarter of accommodation providers, while not a single
hotel offers menus with ecologically produced food (with the exception of breakfast) or
provides guests with more than a third of ecological food products. According to hotel
management, there is no demand for ecologically produced food. A very low share of hotels
that control greenhouse gas emissions also raises concern. Hotel managers were blamed for
the circumstances in 2006, while in 2013 responsibility is also placed on the low level of
ecological awareness on the part of the consumer and indifference on the part of competent
state agencies. The EU Ecolabel itself has become more recognizable among hotel managers,
however, the majority of service providers believe that it is not known and appreciated among
guests, which is mainly due to the lack of promotion. Those surveyed agree that the process of
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obtaining the label is too bureaucratic and costly – most service providers are not able to
afford the label in economically difficult circumstances. Those surveyed declined the
possibility of a country's own ecological management label and pointed out that it is often
difficult to combine the label with other hotel categories, such as four or five stars.
The first working hypothesis can thus be confirmed. Surveys and interviews reveal that
ecological management of Slovene accommodation facilities is not sufficiently developed or
even not developed. The second hypothesis can also be confirmed, because it was established
that service providers avoid the EU Ecolabel because of its limited recognisability and
bureaucracy involved in obtaining the certificate. The main obstacle in economically
challenging circumstances remains financial.
Tourist facility providers should become aware of the fact that the environment is only partly
dependent on tourist facilities, while they are entirely dependent on the environment. It is high
time for them to start acting responsibly and try to reverse the damage that has already been
done. The National Strategy for Tourism 2012-2016 provides a good start, “In 2016, tourism
in Slovenia will be entirely based on sustainable development and will be, as a very successful
industry of the national economy, a major contributor to our country’s social welfare and
reputation in the world.” A goal we should strive for.
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