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POVZETEK 
 

Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v hotelsko turističnem centru smo izvedli na 
primeru Hotela Cerkno d.o.o., ki vključuje tri različne dejavnosti, in sicer: hotelsko 
dejavnost, smučarski center in blagovnico. Zaradi teh dejavnosti je hotel Cerkno vir 
raznolikih vrst odpadkov, katerih nastajanje je časovno in lokacijsko zelo 
neenakomerno. Podlaga za to diplomsko delo je bil pregled vrst in količin odpadkov, 
ocena zanesljivost zbranih podatkov ter ocena sedanjega načina ravnanja z odpadki. 
Ob upoštevanju zakonodajnih zahtev, okoljskih ciljev podjetja in kriterijev za pridobitev 
znaka za okolje, smo izdelali predlog izboljšanega načina ravnanja z odpadki in ga 
večinoma ţe uvedli v prakso. Vzpostavili smo sistem, ki zagotavlja ločevanje biološko 
razgradljivih odpadkov, odpadne embalaţe in nevarnih odpadkov ter zmanjšuje količino 
preostalih komunalnih odpadkov. Spremljanje in registracija vrst in količin odpadkov iz 
posameznih virov omogoča preverjanje učinkovitosti posameznih ukrepov, ustreznosti 
ravnanja zaposlenih in gostov ter nadzor nad stroški ravnanja z odpadki. Posebno 
pozornost smo namenili tudi izobraţevanju zaposlenih ter osveščanju in informiranju 
gostov. Sedanji način ravnanja z odpadki v veliki meri ustreza tudi kriterijem za 
pridobitev znaka za okolje za turistično namestitveno dejavnost. 
 
Ključne besede: ravnanje z odpadki, turizem, hotelske nastanitve, smučišče, znak za 
okolje  
 
 
 

SUMMARY 
 
The organisation of waste management in the tourist centre was carried out on the 
case of Hotel Cerkno d.o.o. which includes three different activities: hotel, skiing centre 
and shopping centre. As a consequence of these activities Hotel Cerkno is a source of 
various wastes, which are generated very uneven regarding time and location. The 
base for this thesis was a review of types and quantities of generated waste, 
assessment of reliability of the collected data and evaluation of the current waste 
management practice. Considering legislation requirements, environmental goals of the 
involved company and criteria for the eco-label, an upgraded waste management 
practice has been proposed. Most of the proposed changes have been introduced into 
everyday practice already. The new system enables separation of biodegradable 
waste, waste packaging and hazardous waste, reducing the amount of rest mixed 
municipal waste at the same time. Monitoring and recording the types and quantities of 
waste from individual sources enable control the efficiency of individual measures, as 
well as the adequacy of activities, performed by employees and guests and cost control 
of waste management. Special attention was devoted to education of employees and 
to informing and awareness rising of guests as well. The current method of waste 
management corresponds to a large extent the criteria for the eco-label for tourist 
accommodation service. 
 
Key words: waste management, tourism, hotel accommodation, skiing resort, eco-

label 
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1 UVOD IN NAMEN DELA 

 
 

1.1 Uvod 

 
Ravnanje z odpadki je vsakdanja teţava vsakega posameznika in druţbe kot celote. 
Naraščajoče količine odpadkov so problem, ki se mu v sodobnem času posveča vedno 
večja pozornost, vendar je to v splošnem slabše rešeno okoljsko vprašanje. Zaradi vse 
stroţje zakonodaje na eni strani ter vedno večjih okoljskih teţav in naraščajoče zavesti 
ljudi na drugi strani, je vzpostavitev primernih in učinkovitih sistemov ravnanja z 
odpadki obveza in nuja.                         
 
Ravnanje z odpadki zahteva celostno ukvarjanje z vsemi deli odpadkovnega cikla. 
Vsako ravnanje z odpadki se tako sooča s problemi nastajanja odpadkov na izvoru, 
zbiranja, prevoza, obdelave, vse do njihovega odstranjevanja. Vendar je reševanje te 
problematike širše. Ni namreč dovolj, da samo povečujemo deleţ predelanih in 
zmanjšujemo količine odstranjenih  odpadkov, gre za to, da v čim večji meri preprečimo 
nastajanje odpadkov. 
 
Odpadki nastajajo skoraj ob vsaki naši dejavnosti. Ločeno zbiranje odpadkov pa nima 
smisla, če le-to ni podprto s celotnim sistemom, ki zagotavlja, da so ločeno zbrani 
odpadni materiali ponovno uporabljeni, reciklirani ali predelani. Sistem lahko učinkovito 
deluje, če poskrbimo za čim več ločeno zbranih materialov in njihovo čim večjo čistost, 
kar zagotavlja večje moţnosti njihovega recikliranja. Z našim aktivnim sodelovanjem v 
tem sistemu lahko prispevamo k zmanjševanju porabe naravnih virov, k zmanjševanju 
onesnaţenosti okolja ter k zmanjševanju količin odloţenih odpadkov1. 
 
Za uspešno recikliranje odpadkov in njihovo vračanje v snovne tokove, je ključnega 
pomena zadostna količina zbranih materialov in njihova čistost (npr. papir, 
neonesnaţen z drobci stekla ali ostanki hrane). Pri tem je bistvenega pomena 
osveščenost povzročiteljev odpadkov. Še večje učinke pa lahko doseţemo s 
sodelovanjem, s skupnimi akcijami občinskih oblasti, komunalnih sluţb, lokalnih 
medijev, turističnih društev in drugih organizacij civilne druţbe, posameznikov, podjetij, 
vrtcev in šol. Organizirano zbiranje odpadkov povečuje tudi kakovost okolja in kakovost 
ţivljenja nasploh. Pa ne zgolj zaradi zakonskih predpisov in sankcij, ki jih sedanji čas 
prinaša. V prvi vrsti zaradi nas samih in zaradi generacij, ki prihajajo za nami1. 
 
Ena od osnovnih usmeritev na področju ravnanja z odpadki je čim večji deleţ ponovne 
uporabe in predelave odpadkov. Vendar ima ta usmeritev svoje realne omejitve. Prve 
izhajajo iz omejenih moţnosti ločenega zbiranja na izvoru, ki nikoli ni popolno, saj 
izločitveni potencial vedno zaostaja za količinami odpadkov, kar je najbolj značilno za 
komunalne odpadke. Tudi dolgoročno ni realno pričakovati odprave nastajanja 
odpadkov, hkrati s tem pa imajo tudi sodobne tehnologije predelave in recikliranja 
odpadkov svoje stranske produkte v obliki odpadkov. Posamezni odpadni materiali so 
bolj ali manj primerni za proizvodnjo novih izdelkov in imajo istočasno bolj ali manj 
omejeno število ciklov predelave. Te objektivne zakonitosti in danosti je nujno 
upoštevati pri ravnanju z odpadki na vseh nivojih in časovnih horizontih. Tako bo 
odstranjevanje odpadkov tudi dolgoročno sestavni del celotnega sistema ravnanja z 
odpadki2. 
 



2 

 

Turizem je dejavnost, ki je odločilno povezana z okoljem. Poleg turističnega 
gospodarstva ga sestavljajo različne dejavnosti od kulturnih in festivalnih do športnih, 
izobraţevalnih, kongresnih, sejemskih ipd. Vse so v veliki meri odvisne od narave in 
urejenega človekovega, posebej še turističnega okolja, ter od napredka cele vrste 
panog. Pomen turizma je dvojen: zadovoljuje interese in potrebe turistov, turističnemu 
gospodarstvu in turističnim krajem pa omogoča zaposlitve in prinaša prihodek. Urejeno 
in čisto okolje pa je med temeljnimi pogoji za kakovosten in donosen turizem, 
kakršnega ţelimo3. 
 
 

1.2 Namen dela 

 
Namen tega diplomskega dela je vzpostavitev kakovostnega sistema ravnanja z 
odpadki v hotelsko turističnem centru. Delo smo izvajali na primeru Hotela Cerkno 
d.o.o., ki vključuje tri različne dejavnosti, in sicer: hotelsko dejavnost, smučarski center 
in blagovnico. Prav zaradi različnih dejavnosti je hotelsko turistični center Cerkno vir 
raznolikih vrst odpadkov in odpadne embalaţe. Vrste odpadkov ter časovne in 
lokacijske značilnosti njihovega nastajanja pri hotelsko turistični dejavnosti so 
specifične in zahtevajo temu prilagojene načine ravnanja. Cilj vzpostavitve sistema 
ravnanja z odpadki je prilagoditev ravnanja sedanjemu stanju tehnike po posameznih 
dejavnostih in njegova optimizacija v pogledu stroškov ter okoljskih učinkov.  
 
Ob upoštevanju zahtev in ciljev glede ravnanja z odpadki, vrst in količin posameznih 
vrst odpadkov (na osnovi popisa stanja) ter razmer v konkretnem podjetju in njegovem 
okolju, je bil naš cilj izdelati akcijski načrt ravnanja z odpadki z vsemi spremljevalnimi 
ukrepi. Delo je zastavljeno po naslednjih korakih: 
 

1. popis vrst in količin odpadkov iz posameznih dejavnosti podjetja, ocena 
zanesljivosti zbranih podatkov ter opis in ocena sedanjega ravnanja z odpadki, 

2. pregled relevantne zakonodaje in drugih zahtev ter ciljev glede ravnanja s 
posameznimi vrstami odpadkov, 

3. izdelava predloga načrta ravnanja z odpadki, ob upoštevanju in ovrednotenju 
moţnih alternativ v pogledu zbiranja in oddaje posameznih vrst odpadkov in 
odpadne embalaţe ter ob upoštevanju primerov dobrih praks v podobnih 
dejavnostih v Sloveniji in/ali v tujini.  

 
Obravnavamo tudi kriterije, katerim mora podjetje zadostiti, če ţeli pridobiti t.i. »znak za 
okolje« oz. »okoljski znak« v kategoriji turistične namestitvene dejavnosti. Glede na to, 
da se diplomsko delo nanaša na ravnanje (gospodarjenje) z odpadki, smo se pri 
pregledu kriterijev za okoljski znak osredotočili predvsem na tiste, ki urejajo področje 
odpadkov.   
 
 

1.3 Delovne hipoteze  

 
Zasnovo diplomskega dela smo pripravili na naslednjih izhodiščih oz. delovnih 
hipotezah: 
 

1. Cilji in zahteve na področju ravnanja z odpadki se v zadnjem obdobju 
povečujejo, kar se odraţa tudi v spremembah na formalnem in izvedbenem 
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področju na vseh ravneh delovanja (podjetniškem, lokalnem in drţavnem). 
Novim razmeram je potrebno prilagoditi tudi način ravnanja z odpadki v 
obravnavanem podjetju. 

2. Z ustreznim načinom zbiranja, priprave in oddajanja odpadkov, je mogoče 
racionalizirati stroške ravnanja z njimi. 

3. Ureditev ravnanja z odpadki je pomemben pogoj za pridobitev okoljskega znaka 
za turistično namestitveno dejavnost. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE 

 
 

2.1 Ravnanje s komunalnimi odpadki 

 
 

2.1.1 Ravnanje s komunalnimi odpadki v Evropi 

 
Leta 1995 je vsak evropski drţavljan proizvedel povprečno 460 komunalnih odpadkov. 
Ta količina se je v letu 2004 povečala na 520 kg na osebo, do leta 2020 pa naj bi 
znašala 680 kg na osebo. V celoti to pomeni povečanje za skoraj 50% v 25 letih4.  
 
Med drţavami članicami pa vendar obstajajo pomembne razlike. Drţavljan EU-15 
(članice EU pred širitvijo 1. maja 2004) je v letu 2004 ustvaril povprečno 570 kg, 
drţavljan EU-12 (nove drţave članice) pa le 335 kg. Ker pa se gospodarstva in vzorci 
porabe v EU-12 še naprej razvijajo, se bo količina odpadkov v naslednjih 15 letih 
verjetno povečala in se pribliţala sedanjim ravnem v EU-15. Količina komunalnih 
odpadkov v EU-15 in EU-12 se bo do leta 2020 predvidoma povečala za 22% oz. 50%. 
V celotnem obdobju bo več kot 80% vseh komunalnih odpadkov nastalo v EU-15. 
 
Odlaganje na odlagališča je bil v preteklosti prevladujoči način odstranjevanja 
komunalnih odpadkov. V zadnjih dveh desetletjih pa je odstranjevanja z odlaganjem 
bistveno manj. V letu 2004 je bilo v EU na odlagališča odloţenih 47% vseh komunalnih 
odpadkov. Do leta 2020 naj bi se številka zmanjšala na pribliţno 35%. Recikliranje in 
drugi postopki ponovne uporabe snovi naj bi se do leta 2020 povečali s sedanjih 36% 
na pribliţno 42%. Leta 2004 je bilo seţganih 17% komunalnih odpadkov, do leta 2020 
pa naj bi se to povečalo na pribliţno 25%. 
 

 
 

Slika 1: Ravnanje s komunalnimi odpadki v EU4 

 
Na splošno je predvideno še nadaljnje zmanjševanje količin komunalnih odpadkov, ki 
se odlagajo na odlagališčih, kar odraţa prizadevanja za ustreznejše ravnanje z odpadki  
na nacionalnih in evropski ravni. 
 
Komunalne odpadke po večini sestavljajo papir, karton, kovine, tekstil, ostanki hrane, 
odpadki iz vrtov ter les5. Slika 2 prikazuje tipično sestavo komunalnih odpadkov v EU. 
Največji deleţ predstavljata papir in karton, sledijo pa organski odpadki. Komunalni 
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odpadki predstavljajo pribliţno 14% vseh odpadkov, okrog 60% komunalnih odpadkov 
pa je biorazgradljivih in jih lahko kompostiramo ali drugače biološko obdelamo. 
 

 
 

Slika 2: Tipična sestava komunalnih odpadkov v EU5 
 
 

2.1.2 Ravnanje s komunalnimi odpadki v Sloveniji 

 
Leta 2002 je vsak slovenski drţavljan proizvedel povprečno 379 kg komunalnih 
odpadkov, do leta 2008 pa se je ta številka povzpela na 418 kg. Odlaganje je bil do 
sedaj prevladujoči način odstranjevanja komunalnih odpadkov (slika 3). Leta 2002 je 
odlaganje na odlagališča predstavljalo kar 90% ravnanja s komunalnimi odpadki. Do 
leta 2008 se je odstotek sicer zmanjševal, vendar nikoli pod 79%. V letu 2009 se 
številna komunalna odlagališča zapirajo, kar pomeni, da je odpadke potrebno odvaţati 
in obdelovati v regijskih centrih za ravnanje z odpadki. Ta sprememba močno vpliva na 
ravnanje z odpadki, pri čemer naj bi se količine odloţenih odpadkov močno zmanjšale, 
povečala pa naj bi se predelava odpadkov. 
 

 
 

Slika 3: Ravnanje s komunalnimi odpadki v Sloveniji6 
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Preteţni del leta 2008 zbranih komunalnih odpadkov v Sloveniji (slika 4) so s 74% 
predstavljali mešani komunalni odpadki, kar kaţe na zelo nizko stopnjo ločevanja 
odpadkov. 
 

 
 

Slika 4: Tipična sestava komunalnih odpadkov v Sloveniji6 

 
Ločeno zbrana odpadna embalaţa je predstavljala 5% komunalnih odpadkov. Od tega 
je največji del papirne in kartonske embalaţe, sledita pa steklena in plastična 
embalaţa.  
 

 
 

Slika 5: Zvrsti odpadne embalaže6
 

 
 

2.2 Ravnanje z odpadki v turistični dejavnosti 

 
Turizem se v svetu zelo hitro razvija, kar ima za posledico tudi negativne vplive na 
okolje. Iz tega razloga se vedno več govori o trajnostnem turizmu. Pojem »trajnostni 
razvoj turizma« ni natančno definiran, nanaša pa se na turizem, ki se v največji moţni 
meri izogiba nepovratnim vplivom na okolje, ščiti kulturno bogastvo, istočasno pa 
prinaša pozitivne učinke lokalni skupnosti in ekonomiji7.  
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Odpadki iz turistične dejavnosti imajo velik vpliv na druţbo. Iz raziskave, ki so jo izvedli 
na Balearskih otokih7, so ugotovili, da je bilo leta 2004 tam proizvedenih 634.000 ton 
komunalnih odpadkov, kar predstavlja 1,82 kg komunalnih odpadkov na osebo na dan. 
Ta številka se poleti povzpne do 2,50 kg komunalnih odpadkov na osebo na dan, 
pozimi pa se spusti do 1,50 kg na osebo na dan. Iz tega lahko zaključimo, da velik del 
komunalnih odpadkov nastaja zaradi izvajanja turističnih aktivnosti. 
 
Pri turistični dejavnosti nastajajo predvsem naslednji odpadki: 
 

 ostanki hrane ter odpadno jedilno olje, 

 papirna in plastična embalaţa, 

 steklo, 

 pločevinke, 

 ostanki komunalnih odpadkov, 

 specifični odpadki za vrsto turistične dejavnosti (npr. odpadki od vzdrţevanja 
posebne opreme). 

 
Hotelsko turistični centri doma in v tujini ter razna podjetja, ki ţelijo imeti (ali ţe imajo) 
učinkovit sistem ravnanja z odpadki, se posluţujejo t.i. 3R strategije (reduce, reuse, 
recycle). Ta strategija vključuje aktivnosti za zmanjšanje (reduce) količine nastalih 
odpadkov (npr. kupovanje izdelkov z manj embalaţe). Odpadke, ki pa ţe nastanejo, pa 
poskušamo ponovno uporabiti (reuse), in če to ni mogoče, jih vsaj recikliramo (recycle). 
Šele, ko odpadkov ne moremo ponovno uporabiti ali reciklirati, lahko poseţemo po 
načinih odstranjevanja, v končni fazi tudi odlaganja. 
 
Območja z visoko stopnjo turističnih aktivnosti, ki imajo obenem še veliko naravnih 
znamenitosti, se še posebej izrazito soočajo s problemom ravnanja z odpadki. 
Neustrezno ravnanje lahko močno pokvari izgled naravnega okolja. Primer so ladje 
kriţarke v Karibskem morju, katerih količina odpadkov se ocenjuje na več kot 70.000 
ton letno. Nekatere ladje se zato ţe ukvarjajo z vprašanjem, kako čim bolj zmanjšati 
količine odpadkov. Nameščene imajo mline za ostanke hrane in ostale odpadke, 
separatorje za kuhinjske odpadke, drobilce za steklo, aluminij, karton in lepenko. 
Opremljene so s pečmi, v katerih seţigajo ostanke hrane, papir, karton in lepenko8. 
Odpadki močno degradirajo morje in obale, ogroţajo pa tudi morske ţivali. To se 
odraţa tudi na kratki slovenski obali9. 
 
Zaradi masovnega turizma pa so ogroţena tudi gorska območja. Ekspedicije in 
posamezni pohodniki puščajo za seboj veliko odpadkov, tako so pogosto obiskane poti 
v Andih in Nepalu dobile vzdevek »Coca-Cola trail« in »Toilet paper trail«8.  
 
Na nekaterih turističnih potovanjih po puščavah se turiste naproša, da nevarne 
odpadke, kot so npr. izrabljene baterije in razpršila, odnašajo nazaj v domovino. 
Določena so območja, kjer ni dovoljena uporaba vozil ali kampiranje. Na ta način se 
varuje naravno dediščino in s tem kakovost turistične ponudbe. V primeru nesreče ali 
okvare vozila, je potrebno vse zamenjane ali pokvarjene dele odnesti iz puščave. Na 
splošno se turiste zelo opozarja, naj s seboj na potovanja ne nosijo stvari, ki jih nujno 
ne potrebujejo in tako zmanjšajo količine odpadkov. Odpadke, ki pa ţe nastanejo, je 
treba prinesti nazaj iz puščave, saj ţe organski odpadki v puščavi potrebujejo veliko 
časa za razgradnjo. Pojem »biorazgradljiv« se v območju puščav tako praktično ne 
uporablja. Za ilustracijo, kako počasna je razgradnja odpadkov v puščavah, kaţe 
naslednji primer: 
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Običajen čas razgradnje za   - papir   2-4 tedne 
     - bananin olupek 3-5 tednov 
     - pločevinko  200-400 let. 
 
V puščavah lahko ta čas pomnoţimo z 10 do 1.000 krat10. 
 
Poleg opozarjanja turistov pa je pomembno tudi učenje osebja, ki je odgovorno za 
odprave v puščave. Osebje mora poskrbeti, da se odpadke ločuje na tri skupine: 
 

- odpadke, ki jih lahko zauţijejo domače ţivali, 
- odpadke za seţig (v primeru, da v mestu, kjer se potovanje konča, nimajo 

urejenega sistema za recikliranje) kot so papir, karton in nestrupena plastična 
embalaţa, 

- neuničljive in strupene odpadke, ki se jih odnaša nazaj v domovino turistov. 
 
Kel 12 je italijanska potovalna agencija, ki je razvila poseben program ravnanja z 
odpadki na ekskurzijah v puščavah. Cilj tega programa je izboljšati znanje turistov o 
ravnanju z odpadki, njihovem sortiranju in odstranjevanju. Ena od pobud je tudi 
zmanjšati uporabo plastičnih izdelkov in izdelkov, ki se jih ne da reciklirati10. 
 
Mnoţično obiskovanje gora ustvarja velike količine odpadkov. Odpadke predstavljajo 
predvsem ostanki hrane in pijače ter izrabljena oprema. Določeni odpadki, kot so 
ostanki zdravil ali pripomočki za osebno nego, lahko vsebujejo kemikalije, ki 
poškodujejo lokalni ekosistem. Odpadki pa ne nazadnje tudi kvarijo izgled same 
pokrajine, zato se pohodnike naproša, da odpadke odnašajo s seboj v dolino. Količine 
odpadkov se lahko zmanjša tudi z izbiro izdelkov, ki vsebujejo malo odpadne 
embalaţe. Priporočljiva je uporaba embalaţe, ki se jo lahko reciklira ali ponovno 
uporabi. Gostišče v ekvadorskih Andih izvaja t.i. »eko arhitekturo«, in sicer tako, da iz 
praznih steklenic vina in likerjev v kopalnicah in savnah gradi stene iz steklenic11. 
 
 

2.2.1 Odpadki iz hotelske dejavnosti 

 
Povprečen hotelski gost ustvari preko 1 kg odpadkov na nočitev. Če to pomnoţimo s 
številom nočitev ţe samo enega hotela, dobimo znatno količino. Z učinkovitim 
sistemom ravnanja z odpadki pa se ta številka lahko zmanjša na le četrtino12.  
 
V raziskavi o rabi virov in ravnanju z odpadki v hotelih, ki so jo izvajali v Vietnamu13, je 
sodelovalo 50 hotelov. Podatki o količinah komunalnih odpadkov iz vietnamskih hotelov 
so precej nezanesljivi, saj hoteli ne beleţijo podatkov o količinah odpadkov. Zbrani 
podatki tako temeljijo na pribliţkih, ki jih je podalo hotelsko osebje. 
 
Kljub temu se je v omenjenih hotelih zasledilo nekaj primerov dobrih praks. Osebje se 
namreč poskuša izogibati nepotrebnemu fotokopiranju oz. fotokopirajo obojestransko in 
tako porabijo manj papirja. Nepoškodovane kartonske škatle, ki bi drugače končale kot 
odpadna embalaţa, uporabljajo za shranjevanje raznih predmetov. Prazne kartuše in 
stekleničke šamponov ponovno napolnijo, 10-30% odpadkov (papir, karton, pločevinke, 
plastiko in ostanke hrane) pa ločujejo in prodajajo lokalnim zbiralcem odpadkov za 
ponovno uporabo ali reciklaţo.  
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Preglednica 1: Količina komunalnih odpadkov v vietnamskih in evropskih hotelih13 
 

  
  
 

                     

Vietnamski hoteli Evropski hoteli14 

Št. zvezdic 4 3 2 Letovišča 2,3 in 4 Letovišča 

Količina odp. 
(kg/gosta/dan) 13,5-32,3 8,2-17,9 0,7-5,6  5,7-18,7  0,5-1,5 

Ni 
podatka 

 
V urbanih področjih Vietnama ţivi le 24% vseh prebivalcev, prav tu pa se generira 
največ odpadkov. Po podatkih iz leta 2004 prebivalci podeţelja ustvarijo več kot 
polovico manj komunalnih odpadkov (0,3 kg/osebo/dan) v primerjavi s prebivalci 
urbanih področij (0,7 kg/osebo/dan)15.  
 
Poznani pa so tudi primeri dobrih praks pri ravnanju z odpadki v hotelih. 
InterContinental Hotel v Singapurju je z recikliranjem ter varčevanjem z vodo in 
energijo prihranil več kot četrt milijona USD letno. 
 
Half Moon Golf, Tennis & Beach Club na Jamajki prihrani mesečno povprečno okrog 
1.300 USD pri stroških odvoza odpadkov12. To jim je uspelo z inovativno ponovno 
uporabo odpadkov. Stare brisače uporabljajo kot krpe za čiščenje, iz starih rjuh pa 
izdelujejo vreče za perilo. Ostanke sveč pretalijo v nove sveče, iz ostankov mila pa 
pripravljajo raztopino za namakanje perila. Nekatere steklenice uporabijo za vaze ali pa 
jih zdrobijo in uporabijo kot polnilo na stezah. Organske odpadke kompostirajo, nastali 
kompost pa uporabljajo za gnojenje cvetličnih gredic.  
 
Po drugi strani pa so hoteli v Ankari (Turčija) slab zgled ravnanja z odpadki16. Le 30% 
hotelov ločuje svoje odpadke, delno jih ločuje odpadke 32,5%, medtem ko 37,5% 
hotelov odpadkov sploh ne ločuje. Tisti, ki odpadkov ne ločujejo, so odgovorili, da bi 
odpadke ločevali, če bi se zbiranje uredilo s strani lokalnih oblasti. Lokalna oblast bi 
tako morala bolj zagovarjati in spodbujati ločeno zbiranje odpadkov in s tem povezano 
recikliranje.  
 
V Ankari je 12 podjetij za recikliranje, toda večina hotelskih upraviteljev s tem ni bila 
seznanjena. Pomanjkljiva seznanjenost je vzrok, da je s podjetji za recikliranje 
sodelovalo le 12,8% hotelov. Prav seznanjenost pa je prvi korak pri izboljševanju 
ekološke zavesti ter odnosa do okolja. Nekateri hotelski upravitelji so bili celo 
prepričani, da pri njih ne nastajajo nevarni odpadki in so se tako le-ti (npr. baterije) 
zbirali skupaj z ostalimi odpadki16. 
 
Študija16 je tako pokazala, da hoteli v Ankari nimajo splošnih in učinkovitih programov 
za zmanjševanje nastajanja odpadkov. Ravnanje z odpadki večinoma predstavlja le 
zbiranje odpadkov in njihov odvoz na lokalno deponijo. Iz tega je razvidno, da bodo 
hoteli v prihodnje morali razviti ustrezne strategije, ki bodo vključevale tudi varovanje 
okolja. 
 
Odpadki predstavljajo strošek za hotele, zato bi njihovo upravljanje moralo vključevati 
tudi programe za zmanjševanje odpadkov na izvoru, tisti, ki pa ţe nastanejo, pa naj bi 
se ponovno uporabili ali reciklirali. 
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2.2.2 Odpadki iz trgovinske dejavnosti 

 
Glavni odpadek iz trgovinske dejavnosti predstavlja odpadna embalaţa, katere osnovni 
namen  je, da ščiti izdelek pred poškodbami. Embalaţa je običajno izdelana iz papirja, 
kartona ali plastike. Te materiale lahko v trgovini enostavno ločimo, baliramo in 
oddamo v reciklaţo. Na ta način se odlaganje odpadne embalaţe na deponijo lahko 
zmanjša do 78%17.   
 
Embalaţo ločimo na primarno, sekundarno in terciarno. Primarna ali prodajna 
embalaţa obdaja osnovno prodajno enoto blaga, namenjeno končnemu uporabniku. 
Sekundarna ali skupinska embalaţa je embalaţa, ki obdaja več osnovnih prodajnih 
enot istovrstnega ali raznovrstnega blaga. Terciarna ali transportna embalaţa pa 
obdaja več osnovnih prodajnih enot blaga v prodajni ali skupinski embalaţi. Njen 
namen je, da olajša ravnanje z blagom in njegov prevoz od embalerja do trgovca ali 
končnega uporabnika. 
 
Embalaţa v EU predstavlja okrog 17% komunalnih odpadkov5. Trgovine so predvsem 
vir sekundarne odpadne embalaţe. Izdelke lahko iz skladišča do prodajnih polic 
prevaţamo na dva načina: s pomočjo palet (slika 6) ali pa s pomočjo kovinskih 
vozičkov (slika 7). Kadar izdelke prevaţamo na paletah, jih moramo običajno oviti s 
plastično folijo, da jih zavarujemo pred padcem. V primeru uporabe kovinskih vozičkov 
pa to ni potrebno, saj ţe ogrodje samo ščiti izdelke in uporaba plastične folije tako ni 
potrebna. Na ta način lahko zmanjšamo količino odpadne sekundarne embalaţe, 
izdelki pa kljub temu ostanejo nepoškodovani17. 
 

             
            

           Slika 6: Paleta z izdelki17                   Slika 7: Kovinski voziček17 
  
  

2.2.3 Odpadki iz smučarske dejavnosti 

 
Smučarska letovišča v Alpah običajno obsegajo naselja ali doline in ne le določenega 
hotela s smučiščem. Iz tega razloga je ravnanje z odpadki v tovrstni turistični dejavnosti 
povezano tudi z lokalno skupnostjo. Zbiralnice odpadkov so tako namenjene celotnemu 
prebivalstvu določenega območja, za razliko od običajnih hotelov, ki imajo svoje 
zbiralnice odpadkov. 
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Ekološko naravnana smučarska letovišča uporabljajo zbirnike za ločeno zbiranje 
odpadkov18. Znotraj letovišča (ali v njegovi neposredni bliţini) se običajno nahaja tudi 
zbiralnica ločenih frakcij. Zbrane frakcije nato oddajo v recikliranje, organske odpadke 
pa kompostirajo. Pomembno je tudi informiranje gostov, zato so jim na voljo informacije 
o ločenem zbiranju odpadkov ter njihovem recikliranju. Kljub temu, da so smučišča v 
Alpah opremljena z zbirniki za odpadke, pa je potrebno vsakoletno čiščenje smučišč. 
Najbolj so z odpadki onesnaţena področja pod sedeţnicami.  
 
Poleti 2009 je ekološko društvo »Mountain Riders« organiziralo čiščenje 55 smučarskih 
letovišč po Evropi19. Čiščenja se je udeleţilo 3.500 prostovoljcev, skupno pa so zbrali 
30 ton odpadkov. Leto poprej so zbrali 17 ton odpadkov. Med odpadki so se znašle 
pločevinke, plastična folija, izdelki za enkratno rabo, steklenice, papir, baterije, 
plastenke in cigaretni ogorki. Slednjih so samo pod eno sedeţnico zbrali kar 30.000. 
 
Smisel njihove aktivnosti ni samo v čiščenju pobočij, ampak ţelijo na ta način tudi 
dvigati ekološko zavest. Društvo upa, da bo odmetavanje smeti v okolje kmalu postalo 
le še stvar preteklosti. 
 
Mount Washington (Kanada) je eno izmed mnogih severnoameriških smučarskih 
letovišč, ki v svojih okrepčevalnicah uporablja biorazgradljive pladnje, kroţnike in 
skodelice ter na ta način zmanjšuje količine odpadne plastične embalaţe20. 
 
NSAA (National ski areas association) v ZDA izvaja program s katerim vzpodbuja 
inovativnost v odnosu do okolja. V okviru omenjenega programa je smučarsko 
letovišče in golf igrišče Sugarbush (Vermont, ZDA) v letu 2009 pridobilo sredstva za 
ureditev kompostiranja znotraj letovišča. Tako bodo kompostirali zeleni odrez in 
kuhinjske odpadke. V njihovem letovišču letno nastane okrog 400 ton trdnih odpadkov. 
Od tega lahko kompostirajo minimalno 30%, kar predstavlja okrog 120 ton letno. Zrel 
kompost bodo porabili na vrtu in golf igrišču21. 
 
Letovišče Copper Mountain (Kolorado, ZDA) pa bo s pomočjo pridobljenih sredstev 
izdelovalo gorivo iz odpadnega rastlinskega olja, ki nastaja v njihovi restavraciji. Kupili 
bodo zabojnik, v katerem se bo odpadno olje skladiščilo in filtriralo, s pomočjo črpalke 
pa ga bodo lahko natočili v vozilo. V njihovi restavraciji letno nastane okrog 22.800 L 
odpadnega rastlinskega olja. Zabojnik pa ne bo namenjen le interni uporabi, ampak 
bodo olje lahko prispevale tudi druge okoliške restavracije21. 
 
 

2.3 Turizem v Sloveniji 

 
Razvoj turizma v Republiki Sloveniji temelji na načelih trajnostnega razvoja, ki ga je 
Vlada RS v Strategiji razvoja Slovenije do leta 2013 opredelila kot enega 
najpomembnejših razvojnih elementov. Kot ključni dejavnik je vključen tudi v Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma22 ter v Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 
oz. RNUST23. Trajnostni razvoj se kot temeljno načelo in ključna sestavina turistične 
politike ter razvoja nanaša na gospodarski, socio-kulturni in okoljski vidik območja, na 
katerem se turizem razvija. Tesno je povezan z odgovornim načrtovanjem rabe 
prostora, pri čemer je posvečena posebna skrb zavarovanim območjem, kjer je skrb za 
okolje še posebej pomembna. Dosedanja strategija razvoja slovenskega turizma se je 
sicer pozitivno opredeljevala do trajnostnega razvoja, vendar razen na deklarativni 
ravni ni bilo eksplicitnih ukrepov za njeno uresničevanje24. 
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Vsebin trajnostnega razvoja in ekološkega managementa v slovenskih turističnih 
podjetjih še ne izvajajo kot nujnega sestavnega dela poslovanja. Večina podjetij 
pojmuje ekološki management kot stroškovno zahtevno in obremenjujočo poslovno 
politiko in ne prepozna njenih prednosti. Avtorji Priročnika za ekološko ureditev in 
posodobitev slovenskih hotelov24 (v nadaljevanju: Priročnik) ugotavljajo, da bo 
potrebnega veliko dela na področju osveščanja in izobraţevanja na več ravneh in z 
rabo različnih orodij trţnega komuniciranja. Ocenjujejo, da je potreben usklajen in 
dolgoročen proces, katerega cilj bo dvig ekološke zavesti in ekološke etike, ne le 
managementa in zaposlenih v turističnih podjetjih, temveč tudi širše javnosti. 
 
Priročnik spodbuja uvajanje ekološkega upravljanja (ekološkega managementa) in 
posodobitve slovenskih hotelov. Cilji projekta so: 
 

- vzpodbuditi turistična podjetja (v prvi stopnji slovenske hotele) k uvajanju 
ekološkega managementa in ekoloških standardov, 

- pomagati upravljavski strukturi v turističnih podjetjih, da začuti osebno 
naklonjenost ekološki problematiki in prepozna ekološko naravnano poslovanje 
podjetja kot poslovno priloţnost, 

- pripraviti za turistična podjetja priročnik, ki jim bo v pomoč (vodilo) pri uvajanju 
takšnega sistema upravljanja z okoljem, ki temelji na prostovoljni osnovi, 

- vzpodbuditi interes za pridobitev znakov za okolje, 
- vzpodbuditi okolju prijazno gradnjo in poslovanje v novih turističnih 

namestitvenih objektih, oziroma okolju prijazno prenovo v objektih, ki jih 
obnavljajo, 

- informirati javnost o pozitivnih učinkih trajnostnega razvoja in ekološkega 
managementa. 

 
Avtorji Priročnika so proučili nekaj izbranih okoljskih shem v turizmu. Primerjali so 
stanje na področju ekološkega managementa v slovenskih hotelih s stanjem v tujini. 
Raziskava je  pokazala, da: 
 

- zahteva izjemno pomanjkljiva ekološka ozaveščenost slovenske javnosti, s tem 
pa tudi slovenskih hotelov, zelo intenzivno informiranje in promocijo pozitivnih 
učinkov, ki jih omogoča uvajanje ekološkega managementa, 

- ima vsaka izmed okoljevarstvenih shem, ki so jih podrobno analizirali, določene 
prednosti pa tudi pomanjkljivosti, 

- bi bilo sleherno kopiranje in prenašanje tujih vzorcev v Slovenijo neuspešno, 
čeprav so znaki v okolju, v katerem so nastali, uspešni in ţe dalj časa delujejo, 
saj so izhodišča in dejavniki, ki vplivajo na trajnostni razvoj, specifični v vsakem 
okolju. 

 
 

2.3.1  Količine odpadkov iz turistične dejavnosti 

 
Količine odpadkov iz gostinske dejavnosti po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije od leta 2001 do leta 2008, so predstavljene na slikah 8 in 9. Podatkov o 
količinah odpadkov iz turistične dejavnosti pa iz tega vira ni na voljo. 
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Slika 8: Nenevarni odpadki iz gostinske dejavnosti6 

 
Iz slike 8 je razvidno, da podatki o količinah nenevarnih odpadkov iz gostinske 
dejavnosti močno nihajo iz leta v leto. Vzrok za takšna nihanja je najverjetneje površno 
vodenje evidenc povzročiteljev odpadkov o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi. 
Zaradi tega je pomanjkljivo tudi letno poročanje Ministrstvu za okolje in prostor oz. 
SURS. Tri do šestkratno povečanje količin nenevarnih odpadkov v obdobju 2003 do 
2008 zagotovo ni realno in ga lahko pripišemo predvsem stroţji zakonodaji in s tem 
povezanim natančnejšim vodenjem evidenc ter poročanju ministrstvu. Bolj zanesljivi so 
vsekakor podatki iz zadnjih let. 
 

 
 

Slika 9: Nevarni odpadki iz gostinske dejavnosti6 
 
Na sliki 9 je od leta 2002 do leta 2006 opazen močan trend naraščanja količin nevarnih 
odpadkov iz gostinske dejavnosti, kar prav tako ocenjujemo kot nerealno. Pri tem so 
presenetljiva velika nihanja tudi v zadnjih letih, saj so se leta 2007 količine nevarnih 
odpadkov zmanjšale kar za šestkrat v primerjavi z letom 2006, leta 2008 pa so 
ponovno močno narasle. Razlogi za takšna nihanja niso znani. 
 
 

2.3.2 Primeri dobre prakse  

 
Prvo in trenutno edino slovensko turistično podjetje, ki je do sedaj pridobilo t.i. »znak za 
okolje« (več o tem v poglavju 2.4 Znak za okolje), so Terme Snovik25. V podjetju 
ločujejo odpadke vsi zaposleni in tudi sami gostje. K ustreznemu ravnanju jih nenehno 
vzpodbujajo z obvestili. Za namene ločenega zbiranja odpadkov imajo gostje v 
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apartmajih nameščene triprekatne koše, kjer ločujejo na plastiko in pločevinke, papir 
ter kuhinjske odpadke. Prav tako so pred apartmaji in termalnim kompleksom 
nameščeni zabojniki za različne vrste odpadkov (papir, steklo, plastika in ostalo). 
Zabojnike jim po pogodbi prazni zunanji izvajalec, pooblaščeno podjetje pa jim odvaţa 
odpadna jedilna olja iz restavracije.  
 
V najvišje leţečih slovenskih termah so ţe v viziji ob začetku delovanja zapisali, da si 
ţelijo postati terme, ki bodo prijazne do obiskovalcev, okolja in hkrati energetsko 
učinkovite. Tej viziji so sledili od začetka in danes ugotavljajo, da je bila to prava 
odločitev. Da njihovo do okolja odgovorno delovanje ni zgolj deklarativno, dokazujejo 
poleg znaka za okolje še nagrade za energetsko učinkovitost, ki so jih prejeli v letu 
2008, med drugimi tudi nagrada »Energetsko učinkovito podjetje 2008«, ki jo podeljuje 
Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s časnikom Finance26. 
 
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je 6. novembra 2008 v Bernu na 14. 
jesenskem seminarju švicarskega sejma za gradnjo in energijo razglasila dobitnike 
nagrad natečaja »cc.alps«. Med sedmimi občinami, podjetji in organizacijami, ki so za 
vzorne projekte varstva podnebja prejeli denarne nagrade, so tudi Terme Snovik. 
Dobile so jo za »do okolja prijazne in energetsko učinkovite toplice«27. 
 
Terme Snovik pa niso edino slovensko okolju prijazno podjetje v kategoriji turističnih 
namestitvenih dejavnosti. Park hotel Bohinj je namreč tudi v fazi pridobivanja znaka EU 
za okolje. Hotel je energetsko varčen in učinkovit. Poleg tega ločeno zbirajo plastiko, 
papir, steklo, kovino in organske odpadke. Posebej zbirajo tudi embalaţo (za večkratno 
uporabo) pri čistilih, ki jo dobavitelji odpeljejo in nadomestijo z napolnjeno28.  
 
 

2.4 Znak za okolje 

 
 

2.4.1 Znak za okolje Evropske unije 

 
Znak za okolje je Evropska unija vpeljala v svoj pravni red ţe leta 1992, njegovega 
pridobitelja pa zavezuje k trajni strategiji varovanja okolja v največji moţni meri, v 
celotnem ţivljenjskem obdobju proizvodov oziroma storitev, ki jih ponuja trţišču29.  
 

 
 

Slika 10: Logotip znaka EU za okolje29 
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Znak EU za okolje (»eco-label flower« oziroma »okoljska marjetica«) je instrument 
zagotavljanja varstva okolja, ki je prostovoljen in osnovan na trţni osnovi. Znak 
označuje proizvode oziroma storitve, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter 
visoka merila glede uporabnosti. Okoljska marjetica pomeni za njenega pridobitelja 
dodano vrednost in konkurenčno prednost na rastočem trgu blaga in storitev29. Ob 
»znaku za okolje« se v slovenščini uporabljajo tudi izrazi kot: ekološki znak, eko znak, 
znak okolja, znak za okolju prijazen izdelek in podobno. 
 
V zadnjih desetih letih je znak EU za okolje postal evropski simbol, ki daje enostavne in 
jasne usmeritve potrošnikom. Vsi proizvodi, ki so označeni z znakom EU za okolje, so 
bili preverjeni s strani neodvisnih organov, kar zagotavlja, da izpolnjujejo stroga 
okoljska merila in merila glede delovanja30. Kot je razvidno iz slike 11, se število 
podjetij, ki so pridobila znak EU za okolje, tako v Evropi kot tudi drugje po svetu iz leta 
v leto povečuje. 
 

 
 

Slika 11: Število podjetij, ki so pridobila znak EU za okolje do 30.4.200931 
 
Največ podjetij, ki so pridobila znak EU za okolje, imata Italija in Francija, sledita 
Nemčija in Danska, Slovenija pa je s tremi podjetji na 22. mestu (slika 12).   
 

 
 
Slika 12: Število podjetij, ki so pridobila znak EU za okolje po državah do 30.4.200931 
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Znak EU za okolje sloni na principu oblikovanja okolju prijaznih, »zelenih« izdelkov (ki 
jih ne uvrščamo med prehrambne), sočasno pa ţeli povezati vse udeleţence v okviru 
Komisije EU za ekološko označevanje (European Union Ecolabelling Board). Gre za 
ključno organizacijo za podeljevanje znaka EU za okolje, ki skrbi za proces 
dopolnjevanja obstoječih in razvijanja novih kriterijev. Cilj podeljevanja znaka EU za 
okolje je, da postane najbolj učinkovito in znano priznanje okolju prijaznih izde lkov in 
storitev. Namenjen je tako uporabnikom (v smislu dobrega informiranja) kot 
proizvajalcem, trgovcem in ponudnikom storitev (kot vabilo, da ekološke principe 
vključijo v svoje poslovne procese). Pri tem sta ključna dva temeljna principa: 
 

- doseganje stalnih izboljšav na področju varstva okolja in 
- zagotavljanje kredibilnosti podeljevanja znaka24.  

 
Znak EU za okolje se trenutno podeljuje 22. kategorijam izdelkov in storitev. Na prvem 
mestu po številu podeljenih znakov močno izstopa kategorija turističnih namestitvenih 
dejavnosti, sledijo pa čistila in tekstilni izdelki (slika 13). 
 

 
 

Slika 13: Število podeljenih znakov EU za okolje po kategorijah do 30.4.200931 

 
Kriteriji za podelitev znaka EU za okolje se nanašajo na posamezne skupine izdelkov 
in storitev. Pridobitev znaka za okolje terja od prijavitelja, da izpolni obvezne in del 
prostovoljnih kriterijev. Kriteriji so oblikovani na temelju ţivljenjskega cikla izdelka oz. 
storitve. To pomeni, da se v postopku podeljevanja upoštevajo faze pridobivanja 
surovin, proizvodnje, distribucije, uporabe ter reševanja odpadkov, nastalih s 
proizvodnjo oz. pripravo in uporabo takšnega izdelka. V primeru storitev so pomembne 
in tudi pregledovane faze proizvodnje vhodnih izdelkov za izvedbo storitev, sam potek 
storitve ter management odpadkov24. 
 
Pravno podlago za pridobitev znaka EU za okolje v Sloveniji predstavlja 31. člen 
Zakona o varstvu okolja32, ki določa, da se za spodbujanje proizvodnje izdelkov ali 
opravljanja storitev, ki imajo v primerjavi z drugimi istovrstnimi proizvodi manjše 
negativne vplive na okolje v celotnem obdobju svojega obstoja in s tem prispevajo k 
učinkoviti rabi delov okolja ter visoki stopnji varstva okolja, lahko podeli znak za okolje. 
Skupine proizvodov oziroma storitev, pogoji, ki jih mora proizvod izpolnjevati za 
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pridobitev znaka za okolje, in oblika znaka, so določeni s predpisi EU, ki se nanašajo 
na sistem EU za podeljevanje znaka za okolje29. 
 
Okoljsko označevanje je torej instrument okoljevarstvene politike. Gre za prostovoljen 
sistem podeljevanja certifikatov, ki jamčijo okoljsko neškodljivost izdelkov ali 
opredeljujejo organizacijo, ki spoštuje okoljevarstvene standarde, s čemer motivira 
uporabnike k izbiri okolju prijaznih izdelkov ali storitev24. 
 
Agencija Republike Slovenije za okolje je institucija, ki na nacionalni ravni priznava 
organizacijam in njihovim proizvodom izpolnjevanje okoljevarstvenih norm po merilih 
EU s podelitvijo znaka za okolje. Znak za okolje podeljuje Agencija Republike Slovenije 
za okolje z upravno odločbo, pri čemer mora oseba, ki je znak pridobila, plačati tudi 
posebno pristojbino za vlogo ter letno pristojbino za uporabo znaka. Podatke o 
podeljenem znaku je treba sporočiti Evropski Komisiji takoj, ko postane odločba o 
podelitvi znaka pravnomočna29,30.  
 
Znak za okolje se mora uporabljati na način in pod pogoji, kot so določeni v posebni 
pogodbi o pogojih za uporabo znaka za okolje, sklenjeni med pridobiteljem znaka in 
Agencijo Republike Slovenije za okolje. Pridobitelj je dolţan na Agencijo letno 
posredovati podatke za izračun letne pristojbine, pri čemer ne sme uporabljati znaka za 
okolje, če ni plačal pristojbine za vlogo in letnih pristojbin skladno s pogodbo, oziroma 
ne izpolnjuje več osnovnih pogojev po evropskih predpisih29.  
 
 

2.4.2 Znak za okolje v turistični dejavnosti 

 
Okoljsko označevanje v turizmu zajema znake za okolje, bodisi za turistični izdelek, 
turistično organizacijo ali turistično destinacijo. Poleg tega pa zajema še znake okoljske 
kakovosti in mešane oblike okoljskega označevanja.  
 
Znak EU za okolje za turistične namestitvene dejavnosti pridobijo podjetja, ki si 
prizadevajo za: 
 

- niţje onesnaţevanje zraka (povzročeno z barvami ter čistili z vsebnostjo 
organskih topil), 

- bolj varčno rabo energije in ostalih naravnih virov, 
- manjše onesnaţevanje okolja (odpovejo se uporabi pesticidov, gnojil itd.), 
- v ponudbi prehrane uporabljajo organsko pridelano hrano24.  

 
Pridobitev znaka EU za okolje za turistične namestitvene dejavnosti, prinaša podjetjem 
tudi nekatere prednosti: 
 

1. Simbolizira visoko kakovost in okoljevarstveno uspešnost 
Znak EU za okolje je uradno priznana in spoštovana storitvena znamka, ki temelji na 
strogih in zanesljivih merilih ter zagotavlja okoljevarstveno uspešnost. Je učinkovito 
sredstvo, ki pokaţe turistom prizadevanje hotela (ali drugih namestitvenih ponudnikov) 
za varovanje okolja. 

 
2. Simbolizira ekološko učinkovitost in niţanje stroškov 

Večina okoljevarstvenih ukrepov zahteva precejšnjo angaţiranost, vendar je rezultat 
prispevek k dodani vrednosti izdelka. Ukrepi pomagajo odkriti ekološke in ekonomske 
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slabosti v podjetju in v nekaterih primerih vzpodbudijo tudi zelo zanimive inovacije. 
Omejevanje porabe naravnih virov, energije in vode lahko pomembno zniţa stroške 
hotela ali podobnih ustanov. 

 
3. Daje občutek ugodja 

Okoljevarstvena zagotovila predpostavljajo zdrava bivališča, zdravo prehrano in zdravo 
okolje za turiste in zaposlene. Okolju prijazne turistične namestitvene zmogljivosti 
uporabljajo naravne gradbene materiale, imajo nekadilska območja in ne uporabljajo 
zdravju škodljivih kemikalij (na primer v pralnicah in čistilnicah). 

 
4. Vodi k izpolnjevanju pričakovanj gostov 

Okoljevarstvena zagotovila v veliki meri izpolnjujejo pričakovanja turistov, ki ţelijo (tudi) 
na potovanju prijaznost do okolja in ljudi. Ta zagotovila je potrebno še posebej 
izpostaviti v promociji in oglaševanju turističnih izdelkov, saj ugodno vplivajo na 
odločitev gostov, da se še vrnejo, pa tudi na prepoznavnost destinacije. Vse več gostov 
ţeli namestitev s pozitivnimi učinki na njihovo zdravje – torej takšnih, ki so v soţitju z 
naravo. 

 
5. Pomaga pri trţnem komuniciranju 

Nosilci znaka EU za okolje za namestitvene obrate so deleţni naslednjih trţnih 
aktivnosti: 

- upravičeni so do uporabe uradnega logotipa, ki je prisoten na vseh 
brošurah, letakih, oglasih in spletnih straneh, 

- prejmejo marketinški priročnik z napotki za vključitev informacij o znaku 
EU za okolje v pisana besedila, 

- informacije o znaku EU za okolje se pojavljajo v medijih, na turističnih 
prireditvah, kar vpliva na stalno dvigovanje ugleda24. 

 
 

2.4.3 Kriteriji za pridobitev znaka EU za okolje za turistične namestitvene 

dejavnosti 

 
Znak EU za okolje za turistične namestitvene dejavnosti vsebuje 37 obveznih kriterijev, 
ki jih mora podjetje izpolnjevati, delijo pa se na 6 področij33: 
 

1. energija (elektrika iz obnovljivih virov, učinkovitost ogrevalnih kotlov, izolacija 
oken, izklapljanje gretja ali klimatske naprave, izklapljanje luči, energijsko 
učinkovite ţarnice, časovno stikalo za savno), 

2. voda (vodni viri, pretok vode iz pip in tušev, varčevanje z vodo v kopalnicah in 
straniščih, koši za smeti v straniščih, menjavanje brisač in rjuh, zalivanje rastlin 
in vrtov, čiščenje odpadne vode, projekti z odpadno vodo), 

3. čistilna sredstva in sredstva za razkuţevanje (sredstva za razkuţevanje, 
usposabljanje osebja glede uporabe), 

4. odpadki (ločevanje odpadkov s strani gostov in zaposlenih, nevarni odpadki, 
prevoz odpadkov, izdelki za enkratno uporabo), 

5. druge storitve (javni prevoz), 
6. splošno upravljanje (splošno vzdrţevanje in servisiranje, vzdrţevanje in 

servisiranje ogrevalnih kotlov, določanje politike in program ukrepanja, 
usposabljanje osebja, informiranje gostov, podatki o porabi energije in vode, 
zbiranje drugih podatkov, podatki, ki so navedeni na znaku za okolje). 
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Poleg obveznih je navedenih še 47 neobveznih kriterijev, ki dopolnjujejo prej našteta 
področja. Neobvezni kriteriji se točkujejo, pri čemer mora turistična namestitvena 
dejavnost doseči vsaj 16,5 točk. Neobvezni kriteriji so naslednji: 
 

1. energija (fotovoltaika in energija vetra, ogrevanje z obnovljivimi viri, energijska 
učinkovitost ogrevalnega kotla, emisije dušikovih oksidov ogrevalnega kotla, 
daljinsko ogrevanje, sočasna proizvodnja toplote in električne energije, toplotna 
črpalka, pridobivanje toplote, termoregulacija, izolacija obstoječih zgradb, 
klimatske naprave, samodejna izklapljanja, bioklimatska arhitektura, energijsko 
učinkoviti stroji, namestitev hladilnikov, samodejno ugašanje luči v sobah in 
zunaj), 

2. voda (uporaba deţevnice, pretok vode iz pip in tušev, splakovanje stranišč, 
poraba vode v pomivalnih strojih, pralnih strojih, temperature in pretok vode iz 
pipe, časovna stikala za tuše), 

3. nevarne kemikalije (čistilna sredstva, barve in laki za notranje prostore, 
odmerjanje sredstva za razkuţevanje bazena, mehansko čiščenje, ekološki 
vrtovi), 

4. odpadki (kompostiranje, pločevinke s pijačo za enkratno uporabo, embalaţa pri 
zajtrku, odstranjevanje maščobe/olja, rabljeni tekstilni izdelki in pohištvo), 

5. druge storitve (obveščanje in izobraţevanje v zvezi z okoljem, prepoved kajenja 
v sobah, kolesa, povratne steklenice, papirnati izdelki, trajno blago, ekološko 
pridelana ţivila, lokalni ţivilski izdelki), 

6. splošno upravljanje (registracija v sistemu EMAS ali certifikat ISO za turistične 
nastanitvene obrate, registracija v sistemu EMAS ali certifikat ISO za 
dobavitelje, vprašalnik o okolju, števci porabe energije in vode, dodatni okoljski 
ukrepi). 

 
 

2.4.4 Kriteriji za pridobitev znaka EU za okolje na področju ravnanja z odpadki 

 
Obvezni tehnični kriteriji s področja odpadkov, ki jih podjetje v turistični dejavnosti mora 
izpolnjevati, če ţeli pridobiti znak EU za okolje, so naslednji33: 
 

1. Ločevanje odpadkov s strani gostov 
Namestiti je potrebno ustrezne posode, ki omogočijo gostom, da ločijo odpadke v 
skladu z lokalnimi ali drţavnimi sistemi. V sobah morajo biti na razpolago jasne 
informacije in prošnja gostom, kako naj odpadke ločujejo. 
 

2. Nevarni odpadki 
Osebje mora ločevati nevarne odpadke, podjetje pa jih mora oddajati pooblaščenim 
prevzemnikom odpadkov. V to so vključena tudi črnila, oprema za hlajenje, baterije in 
farmacevtski izdelki. Če lokalna oblast ne zagotovi odlagališč nevarnih odpadkov, 
vlagatelj vsako leto predloţi izjavo lokalne oblasti, da sistem odlaganja nevarnih 
odpadkov ne obstaja. 
 

3. Ločevanje odpadkov 
Osebje mora ločevati odpadke v kategorije, ki jih lahko lokalni ali drţavni obrati za 
ravnanje z odpadki obdelujejo ločeno. Če lokalna uprava ne nudi ločenega zbiranja 
in/ali odlaganja odpadkov, ji mora obrat poslati pismo, v katerem izrazi svojo 
pripravljenost, da bi ločeval odpadke, in izraziti svojo zaskrbljenost zaradi tega, ker 
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ločeno zbiranje in/ali odlaganje odpadkov ni na voljo. Prošnja lokalnim oblastem, naj 
zagotovijo ločeno zbiranje in/ali ločevanje odpadkov, se pošlje enkrat na leto. 
 

4. Prevoz odpadkov 
Če lokalne oblasti, odgovorne za ravnanje z odpadki, ne zbirajo odpadkov pri 
turističnem obratu ali blizu njega, mora slednji zagotoviti njihov prevoz do čim bliţjega 
ustreznega kraja. 
 

5. Izdelki za enkratno uporabo 
V sobah in restavracijah se ne smejo uporabljati naslednji izdelki za enkratno uporabo, 
razen če tako zahteva zakonodaja: 

- kozmetika za enkratno uporabo (na primer šampon, milo, pokrivala za 
tuširanje, itd.), 

- skodelice, kroţniki in pribor. 
 
Podjetje pa mora izpolnjevati tudi del neobveznih tehničnih kriterijev s področja 
odpadkov: 
 

1. Kompostiranje  
Turistična nastanitev ločuje ustrezne organske odpadke (odpadki z vrta, kuhinjski 
odpadki) in zagotovi, da se ti kompostirajo v skladu s smernicami lokalnih oblasti (npr. 
lokalna uprava, nastanitev sama ali zasebno podjetje). 
 

2. Pločevinke s pijačo za enkratno uporabo  
Ponudba pločevink s pijačo za enkratno uporabo je na območjih, ki so v lasti nastanitve 
ali pa nastanitev z njimi neposredno upravlja, prepovedana, razen kadar to zahteva 
zakonodaja. 
 

3. Embalaţa pri zajtrku 
Pri zajtrku se ne sme uporabljati hrana, pakirana v embalaţo za eno osebo, razen 
kadar to zahteva zakonodaja. 
 

4. Odstranjevanje maščobe/olja 
Nameščeni so separatorji za maščobo. Maščobe/olja za peko in cvrtje se zbirajo in 
ustrezno odstranjujejo. 
 

5. Rabljeni tekstilni izdelki in pohištvo 
Rabljeno pohištvo, tekstilni izdelki in drug material se prodajo ali podarijo dobrodelnim 
ustanovam ali drugim zdruţenjem, ki zbirajo in prerazporejajo takšno blago. 
 
 

2.5 Zakonodaja 

 
Glede na vrste odpadkov, ki nastajajo v hotelsko turistični dejavnosti, kar so večinoma 
komunalni in njim podobni odpadki ter odpadna embalaţa, je pri vzpostavitvi sistema 
ravnanja z njimi potrebno upoštevati tudi nacionalne cilje, smernice in navodila, ki se 
nanašajo na tovrstne odpadke. Predpisi s tega področja predstavljajo osnovni formalni 
okvir oz. minimalne zahteve, ki jih pri iskanju optimalnih rešitev ravnanja poskušamo 
preseči in vsestransko ovrednotiti. 
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Temeljni predpis, ki ureja področje odpadkov, je Uredba o ravnanju z odpadki34. Ta 
uredba določa obvezno ravnanje z odpadki, pogoje za izvajanje zbiranja, prevaţanja, 
posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanja odpadkov, klasifikacijski seznam 
odpadkov in obveznost poročanja Evropski Komisiji.  
 
Uredba o ravnanju z odpadki prepoveduje mešanje različnih skupin ali splošne vrste 
nevarnih odpadkov. Imetnik odpadkov mora odpadke do oddaje ali prepustitve v 
nadaljnje ravnanje skladiščiti ločeno in zagotoviti, da se odpadki ne mešajo in z njimi 
ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. Začasno ali predhodno skladiščenje odpadkov 
je dovoljeno največ za dvanajst mesecev. Začasno skladiščenje, predhodno 
skladiščenje in skladiščenje je dovoljeno v za to namenjenih prostorih objektov, ki so 
urejeni v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov, snovi in pripravkov. 
 
Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu nastane skupaj več kot 
150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kg nevarnih odpadkov, mora zagotoviti 
izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki, s katerim se določijo ukrepi preprečevanja 
nastajanja odpadkov in načini ravnanja z nastalimi odpadki. 
 
Načrt gospodarjenja z odpadki mora vsebovati najmanj: 
 

1. podatke o vrstah, količinah in virih nastajanja odpadkov in predvidenih trendih 
njihovega nastajanja, 

2. opis obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za 
preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih 
vplivov na okolje in zdravje ljudi in preglednico z navedbo rokov izvedbe 
načrtovanih ukrepov, 

3. opis obstoječih in predvidenih načinov ravnanja z nastalimi odpadki s podatki o: 
- začasnem skladiščenju odpadkov, 
- oddaji ali prepuščanju odpadkov zbiralcu odpadkov, trgovcu oziroma 

izvajalcu obdelave odpadkov, 
- obdelavi odpadkov, ki jo izvaja ali namerava izvajati sam, 
- lastni obstoječi in načrtovani napravi za obdelavo odpadkov. 

 
Povzročitelj odpadkov mora načrt gospodarjenja z odpadki izdelati za štiri leta in ga 
vsako leto pregledati in ustrezno popraviti. Pri izdelavi načrta gospodarjenja z odpadki 
mora povzročitelj odpadkov glede obdelave odpadkov upoštevati usmeritve iz 
operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki. 
 
Povzročitelj odpadkov mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov s podatki o: 
 

- nastalih odpadkih in o virih njihovega nastajanja, 
- začasno skladiščenih odpadkih, 
- odpadkih, ki jih obdeluje sam, 
- oddanih ali prepuščenih odpadkih prevzemniku odpadkov, 
- izvoţenih odpadkih in odpadkih, poslanih v drţave članice EU. 
 

Povzročitelj odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove 
dejavnosti nastane več kot 10 ton odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov, mora 
ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o nastalih 
odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto, ki mora vsebovati podatke o: 
 

- nazivu, naslovu, dejavnosti in o matični številki povzročitelja odpadkov, ki je 
pravna oseba,  
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- vrstah in količinah nastalih odpadkov, 
- vrstah in količinah začasno skladiščenih odpadkov, 
- vrstah in količinah odpadkov, za katere je povzročitelj sam izvajal obdelavo, 
- vrstah in količinah odpadkov, ki jih je oddal prevzemniku odpadkov in je njihovo 

oddajo prevzemniku odpadkov potrdil s podpisom evidenčnega lista, 
- vrstah in količinah odpadkov, ki jih je prodal trgovcu odpadkov, 
- vrstah in količinah izvoţenih odpadkov in odpadkov, poslanih v drţave članice 

EU. 
 
Z lokalnega vidika pa je pomemben Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini 
Cerkno35, ki določa naslednje cilje ravnanja s komunalnimi odpadki: 
 

- povzročiteljem komunalnih odpadkov izboljšati dostop do storitev javne sluţbe, 
- zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov, 
- zagotoviti čim večjo predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih 

odpadkov in odpadne embalaţe, ki je komunalni odpadek, 
- zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov preden se jih z odlaganjem odstrani 

na odlagališču nenevarnih odpadkov, 
- uveljaviti načelo »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«, 
- zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na 

področju ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
Povzročitelji odpadkov na območju občine Cerkno so dolţni ločeno zbirati odpadke in 
jih morajo odlagati v za to določene zabojnike oziroma na za to določena mesta. 
 
Organizatorji javnih turistično gostinskih oziroma druţabnih, kulturnih, športnih ter 
drugih prireditev ali dejavnosti na prostem, s predvidenimi več kot 500 udeleţenci, 
morajo o tem obvestiti izvajalca javne sluţbe pred začetkom prireditve in z njim skleniti 
dogovor o načinu in obsegu zbiranja ter odvoza odpadkov in načinu pokrivanja 
stroškov. 
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3 PRAKTIČNI DEL 

 
Podjetje Hotel Cerkno d.o.o. vključuje tri različne dejavnosti, in sicer smučarski center,  
blagovnico ter gostinsko in prenočitveno dejavnost na dveh lokacijah: Hotel Cerkno s 
180 leţišči v Cerknem in samopostreţno restavracijo na Smučarskem centru Cerkno, 
ki ima v svojem sklopu še šest apartmajev za 4 do 11 oseb. 
 

 
 

Slika 14: Območje Cerknega s smučiščem36 (Merilo 1: 25.000) 
 
Prav zaradi različnih dejavnosti je hotelsko turistični center vir raznolikih vrst odpadkov 
in odpadne embalaţe. Vrste odpadkov ter časovne in lokacijske značilnosti njihovega 
nastajanja pri hotelsko turistični dejavnosti so specifične in zahtevajo temu prilagojene 
načine ravnanja. 
 
V preteklem obdobju je bilo ravnanje oz. gospodarjenje z odpadki v podjetju prilagojeno 
tedanjim zahtevam in lokalnim razmeram, predvsem načinu delovanja Komunale Idrija 
d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala). Z današnjega stališča lahko ocenim, da to ni bilo 
primerno urejeno. Odpadke se je, z nekaj izjemami, po večini zbiralo kot mešane 
komunalne odpadke, katere je Komunala odvaţala na medobčinsko odlagališče 
Raskovec. Nove zakonske obveze ter lastni cilji, ki jih okoljsko naravnana urejenost 
hotela s spremljajočimi dejavnostmi postavljajo pred vodstvo in zaposlene, so razlog in 
vzpodbuda tudi za vzpostavitev celovitega in učinkovitega sistema ravnanja z odpadki. 
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3.1 Opis stanja pred vzpostavitvijo sistema ravnanja z odpadki 

 
Ob samem začetku pregledovanja in ocenjevanja stanja smo s svetovalcem uprave za 
okolje ETA Cerkno d.o.o. zaposlene v posameznih enotah podjetja Hotel Cerkno d.o.o. 
seznanili o potrebi in namenu vzpostavitve izboljšanega sistema ravnanja z odpadki. 
Predstavljene so jim bile naloge osebja in odgovornih delavcev. S strani zaposlenih je 
bilo izraţeno odobravanje pa tudi skrb, kako do ločenega zbiranja odpadkov pripraviti 
goste. 
 
Sledil je pregled in popis odpadkov po dejavnostih podjetja Hotel Cerkno d.o.o. Podatki 
o količinah posameznih vrst odpadkov so bili večinoma precej nezanesljivi, zato sem 
nekaj vrst odpadkov občasno stehtala in glede na pogostost odvozov ocenila njihove 
letne količine. 
 
 

3.1.1 Hotel 

 
Hotel izvaja gostinsko in prenočitveno dejavnost tako v sami hotelski stavbi v Cerknem, 
kot tudi v restavraciji in v apartmajih na Smučarskem centru Cerkno, ki se nahaja na 
pobočjih Črnega vrha. Skupno zabeleţijo okrog 33.200 nočitev letno.  
 
Pri izvajanju dejavnosti nastajajo naslednji odpadki: 
 
15 01 01 papirna in kartonska embalaţa 
15 01 02 plastična embalaţa 
15 01 07 steklena embalaţa 
15 01 04 kovinska embalaţa 
19 08 09   masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode  
20 01 08  biorazgradljivi kuhinjski odpadki 
20 01 25 jedilno olje in maščobe 
20 03 01 mešani komunalni odpadki 
 
Večino odpadkov se je pred vzpostavitvijo novega sistema zbiralo skupaj kot mešane 
komunalne odpadke. Ločeno se je zbiralo le papirno in kartonsko embalaţo, jedilno 
olje in maščobe ter masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode. 
 
Papirno in kartonsko embalaţo iz hotela prevzema blagovnica in jo v stiskalnici stisne v 
bale. Količin prevzete embalaţe se ne spremlja, ker je blagovnica del podjetja Hotel 
Cerkno d.o.o. in se odpadki oddajajo skupno.  
 
Organske kuhinjske odpadke se zmelje in posuši v dehidratorju (sliki 15 in 16). Pred 
uvedbo novega sistema se jih je odlagalo med mešane komunalne odpadke, njihova 
količina pa je ocenjena na okrog 1.800 kg letno. 
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Slika 15: Mlin za mletje ostankov hrane 
 

 
 

Slika 16: Dehidrator 
 
Odpadke iz hotela se je zbiralo v prostoru velikosti 2,5 m x 6 m (slika 17), kjer je bilo 
nameščenih osem zabojnikov za mešane komunalne odpadke po 1.000 L (slika 17) in 
dva 200-litrska soda za odpadno jedilno olje in maščobe (slika 18). Zabojnike je enkrat 
tedensko praznil izvajalec dejavnosti javne sluţbe (Komunala). Zasedenost hotela pa 
ni enakomerno razporejena preko celega leta. Največja je v času smučarske sezone. 
Večje število gostov posledično pomeni tudi več odpadkov, zato je v času smučarske 
sezone Komunala praznila zabojnike dvakrat tedensko oz. po potrebi. 
 
V zabojnik lahko odloţimo povprečno dvajset plastičnih vreč z odpadki, katerih 
posamezna masa znaša povprečno 7 kg. V osem zabojnikov lahko tako odloţimo 
povprečno 160 vreč, kar predstavlja pribliţno 1.120 kg odpadkov. Odvoz se izvaja 
enkrat, izjemoma tudi dvakrat tedensko, zato sem količine zaokroţila na 1.200 kg 
tedensko, kar letno predstavlja dobrih 62 ton mešanih komunalnih odpadkov. 
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Odpadno jedilno olje in maščobe se zbira v dva 200-litrska soda. Praznjenje sodov 
izvaja pooblaščeno podjetje enkrat mesečno, zato sklepam, da letno nastane do 4.800 
L oz. okrog 4.300 kg odpadnega jedilnega olja in maščob.  
 

             
 
      Slika 17: Zbiralnica odpadkov                      Slika 18: Sod za odpadno jedilno    
      v hotelu                                                         olje in maščobe 
 
Vir odpadkov s klasifikacijsko številko 19 08 09 je lovilnik maščob (slika 19), preko 
katerega se vodi odpadno vodo iz dehidratorja. Poleg maščob, ki imajo niţjo specifično 
teţo od vode in se izločijo na njeni površini, lovilnik maščob iz vode odstrani tudi mulj, 
ki se useda na dnu. Praznjenje lovilnika maščob se izvaja 1x letno, nastane pa okrog 
3.500 kg odpadka. 
 

 
 

Slika 19: Prikaz delovanja lovilnika maščob 
 
Količin drugih vrst odpadkov, ki nastajajo pri dejavnosti hotela, pri dosedanjem načinu 
ravnanja ni bilo mogoče spremljati.  
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3.1.2 Smučarski center 

 
 

3.1.2.1 Smučišče 

 
Pri dejavnosti Smučarskega centra Cerkno obratujejo ţičničarske naprave, teptalni 
stroji, traktor ter druge manjše priročne naprave. Sklopi omenjenih naprav in strojev se 
maţejo z olji na mineralni osnovi (npr. zobniški pogoni), z mazivi na mineralni osnovi 
(vodila, verige, pletenice, pogoni) ali poganjajo z olji na mineralni osnovi (hidravlični 
sistemi). Odpadni produkt vzdrţevalnih del na teh napravah so izrabljena olja in 
maziva. 
 
Skladišče odpadnih olj in maziv (slika 20) je zabojnik (6,1 m x 2,4 m), ki ima dvojno dno 
ter lovilnik za prestrezanje morebitnih razlitih količin olja oz. maziv. Mineralna olja se 
zbirajo v 200-litrskih sodih, maziva pa v manjših posodah. Ene in druge so označene s 
klasifikacijskimi številkami in nalepkami. Čistilne krpe in onesnaţene delovne obleke se 
zbira v posebnih posodah. 
 
V skladišču se zbirajo naslednji odpadki: 
 
13 01 10* mineralna neklorirana hidravlična olja  
13 02 05* mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in 

mazalna olja  
15 02 02* absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe, zaščitna oblačila, onesnaţeni 

z nevarnimi snovmi 
 
Odpadke prevzema pooblaščeni zbiralec dvakrat letno, ob večjih vzdrţevalnih delih pa 
lahko tudi trikrat letno. Po podatkih prevzemnika odpadkov nastane letno okrog 1.800 
kg odpadnega hidravličnega olja in okrog 360 kg odpadnih motornih in mazalnih olj. 
Odpadka s klasifikacijsko številko 15 02 02* pa letno nastane okrog 120 kg. Količine iz 
leta v leto lahko precej nihajo, saj so odvisne od obsega izvedenih vzdrţevalnih del na 
smučišču.  
 

 
 

Slika 20: Skladišče odpadnih olj in maziv 
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Pri izvajanju dejavnosti na smučišču nastajajo tudi odpadne baterije. Ti odpadki se 
zbirajo ločeno in se jih vrača prodajalcu. Vsakih nekaj let je potrebna tudi menjava 
svinčevih akumulatorjev, ki se jih prav tako vrača prodajalcu ob nakupu novih. 
 

 
 

Slika 21: Odpadne baterije 
 
Zbirajo se tudi kosovni odpadki, ki se jih enkrat letno odvaţa v bliţnjo vas Novaki, in 
sicer v času, ko Komunala izvaja odvoz kosovnih odpadkov v teh krajih. 
 
 

3.1.2.2 Restavracija z apartmaji 

 

 
 

Slika 22: Restavracija z apartmaji 
 
Smučarski center Cerkno v svojem sklopu zajema tudi restavracijo z apartmaji. Na 
smučišču je v sezoni povprečno 2.000 obiskovalcev dnevno, vendar se ob ugodnem 
vremenu ali prireditvah ta številka povzpne tudi do 5.000 obiskovalcev dnevno. Ta 
številka obenem predstavlja tudi pribliţno število obiskovalcev restavracije, ki je vir 
odpadkov. Smučarska sezona traja pribliţno od sredine decembra do konca marca. 
 
Restavracija na Smučarskem centru Cerkno pa ostaja odprta tudi po zaključku 
smučarske sezone, in sicer ob koncih tedna ter med prazniki. Tu se izvajajo tudi 
različne prireditve. Izvajanje gostinske in prenočitvene dejavnosti povzroča nastajanje 
naslednjih odpadkov: 
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15 01 01 papirna in kartonska embalaţa 
15 01 02 plastična embalaţa 
15 01 07 steklena embalaţa 
15 01 04 kovinska embalaţa 
20 01 08  biorazgradljivi kuhinjski odpadki 
20 01 25 jedilno olje in maščobe 
20 03 01 mešani komunalni odpadki 
 
Odpadki iz gostinske in prenočitvene dejavnosti na smučišču se sproti odvaţajo v 
zbiralnico odpadkov v stavbi Hotela Cerkno in se zbirajo skupaj z odpadki, ki nastajajo 
v hotelu. Količine odpadkov s smučišča se ne registrirajo posebej ampak skupaj z 
odpadki iz hotela, zato teţko ocenim, kolikšen deleţ odpadkov nastaja na smučišču.  
 
 

3.1.3 Blagovnica 

 
V blagovnici se izvaja trgovinska dejavnost, katere odpadek sta predvsem sekundarna 
in terciarna embalaţa: 
 
15 01 01 papirna in kartonska embalaţa 
15 01 02 plastična embalaţa 
 
Embalaţo se je, ločeno plastično in papirno-kartonsko, v stiskalnici (slika 23) stiskalo v 
bale. Poleg embalaţe iz blagovnice se je stiskalo tudi papirno in kartonsko embalaţo iz 
hotela. Bale odpadne embalaţe so se do odvoza skladiščile na prostem (slika 24), ki je 
bila tako podvrţena vremenskim vplivom, kar pa ni bilo primerno predvsem za papirno 
in kartonsko embalaţo. 
 

     
 
    Slika 23: Stiskalnica                           Slika 24: Skladiščenje bal do odvoza 
    kartonske in plastične  
    embalaže 

 
Odvoz se je izvajal šestkrat letno, pri čemer se je naenkrat odpeljalo okrog 20 bal. 
Glede na to, da ena bala tehta povprečno 90 kg, ocenjujem, da en odvoz predstavlja 
1.800 kg odpadne embalaţe. Pri šestih odvozih letno je to pribliţno 11 ton. Razmerje 
papirne in kartonske proti plastični embalaţi je pribliţno 3:1, kar pomeni, da v 
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blagovnici in hotelu letno nastane okrog 8.500 kg papirne in kartonske embalaţe ter 
okrog 2.500 kg plastične embalaţe. 
 
 

3.2 Ocena ravnanja z odpadki in zanesljivost podatkov        

 
Količine najpomembnejših vrst odpadkov, ki nastajajo pri dejavnosti Hotela Cerkno, so 
prikazane v preglednici 2. Vodenje evidenc o količinah nastalih odpadkov je bilo v 
preteklosti pomanjkljivo. Viri podatkov o količinah so bili po večini prevzemniki 
odpadkov, ki pa podatke o prevzetih količinah odpadkov posredujejo bolj ali manj redno 
ter večinoma nenatančno. Tudi ocene letnih količin, ki jih navajam v tem delu, niso 
najbolj zanesljive, saj so narejene na osnovi občasnega tehtanja oz. merjenja, iz 
dobljenih podatkov pa sem sklepala na celo leto. Pri tem tudi niso v celoti zajeta vsa 
sezonska nihanja. Kljub temu smatram, da zbrani podatki omogočajo nadaljevanje 
našega dela, saj izboljšanje načina ravnanja z odpadki ni neposredno odvisno od 
natančnosti podatkov o njihovih količinah. 
 

Preglednica 2: Količine najpomembnejših vrst odpadkov v Hotelu Cerkno 
 

Klasif. št 
 

Naziv odpadka 
 

Mesto nastajanja   
Letna 

količina 
(kg) H 

SC-
R 

SC-
S B 

13 01 10* Mineralna neklorirana hidravlična olja    X  1.800 

13 02 05* 
Mineralna neklorirana motorna olja, olja 
prestavnih mehanizmov in mazalna olja    X  360 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža X X  X 8.500 

15 01 02 Plastična embalaža X X  X 2.500** 

15 01 04 Kovinska embalaža X X   
Ni 
podatka** 

15 01 07 
 
Steklena embalaža X X   

Ni 
podatka** 

15 02 02* 

Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe,  
zaščitna oblačila, onesnaženi z nevarnimi 
snovmi   X  120 

19 08 09 
Masti in oljne mešanice iz naprav za 
ločevanje olja in vode X    3.500 

20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki X X   1.800** 

20 01 25 Jedilno olje in maščobe X X   4.300 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki X X   62.000 

 
Legenda: 
H hotel 
SC-R smučarski center – restavracija 
SC-S smučarski center – smučišče 
B blagovnica 
**  Iz dejavnosti, ki jih izvaja Hotel Cerkno, se nekateri odpadki zbirajo in oddajajo skupaj, zato ni ločenih 

podatkov o količinah odpadkov po dejavnostih. Podatek za plastično embalaţo je ocena za količino 
sekundarne in terciarne plastične embalaţe iz blagovnice. Za količine primarne plastične embalaţe iz hotela 
in restavracije na smučišču ni podatka, prav tako tudi ne za kovinsko in stekleno embalaţo, saj so se ti 
odpadki zbirali kot mešani komunalni odpadki. Med mešane komunalne odpadke se je odlagalo tudi organske 
kuhinjske odpadke, zato je navedena letna količina le groba ocena.  
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Ugotavljam, da so imeli v preteklosti v podjetju slabo registracijo količin in slabo 
ločevanje posameznih vrst odpadkov, kar je vodilo do velikega deleţa mešanih 
komunalnih odpadkov. Razlog za takšno stanje je bil tudi dosedanji način delovanja 
Komunale, ki v preteklosti ni sprejemala oz. odvaţala ločenih frakcij, temveč le mešane 
komunalne odpadke. Šele s sprejetjem Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadk i v 
občini Cerkno, februarja 2008, je bilo uvedeno ločevanje frakcij komunalnih odpadkov 
in moţnost njihove ločene oddaje Komunali.  
 
Zaradi zahtev po zmanjšanju odlaganja biološko razgradljivih odpadkov in zapiranja 
neustrezno urejenih odlagališč, se razmere pri ravnanju z odpadki v zadnjem času 
močno spreminjajo. Po 16.07.2009 naj ne bi bilo več dovoljeno odlaganje neobdelanih 
komunalnih odpadkov, vendar je bil ta rok zaradi nepravočasne vzpostavitve regijskih 
centrov za ravnanje z odpadki nekoliko odloţen. Kljub temu pa številnih občinskih ali 
medobčinskih odlagališč ni mogoče več uporabljati, kar občutno vpliva na pogoje in 
stroške ravnanja z odpadki. Zaradi večje oddaljenosti regijskih centrov, se povečujejo 
tudi stroški odvoza odpadkov, kar dodatno spodbuja ločeno zbiranje komunalnih 
odpadkov. 
 
 

3.3 Izboljšanje sistema ravnanja z odpadki                

 
Cilji vzpostavitve izboljšanega sistema ravnanja z odpadki v Hotelu Cerkno so, ob 
upoštevanju prednostnih načinov ravnanja, naslednji: 
 

- preprečevanje oz. zmanjševanje nastajanja odpadkov, 
- ločeno zbiranje odpadkov, ki omogoča njihovo ponovno uporabo in reciklaţo, 
- zbiranje, skladiščenje in oddaja odpadkov na način, ki ne ogroţa človekovega 

zdravja in ne obremenjuje okolja, 
- vzpostavitev nadzora nad količinami odpadkov in ravnanju z njimi. 

  
Za doseganje teh ciljev je potrebno vzpostaviti sistem, ki bo zagotavljal čim temeljitejše 
ločevanje: 
 

- biološko razgradljivih odpadkov, 
- odpadne embalaţe, 
- nevarnih odpadkov. 

 
Spremljanje in registracija vrst in količin odpadkov iz posameznih virov bo omogočila 
preverjanje učinkovitosti posameznih ukrepov, kontrolo ravnanja zaposlenih in gostov 
oz. obiskovalcev ter kontrolo nad stroški ravnanja z odpadki. 
 
Količina odpadkov je v glavnem neposredno povezana s številom nočitev in številom 
obiskovalcev. Z izobraţevanjem zaposlenih ter z osveščanjem in informiranjem gostov, 
ţeli podjetje zmanjšati količino odpadkov in povečati deleţ ločeno zbranih frakcij. Pri 
tem pa namerava aktivnosti in spremembe ravnanja voditi na način, ki bo ustrezal tudi 
kriterijem za pridobitev znaka za okolje. 
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3.3.1 Način in potek dela 

 
Na podlagi ocen o ustreznosti preteklega ravnanja sem predlagala spremembe, ki 
upoštevajo tako formalne obveznosti, ki izhajajo iz sedanje zakonodaje, kot tudi 
domače in tuje primere dobrih praks ter zahteve in usmeritve, povezane s kriteriji za 
pridobitev znaka za okolje.  
 
Predlagala sem novo razporeditev zabojnikov v zbiralnici ločeno zbranih odpadkov v 
hotelu ter izdelala razmestitev lokacij ekoloških otokov na smučišču. V sodelovanju z 
zaposlenimi na področju varstva okolja v podjetju ETA Cerkno smo pripravili oznake 
zabojnikov in izdelali obvestilne table. 
 
Izdelali smo interna navodila za ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov ter izvedli 
izobraţevanje zaposlenih, s poudarkom na odgovornih osebah za ravnanje z odpadki. 
Pristojne sluţbe so poskrbele za sklenitev pogodb s prevzemniki odpadkov. Nov sistem 
ravnanja z odpadki v Hotelu Cerkno vključuje tudi izboljšano organizacijo in 
informatiko, ki je bila prenesena iz podjetja ETA ter dodatne aktivnosti za informiranje 
in osveščanje gostov.  
 
 

3.3.2 Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki po lokacijah      

 
Dejavnosti Hotela Cerkno so po svoji vsebini precej različne in se odvijajo na različnih 
lokacijah. Zaradi tega je le nekaj splošnih ukrepov oz. aktivnosti, ki so skupne vsem 
dejavnostim, se pa posamezne od njih racionalno dopolnjujejo in včasih tudi izvajajo na 
isti lokaciji in isti opremi. 
 
Skupna naloga je zagotovitev ustreznih prostorov in zbirnikov za varno hranjenje 
odpadkov do njihove oddaje pooblaščenim zbiralcem. Posebno pozornost pri tem je 
potrebno nameniti zbiranju in skladiščenju nevarnih odpadkov. Začasna skladišča 
odpadkov oz. njihovi zbirniki morajo biti označeni s klasifikacijsko številko odpadka, ter 
splošnimi nazivi odpadkov, ki spadajo v to skupino. 
 
 

3.3.2.1 Hotel 

 
V prostoru, ki sluţi kot zbiralnica odpadkov iz hotela, sem glede na njegovo obliko in 
površino predvidela drugačno število in razporeditev 1.000-litrskih zabojnikov, saj 
dosedanja ni omogočala normalnega prehoda in neoviranega dostopa do 
posameznega zabojnika niti ni bila prilagojena ločenemu zbiranju posameznih vrst 
odpadkov (slika 25). Zabojnike sem označila z ustreznimi napisi. Za zaposlene, ki 
imajo dostop do njih, pa je predstavnik podjetja ETA Cerkno izvedel izobraţevanje o 
tem, kaj sodi v posamezen zabojnik. 
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a) Načrt zbiralnice odpadkov v hotelu pred vzpostavitvijo novega sistema 
 

 
 
 
b) Načrt zbiralnice odpadkov v hotelu po vzpostavitvi novega sistema 
 

 
 

Slika 25: Ureditev zbiralnice odpadkov v hotelu 
 
Plastično in kovinsko embalaţo, ki se zbirata v skupnem zabojniku, ter stekleno 
embalaţo odvaţa Komunala. Odvoz ločeno zbranih frakcij se izvaja enkrat tedensko. 
Evidenca nad količinami je zagotovljena s tehtanjem, za kar se uporablja  tehtnica pri 
livarni ETA Cerkno. 
 
Za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov je podjetje namestilo večji zabojnik, 
prostornine 7 m3 (slika 26). Ostanke komunalnih odpadkov odvaţa Komunala na 
deponijo komunalnih odpadkov, odvoz pa se izvaja po naročilu s strani Hotela. Tudi v 
tem primeru so tehtalni listi osnova za evidenco količin. 
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Slika 26: Zabojnik za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov 
 
Odpadno jedilno olje in maščobe je po pogodbi ţe pred uvedbo novega sistema 
odvaţal pooblaščeni zbiralec. Odvoz se praviloma izvaja enkrat mesečno, naročnik 
(Hotel Cerkno) pa lahko dodatno zahtevo javi izvajalcu ali njegovemu zastopniku. 
Dodatno je bila sklenjena tudi pogodba za prevzem organskih kuhinjskih odpadkov. 
Odvoz se izvaja po potrebi naročnika, vendar najmanj enkrat tedensko. Prevzemnik 
vodi evidenco za svojo dejavnost in naročniku za vsak odvoz izstavi interni evidenčni 
list o opravljenem odvozu in količini.  
 

         
 

   Slika 27: Dehidrirani biorazgradljivi                    Slika 28: Oznaka za zbirno mesto 
   kuhinjski odpadki 
 
 

3.3.2.2 Smučarski center 

 
Razpoloţljive 300-litrske prevozne zabojnike sem opremila z nalepkami (slika 29), ki 
uporabnike obveščajo, kaj sodi v posamezen zabojnik (steklo, plastična in kovinska 
embalaţa, papir, ostanki komunalnih odpadkov). Njihovo razporeditev po smučišču 
(slika 30) sem predvidela na območjih, kjer se ljudje največ zadrţujejo, tj. predvsem 
okrog restavracije, okrepčevalnic in parkirišč. Na območjih, kjer se zadrţuje manj ljudi 
(okrepčevalnice, parkirišča), sem razporedila enega oz. dva ekološka otoka. Največ 
ljudi se zadrţuje okrog restavracije, zato sem tu določila štiri ekološke otoke. Lokacijam 
prilagojene ekološke otoke (slika 31) je izdelal izvajalec gradbenih del ter nanje 
namestil označene zabojnike.  
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Slika 29: Nalepke za označevanje zabojnikov (avtor: Vladimir Babič) 
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Slika 30: Razporeditev ekoloških otokov po smučišču 
 

 
 

Slika 31: Primer postavitve ekološkega otoka na smučišču 
 
Izdelala sem tudi predlog obvestilne table (slika 32), ki goste spodbuja k ločevanju 
odpadkov. Razen v slovenščini je tabla napisana še v angleščini, nemščini in hrvaščini. 
 

Spoštovani Gost! 
Del naše skupne kulture je tudi odnos do okolja, zato vas prosimo, da skrbite za 

varovanje okolja in odpadke ločeno odlagate v za to namenjene posode. 
Hvala! 

Lep dan vam ţelimo in obilo veselja! 

 
Slika 32: Primer obvestilne table 
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3.3.2.3 Blagovnica  

 
Papirna in kartonska embalaţa iz blagovnice in hotela se ne stiska več v bale, ampak 
ima podjetje v uporabi t.i. stiskalni zabojnik (slika 33), ki embalaţo stisne, obenem pa jo 
tudi varuje pred vremenskimi vplivi. 
 
Plastično embalaţo se še vedno stiska v bale, ki se do odvoza skladiščijo na prostem 
poleg stiskalnega zabojnika. Balira se le odpadno sekundarno in terciarno plastično 
embalaţo iz blagovnice. Odpadna primarna plastična embalaţa, ki nastaja v hotelu ter 
v restavraciji in okrepčevalnicah na smučišču, je onesnaţena s hrano, zato se zbira 
ločeno. 
 

 
 

Slika 33: Stiskalni zabojnik 
 
Za prevzem odpadne papirne in kartonske embalaţe je podjetje sklenilo pogodbo s 
pooblaščenim zbiralcem. Za nevarne odpadke ter odpadno električno in elektronsko 
opremo pa z drugim pooblaščenim zbiralcem. Odvozi se izvajajo po naročilu. Za vse te 
odpadke naročnik pripravi evidenčne liste, izvajalec pa jih vrača izpolnjene in potrjene. 
 
Preteţni del odpadkov se tako zbira, začasno skladišči in oddaja na območju hotela in 
blagovnice. Lokacije posameznih aktivnosti, ki so prilagojene novemu sistemu 
ravnanja, so prikazane na sliki 34. 
 

 
 

Slika 34: Lokacije zbirnih mest odpadkov na območju Hotela Cerkno 
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3.3.3 Navodila za delo 

 
Prilagojeno novemu načinu ravnanja z odpadki so bila izdelana tudi navodila za delo, ki 
vsebujejo opis del in odgovornosti zaposlenih po posameznih dejavnostih. Njihov 
namen je zagotoviti okolju prijazno in gospodarno ravnanje z odpadki ter kontrolo nad 
tem. 
 
Vse komunalne odpadke podjetje sedaj zbira kot ločeno zbrane frakcije komunalnih 
odpadkov in kot ostanke komunalnih odpadkov, kar vključuje: 
 

1. Odpadno plastično in kovinsko embalaţo: 
- plastenke od pijač, 
- plastenke čistil in pralnih sredstev, 
- plastične kozarce in lončke od pijač, 
- pločevinke od pijač in ţivil, 
- plastične vrečke in folije, 
- večslojno embalaţo (tetrapak ipd.). 
 

2. Odpadno stekleno embalaţo: 
- steklenice od ţivil in pijač, 
- kozarce od vloţenih ţivil, 
- drugo stekleno embalaţo. 

 
3. Ostanke komunalnih odpadkov: 

- smeti od čiščenja prostorov (brez papirja in embalaţe), 
- uporabljene papirnate brisače, 
- odpadne predmete za osebno uporabo, ki jih ne moremo razvrstiti 

drugam, 
- odpadne ţarnice na ţarilno nitko (ne fluorescentne sijalke). 

 
Med ostanke komunalnih odpadkov je prepovedano odlagati ločeno zbrane frakcije 
komunalnih odpadkov, industrijske odpadke, nevarne odpadke ter odpadno embalaţo, 
ki ni komunalni odpadek. Izvajalec javne sluţbe ni dolţan prevzemati komunalnih 
odpadkov, če so med njimi ti odpadki. Komunalne odpadke odvaţa in odstranjuje 
Komunala, s katero je tudi sklenjena ustrezna pogodba. 
 
Podjetje Hotel Cerkno d.o.o. ni vpisano v evidenco individualnih sistemov ravnanja z 
odpadno embalaţo in tega ne opravlja, zato je vključeno v skupni sistem ravnanja z 
odpadno embalaţo. Ima sklenjeno pogodbo z druţbo za ravnanje z odpadno embalaţo 
ter tej druţbi plačuje embalaţnino. Za embalaţo, ki kroţi v nadzorovanem  kroţenju 
vračljive embalaţe, embalaţnine ni potrebno plačevati. 
 
Odpadno embalaţo, ki ni komunalni odpadek, je potrebno po razpakiranju blaga 
najprej ločiti na vračljivo embalaţo in odpadno embalaţo. Vso odpadno embalaţo je 
potrebno ločeno zbirati ter z njo ravnati, kot to določa interno navodilo za ravnanje z 
odpadki. 
 
Odpadno embalaţo, ki ni komunalni odpadek, je prepovedano prepuščati ali oddajati 
izvajalcu javne sluţbe kot mešani komunalni odpadek ali kot ločeno zbrane frakcije 
komunalnih odpadkov. 
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Odpadna embalaţa, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali skupinska 
embalaţa, ki nastaja kot ločeno zbrana frakcija v gospodinjstvih in kot tem odpadkom 
podoben odpadek iz trgovine, industrije, obrti, storitvenih dejavnosti in javnega 
sektorja. To ločeno zbrano odpadno embalaţo se lahko oddaja tudi druţbi za ravnanje 
z odpadno embalaţo. 
 
 

3.3.4 Odgovornosti za ravnanje z odpadki v Hotelu Cerkno  

 
Ostanke komunalnih odpadkov in ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov lahko 
odvaţa samo Komunala (prevzemnik), s katero ima Hotel Cerkno (imetnik odpadkov) 
sklenjeno pogodbo za to dejavnost. Odgovorna oseba v podjetju je zadolţena, da se 
kontaktni osebi na Komunali sporoči potrebo po odvozu odpadkov. Voznik 
prevzemnika je odgovoren za izvajanje varnostnih ukrepov, da se pri prevozu zaščiti 
ljudi in premoţenje. Pri delu mora spoštovati red in notranjo organizacijo na območju 
imetnika odpadkov ter skrbeti za red in čistočo. Voznik prevzemnika tudi stehta vse 
odpeljane odpadke. Komunalno podjetje je zavezano za pošiljanje mesečnih poročil o 
vrsti in količini odpeljanih odpadkov (v m³ in kg) in mestu njihovega prevzema. 
 
Za odvoz odpadkov in odpadne embalaţe (razen komunalnih odpadkov) odgovorna 
oseba imetnika odpadkov pripravi podatke, ki morajo vsebovati: 
 
 - razvrstitev in naziv odpadka po Uredbi o ravnanju z odpadki, 
 - količino odpadka v kg (če je to moţno), 
 - vrsto embalaţe, 

- lokacijo prevzema odpadka.  
 
V primeru, da je odpadek razvrščen kot nevaren odpadek, je potrebno upoštevati tudi 
predpise za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu. 
 
Odgovorna oseba v podjetju posreduje podatke za odvoz odpadkov odgovorni osebi v 
nabavi. Ta določi prevzemnika in prevoznika, ki morata imeti za to dejavnost s 
podjetjem sklenjeno pogodbo. V primeru, da prevoz organizira prevzemnik, mu 
posreduje podatke o tovoru, da lahko pripravi vozilo, oznake in dokumentacijo ter 
določi ustreznega voznika. Hkrati obvesti tudi odgovorno osebo o planiranem odvozu 
odpadkov. 
 
Odgovorna oseba v podjetju zagotovi, da se pri prihodu vozila preveri ustreznost in 
opremo vozila ter voznika. Odgovorna oseba določa tudi način natovarjanja in 
varnostne ukrepe ter uredi, da se v nabavo posreduje podatke o teţi tovora. 
Odgovorna oseba v nabavi izdela potrebne listine za prevoz, izdela evidenčne liste ter 
jih potrjene posreduje prevzemniku. Potrjen izvod evidenčnega lista arhivira in vnese 
zabeleţko v računalnik. Evidenčne liste mora hraniti najmanj pet let. 
 
Organizacija dela v zvezi z oddajo odpadkov po novem sistemu je shematsko 
prikazana na sliki 35. 
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a) Odvoz ostankov komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij komunalnih  

            odpadkov 
 

 
 
 

b) Odvoz ostalih odpadkov in odpadne embalaţe (razen komunalnih odpadkov) 

 
 

Slika 35: Organizacijska shema odvoza odpadkov 
 
 

3.3.5 Vzpostavitev računalniške podpore 

 
Vzpostavitev novega sistema ravnanja z odpadki vključuje tudi vzpostavitev enotnega 
nadzora nad odpadki. Podjetje Hotel Cerkno d.o.o. sodeluje s podjetjem ETA Cerkno 
d.o.o., s katerim je lastniško povezano. ETA Cerkno ima računalniško bazo, s pomočjo 
katere spremlja količine odpadkov in njihovo oddajo. S sodelovanjem obeh podjetij je 
bil vzpostavljen računalniški nadzor nad odpadki tudi v Hotelu Cerkno, ki omogoča 
pregled nad vrstami, količinami, prevozniki in prevzemniki odpadkov.  
 
Program deluje v okolju Lotus Notes (verzija 7) in je narejen s pomočjo Domino 
Designer-ja. Program je datoteka formata NSF, ki se nahaja na streţniku 
INTRANET/ETA.  
 
Osnovni del programa je obrazec za Evidenčni list odpadkov (slika 36). Obrazec 
posnema obliko, ki je predpisana s strani ministrstva. Pri vpisovanju podatkov za 
Evidenčni list je bistveno, da imamo predhodno definirane tri liste: 
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- listo prevoznikov, 
- listo prevzemnikov, 
- listo odpadkov.   

 
Program nudi ustrezne operacije za vpis in vzdrţevanje teh list. Vpis podatkov o 
prevozniku, prevzemniku in odpadku se tako prevede na izbiranje iz ustrezne liste. 
Tudi vpisovanje večine ostalih podatkov je olajšano z izbirnimi polji. Obrazec sicer 
omogoča tudi vpis nekaterih podatkov, ki niso vsebovani na Evidenčnem listu, npr. 
strošek, prihodek.   
 
Program omogoča različne vpoglede v vpisane evidenčne liste, npr. sortirane po 
datumu, odgovorni osebi, prevzemniku, klasifikacijski številki ipd.  
 

 
 

Slika 36: Primer evidenčnega lista 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 
Pri vzpostavitvi dopolnjenega in okoljskim ciljem Hotela Cerkno prilagojenega sistema 
ravnanja z odpadki, sem poskušala predlagati oz. uvesti takšne tehnološke in 
organizacijske ukrepe, ki bodo omogočili: 
 

- upoštevanje aktualnih formalnih zahtev na drţavni in občinski ravni,  
- doseganje visoke ravni ločevanja posameznih vrst odpadkov, s ciljem čim bolj 

zmanjšati količino mešanih komunalnih odpadkov, 
- racionalno zbiranje, začasno skladiščenje in oddajo odpadkov iz vseh treh 

dejavnosti podjetja, 
- prepoznavnost Hotela Cerkno kot okoljsko naravnanega turističnega podjetja, s 

ciljem za pridobitev okoljskega znaka.  
 
V tem smislu so bile izvedene aktivnosti, ki so bile opisane v prejšnjem poglavju in so 
bile vzporedno s pripravo diplomskega dela v preteţni meri ţe vpeljane v vsakodnevno 
delo. Nekaj takšnih, ki zahtevajo določene spremembe tudi v obliki hotelske ponudbe, 
pa bo potrebno vsestransko proučiti in jih selektivno uvesti v prihodnje. Opravljeno delo 
poskušam oceniti tudi z izhodišč oz. delovnih hipotez, ki so bile podlaga tega 
diplomskega dela: 
 
 

Cilji in zahteve na področju ravnanja z odpadki se v zadnjem obdobju 
povečujejo, kar se odraža tudi v spremembah na formalnem in izvedbenem 
področju na vseh ravneh delovanja (podjetniškem, lokalnem in državnem). 
Novim razmeram je potrebno prilagoditi tudi način ravnanja z odpadki v 
obravnavanem podjetju. 

 
Marsikateri okoljski cilj, sprejet na ravni EU, se na izvedbenem nivoju odrazi tudi v 
konkretnih zahtevah oz. obveznostih na področju ravnanja z odpadki. Značilen primer 
je npr. zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, katerih pomemben vir so tudi 
odlagališča odpadkov. Posledično je to privedlo do zahtev po urejanju odlagališč z 
zajemom in obdelavo oz. uporabo odlagališčnega plina ter po preventivnem 
zmanjševanju odlaganja biorazgradljivih odpadkov. Na operativni (lokalno – 
podjetniški) ravni to predstavlja nove obveze in prilagojen način ravnanja izvajalcev 
javne sluţbe (komunalnih podjetij) v obliki ločenega odvoza in obdelave biorazgradljivih 
odpadkov ter ločenega zbiranja teh odpadkov na individualni (gospodinjski) in 
podjetniški ravni. Nekaj podobnega se dogaja tudi ob implementaciji EU direktive o 
embalaţi in odpadni embalaţi, ki v končni fazi zahteva spremenjeno ravnanje vsakega 
od nas.  
 
Z današnjega vidika je bilo še donedavno ravnanje z odpadki v Hotelu Cerkno 
pomanjkljivo. Deloma je bilo to posledica tedanjih predpisov in omejene ponudbe 
storitev lokalnega Komunalnega podjetja v pogledu prevzema in odvoza ločenih frakcij 
komunalnih odpadkov, deloma pa tudi (še ne) prepoznanih in definiranih ciljev podjetja 
v pogledu okoljske naravnanosti njegove dejavnosti. 
 
To sem tudi opazila v začetni fazi svojega dela, t.j. pri popisu vrst in količin odpadkov iz 
posameznih dejavnosti podjetja in oceni ravnanja z njimi. Pregled nad količinami je bil 
zelo pomanjkljiv, še posebej pri odpadkih, ki nastajajo v več različnih dejavnostih 
podjetja. Pomanjkljivo je bilo tudi ravnanje z odpadno embalaţo, ki se je preteţno 
oddajala z mešanimi komunalnimi odpadki. 
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Cilji in zahteve na nacionalnem nivoju so se odrazili v številnih spremembah (predvsem 
zaostritvah) predpisov v zadnjih letih, ki z iztekom prehodnih obdobij prihajajo v polno 
veljavo in predstavljajo večje obveze vseh akterjev na področju ravnanja z odpadki. 
Dodatno vzpodbudo za drugačno ravnanje pomenijo tudi močno spremenjene 
ekonomske (stroškovne) okoliščine, ki so posledica zapiranja neustrezno urejenih 
odlagališč, redkih centrov za ravnanje z odpadki pa tudi monopolističnega obnašanja 
tistih, ki trenutno imajo proste zmogljivosti za odlaganje. V takšnih okoliščinah je nujen 
dvig ravni ravnanja z odpadki v vseh dejavnostih, kar sem upoštevala tudi pri 
vzpostavitvi dopolnjenega sistema ravnanja z odpadki v Hotelu Cerkno. 
 
Odpadke se sedaj ločuje, odvoz pa izvajajo pooblaščena podjetja. Z ločevanjem se  
zmanjšuje količina mešanih komunalnih odpadkov, ki se odstranjuje z odlaganjem. 
Odpadno jedilno olje in masti, biološko razgradljive kuhinjske odpadke ter embalaţo in 
odpadno embalaţo se oddaja pooblaščenim zbiralcem za nadaljnjo predelavo.  
 
Zabojniki za zbiranje odpadkov so nameščeni tako, da so dostopni zaposlenim, 
obenem pa tudi zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Ekološki otoki, namenjeni gostom na 
smučišču, so razporejeni na mestih, kjer se ljudje največ zadrţujejo. To je predvsem 
okrog restavracije, okrepčevalnic ter parkirišč. Posamezni zabojniki, namenjeni 
ostankom komunalnih odpadkov, pa so nameščeni tudi pri vstopnih točkah na 
sedeţnico. Z ustreznimi zbiralniki so opremljeni tudi apartmaji na Smučarskem centru 
Cerkno, hišnemu redu pa so dodana navodila o ločevanju odpadkov ter prošnja 
gostom, naj tako tudi ravnajo. 
 
Za ustrezno ločevanje odpadkov je osveščenost bistvenega pomena, zato je zelo 
pomembno ustrezno izobraţevanje in motiviranje zaposlenih ter obveščanje gostov, 
kar se ţe izvaja. Podrobnosti o pravilnem ravnanju z odpadki pa so zaposlenim na 
voljo v organizacijskih navodilih. 
 
Po vzpostavitvi dopolnjenega sistema ravnanja pa je vzpostavljen tudi nadzor nad 
količinami odpadkov in njihovo logistiko. S pomočjo računalniškega programa se vodi 
evidenca na predpisanih evidenčnih listih, kar bo v bodoče omogočilo boljši pregled 
nad odpadki iz posameznih dejavnosti Hotela Cerkno.  
 
Iz navedenega je razvidno, da se cilji in zahteve na področju ravnanja z odpadki v 
zadnjem obdobju povečujejo. Delovno hipotezo lahko potrdim, saj je podjetje sedaj 
prilagojeno novim razmeram in zahtevam. 
 
 

Z ustreznim načinom zbiranja, priprave in oddajanja odpadkov, je mogoče 
racionalizirati stroške ravnanja z njimi. 

 
Spremenjene razmere glede odlaganja odpadkov so se v letu 2009 pojavile tudi na 
območju občine Cerkno, kjer storitve javne sluţbe ravnanja z odpadki opravlja 
Komunala Idrija. Z območja njenega delovanja so se v preteklosti odpadki odvaţali na 
odlagališče Raskovec v občini Idrija, ki pa je zaradi neizpolnjevanja zahtev v pogledu 
tesnjenja, odplinjevanja in čiščenja izcednih vod s 15. julijem 2009 prenehalo z 
obratovanjem. 
 
Občini Idrija in Cerkno sta vezani na goriško statistično regijo, kjer je v gradnji regijski 
center za ravnanje z odpadki v Stari Gori, vendar ta v letu 2009 še ni bil dokončan. 
Zaradi tega je bilo potrebno poiskati moţnosti na bliţnjih odlagališčih z ustreznim 
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dovoljenjem, ki bi lahko sprejemala odpadke tudi iz drugih občin. Edino takšno 
odlagališče je bilo odlagališče Ostri vrh v Logatcu. 
 
Odlaganje komunalnih odpadkov na odlagališču v Logatcu, kamor se s strani idrijske in 
cerkljanske občine v preteklosti ni vlagalo nobenih sredstev, ima svojo ceno. Cena za 
tono prevzetih ostankov komunalnih odpadkov je 105 €, za tono kosovnih odpadkov pa 
150 €. K tej ceni je potrebno prišteti še ceno finančnega jamstva (sredstva za zapiranje 
odlagališča) v višini 50 €/tono. Dosedanja cena Komunale pa je bila, z ţe vsebovano 
okoljsko dajatvijo, 40 €/tono. Ţe zgolj zaradi teh sprememb bi bilo potrebno več kot 
trikratno povišanje cen odvoza mešanih komunalnih odpadkov. Upoštevati pa moramo 
še povečane stroške prevoza na precej bolj oddaljeno lokacijo.     
 
Z ločenim zbiranjem odpadkov pa se lahko bodoči stroški ravnanja z odpadki močno 
zniţajo. Če pogledamo sestavo komunalnih odpadkov v EU (slika 2), potencialne 
ločene frakcije (papir in karton, steklo, embalaţa) predstavljajo več kot 50%-ni deleţ 
komunalnih odpadkov. Do podobnih ocen lahko pridemo tudi na podlagi podatkov o 
sestavi komunalnih odpadkov v Sloveniji (preglednica 3). Kot vir odpadkov bi dejavnost 
Hotela Cerkno lahko uvrstili nekje med gospodinjskega in proizvodnega. 
 
Preglednica 3: Sestava komunalnih odpadkov in odpadkov iz proizvodnega sektorja37 

 

Sestava odpadkov Gospodinjski odpadki 
(ut. %) 

Odpadki iz proizvodnega 
sektorja (ut. %) 

Biogeni + zeleni* 39 5 

Papir/karton* 17 31 

Umetne mase 14 28 

Steklo 7 9 

Kovine 9 6 

Tekstil* - - 

Les* 5 7 

Ostalo (mešani, mineralni) 9 14 
*biološko razgradljivi odpadki (BIOO) 

 
Ocenjujem, da si ob skrbnem ločevanju odpadkov v podjetju lahko zastavijo za cilj 
zmanjšati deleţ mešanih komunalnih odpadkov na manj kot polovico sedanjih. S tem bi 
občutno vplivali na skupne stroške ravnanja, saj trendi kaţejo nadaljnjo rast cen 
odstranjevanja z odlaganjem. Ob tem pa je seveda treba upoštevati tudi dodatne 
stroške novega načina ravnanja, kot so npr. stroški investicij, nadzora in izobraţevanja 
zaposlenih.  
 
Zaključimo lahko, da se bodo stroški ravnanja z odpadki v prihodnosti dvigali, vendar 
bodo v primeru ločenega zbiranja odpadkov niţji, kot bi bili v primeru odstranjevanja 
odpadkov z odlaganjem. Glede na vse okoliščine ocenjujem, da je delovna hipoteza 
delno potrjena, oz. bo to mogoče z gotovostjo potrditi ob daljšem spremljanju 
spremenjenega načina ravnanja. 
 
 

Ureditev ravnanja z odpadki je pomemben pogoj za pridobitev okoljskega 
znaka za turistično namestitveno dejavnost 

 
Znak EU za okolje za turistične nastanitvene dejavnosti vsebuje 37 obveznih in 47 
neobveznih kriterijev. Oboji se delijo na 6 področij, med katerimi je tudi področje 
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odpadkov (obvezni in neobvezni kriteriji so podrobneje opisani v poglavju 2.4.4 Kriteriji 
za pridobitev znaka EU za okolje na področju ravnanja z odpadki). Večina kriterijev s 
tega področja se nanaša na samo ravnanje z odpadki, nekateri pa tudi na način 
ponudbe (npr. uporabo izdelkov za enkratno uporabo, način embaliranja prehrambenih 
izdelkov, …). V tem diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na ravnanje z 
odpadki, ne pa (z izjemo ponudbe pijač na smučišču) tudi na nastajanje odpadkov 
zaradi načina ponudbe. To bo, v primeru priprave na pridobitev okoljskega znaka, 
zahtevalo podrobno obravnavo.  
 
Po vzpostavitvi dopolnjenega sistema ravnanja z odpadki Hotel Cerkno sedaj izpolnjuje 
večino obveznih kriterijev: 
 

1. Ločevanje odpadkov s strani gostov  
Gostje imajo moţnost ločevanja odpadkov, na razpolago pa so jim tudi jasne 
informacije, kako naj to izvajajo.  
 

2. Nevarni odpadki 
Nevarni odpadki se zbirajo ločeno, za njihov odvoz in ustrezno ravnanje pa skrbi 
pooblaščeni zbiralec. Za izboljšanje ravnanja bi bilo potrebno urediti še zbiralnico 
nevarnih odpadkov na lokaciji hotela in blagovnice. 
 

3. Ločevanje odpadkov 
Ločevanje odpadkov je urejeno tudi s strani osebja.  
 

4. Prevoz odpadkov 
Poskrbljeno je za prevoz odpadkov s smučišča do zbiralnice odpadkov, od koder jih 
skupaj z ostalimi odpadki prav tako odvaţa pooblaščeni zbiralec. 
 

5. Izdelki za enkratno uporabo 
Ta kriterij še ni izpolnjen. 
 
Izpolnjen je tudi eden izmed neobveznih kriterijev za pridobitev znaka za okolje: 
 

1. Odstranjevanje maščobe/olja  
Poleg ostalih odpadkov se ločeno zbira tudi maščobe in olja. Za njihovo odstranjevanje 
je prav tako ustrezno poskrbljeno s strani pooblaščenega zbiralca. 
 
Izmed neobveznih kriterijev pa so v prihodnje izvedljivi še kompostiranje bioloških 
odpadkov, izločitev pločevink s pijačo za enkratno uporabo, prilagoditev embalaţe 
prehrambnih izdelkov  pri zajtrku ter ravnanje z rabljenimi tekstilnimi izdelki in 
pohištvom. 
 
Seveda pa se moramo zavedati, da učinkovit sistem ravnanja z odpadki ni edini pogoj 
za pridobitev znaka EU za okolje. Poleg ravnanja z odpadki morajo biti za pridobitev 
znaka urejena tudi področja energije, vode, čistilnih sredstev, drugih storitev ter 
splošnega upravljanja.   
 
Tudi v tem primeru je delovna hipoteza le delno potrjena, saj podjetje ne izpolnjuje 
vseh obveznih kriterijev s področja odpadkov.  
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4.1 Predlogi za prihodnost 

 
Sedaj vpeljani sistem ravnanja z odpadki bo potrebno v prihodnosti še izpopolnjevati. 
Zakonodaja pri tem predstavlja le obvezen cilj, ki ga je treba doseči. Ambicije podjetja 
pa so večje in temeljijo na nadaljnjem dvigovanju ekološke zavesti zaposlenih in 
gostov, zato predlagam nekaj idej, kako v bodoče nadgrajevati odnos do okolja. 
 
Pri ravnanju z odpadki najpomembnejšo vlogo igra preprečevanje nastajanja 
odpadkov. V turistični dejavnosti je za doseganje tega cilja kar nekaj moţnosti. 
Izogibati se je treba izdelkom za enkratno uporabo. Pri nabavi moramo biti pozorni in 
dajati prednost izdelkom z manj embalaţe. Pomemben je tudi način ponudbe 
prehrambnih obrokov, npr. pri zajtrku, kjer se ne ponuja hrane, pakirane v embalaţo za 
eno osebo.  
 
Trenutno se v okrepčevalnicah na smučišču Cerkno točene napitke streţe v plastičnih 
kozarcih, tople malice pa na plastičnih pladnjih. Voda se prodaja v plastenkah, ledeni 
čaj in energetski napitki pa v pločevinkah. Ostale pijače se prodaja v steklenicah, ki jih 
gostje po uporabi odlagajo med odpadno stekleno embalaţo. V bodoče bi se plastično 
embalaţo lahko zamenjalo s kovinskimi skodelicami in pladnji, ki bi jih gostje po 
uporabi vrnili. Na ta način bi lahko močno zmanjšali količine odpadne plastične 
embalaţe. S povratno stekleno embalaţo (za pivo, mineralno vodo, sokove) bi se prav 
tako lahko močno zmanjšale količine vseh vrst odpadne embalaţe, predvsem 
kovinske, steklene in kompozitne (tetrapak). Da bi gostje dosledno vračali steklenice, bi 
najlaţje dosegli z uvedbo kavcije. Ker bi to verjetno povzročilo dodatno delo zaposlenih 
in negodovanje gostov, saj kavcijski sistem (kljub nekaterim dobrim izkušnjam v drugih 
drţavah), ni del nacionalnega sistema ravnanja z odpadno embalaţo, vidim prednost v 
aktivnejšem informiranju in osveščanju gostov in zaposlenih. Zmanjšanje količin 
odpadne embalaţe v razmerah delovanja smučišča Cerkno je realno, ker so moţnosti 
za dovoz pijač in odvoz povratne steklene embalaţe relativno dobre. Nekaj večja teţa 
tako embaliranih izdelkov pa tudi ne predstavlja pomembnega vpliva na strošek 
transporta, kot je to primer na večini turističnih lokacij v visokogorju. 
 
Uvajanje biorazgradljivih pladnjev, kroţnikov in skodelic ter na ta način zmanjšanje 
količine odpadne plastične embalaţe, kot je praksa v nekaterih severnoameriških 
smučarskih letoviščih, bi prišla v poštev le ob sočasni uvedbi kompostiranja. V 
nasprotnem primeru bi se namesto plastične embalaţe povečale količine ostankov 
komunalnih odpadkov. 
 
V apartmajih na smučišču imajo gostje moţnost ločenega zbiranja odpadkov, kar pa je 
treba razširiti tudi na hotelske sobe z namestitvijo večprekatnih košev in primerno 
spodbujevalno informacijo.  
 
Eden potrebnih nadaljnjih korakov je tudi ureditev zbiralnice nevarnih odpadkov in 
odpadne električne in elektronske opreme. Zbiralnica nevarnih odpadkov je sicer 
urejena na smučišču, vendar izključno za potrebe smučišča, nevarni odpadki pa 
nastajajo tudi na lokaciji hotela in blagovnice. Npr. ţarnice na ţarilno nitko se umikajo 
iz prodaje, nadomeščajo pa jih sijalke. Sijalke so sicer energetsko varčnejše, vendar za 
razliko od navadnih ţarnic, ki sodijo med nenevarne komunalne odpadke, odsluţene 
sijalke sodijo med nevarne odpadke. Vsebujejo namreč ţivo srebro, zato je 
pomembno, da z njimi ravnamo tako, da se ne razbijejo. Občasno se pojavljajo tudi 
nekatere druge vrste nevarnih odpadkov, zato je ureditev ustrezne zbiralnice smiselna 
in potrebna. 
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5 ZAKLJUČKI 

 
V preteklem obdobju je bilo ravnanje oz. gospodarjenje z odpadki v Hotelu Cerkno 
prilagojeno tedanjim zahtevam in nekoliko specifičnim lokalnim razmeram. Z 
današnjega stališča lahko ocenim, da ni bilo primerno, saj se je odpadke, z nekaj 
izjemami, po večini zbiralo kot mešane komunalne odpadke, katere je Komunala 
odvaţala na medobčinsko odlagališče Raskovec. Nove zakonske obveze ter lastni cilji, 
ki jih okoljsko naravnana urejenost hotela s spremljajočimi dejavnostmi postavljajo pred 
vodstvo in zaposlene, so bili razlog in vzpodbuda za vzpostavitev celovitega in 
učinkovitega sistema ravnanja z odpadki. 
 
Zaradi zahtev po zmanjšanju odlaganja biološko razgradljivih odpadkov in zapiranja 
neustrezno urejenih odlagališč, se razmere pri ravnanju z odpadki v zadnjem času 
močno spreminjajo. Pri tem se tudi občutno povečujejo stroški ravnanja z mešanimi 
komunalnimi odpadki, predvsem zaradi zahtevanega zmanjšanja njihovih 
biorazgradljivih sestavin in dragega odlaganja. Zaradi večje oddaljenosti regijskih 
centrov se povečujejo tudi stroški odvoza odpadkov. Te okoliščine dodatno 
vzpodbujajo k učinkovitemu ločenemu zbiranju odpadkov na mestu njihovega nastanka 
in oddaji ločeno zbranih frakcij pooblaščenim zbiralcem. 
 
Predlogi in rešitve za izboljšano ravnanje z odpadki iz tega diplomskega dela so bili   
večinoma ţe uvedeni v prakso. Vzpostavljen je sistem, ki zagotavlja ločevanje biološko 
razgradljivih odpadkov, odpadne embalaţe in nevarnih odpadkov iz vseh treh 
dejavnosti Hotela Cerkno. S tem se zmanjšuje predvsem nastajanje mešanih 
komunalnih odpadkov. Zbiranje, skladiščenje in oddaja odpadkov je urejeno na način, 
ki ne ogroţa človekovega zdravja in ne obremenjuje okolja. Vzpostavljen je tudi nadzor 
nad količinami odpadkov in ravnanjem z njimi. Spremljanje in registracija vrst in količin 
odpadkov iz posameznih virov omogoča preverjanje učinkovitosti posameznih ukrepov, 
kontrolo ravnanja zaposlenih in gostov oz. obiskovalcev ter kontrolo nad stroški 
ravnanja z odpadki. Veliko pozornosti je bilo namenjene zagotavljanju moţnosti za 
ločeno zbiranje odpadkov na smučišču in spodbujanju oz. osveščanju gostov za to 
aktivnost. V apartmajih na smučišču gostje ţe imajo moţnost ločenega zbiranja 
odpadkov, kar pa je treba razširiti tudi na hotelske sobe z namestitvijo večprekatnih 
košev in primerno spodbujevalno informacijo. Sedanji način ravnanja z odpadki v veliki 
meri ustreza tudi kriterijem za pridobitev znaka za okolje za turistično namestitveno 
dejavnost. 
 
V prihodnosti predvidevam nadaljnje aktivnosti za preprečevanje oz. zmanjševanje 
količin odpadkov, kar pa bo zahtevnejše, saj to zahteva posege v vrsto in način 
ponudbe, tako v hotelu kot na smučišču. Je pa to edina še nerealizirana obvezna 
aktivnost na področju ravnanja z odpadki za pridobitev znaka za okolje. 
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