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Usposabljanje ZERO WASTE TURIZEM oz. TURIZEM IN OKOLJE 

 
 
  

VSEBINA USPOSABLJANJA 
 
Usposabljanje je zasnovano v obliki treh srečanj.  
 

1. srečanje – četrtek 25. februar 2021, od 10h do 12h  
MALA ŠOLA OKOLJEVARSTVA • Pogovor o osnovnih pojmi kot so zero waste, 

krožno gospodarstvo, podnebne spremembe in 
pomenu za družbo  

• Hiearhija ravnanja z odpadki, praktični primeri in 
dobre prakse 

• Vpliv podnebnih sprememb na turistično 
gospodarstvo in možnosti prilagajanja 

SKRB ZA NARAVNO OKOLJE • Pridobitev znanj o skrbi za naravno okolje 

• Povezava z naravnimi danostmi v Zgornji Savinjski 
dolini, kritične točke 

 

2. srečanje – četrtek 4. marec 2021, od 10h do 12h 
OKOLJSKI ZNAKI • Kontekst in umeščanje turizma kot gospodarske 

panoge 

• Kaj in kateri so okoljski znaki 

PRIMERI DOBRIH PRAKS  • Ogled in predstavitev imetnikov okoljskih znakov 
in dobrih praks v Zgornji Savinjski dolini in širše 

 
 

3. srečanje – četrtek 11. marec 2021, od 10h do 12h 
ZERO WASTE PRIREDITVE • Smernice in možnosti zmanjševanja odpadkov na 

dogodkih in prireditvah 

• Postopek pridobitve naziva Zero Waste prireditev 

ZERO WASTE NAMESTITVE • Postopek pridobitve naziva Zero Waste hotel, Zero 
Waste restavracija ali druga namestitev 

• Načini zmanjševanja odpadkov, prihranek energije 
in vode ter izboljšanje podpornih aktivnosti 

PODPORNE AKTIVNOSTI – 
komuniciranje in ozaveščanje  

• Znanja o bistvenih prvinah komuniciranja in 
ozaveščanja turističnih (so)delavcev in gostov 

 

Individualno svetovanje 
V nadaljevanju bo za udeležence na voljo tudi individualno svetovanje glede navedenih tem, s 
poudarkom na pridobivanju okoljskih znakov in nazivov. 
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IZVAJALKA 
Usposabljanje bo izvedla Urša Zgojznik, predsednica okoljske 
nevladne organizacije Ekologi brez meja. Društvu se je pridružila že 
ob začetku, ko so organizirali največjo okoljsko akcijo v zgodovini 
Slovenije, Očistimo Slovenijo, ki je aktivirala 14 % prebivalcev 
Slovenije. V društvu se večinoma posvečajo projektom na področju 
preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ponovni 
rabi. So nacionalna organizacija v mreži Zero Waste Europe. Urša je 
sicer tudi lokalna turistična vodnica in sodeluje pri pripravah 
trajnostih turističnih strategij.  

 
  

IZVEDBA 
Usposabljanje bo izvedeno preko spletne platforme Zoom. Vsa navodila in napotke za sledenje 
spletnemu seminarju boste prejeli na vaš elektronski naslov pred izvedbo spletne delavnice. 
V primeru sprostitve ukrepov, povezanih z Covid-19, bo usposabljanje izvedeno »v živo« v prostorih 
Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije d.o.o., Savinjska cesta 2, Nazarje. 
 

PRIJAVA 
Prijave sprejemamo preko elektronskega obrazca TUKAJ. 
Prijava na usposabljanje pomeni avtomatsko prijavo na vse tri sklope. 
Za dodatne informacije smo na voljo na naslovu maja.ratej@ra-sasa.si. 
 
Veselimo se novih uspehov skupaj z vami! 
Lepo vabljeni! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBdr9KK3b7hdzHwb5o0-t-y11ZLACqZgyh0eFHMKA_iSMAlw/viewform
mailto:maja.ratej@ra-sasa.si

