Dosežki s področja trajnostnega turizma
mestne občine Krško v letu 2021
V zeleno shemo slovenskega turizma se je v letu 2021 vključila mestna občina Krško,
katere prizadevanja so postati prepoznavna kot trajnostna destinacija. Svoje trajnostno
poslovanje na področju turizma presoja z mednarodnim orodjem Green Destination
Standard, ki omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost.

Od prijave v zeleno shemo je mestna občina k trajnostnemu turizmu delovala v smeri razvoja, ob
upoštevanju turističnega gospodarstva, lokalnega prebivalstva, obiskovalcev destinacije in
preostalih deležnikov. Tako so se v letu 2021 zgodili pomembni dosežki:
2 ponudnika turističnega gospodarstva (Hotel Kunst
in Tri lučke) sta pridobila okoljski trajnostni znak Green
Key (Zeleni ključ) s čimer soustvarjata zeleno zgodbo
trajnostnega turizma v destinaciji.
Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na
področju okoljske odgovornosti in trajnostnega
delovanja v turistični industriji.

Izobraževanja in usposabljanja za turistične akterje destinacija spodbuja k prehodu v
zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri. Tako so bila organizirana tematska
izobraževanja za turistično gospodarstvo:
Dvig kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu za regijo Posavje
ZSST in koraki in priložnosti za destinacijo Krško
Kako v turizmu poslovati (še) bolj zeleno
Razvojni projekti
Lokalna skupnost, zavodi, podjetja, društva destinacije Krško
se aktivno vključujejo v različne projekte na nivoju lokalne
skupnosti in regije, ki so del turističnega razvoja destinacije
Krško. Našteti projekti so le nekateri od projektov, ki so v
letu 2021 s pomočjo finančnih sredstev EU prispevali k
razvoju turizma v destinaciji.

Tako so se izvajali:
Sveže – Okusno – Lokalno (kratka dobavna veriga od kmeta do gostinca)
Doživi energijo Save (novo postajališče za avtodome, energijska pot ob Savi)
Ribje legende (novi turistični produkti, v katerih se prepletajo kulinarika, narava, kulturna
dediščina, kolesarska in pohodniška doživetja)
Čebelarski mozaik (vzpostavitev čebelarskega centra in novih produktov)
Črno-belo bogastvo Krškega polja (Akcijski načrt za razvoj gastronomskega turizma, ki
vsebuje oblikovanje partnerstva deležnikov s področja kmetijstva, gastronomije,
turizma, kulture in izobraževanja za razvoj gastronomskega turizma)

Razvoj turistične infrastrukture
V razvoj turistične infrastrukture so bile v letu 2021
izvedene javne investicije v objekte in opremo:
Pravljično-doživljajska pot Krškočara
Ureditev tematske poti na Mohor – po poti trapistov
Postavitev 10 interaktivno-informacijskih tabel
Turistične prireditve in dogodki
Turistične prireditve in dogodki so za destinacijo zelo pomemben dejavnik, saj se destinacija
skozi prireditve in dogodke tudi predstavlja in promovira. V letu 2021 so bili kljub pandemije
COVID-19 tako izvedeni:
Poletni spin malin (lokalna ponudba, sezonske surovine, brez plastike)
Ulični okusi Krško (lokalna ponudba, sezonske surovine, brez plastike)
Martinov vikend v Posavju (brezplačni avtobusni prevoz za obiskovalce dogodka)
Mesec okusov Posavja (spoznavanje lokalne gastronomije s poudarkom na lokalnih
surovinah)
Dogodki na tržnici Videm in promocija podeželskih ekonomij (Pustni sejem, Velikonočni
sejem, Ribiški dan, Družinski piknik v parku)

"Živi zdravo. Potuj trajnostno."
Trajnostna mobilnost
Cilj mestne občine Krško je v skladu s Celostno
prometno strategijo nadaljevati s trajnostnim
prometnim načrtovanjem - čim več infrastrukturnih
možnosti za kolesarjenje, hojo in uporabo javnega
potniškega prometa:

preko izgradnje kolesarskih poti in širitve mreže
brezplačne izposoje koles Krčan izboljšuje
varnost in dostopnost s kolesi do vseh pomembni
točk v mestu (na voljo je 40 koles na 8 postajah)
pešbus na OŠ Jurija Dalmatina Krško (aktivnosti za
spodbujanje pešačenja med otroki)
7 polnilnic za evozila
2 novi liniji mestnega avtobusa
zaključena gradnja Park&Ride parkirišča ob
železniški progi (s 128 parkirnimi mesti, 7
parkirnimi mesti za invalide, 2 parkirni mesti za
polnjene električnih avtomobilov ter 3 mesta za
tovorna vozila). Gre za sistem Parkiraj in Presedi –
kombinacija zasebnega in javnega prevoza, ki
omogoča, da se uporabnik v mesto pripelje z
osebnim vozilom, po mestu pa nadaljuje za javnim
prevozom (mestni avtobus, izposojenim kolesom
ali pa peš).
podpis pogodbe za gradnjo kolesarske
povezave Krško – Kostanjevica na Krki v
dolžini 19,5 km

Sodelovanje in promocija turizma na
regijskem in državnem nivoju
Mestna občina Krško se promovira kot
samostojna turistična destinacija, dodatno
se vključuje in promovira v sklopu širše
regijske turistične destinacije Čatež in
Posavje, prepoznane kot dežele gradov,
odlične kulinarike in vina.

Obveščanje javnosti
O dosežkih na področju trajnostnega turizma smo redno obveščali javnost:
Občina Krško se pridružuje zeleni politiki slovenskega turizma
Poziv turističnemu gospodarstvu k pridobitvi znaka GREEN & SAFE
ZSST in poziv turističnim akterjem k pristopanju k shemi in pridobivanju znaka
Slovenia Green
Kako v turizmu poslovati (še) bolj zeleno
Krško pridobilo novo postajališče za avtodome, župan podpisal Zeleno zavezo
Turistični ponudnik Hotel Kunst je pridobil okoljski/trajnostni znak Green Key
Turistični ponudnik Hotel Tri lučke je pridobil okoljski/trajnostni znak Green Key
Zelena shema slovenskega turizma in ranljivost turizma v občini Krško zaradi
podnebnih sprememb
Trajnostni turizem in kaj menijo prebivalci in obiskovalci destinacije Krško
Trajnostni kazalniki destinacije Krško

Zeleni kazalniki občine Krško
Osnovni podatki
Leto ustanovitve: 1994
Površina: 286 km2
Število prebivalcev: 26.224

28 nastanitvenih
obratov

8 postajališč za brezplačno
izposojo 40 koles Krčan

57 % je očiščene odpadne vode
glede na prodano vodo

Ni izkoriščanja delovne sile
in spolne diskriminacije
Ni terorizma
Ni preprodaje zaščitenih
živalskih in rastlinskih vrst
Ni večjih požarov v naravi
in v stavbah
Dosledno izvajanje priporočil NIJZ

2 Green Accommodation
2 Green Cuisine

izposoja e-koles pri
4 ponudnikih

69 % ločeno zbranih odpadkov
v skupni količini odpadkov

371 enot kulturne dediščine,
od tega 56 enot status kulturnega
spomenika in 3 muzejske enote

čista in pitna voda

7 postajališč za e-vozila

9 mesecev sezonskosti

21,20 % zavarovane narave

Zelene navade
destinacije Krško
Začutite destinacijo
Krško kot zeleni dom in
poskrbite, da ostane
čisto in urejeno

Namesto z avtom se
raje gibajte peš, s
kolesom ali se zapeljite
z mestnim avtobusom

Kupite stekleničko za
večkratno uporabo in
si natočite pitno vodo
na pitnikih in pipah
turističnih
ponudnikov.

Naj okolje in narava
lovita svoje signale.
Ko je le mogoče,
izklopite iz vtičnic vse
električne in druge
naprave.

Pomagajte ohraniti
pitno vodo - izberite
krajše tuširanje
namesto kopeli,
med umivanjem zob
zaprite pipo.

Podprite lokalne
proizvajalce: kmete z naročilom jedi iz
lokalnih sestavin,
obrtnike - z
nakupom njihovih
izdelkov in umetnike
- z nakupom njihovih
umetnin.

Obiščite muzej,
galerijo,
tradicionalne
dogodke, kulturne
ustanove in zbirke
ter prispevajte k
ohranjanju lokalne
kulturne umetnosti.

Izbirajte mila,
kozmetične in druge
čistilne izdelke, ki so
okolju prijazni in ne
škodujejo naravi ali
njenim občutljivim
ekosistemom.

Vedno in povsod
ločujte odpadke.
V primeru, da ne
najdete koša v
bližini, odpadke
shranite in jih
odvrzite v prvi
koš.

Namesto teptanja
trave in trganja rož,
raje občudujte divje
cvetoče travnike, ki
so pašniki za
avtohtone slovenske
čebele.

Pomagajte ohraniti
občutljivo naravno
ravnovesje in
stopanje po
uhojenih in
označenih poteh.
Vsak sprehod izven
urejenih poti lahko
povzroči biotsko
neravnovesje.

Kupujte lokalno in
na lokalni tržnici.

Odprite srce zelenim navadam
in jih uresničujte tudi doma.

