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Umirjanje prometa v občini Bohinj

spodbujanje trajnostne
mobilnosti
zmanjšanje prometnih
pritiskov v turistični sezoni
kvalitetnejše bivanjsko
okolje, manjši pritisk na
občutljivo gorsko pokrajino
zmanjšanje izpustov

Občina Bohinj je turistična destinacija z naraščajočim številom
obiskovalcev. Sezonska narava turizma in koncentracija obiska v poletnih
mesecih sta vodili v obremenitve zaradi avtomobilskega prometa, ki so
močno vplivale na kakovost bivanja, okolja in narave ter doživljenjsko
vrednost območja. Zato v Bohinju že od leta 2005 razvijajo politiko
trajnostno dostopne in povezane občine.
Na področju umirjanja prometa in promocije trajnostne mobilnosti je
občina sprejela raznovrstne ukrepe, od infrastrukturnih (npr. ureditev
parkirišč in vzpostavitev P+R sheme z brezplačnimi avtobusnimi prevozi,
ureditev kolesarskih povezav in pohodniške infrastrukture, vzpostavitev
polnilnic za električna vozila, uvedba ladjic na električni pogon), do
promocijskih in organizacijskih (npr. uvedba kartice mobilnosti Gost
Bohinja, hop on-hop off avtobusov in shuttle prevozov na planinska
izhodišča, uskladitev voznih redov avtobusov in vlakov).

toplogrednih plinov in drugih
onesnaževal
nov poslovni model turistične
destinacije, nova delovna
mesta
privlačnejši JPP, finančni in
časovni prihranki
boljša dostopnost za šibkejše

Delo občine je pripomoglo k boljšemu upravljanju lokalnih prometnih
tokov in porastu števila prepeljanih potnikov na linijah javnega potniškega
prometa. Sodelovanje občine z ostalimi deležniki na območju Julijskih Alp
pa prispeva k povezanosti regije za obiskovalce in lokalno prebivalstvo in k
skladnejšemu in trajnostnemu razvoju regije. Ukrepi na področju umirjanja
prometa imajo sinergijske učinke - zmanjšanje površin za mirujoč promet
in sprostitev prostora za druge javne dejavnosti, omogočanje dostopnosti
šibkejšim skupinam, spodbujanje aktivne mobilnost, ki pripomore k
zdravju prebivalstva in obiskovalcev, izboljšanje kakovosti zraka in
zmanjšanje pritiska na ekosisteme.

družbene skupine
Nosilca
Občina Bohinj in
Turizem Bohinj – Zavod za
pospeševanje turizma
Kontakt
Občina Bohinj
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica
obcina@bohinj.si
Turizem Bohinj – Zavod za
pospeševanje turizma
Stara Fužina 38
4265 Bohinjsko jezero
info@bohinj.si

Mobilnostne rešitve, ki jih uvajajo v Bohinju, so za obiskovalce
cenovno privlačne in predstavljajo konkurenčno storitev osebnemu
avtomobilskemu prometu. Z zagotavljanjem avtobusnih prevozov v
spodnji in zgornji Bohinjski dolini se je izboljšala ponudba prevozov za
lokalno prebivalstvo, kar je v gorskih območjih, kjer je stopnja tovrstnih
storitev nižja, pomemben prispevek h kakovosti bivanja in ohranjanju
poselitve podeželja. Tako ima Bohinj nov poslovni model konkurenčnejše
turistične destinacije, kar je prineslo tudi nova delovna mesta.
Umirjanje prometa z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov prispeva
k blaženju podnebnih sprememb, posredno pa tudi k zmanjševanju
eksternih stroškov prometa (stroški vzdrževanja infrastrukture,
zdravstvene težave zaradi slabe kakovosti zraka, izdatki gospodinjstev
za mobilnost, prometne nesreče …). Ozaveščanje obiskovalcev preko
izkušnje trajnostne mobilnosti lahko nenazadnje prispeva k spremembi
njihovih vsakodnevnih potovalnih navad.

Spletna stran
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Javno-zasebno partnerstvo po
modelu energetskega pogodbeništva
za obnove javnih stavb
zmanjšanje porabe energije
in izpustov toplogrednih
plinov
finančni prihranki, iz katerih
se odplačuje investicija

Znaten del javnega stavbnega fonda v Sloveniji predstavljajo starejše
in energetsko potratne stavbe. Njihova prenova je ključen element
nacionalne energetske politike. Vendar pa je energetska sanacija stavb
finančno zahtevna in pogosto predstavlja prevelik zalogaj zgolj za
proračune oseb javnega sektorja. Zato se na tem področju vse bolj
uveljavlja sistem energetskega pogodbeništva, ki temelji na javnozasebnih partnerstvih.

povečan učinek proračunskih
sredstev za energetsko
obnovo stavb z mobilizacijo
zasebnega kapitala in
strokovnih znanj
lepši izgled stavb in večje
ugodje njihovih uporabnikov
nov izobraževalni program
za šole in vrtce na temo
učinkovite rabe vode in
energije ter obnovljivih virov

V letu 2017 je Mestna občina Ljubljana (MOL) s konzorcijem podjetij
Petrol in Resalta podpisala koncesijske pogodbe za energetsko prenovo
48 objektov v lasti MOL. Z izvedenimi prenovami so zmanjšali porabo
energije in dosegli prihranke 3.000 ton izpustov CO2 na leto. Vrednost
investicije je znašala 15 M€, letni prihranek pa znaša 1 M€. V letu 2018 so
podpisali pogodbo o nadaljevanju javno-zasebnega partnerstva med MOL
in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. V drugem
delu projekta, ki še poteka, prenavljajo 11 objektov, s čimer bodo letno
zmanjšali izpuste CO2 za 463 ton. Vrednost drugega dela znaša 5 M€,
pri prenovi pa so zajamčeni letni prihranki v višini 300.000 evrov. Kjer je
bilo možno, so v sklopu sanacij namestili geotermalne toplotne črpalke in
sprejemnike sončne energije.

energije

Nosilec
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Kontakt
Kabinet župana,
ekipa energetske upravljavke ga.
Alenke Loose
alenka.loose@ljubljana.si

Gre za doslej največji projekt javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji na
področju energetskega pogodbeništva, ki je pomagal vzpostaviti smernice
za takšne projekte na nacionalni ravni in zagnal trg energetskega
pogodbeništva v državi. Velikost projekta je pripomogla tudi k vzpostavitvi
kapacitet za izvajanje takšnih projektov v podjetjih, ki so hkrati pridobila
referenčni primer. Poleg finančnih prihrankov, pozitivnih vplivov na okolje
ter zadovoljstva končnih uporabnikov stavb je dodana vrednost projekta
tudi nov izobraževalni program na temo učinkovite rabe vode, energije
ter obnovljivih virov energije. MOL se je namreč zavezala, da bo 10 %
prihrankov namenila izobraževanju otrok v ljubljanski regiji.
Učinek proračunskih sredstev, namenjenih za energetsko obnovo
stavb, se z mobilizacijo zasebnega kapitala in strokovnih znanj poveča.
V kolikor so tveganja korektno porazdeljena med partnerje, je projekt
v zadovoljstvo obeh strani: javni partner lahko pristopi k prenovi svojih
stavb in dobi obnovljene objekte z vsemi koristmi, podjetja pa imajo
dolgoročno varno pogodbo.

Spletna stran
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Skupnostna sončna elektrarna
Jesenice
(Fotografija: GEN-I)

(skupnostna) samooskrba z
elektriko iz obnovljivih virov
energije
zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov
dolgoročno znižanje stroškov
oskrbe z energijo
vključevanje občanov
v načrtovanje lastne
energetske prihodnosti
decentralizacija
energetskega sistema
sodelovanje in zaupanje med
sosedi

Nosilec
55 stanovalcev večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Brane
Zajović kot predstavnik
stanovalcev

V Sloveniji znaten delež električne energije pridobivamo iz premoga in
neobnovljivih virov energije v velikih centraliziranih sistemih. To povzroča
velike izpuste toplogrednih plinov in drugih onesnaževal, ki negativno
vplivajo na zdravje ljudi, dobičke pa zadrži manjše število energetskih
podjetij. Skupnostni energetski projekti predstavljajo priložnost za
povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije,
ki so za okolje manj obremenjujoči, koristi iz naslova ustvarjene energije
pa se porazdelijo med člane projekta. V letu 2018 sprejeta sprememba
zakonodaje na področju samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih
virov je tudi v Sloveniji dovolila izvedbo skupinske samooskrbe na
večstanovanjskih objektih.
Skupnostna sončna elektrarna na Jesenicah, ki je začela obratovati
februarja 2019, je prva sončna elektrarna za samooskrbo večstanovanjske
stavbe v Sloveniji. Postavljena je na bloku s 23 stanovanji in ima nazivno
moč 36,7 kW. Od tega je 15,1 kW namenjenih uporabi za potrebe
skupnih prostorov in toplotne postaje, preostalih 21,6 kW pa za porabo v
stanovanjih. Letno bo sončna elektrarna proizvajala 37.000 kWh zelene
električne energije in prihranila 18 ton izpustov CO2.
Elektrarna je projektirana tako, da večino proizvedene električne energije
porabijo stanovalci sami, le manjši del se odda v omrežje. Samooskrba
iz sončne elektrarne bo prinesla za dobrih 4.500 evrov letnih prihrankov.
Investicija v višini 36.400 evrov se bo poplačala v 8 letih. Podjetje
GEN-I, ki je elektrarno postavilo, je stanovalcem omogočilo obročno
odplačevanje, zaradi česar bodo za stanovalce prvih 8 let položnice
za električno energijo praktično enake kot pred naložbo, v znesku pa
je že všteto odplačevanje investicije. Preostali čas obratovanja sončne
elektrarne, ki ima predvideno življenjsko dobo 30 let, bo proizvedena
elektrika za stanovalce brezplačna. K projektu so pristopili vsi stanovalci,
sončna elektrarna pa zagotavlja približno polovico potrebne električne
energije v stavbi.

Kontakt
Branislav Zajović
Ulica Gustla Štravsa 1, Jesenice
Investitor
GEN-I, trgovanje in prodaja
električne energije, d.o.o.

Projekt predstavlja inovativni poslovni model – stanovalci niso potrebovali
sredstev za investicijo v sončno elektrarno, saj jo je pokrilo podjetje
GEN-I. Naložbo bodo odplačevali iz proizvedene električne energije. Ta
model poleg okoljskih učinkov zagotavlja dolgoročne finančne prihranke
za stanovalce stavbe, omeniti pa velja tudi medsebojno sodelovanje in
vzpostavitev zaupanja med sosedi, ki so se vključili v projekt.

Vrbina 17, 8270 Krško
info@gen-i.si
Spletna stran
www.gen-i.si
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Sistem stalnih izboljšav energetske
in snovne učinkovitosti v energetsko
intenzivnem podjetju
zmanjšanje porabe energije,
vode in snovi
manj izpustov toplogrednih
plinov in onesnaženja

Za slovensko industrijo je značilen velik delež energetsko intenzivnih
dejavnosti. Industrija porabi približno četrtino končne rabe energije v
Sloveniji in ima velik potencial za povečanje učinkovitosti. Energetska
učinkovitost in zmanjšanje porabe energije v industriji sta ključna za
doseganje nacionalnih podnebnih ciljev.

lokalnega okolja
uporaba odpadne toplote za
ogrevanje in reciklaža prahu
zmanjšanje količine prahu

V tovarni gradbenega materiala Xella Porobeton SI so uvedli lasten
sistem upravljanja z energijo in stalnih izboljšav energetske in snovne
učinkovitosti. Sistem jim omogoča stalne meritve porabe energije, surovin
in vode, s pomočjo katerih ugotavljajo možnosti za zmanjšanje porabe ter
tudi preverjajo, ali so uvedene spremembe dosegle želene rezultate.

odloženega na deponijo
zmanjšanje stroškov in
povečanje konkurenčnosti
podjetja
sistematičnost in vztrajnost
pri izboljševanju učinkovitosti
prenos znanja

V podjetju so izvedli različne ukrepe za povečanje učinkovitosti in
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov: z zamenjavo energenta so
znižali specifične emisije na proizvod, s snovno in energetsko uporabo
kondenzata so zmanjšali porabo energije in vode, z reciklažo prahu iz
porobetona se je zmanjšala količina prahu odloženega na deponijo,
dodatne energetske prihranke so dosegli z zamenjavo kompresorjev s
frekvenčno vodenimi, zmanjšanjem izgub v sistemu komprimiranega
zraka, ugašanjem kompresorjev preko vikenda, zamenjavo notranje
razsvetljave in optimizacijo proizvodnega procesa.
Ocenjujejo, da so z izvedenimi ukrepi v 10 letih dosegli prihranek 28.341
ton izpustov CO2, poraba vode se je zmanjšala za 15.570 m3 na leto, na
deponijo letno odložijo za 10.000 ton manj prahu iz porobetona. Rešitve,
ki so jih uvedli, so imele vračilno dobo naložbe manj kot 3 leta.

Nosilec
Xella porobeton SI, d.o.o., tovarna
gradbenega materiala
Loke pri Zagorju 64
1412 Kisovec
Kontakt
g. Jani Uranič
jani.uranic@xella.com

Gonilo sprememb v podjetju je stroškovna optimizacija ter posluh vodstva
za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje. Zaradi večje učinkovitosti se je
povečala konkurenčnost podjetja, z zmanjšanjem porabe energije in snovi
pa znižujejo tudi okoljski odtis zgradb iz njihovega materiala. Za svoje
izboljšave so prejeli številne nagrade.
Redno skrbijo za prenos znanja npr. z izobraževanjem koordinatorjev
Xella razvojnega centra in kolegov iz regije v skupini Xella. S tem se učinek
širi še na druga podjetja v skupini, ki jo sestavlja več kot 80 tovarn v 20
državah.

Telefon: 03 56 60 321
Spletna stran
www.xella.com
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Borza lokalnih živil

(Fotografija: Utrinek iz Borze lokalnih živil
21.5.2019 (Aleš Rosa, vir)

spodbujanje samooskrbe z
lokalno pridelanimi živili

Sodobni turisti vse pogosteje iščejo zelene, odgovorne destinacije s
pristnimi doživetji, zato trajnostne oblike turizma postajajo nujna smer
razvoja. Kulinarika kot nepogrešljivi del turistične ponudbe pri tem
konkurenčno prednost gradi na lokalno pridelanih živilih ter avtentičnih
jedeh in okusih. Na tej osnovi so v javnem zavodu Turizem Ljubljana leta
2015 pričel s projektom Zelene nabavne verige, s katerim želijo spodbuditi
ljubljanske hotelirje in gostinske ponudnike, naj v svojih kuhinjah
uporabljajo 100% lokalno pridelana živila.

zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov zaradi
kratkih transportnih poti
izboljšana izkušnja
obiskovalcev turistične
destinacije
povečanje konkurenčne

Spomladi leta 2018 je Turizem Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za
varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, Regionalno razvojno agencijo
Ljubljanske urbane regije, Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana
in Zavodom EKOmeter organiziral prvo borzo lokalnih živil, kjer so se
ponudniki lahko osebno in s produkti predstavili potencialnim kupcem
lokalnih živil (gostincem, hotelirjem ter predstavnikom osnovnih šol in
vrtcev in drugih javnih zavodov) iz Ljubljane in regije Osrednja Slovenija.
Jeseni leta 2019 je borza doživela že četrto ponovitev.

prednosti gastronomske
ponudbe
raznolika in kakovostna
prehrana otrok in
mladostnikov, vključenih v
javne izobraževalne ustanove

Borze skupaj z delavnicami za kuharje iz vrtcev in šol, podporo javnim
zavodom pri pripravi javnih naročil in delom z ljubljanskimi gostinci
pripomorejo k trajnostnem razvoju mesta tako na področju gospodarstva
in vpliva na okolje kot družbenih odnosov. Promocija lokalne kmetijske
pridelave in trženje preko gostinstva in turizma je tudi neposreden
prispevek k ohranjanju in razvoju podeželja v neposredni okolici urbanega
središča.

prispevek k trajnostnemu in
skladnemu razvoju celotne
regije
trajnostni razvoj turizma

Nosilec
Turizem Ljubljana

Na borzah so bila sklenjena sodelovanja in storjeni so bili koraki za
načrtovano pridelavo in predelavo, kar je glavni cilj spodbujanja kratkih
nabavnih verig. V Ljubljani se je povečal odstotek lokalno pridelanih živil v
prehranski ponudbi gostincev, hotelirjev in zlasti javnih zavodov.
Lokalna pridelava pomeni manj transporta in neposreden vpliv na
zniževanje izpustov toplogrednih plinov. Lokalna samooskrba je kot
pomembna usmeritev vključena v strateške cilje vizije Ljubljane do leta
2025. Regionalne borze lokalnih živil že potekajo tudi v nekaterih drugih
delih Slovenije.

Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
Kontakt
Alenka Soršak
T: 01 306 45 83
info@visitljubljana.si,
alenka.sorsak@visitljubljana.si
Spletna stran
www.ljubljana.si/sl/aktualno/ze4-borza-lokalnih-zivil-uspela/
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Zveza lastnikov gozdov Slovenije

zagotavljanje trajnostnega
in večnamenskega
gospodarjenja z gozdovi,
ki so največji ponor

Gozdovi so pomemben ekosistem v slovenski krajini. Poleg tega, da so
habitat mnogim vrstam rastlin in živali, predstavljajo najpomembnejši
ponor toplogrednih plinov, obnovljiv vir surovin in energije ter
zagotavljajo delovna mesta na podeželju in v mestih. V letu 2017 so
slovenski gozdovi iz ozračja izločili več kot milijon ton CO2. Gozdnatost
krajine in rekreacija v gozdovih sta tudi pomemben dejavnik privlačnosti
Slovenije za njene prebivalce in za turiste. V Sloveniji je kar 75 % gozdov
v zasebni lasti. Veliko gozdnih posesti je majhnih, del lastnikov gozdov pa
nima potrebnih znanj za trajnostno upravljanje z gozdom.

toplogrednih plinov
osveščanje in izobraževanje
zasebnih lastnikov gozdov
zastopanje interesov članov
in promocija sonaravnega
gozdarstva
skrb za čim višjo vrednost
gozdov

Zveza lastnikov gozdov Slovenije je prostovoljna organizacija, ki od
ustanovitve leta 2006 združuje zasebne lastnike gozdov, povezane v 29
društev. Ima več kot 4000 članov, ki so individualne zasebne posesti,
družinske kmetije in številni majhni gozdni posestniki, ki jim gozd pomeni
dodaten dohodek. Zveza deluje kot zastopnica interesov lastnikov
gozdov ter promotorka trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega
gospodarjenja s slovenskimi zasebnimi gozdovi. Skrbi za informiranje
in osveščanje lastnikov gozdov ter izobraževanje za večjo varnost pri
delu. S podporo večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi spodbuja
odgovornost do okolja in omogoča uživanje različnih funkcij gozda tudi
ostalim prebivalcem Slovenije in obiskovalcem.

pospeševanje in pomoč
pri razvoju podeželja
in zasebnega sektorja
gozdarstva
nosilec standarda PEFC za
trajnostno upravljanje z
gozdovi v Sloveniji

Nosilec
Zveza lastnikov gozdov Slovenije

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zvezo
lastnikov gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije od leta 2007
organizira licitacijo vrednejših sortimentov lesa, ki je ena najuspešnejših
dražb kakovostne hlodovine v srednji Evropi. Pri prodaji vsako leto
sodeluje veliko število lastnikov gozdov, dneva odprtih vrat se udeleži
več tisoč obiskovalcev. Visoke dosežene cene lesa vrhunske kakovosti
spodbujajo lastnike gozdov k skrbnemu gospodarjenju in višajo vrednost
gozdov.
Zveza sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije ter izobraževalnimi,
znanstvenimi, strokovnimi in civilnodružbenimi organizacijami, ki delujejo
na področju gozdarstva in razvoja podeželja. Bistveno je prispevala k
oblikovanju kodeksa Obisk v naravi, ki ga je podpisalo 27 vzgojnih, civilno
družbenih in javnih organizacij. Udeležba lastnikov gozdov v oblikovanju
vsebine kodeksa je ključna za njegovo uveljavljanje.

Slovenska vas 5, 8320 Šentrupert
Kontakt
Marjan Hren, predsednik
T: 041 825 994
info.zlgs@gmail.com
Spletna stran
www.slovenski-gozdovi.org
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Stoli iz recikliranih materialov

uporaba obnovljivih in

Vloga krožnega gospodarstva v prehodu v nizkoogljično družbo postaja
vse bolj prepoznana. Inovativna zasnova izdelkov, tako da so po koncu
dobe uporabnosti preprosto razstavljivi in primerni za recikliranje oziroma
za predelavo in ponovno uporabo, ter raba obnovljivih in odpadnih
surovin sta med prevladujočimi pristopi podjetij, ki že ubirajo odločne
korake na poti v krožno gospodarstvo.

recikliranih materialov
za vrhunsko oblikovano
pohištvo
zmanjševanje porabe snovi in
nastajanja odpadkov
prihranki izpustov

V podjetju Donar z vlaganji v raziskave in razvoj in z uporabo t.i. design
managementa povečujejo dodano vrednost in pri zasnovi izdelkov
sodelujejo z vrhunskimi oblikovalci. Stol NicoLess so oblikovali v Primož
Jeza Studiu. Sestavljen je iz 60 % recikliranih plastenk in 40 % netkanega
tekstila, ki je industrijski odpad v proizvodnji filca. Školjka za sedenje je
oblikovana na inovativen način in izdelana le s pomočjo toplote in pritiska,
brez lepil.

toplogrednih plinov
uporaba lesa, ki v izdelkih
skladišči ogljik
po koncu dobe uporabnosti
so izdelki preprosto
razstavljivi in primerni za
recikliranje

6-urni delavnik med drugim

Podjetje z uporabo industrijskih ostankov in recikliranih plastenk
preprečuje izpuste toplogrednih plinov, ki bi sicer nastali pri njihovem
sežiganju ali odlaganju na deponijo.
Tudi stol Collodi, ki ga je oblikoval Andraž Šapec, sledi načelom
trajnostnega oblikovanja. Njegovo podnožje je izdelano iz bukovega
lesa lokalnega izvora, les pa je obdelan s čebeljim voskom. Podnožje je
razstavljivo, kar močno zniža stroške skladiščenja in prevoza. Školjka je
oblikovana na enak način kot pri stolu NicoLess. Filc je skoraj v celoti
izdelan iz recikliranih plastenk, za vsak stol jih je potrebno približno 50.
Stol je ob koncu življenjske dobe mogoče v celoti reciklirati.

prispeva k zmanjšanju porabe
energije

Nosilec
Donar d.o.o.

Poleg okoljskih kriterijev v podjetju Donar velik poudarek dajejo tudi
kakovosti delovnega okolja, zato so uvedli 6-urni delavnik. S tem
so zmanjšali porabo energije v podjetju, povečala pa se je efektivna
produktivnost zaposlenih. Izboljšala se je kakovost proizvedenih izdelkov,
zmanjšale pa so se bolniške odsotnosti.
Za vrhunsko oblikovanje svojih izdelkov je podjetje Donar prejelo številne
nagrade, med drugim nagrado Red Dot za inovativne oblikovalske
koncepte in nagrado Green Product Award za inovativne in trajnostne
izdelke in storitve. Leta 2018 je bilo med finalisti za nagrado Design
Europe.

Kamniška 41, 1000 Ljubljana
Kontakt
Matej Feguš, direktor
matej.fegus@donar.si
Spletna stran
www.donar.si
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Ekološko + lokalno = idealno
Verige oskrbe s hrano, ki vključujejo pridelavo, predelavo, transport in
skladiščenje živil, povzročajo zelo velike pritiske na okolje in nevzdržno
porabo naravnih virov. Razmah množičnega turizma pa prispeva k
dodatnim pritiskom na lokalno naravno okolje in njegove vire.
certificirana ekološka
gastronomska ponudba
sodelovanje z bližnjimi
majhnimi ekološkimi
kmetijami
v naprej dogovorjena

BIOHOTEL St.Daniel na Krasu je član evropske verige ekoloških
turističnih nastanitev BIO HOTELS in poleg številnih drugih okoljskih
zahtev (racionalna raba vode in energije, zmanjševanje odpadkov, čim
manj zavržene hrane, gradnja z materiali iz okolice, ekološka kozmetika
in čistila…) izpolnjuje tudi pogoj certificirane ekološke gastronomske
ponudbe. Pri oskrbi s kakovostnimi, sonaravno pridelanimi, sezonskimi,
naravno dozorelimi sestavinami sodelujejo z bližnjimi ekološkimi
dobavitelji in ne onesnažujejo okolja z nepotrebnimi prevozi.

pridelava in predelava
ekoloških živil in pijač
zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov
varovanje kakovosti vode in
tal ter biotske raznovrstnosti
spodbujanje lokalne
ekonomije

Dejavnost hotela krepi zeleno lokalno ekonomijo in tradicionalno
kulturo, hkrati pa s krajšanjem oskrbnih verig in spodbujanjem naravi
prijaznejšega kmetovanja zmanjšuje okoljski odtis turizma. Med Kraševci,
ki gojijo spoštljiv odnos do narave, mnogi že kmetujejo na ekološki način.
BIOHOTEL St.Daniel sodeluje zlasti z majhnimi ekološkimi kmetijami.
Mlade kmete, ki so prevzeli kmetije od staršev ali starih staršev, spodbujajo
k preusmerjanju v ekološko kmetijstvo in nadaljevanju takšne tradicije
kmetijstva, ki ohranja čist in neokrnjen podeželski prostor na Krasu. Za
hotel lokalna ekološka živila niso pomembna zgolj zaradi odgovornosti do
okolja, ampak tudi zaradi zavezanosti k zdravi gastronomski ponudbi in
načelom pravične trgovine.

trajnostni turizem
povečanje privlačnosti
turistične destinacije

Nosilec
BIOHOTEL St.Daniel v sodelovanju
z ekološkimi kmetijami na Krasu
Hotel St.Daniel, Hruševica 1b,
6222 Štanjel

Ekološko kmetijstvo varuje kakovost podtalnice, ohranja tla rodovitna,
spodbuja biotsko raznovrstnost in v primerjavi s konvencionalnim
kmetijstvom povzroča za vsaj 40 % manj izpustov toplogrednih plinov.
Če so živila nabavljena lokalno in z minimalnim transportom, pa je
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov še večje. Zato je usmeritev
hotela v ekološko ter realizacija resnično kratkih dobavnih verig z v naprej
naročeno pridelavo na majhnih kmetijah in predelavo na Krasu dodaten
element v razvoju trajnostnega turizma. Kulinarična ponudba, ki temelji
na lokalno pridelanih ekoloških živilih, je za sodobne turiste privlačna,
saj deluje kot medij med obiskovalci in lokalno skupnostjo in povečuje
privlačnost turistične destinacije.

Kontakt
Art nepremičnine d.o.o.
Nina Abramič in Miran Prodnik
T: 059 976 929, 040 785 085
info@stdaniel.si
Spletna stran
www.stdaniel.si
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Manj in zato bolje – Gorniške vasi
Turizem je v Alpah najpomembnejša gospodarska panoga, ki je doživela
izreden razvoj, ob čemer se pojavljajo tudi negativni vplivi, ki so jih države
alpskega loka s podpisom Alpske konvencije želele v največji mogoči meri
omejiti.
razvoj turizma s trajnostnim
pristopom
zmanjšanje izpustov CO2
zaradi trajnostne mobilnosti
preprečevanje izpustov
CO2 pri gradnji turistične
infrastrukture
odgovoren odnos do narave
in kulturne dediščine kraja
vključitev celotne lokalne
skupnosti v trajnostni način
razvoja
zelena delovna mesta
ohranitev vitalnosti in
prispevek h kakovosti bivanja
odmaknjenih lokalnih
skupnosti

Nosilec
Planinska zveza Slovenije

Mednarodna mreža Gorniške vasi predstavlja mehanizem za udejanjanje
protokola o turizmu Alpske konvencije, ki stremi k trajnostnemu razvoju
v celotnem alpskem prostoru. V mrežo so združene alpske turistične
destinacije, ki turizem razvijajo s trajnostnim pristopom na temeljih
gorniške tradicije, osnova katerega je gibanje v gorskem svetu na
osnovi lastnih moči in brez velike tehnične infrastrukture, z odgovornim
odnosom do narave in spoštovanjem kulturne dediščine kraja. V mrežo
sta od leta 2018 vključeni slovenski občini Jezersko in Luče.
Vključitev v mrežo pomeni zavezo lokalne skupnosti k trajnostnemu
razvoju, pri čemer v odmaknjenih destinacijah turizem pogosto
predstavlja najpomembnejši vir zaslužka in delovnih mest za lokalno
prebivalstvo. Vključitev v mrežo v lokalni skupnosti pripelje tudi do
sodelovanja, saj se v trajnostno ponudbo povežejo ponudniki nastanitev,
gostinci, lokalni pridelovalci hrane, pomembno koordinacijsko vlogo pa
mora odigrati tudi občina.
Mrežo si je zamislila in vzpostavila Avstrijska planinska zveza, v Sloveniji
je njen nacionalni nosilec in koordinator Planinska zveza Slovenije. V
mreži sledijo geslu Manj in zato bolje, kar pomeni, da težijo k spoštovanju
narave in jo poskušajo ohranjati čim bolj neokrnjeno, na tem temelju
razvijajo tudi turistično ponudbo za obiskovalce, ki iščejo prav to:
neokrnjeno naravo in gorniške aktivnosti – planinarjenje, pohodništvo,
alpinizem, plezanje, kolesarjenje, turno smučanje, tek na smučeh ipd.
Mreža povečuje prepoznavnost svojih članic – gre za blagovno znamko,
ki potrošnikom nedvoumno sporoča, kakšno ponudbo lahko v vključenih
destinacijah pričakujejo. Skupna spletna stran, ki pokriva alpski prostor
Slovenije, Avstrije, Italije in Nemčije, je namenjena promociji vseh
gorniških vasi.
Vsakoletna srečanja mreže predstavljajo prostor za izmenjavo izkušenj in
povečujejo prenos dobrih praks med članicami.

Kontakt
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a, 1001 Ljubljana
pr@pzs.si
Spletna stran
gorniskevasi.pzs.si/manj-je-vec.
php
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Vrednostni bon Sternthal – prva
slovenska občinska valuta

s kupovanjem lokalnih
proizvodov se skrajša pot od
proizvajalca do potrošnika,
tako se tudi zmanjša
transport in posledično
izpusti toplogrednih plinov
krepitev lokalnega
gospodarstva
delovna mesta
sodelovanje v lokalni
skupnosti in povečanje
lokalne avtonomije

Lokalne valute so se v številnih okoljih že izkazale kot učinkovit način
spodbujanja lokalizacije gospodarstva, pa tudi solidarnosti v lokalni
skupnosti in njihove vitalnosti. S tem, ko denar kroži znotraj lokalne
skupnosti, se krepi lokalno gospodarstvo, ki zagotavlja delovna mesta.
Občina Kidričevo je leta 2018 uvedla vrednostni bon Sternthal in za
upravljanje valute zadolžila javno občinsko podjetje Vzdrževanje in
gradnje.
Vrednostni boni so unovčljivi za storitve in blago pri ponudnikih, ki imajo
sedež in ponudbo v občini, z boni pa ni mogoče kupiti alkoholnih pijač,
tobačnih izdelkov ali jih uporabiti za igre na srečo. V sistem so se prvi
vključili ponudniki različnih storitev (gradbenih, frizerskih, gostinskih,
avtoličarskih, računovodskih), čebelarstvo, kmetije in mesarji.
Promocije so se lotili na inovativen način. Tako denimo študentom in
dijakom, ki so upravičeni do »občinske žepnine«, pripadata tudi štipendiji
v času počitnic, če se odločijo, da jo bodo dobivali v vrednostnih bonih.
Mladi starši se ob rojstvu otroka namesto občinske pomoči v višini 200
evrov lahko odločijo za bone v vrednosti 300 evrov.
Občani Kidričevega lahko bone kupijo s 5-odstotnim popustom. Za bon
v vrednosti 100 evrov torej plačajo le 95 evrov, 5 evrov razlike pa pokrije
občina. Vsi ostali si lahko pridobijo bone brez popusta.
Z uvedbo lokalne valute želijo v občini okrepiti lokalno gospodarstvo,
zadržati kupno moč znotraj občine ter ohranjati in razvijati nove
zaposlitvene priložnosti.

Nosilec
Občina Kidričevo
Kontakt
Vzdrževanje in gradnje Kidričevo,
javno podjetje d.o.o.
Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
vzdrzevanje@kidricevo.si
Spletna stran
www.mojaobcina.si/kidricevo/
novice/vrednostni-bon-sternthal.
html
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O projektu LIFE IP
CARE4CLIMATE
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt,
ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih
deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo
Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta
2020 oziroma 2030.

V projekt se je pod vodstvom MOP povezalo 15 partnerjev, ki bodo s
svojimi aktivnostmi prispevali k učinkovitejšemu izvajanju Operativnega
programa za zmanjševanje toplogrednih plinov in nacionalnega
akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014–2020 in s tem
pripomogli, da bomo v Sloveniji lažje dosegli zastavljene cilje.

Več na uradni spletni strani projekta.

Partnerji projekta

