
B
re

z 
vz

tr
aj

no
st

i n
i t

ra
jn

os
ti 

Pr
iro

čn
ik

 z
a 

iz
ve

db
o 

re
ge

ne
ra

tiv
ni

h 
do

go
dk

ov

1

Brez vztrajnosti 
ni trajnosti
Priročnik za izvedbo 
regenerativnih dogodkov 

RAZMISLITE PRED TISKANJEM DOKUMENTA: S prebiranjem v digitalni verziji boste prihranili denar in 
pomagali ohranjati okolje. Za proizvodnjo enega belega lista v velikosti formata A4 je potrebnih pet litrov vode.
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1. Kje začeti 
Zakaj je potrebna trajnostna preobrazba in kako se je lotiti. Kaj je bolj in kaj manj pomembno in zakaj je 
potreben holističen pristop. 

2. Razumevanje vplivov podnebnih sprememb 
Odgovor na vprašanje, kako podnebne spremembe vplivajo na dogodke in kako dogodki vplivajo na podnebne 
spremembe. 

3. Regenerativna zaveza 
Kako Conventa razume regenerativno zavezo in kaj to pomeni v praksi. Kako zasnovati in vzpostaviti merjenje 
širšega ekološkega odtisa na vaših dogodkih

4. Kaj je koncept Conventa 7R (Rethink/Reduce/Reuse/Recycle/Refuse/ Recreate/Regenerate)
Kako deluje Conventin model 7R, ki predstavlja celovit sistem menedžmenta trajnostnih ukrepov. Ta povezuje 
ključna medsebojno povezana priporočila (kriterije) in ukrepe.

5. Kar lahko izmerimo lahko izboljšamo 
Kako deluje merjenje ogljičnega odtisa na dogodkih in na katere podrobnosti moramo biti posebej pozorni. Kaj 
priporoča naš partner Climate Partner. 

6. Praktični koraki za zmanjšanje emisij 
Konkretne aktivnosti na 15 področjih organizacije Convente: 
6.1. Mobilnost  
6.2. Vodenje projekta
6.3. Komuniciranje  
6.4. Marketing  
6.5. Prizorišča dogodka Conventa  
6.6. Razstavna oprema 
6.7. Naročanje  
6.8. Hrana in pijača  
6.9. Multimedijska oprema in produkcija
6.10. Hotelske namestitve  
6.11. Družbena odgovornost  
6.12. Naravno okolje  
6.13. Energija  
6.14. Odpadki  
6.15. Voda  

7. Družbena odgovornost sponzorjev 
Kakšne oblike sponzorstva so primerne in katere so sporne z vidika odgovornosti do okolja, družbe in 
udeležencev. 

8. Zeleno ali le pobarvano v zeleno
Primeri zelenega zavajanja, ki se nam pogosto zgodijo nenamerno z nasveti, kako se izogniti zelenemu 
zavajanju. 

9. Zakaj je bila Conventa razglašena za najboljši trajnostni dogodek na svetu 
Kako smo izmerili ogljični odtis na Conventi 2022, in s kakšnimi argumenti smo prepričali žirijo tekmovanja BEA 

10. Trajnostna orodjarna Conventa 
10.1. Zelena zaveza Conventa 
10.2. Kalkulator ogljičnega odtisa
10.3. Navodila za ciljne skupine  
10.5. Zaupanja vredni certifikati
10.6. Dodatni viri in literatura 

11. Zaključni nagovor

Vsebinsko kazalo
Izhodišče: Kako prehoditi zgodbo od zelenega preko trajnostnega do regenerativnega dogodka. Krmarjenje 
trajnostne transformacije dogodkov na podlagi intuicije je namreč kot vožnja po avtocesti z zavezanimi očmi.
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Kje začeti?
Zakaj je potrebna trajnostna preobrazba in kako se je lotiti. Kaj je bolj 
in kaj manj pomembno in zakaj je potreben holističen pristop.

Pogoj za trajnostni prehod je sistemskost, kar pomeni, da je treba med sabo povezati prav vse deležnike 
in procese. In to je eden glavnih razlogov, da je doseganje tega cilja na področju dogodkov tako zahtevno. 
Potrebna je iskrena zaveza, konkretni cilji, kazalniki in radikalno sodelovanje. Bolj kot smo povezani in 
delujemo interdisciplinarno, hitreje bomo dosegli svoje cilje.

Trajnostne organizacije dogodkov se je potrebno lotiti večplastno in krožno. Trajnostna organizacija mora namreč 
potekati celovito na vseh ravneh, ki v procesu organizacije dogodkov vključujejo udeležence, partnerje, dobavitelje in 
zaposlene. Ključno pa je merjenje ogljičnega odtisa dogodka. Če ga ne merimo, ga tudi izboljšati ne moremo. Krožni 
proces trajnostne organizacije Convente prikazuje naslednja skica.

Zmanjševanje negativnih učinkov dogodka na okolje je eden izmed pomembnejših ciljev Convente. Ogljični odtis 
smo izmerili s priznanim podjetjem ClimatePartner, ki je za Convento 2022 izračunalo, da je bil skupen ogljični odtis 
275,4 tone ali 255 kg/udeleženca/dan. Natančno izmerjen ogljični odtis omogoča načrtovanje prioritetnih korakov za 
izboljšanje v skladu z 266 trajnostnimi kriteriji projekta. Zato vsem organizatorjem dogodkov polagamo na srce, da se 
trajnostna preobrazba začne z natančnim merjenjem ogljičnega odtisa.

Ali veš? 
Dobrih 275 ton ogljičnega odtisa Convente je enakovredno: 
• povprečni letni emisiji ogljika 30 državljanov EU
• 269.256 ciklom pranja perila pri temperaturi 60 stopinj celzija 

1.

KOMUNICIRANJE

LETNO 
POSTAVLJANJE 

CILJEV
(246 goals in 2023)

MERJENJE 
OGLJIČNEGA 

ODTISA (275 ton 
leta 2022)

CONVENTA 
OGLJIČNA 

IZRAVNAVA
(Climate Partner)

CONVENTA 5R 
AKCIJSKI NAČRT

(letno)

IZOBRAŽEVANJE 
ORGANIZATORJEV

(Conventa Trend 
Bar)



B
re

z 
vz

tr
aj

no
st

i n
i t

ra
jn

os
ti 

Pr
iro

čn
ik

 z
a 

iz
ve

db
o 

re
ge

ne
ra

tiv
ni

h 
do

go
dk

ov

4

Razumevanje vplivov podnebnih 
sprememb

Odgovor na vprašanje, kako podnebne spremembe vplivajo na 
dogodke in kako dogodki vplivajo na podnebne spremembe. 

Človeštvo se do narave še vedno obnaša kot podivjani najstnik, čeprav nas narava vedno bolj opozarja, da 
je ranljiva in že tudi nepopravljivo ranjena. Naravne vire nekritično in neracionalno trošimo, onesnažujemo 
okolje in uničujemo habitate. Ali bo narava z nami vred preživela, je odvisno predvsem od tega, ali se 
bomo znali marsičemu premišljeno odreči.  Čas je, da se tega zavemo tudi organizatorji dogodkov. 

Le malo je še krajev, kjer ljudje vedo, da so od narave zares odvisni in se zavedajo njene kompleksnosti. Izumili smo 
ogromno predmetov, ki na prvi pogled pomenijo prednost,  potem pa se jih težko znebimo. Kaj ni podobno tudi z 
dogodki, ki so podrejeni paradigmi nenehne rasti? Prav tako kot vedno več avtocest dokazano ne redči prometne 
gneče, tudi več dogodkov ne daje odgovora glede njihovega smisla. Ne daje odgovora, zakaj dogodke sploh 
organiziramo. Šele, ko smo bili soočeni s katastrofo koronakrize, smo začeli razmišljati o alternativnih rešitvah za 
dogodke. Te so za nekatere tipe dogodkov boljše in tudi bolj prijazne do narave, družbe in predvsem udeležencev. 
Časa pa nam ni ostalo prav veliko. Mednarodne podnebne zaveze še zdaleč ne zadostujejo za dosego cilja omejitve 
globalnega segrevanja na manj kot 1,5 stopinje Celzija. Po nekaterih projekcijah nam je za to ostalo samo še slabih 
osem let. Zato je skrajni čas, da se tega zavemo tudi v industriji srečanj. 

2.

    Napoved globalnega segrevanja do leta 2100
Emisije in predvideno globalno segrevanje glede na zaveze in trenutne strategije

Vir: Climate Partner, 20222, Posodobljeno: november 2021
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ZGODOVINSKO

Strategije in pobude 
(+2.5 - 2.9C)

Samo cilji do 2030 
(+2.4C)

Zaveze in cilji
(+2.1C) 

Optimističen scenarij 
(+1.8C)

Stalna temperatura 
1.5C (+1.3C)

Pričakovani 
razkorak do 2030 
19 - 23 GtCO2e!
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Regenerativna zaveza
Kako Conventa razume regenerativno zavezo in kaj to pomeni v 
praksi. Kako zasnovati in vzpostaviti merjenje širšega ekološkega 
odtisa na vaših dogodkih

Organizatorji Convento razumemo kot POSPEŠEVALEC IN OJAČEVALEC razvoja na področju industrije 
srečanj v Ljubljani in širši regiji. Conventa je gonilnik sprememb in idealen laboratorij za testiranje in 
pospeševanje inovacij na področju trajnostne in regenerativne preobrazbe.
Convento ne razumemo zgolj z vidika nenehne rasti in multiplikativnih finančnih učinkov, temveč krožno, 
z vidika širših učinkov ali skupne blaginje, ki jo ustvarja za skupnost organizatorjev dogodkov. S tem 
Conventa sledi novi strategiji ljubljanske industrije srečanj in predstavlja primer dobre prakse. 

Regenerativni model prikazuje graf v nadaljevanju. Poudarek je na merjenju posameznih delov regenerativnega 
modela, ki ga v timu Convente izvajamo že od samih začetkov. Pri tem organizatorji vsako leto odgovarjamo na 
naslednja pomembna vprašanja: 

Ali veš? 
Po ocenah Evropske komisije bi lahko podjetja s preprečevanjem nastajanja odpadkov, primerno zasnovo, 
ponovno uporabo in podobnimi ukrepi prihranila 600 milijard evrov na leto. Hkrati bi lahko za 
2-4 % zmanjšali skupne letne izpuste toplogrednih plinov. Vir: https://eu360.eu/

3.

1. Kako bo Conventa vplivala na lokalno skupnost? 
2. Kako bo Conventa v projekt vključila lokalno skupnost? 
3. Ali Conventa predstavlja priložnost za lokalno gospodarstvo? 
4. Kako bomo na dogodku uporabili obnovljive materiale, material za ponovno uporabo in reciklirane materiale?
5. Kako bo poskrbljeno za zdravje, varnost in dobro počutje vseh deležnikov?
6. Kako bomo v dogodek vključili lokalno naravno in kulturno dediščino?
7. Ali bo naš dogodek vplival na biotsko raznovrstnost?
8. Kakšne zvočne in svetlobne vire bomo uporabili v naravnem okolju?
9. Ali so prizorišča zares dostopna vsem, ne glede na njihove posebne potrebe? 
10. Ali vzpodbujamo trajnostno mobilnost zaposlenih in udeležencev?

NEPOSREDNA POTROŠNJA
se nanaša na potrošnjo v industrijah, ki so 
direktno povezane s kongresno industrijo 

(specializirani organizatorji srečanj, kongresni 
centri, incentive in DMC agencije, kongresni 

uradi).

POSREDNJA POTROŠNJA 
se navezuje na dobavitelje kongresnih 
industrij (ponudniki namestitve, transporta, 
tehnične opreme, gostinskih storitev itd.). 
Inducirana potrošnja pa izhaja iz potrošnje 
zaposlenih v kongresni industriji in njihovih 
ponudnikov.

MULTIPLIKATIVNI UČINKI 
so zaposlitve za poln ali skrajšan delavni 
čas, dohodki od dela ter davki na lokalni in 
nacionalni ravni (dohodnine, trošarine, DDV, 
davki od dohodkov pravnih oseb, itn.)

REGENERATIVNI UČINKI
so znanstveni (razvoj novih tehnologij in znanj 
in spodbujanje  strokovnega razvoja), turistični 

(promocija destinacije in desezonalizacija), 
kulturni (promocija lokalne kulture), trajnostni 
(podpora lokalni samooskrbi, zaščita lokalnih 

ekosistemov, trajnostna mobilnost itd.).

NEPOSREDNI
UČINKI IN 

POTROŠNJA

REGENERATIVNI
UČINKI

POSREDNI
UČINKI IN 
POTROŠNJA

MULTIPLIKATIVNI
UČINKI
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Kaj je koncept Conventa 7R 
(Rethink/Reduce/Reuse/Recycle/
Refuse/ Recreate/Regenerate)

Iz prvotnega koncepta 4R, smo prešli na 5R, sedaj pa dodajamo 
še regenerativni koncept. Kako deluje Conventin model 7R, ki 
predstavlja celovit sistem menedžmenta trajnostnih ukrepov? Ta 
povezuje ključna medsebojno povezana priporočila (kriterije) in 
ukrepe. 

TRAJNOSTNI KRITERIJI CONVENTA so priporočila, ki pokrivajo 15 ključnih sklopov organizacije 
oz. EKSTERNA priporočila, namenjena partnerjem in izvajalcem.  V tem trenutku je posameznih kriterijev 
266. Podrobneje so predstavljeni v nadaljevanju. 

TRAJNOSTNI UKREPI CONVENTE so področja konkretnih ukrepov na letni ravni in naša zaveza. 
INTERNI ukrepi oziroma področja, ki nam organizatorjem pomagajo, da vsako leto pripravimo akcijski 
načrt Convente in ki pokrivajo sedem področij (CONVENTA 7R).

    Ukrep RETHINK

1. Zagotavljamo stabilen poslovni model 
Projekt Conventa je uveljavljen na trgu in ga vodimo in izvajamo v skladu z vso veljavno zakonodajo, predpisi in 
kodeksi na tem področju. Pri svojem delu upoštevamo visoke standarde poslovne etike in  trajnost vključujemo v vse 
naše poslovne odločitve. 

2. Nakupujemo odgovorno  
Vsak nakup premislimo in kadar je možno, naročamo blago in storitve, ki imajo manjši vpliv na okolje in zagotavljajo 
varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti. 

3. Promoviramo trajnost 
Zagotovljamo, da so vsi partnerji in zaposleni v celoti seznanjeni z našo trajnostno zavezo, cilji in politiko. Svoj ugled 
uporabljamo za širšo promocijo dogodkov, odgovornih do okolja, družbe in udeležencev. 

    Ukrep REDUCE

4. Trajnostna mobilnost 
Conventa se zavezuje, da bo svoje goste, partnerje, razstavljavce in zaposlene spodbujala, da na dogodek pridejo na 
okolju bolj prijazen način. Temu je prilagojena tudi logistična podpora projekta.

5. Zmanjšujemo odpadke  
Prizadevamo si za čimmanj odpadkov in njihovo pravilno ločevanje. Zmanjšujemo porabo papirja in plastike in vseh 
izdelkov, ki obremenjujejo okolje. Če je mogoče, kupujemo blago brez embalaže ali v povratni embalaži.

4.
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    Ukrep REFUSE 

13. Ne za nestrpnost 
Spodbujamo  spoštovanje, strpnost in toleranco med vsemi udeleženci. 
Spoštujemo človekove pravice in ne dopuščamo diskriminacije glede na spol, 
spolno usmerjenost, raso, verska prepričanja, kulturo ali bolezen.

14. Z njive na mizo   
Zavračamo kulinarično ponudbo, ki ni lokalna. Vključujemo lokalne ponudnike 
gostinskih storitev. Na Conventi imajo prednost lokalno pridelana, sezonska in  
ekološko pridelana živila rastlinskega izvora, ki so manj škodljiva za okolje.

15. Ne za plastiko 
Conventa se pridružuje globalnim prizadevanjem za ukinitev plastike v turizmu, 
ki jih vodi Greenpeace https://www.greenpeace.org/international/act/lets-
end-the-age-of-plastic/. V ta namen izobražujemo in nadzorujemo uporabo 
plastike. Zlasti plastika za enkratno uporabo z oznako PET(E) je na Conventi 
nezaželjena. 

6. Digitalizacija dogodka 
Marketing, komunikacija in sklepanje sestankov med vabljenimi gosti in razstavljavci je na Conventi v celoti 
digitalizirano. S tem znižujemo porabo papirja, energije in stalno izboljšujemo uporabniško izkušnjo. 

7. Energetska učinkovitost 
Prizadevamo si za energetsko učinkovitost dogodka. Spremljamo porabo električne energije in zmanjšujemop 
porabo z nakupom energetsko učinkovite računalniške opreme. Partnerje, zlasti prizorišča, spodbujamo k energetski 
optimizaciji prizorišč. 

    Ukrep REUSE

8. Razstavne stojnice 
Uporabljamo razstavne stojnice izdelane iz lesenih gajbic. Izdelane so iz slovenskega lesa in jih recikliramo že 15 let. 
Še naprej bomo razvijali in nadgrajevali uporabo okolju prijaznih materialov za stojnice. 

9. Razstavna oprema 
Razstavna oprema in oznake izdelujemo iz okolju prijaznega materiala (karton za recikliranje). Vse napise skrbno 
shranjujemo in jih vsako leto ponovno uporabimo. Na področju označevanja uvajamo digitalno označevanje. 

10. Merimo svoj ogljični odtis
V sodelovanju s partnerji merimo emisije toplogrednih plinov, ki jih povzročijo odpadki. Dosežke v zvezi s ponovno 
uporabo delimo z našimi partnerji in širšo javnostjo. 

    Ukrep RECYCLE 

11. Reciklliranje papirnih odpadkov
Največji del odpadkov po dogodku so tiskani materiali. Razstavljalce spodbujamo k uporabi digitalnih orodij promocije. 
Papirne odpadke po dogodku striktno recikliramo. 

12. Odvečna hrana  
Odpadni hrani se skušamo izogniti s skrbnim načrtovanjem družabnih dogodkov. Odvečno hrano po dogodku v 
sodelovanju z uradnimi catering podjetji razdelimo med zaposlene ali socialno šibke skupine. 

Ali veš? 
Kurjenje fosilnih goriv 
(premoga, nafte in 
plina) prispeva približno 
80 odstotkov skupnih 
svetovnih antropogenih 
izpustov CO2. Pri tem je 
največji onesnaževalec 
premog, saj je v glavnem 
iz ogljika, zato pri 
zgorevanju premoga 
nastajajo velike količine 
CO2. 
Vir: https://ekosola.si/
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    Ukrep RECREATE

16. Sistem stalnih izboljšav 
Conventa ima vzpostavljen lasten sistem nenehnih izboljšav, ki temelji na prepoznavanju potreb, razumevanju ovir in 
vključevanju obstoječih znanj in veščin zaposlenih. V praksi poteka z uporabo metod in tehnik poslovnega modela 
„Power to the meetings”. 

17. Novi poslovni modeli 
Conventa je postala kompleksna in celoletna marketinška platforma. Glavne platformę so Conventa Trade Show, 
Conventa Trend Bar, Conventa Academy, Conventa Experience Zone, Conventa Best Event Award, Conventa 
Crossover. V prihodnosti pa se jim bodo pridružile nove v składu s filozofijo iskanja koristi za širšo skupnost industrije 
srečanj Nove Evrope. 

    Ukrep REGENERATE 

18. Sodelovanje in vključevanje 
Conventa razvija orodja in platformę na področju regenerativne preobrazbe in navdihuje skupnost, da skupaj 
prevzamemo odgovornost in razvijamo rešitve. Osrednji platformi sta Conventa Trend Bar in Conventa Akademija. 

19. Odprtokodnost 
Vsa orodja, ki jih na tem področju razvija Conventa, so odprtokodna oziroma javno-dostopna, kar pomeni, da jih vsak 
lahko pregleda, uporablja, spremeni ali izboljša. Odprtokodni sistem Convente temelji na principu odprte izmenjave, 
sodelovanja in preglednosti ter razvoja, usmerjenega v skupnost. 

20. Spoštovanje vrednot in mnenj drugih
Conventa vsako leto ponuja ponovni razmislek o bistvu naše industrije in si prizadeva za merjenje regenerativnih 
učinkov. Merjenje vključuje okoljski, človeški in družbeni kapital projekta. Vsako leto ga redefiniramo v smislu iskanja 
optimalnega in uravnoteženega poslovnega modela.

Kar lahko izmerimo lahko 
izboljšamo

Kako deluje merjenje ogljičnega odtisa na dogodkih in na katere 
podrobnosti moramo biti posebej pozorni. Kaj priporoča naš partner 
Climate Partner. 

Conventa pri merjenju ogljičnega odtisa sodeluje s priznanim podjetjem Climate Partner, ki je v zadnjih 16 letih 
pomagalo preko 5000 podjetjem na njihovi podnebnovarstveni poti. To je v izračun zajelo širok spekter virov izpustov. 
S pomočjo njihove metodologije in znanj pa so že v fazi izvedbe projekta optimizirali številne procese. 

Ob zadnjem merjenju ogljičnega odtisa smo ugotovili, da je 88,2 % celotnega ogljičnega odtisa Convente posledica 
transporta udeležencev.

5.
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Zeleni tim Convente se zaveda, da je izračun 
ogljičnega odtisa zgolj začetek. Dejanski 
namen izračuna je, da prepoznamo aktivnosti, 
ki dejansko povzročijo največ toplogrednih 
izpustov. Ključni pa so nadaljnji koraki, ki so 
podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

88,2 % Transport udeležencev 220.765,8 kg

6,1 % Hotelska nastanitev 15.188,0 kg

2,5 % Transport opreme sodelavcev in izvajalcev 6.312,5 kg

1,9 % Prizorišče dogodka 4.841,6 kg

0,8 % Gostinske storitve – hrana 2.008,8 kg

0,4 % Gostinske storitve – pijača 1.025,9 kg

0,1 % Razna oprema in organizacija 265,7 kg

SKUPAJ: 250.408,3 kg

10 % Varnostna rezerva 25.040,8 kg

SKUPAJ: 275.449,1 kg

POVZETEK STRUKTURE OGLJIČNEGA ODTISA CONVENTE 2022 

METODOLOGIJA IZRAČUNA OGLJIČNEGA ODTISA 

Družba Climate Partner strogo sledi mednarodnim standardom za izračun ogljičnega odtisa. 
Najpomembnejša sta protokol GHG (Greenhouse Gas Protocol) in mednarodni standard ISO. 
Obstajajo tudi nacionalni standardi in standardi, specifični za posamezno panogo. 
Ogljični odtis Convente je bil izračunan na podlagi standardov navedenih v nadaljevanju. 

GHG Protokol – Mednarodni standard o določanju in poročanju o emisijah toplogrednih plinov: 
• Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard
• Greenhouse Gas Protocol – Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

Standard ISO 14001 – Mednarodni standard za zagotavljanje okoljske skladnosti poslovanja: 
• ISO 14064-1: Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance
• ISO 14067: Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification
• ISO 16759: Graphic technology – Quantification and communication
for calculating the carbon footprint of print media products

Standard PAS 2050 – Mednarodni standard za oceno ogljičnega odtisa skozi življenjski cikel izdelkov: 
• PAS 2050: Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services

Standard DIN EN 16258 – Mednarodni standard za merjenje ogljičnega odtisa na področju mobilnosti: 
• DIN EN 16258: Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport 
services (freight and passengers)

Več informacij si lahko preberete na naslednji povezavi: 
Climate Partner Protocol (https://ftp.climatepartner.com/download/CP_Protocol_EN.pdf)

Ali veš? 
Dobrih 275 ton ogljičnega odtisa Convente je enakovredno: 
• 269.256 ciklom pranja perila pri temperaturi 60 stopinj celzija 
• proizvodnji 20.375 kg govejega mesa

https://ftp.climatepartner.com/download/CP_Protocol_EN.pdf
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Ali veš? 
Priznano podjetje 
ClimatePartner je 
izračunalo, da je 
bil skupen ogljični 
odtis na Conventi 
275,4 tone ali 255 
kg/udeleženca/
dan. Kar 88,2 
% izmerjenega 
ogljičnega odtisa 
je posledica 
transporta 
udeležencev. 
Vir: https://www.
climatepartner.
com/

Praktični koraki za zmanjšanje 
emisij

Kako deluje celovit sistem menedžmenta trajnostnih ukrepov 
Conventa in zakaj so kriteriji ključno orodje.

Kriteriji so ključno orodje za trajnostni management in pokrivajo 15 ključnih področij (mobilnost, vodenje projekta, 
komuniciranje, marketing, prizorišča dogodka Conventa, razstavna oprema, naročanje, hrana in pijača, hotelske 
namestitve, družbena odgovornost, naravno okolje, energija, odpadki, voda).  Vseh kriterijev je 266, skupaj pa 
prinašajo 423 točk. Prepričani smo, da nam takšen model managementa omogoča zmanjšanje ogljičenega odtisa na 
udeleženca do leta 2025 za 30 %, do leta 2030 za 50 %, do leta 2035 pa za 60 %. Ob takšnem zmanjšanju se bodo 
pozitivni družbeni učinki projekta izravnali z ogljičnim odtisom in bomo lahko govorili o brezogljični Conventi. 

Pri managementu trajnostnih ukrepov Convente sledimo tristopenjski shemi ukrepov: 

• Prva stopnja vključuje ukrepe, za katere je potrebna predvsem organizatorjeva pripravljenost za delovanje. 
• Duga stopnja poleg organizatorjeve dobre volje zahteva določen finančni vložek. 
• Tretja stopnja pa poleg organizatorjeve lastne angažiranosti in finančnega vložka zahteva še aktivno vključevanje 

ostalih deležnikov dogodka. 

Povezavo med trajnostnimi kriteriji in ukrepi na preprost način prikazuje spodnji grafikon. Prav povezava med 
eksternimi kriteriji in internimi ukrepi se je izkazala kot zmagovalna.

6.

AKCIJSKI NAČRT 
UKREPI CONVENTA 7R

Vodenje 
projekta

Komuniciranje

Marketing

Prizorišča 
dogodka

Naročanje
Hrana in 

pijača

Razstavna 
oprema

Multimedijska 
produkcija

Hotelske 
namestitve

Družbena 
odgovornost

Naravno 
okolje

Energija

MobilnostOdpadki

Voda

TRAJNOSTNI KRITERIJI:

Rethink
Reduce 
Reuse 
Recycle
Refuse
Recreate
Regenarate

7R
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Mobilnost6.1.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Spodbujanje želežniškega transporta  
2. Spodbujanje avtobusnega transporta 
3. Spodbujajnje deljenih prevozov (Go.Opti, lasten prevoz, ipd.)
4. Ozaveščanje in informiranje  
5. Delo na daljavo in spletni sestanki 

PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Glavne aktivnosti so usmerjene v spodbujanje zaposlenih in sodelavcev, da hodijo, kolesarijo ali uporabljajo javni 
prevoz povsod, kjer je to možno. V ta sklop sodi tudi prilagodljiv delovni urnik in omogočanje dela na daljavo.

Ključno področje je usmerjeno v spreminjanje navad vabljenih gostov in razstavljalcev, da na dogodek v Ljubljano 
pridejo na bolj odgovoren način. Veliko spremembo dosežemo že s pravilno postavljenim vprašanjem, oziroma 
pobudo ali so na dogodek pripravljeni potovati na bolj odgovoren način. V ta namen so izdelana natančna navodila 
za dostop do Ljubljane, ki vključuje zemljevid, razdalje, potrebne čase in konkretne predloge za trajnostno mobilnost 
(zemljevid multimodalnega dostopa do Ljubljane). Pomembna je tudi striktna zahteva, da vsa vozila, ki opravljajo 
prevoze na Conventi, izpolnjujejo določene standarde. V to sodi zahteva za doseganje standarda Euro VI.

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA MOBILNOST STOPNJA 

Mobilnost > 
menedžment

Mobilnostni načrt Organizator je v fazi načrtovanja poslovne borze Conventa pripravil 
mobilnostni načrt: identificiral je pričakovane prevoze ljudi in blaga, 
opredelil cilje za zmanjšanje škodljivih vplivov mobilnosti in ukrepe za 
njihovo doseganje vključil v akcijski načrt.

1

Mobilnost > 
menedžment

Mobilnostni načrt V mobilnostnem načrtu so jasno izpostavljeni principi preprečevanja 
prevozov (delo na daljavo, videokonference), spodbujanja trajnostne 
mobilnosti (pešačenje, kolesarjenje, javni prevoz), spodbujanja 
odgovorne rabe motornega prometa (deljenje avtomobila in spodbujanje 
varčne vožnje).

1

Mobilnost > 
menedžment

Spremljanje 
podatkov o 
prevozih

Organizatorji Convente sistematično spremljamo podatke o prevozih 
notranjih in zunanjih deležnikov med pripravo in izvedbo Convente 
(število prevoženih km, porabo goriva ipd.).

2

Mobilnost > 
menedžment

Filozofija 
trajnostne 
mobilnosti 

Organizatorji Convente na vsakem koraku vzpodbujamo in izvajamo 
filozofijo trajnostne mobilnosti, ki radikalno spreminja navade in 
obnašanje udeležencev Convente in postaja zgled za evropske 
organizatorje dogodkov. 

1

Mobilnost > 
menedžment

Partnerstvo 
Slovenske 
železnice 

Organizator Convente ima glede prevozov sklenjeno strateško 
partnerstvo s Slovenskimi železnicami in železnicami v sosednjih 
državah.

2

Mobilnost > 
izvedba

Ukrepi trajnostne 
mobilnosti za 
prevoze na delo

Organizator je sprejel ukrepe za zmanjšanje škodljivih vplivov na 
področju mobilnosti zaposlenih in prostovoljcev (delo na domu, sestanki 
prek spleta, videokonference, uporaba koles in javnega prevoza, 
deljenje avtomobila).

2

Mobilnost > 
interno 

Ukrepi trajnostne 
mobilnosti za 
prevoze na delo

Organizator ima za zaposlene zagotovljene garderobne omarice, varno 
kolesarnico, tuše.

2

Mobilnost > 
interno 

Ukrepi trajnostne 
mobilnosti za 
prevoze na delo

Organizator je za zaposlene kupil kolesa in jim omogočil dostop do 
sistema Bicikelj.

2
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Mobilnost > 
interno 

Ukrepi trajnostne 
mobilnosti za 
prevoze na delo

Organizator spremlja mobilnost vseh sodelavcev (število prevoženih km, 
porabo goriva, itd.).

1

Mobilnost > 
izvedba

Ogljični odtis 
prevozov

Izdelana je bila ocena izpustov toplogrednih plinov (ogljični odtis) zaradi 
prevozov notranjih in zunanjih deležnikov v zvezi s pripravo in izvedbo 
Convente (Climatepartner)

2

Mobilnost > 
izvedba

Ogljični odtis 
prevozov

Organizator za prihod v destinacijo maksimalno vzpodbuja direktne 
letalske prevoze brez prestopanja.

1

Mobilnost > 
izvedba

Ogljični odtis 
prevozov

Organizator pri izboru letalskih družb vzpodbuja izbiro letalskih družb, ki 
imajo razvit transparenten model okoljskih izravnav.

2

Mobilnost > 
izvedba

Ogljični odtis 
prevozov

Organizator bo poskušal večino udeležencev pripeljati na letališča, ki 
so najbližje prizorišču in zaradi razdalje do Ljubljane ne povečujejo CO2 
odtisa dogodka (maksimalna oddaljenost letališča je lahko do 3 ure). 

1

Mobilnost > 
izvedba

Informiranje 
deležnikov 
o trajnostni 
mobilnosti

Organizator Convente ob prijavi na dogodek (prijavnica za vabljene 
goste) ponuja možnost izbire do okolja odgovornega prevoza.

1

Mobilnost > 
izvedba

Informiranje 
deležnikov 
o trajnostni 
mobilnosti

Organizator je notranje in zunanje deležnike informiral o možnostih za 
trajnostno mobilnost (objava informacij o javnem prevozu in izposoji 
koles, o zemljevidih in voznih redih ter o drugih možnostih za trajnostno 
mobilnost).

1

Mobilnost > 
izvedba

Spodbujanje 
udeležencev 
k uporabi 
trajnostnih 
alternativ

Organizator Convente ima vzpostavljen sistem nagrajevanja 
udeležencev, ki pridejo na Convento z nizkoogljičnim prevozom (zeleni 
ambasadorji Convente).

2

Mobilnost > 
izvedba

Spodbujanje 
deležnikov 
k uporabi 
trajnostnih 
alternativ

Organizator  notranje in zunanje deležnike v času dogodka aktivno 
spodbuja k uporabi obstoječih možnosti za trajnostno mobilnost (javnega 
prevoza, koles, deljenja avtomobilov, videokonferenc ipd.) 

2

Mobilnost > 
izvedba

Pametna 
organizacija 
transporta 

Organizator iz ključnih vozlišč, ki so od Ljubljane oddaljeni do 500 
km organizira skupinski prevoz z avtobusi ali minibusi (Milano, Dunaj, 
Budimpešta, Munchen, Zagreb).

2

Mobilnost > 
izvedba

Kavalir Organizator za udeležence dogodka zagotovi javni prevoz (Kavalir, 
Urban) znotraj pešcone v Ljubljani. 

2

Mobilnost > 
izvedba

Peš do Convente 
"Walk with the 
local"

Organizator vzpodbuja udeležence k pešačenju do prizorišča dogodka v 
okviru projekta "Walk with the local". 

2

Mobilnost > 
izvedba

Okoljska merila 
za najem vozil

Če organizator za dogodek najeme vozila oziroma storitve prevoza, pri 
izbiri upošteva izpolnjevanje okoljskih meril (prednost imajo električna in 
hibridna vozila za fosilno gnana vozila pa je min., standard Euro 6).

2

Mobilnost > 
izvedba

Okoljska merila 
za tovorni prevoz 

Če organizator za dogodek potrebuje transport s tovornimi vozili,  pri 
izbiri upošteva izpolnjevanje okoljskih meril (prednost imajo električna in 
hibridna vozila za fosilno gnana vozila pa je min. standard Euro 6).

2

Mobilnost > 
izvedba

Vzpostavitev 
infrastrukture 
za trajnostno 
mobilnost

Organizator je vzpostavil predhodno neobstoječo infrastrukturo oziroma 
zagotovil okolju manj škodljive načine prevoza za notranje in zunanje 
deležnike (npr. omogočil izposojo koles, poskrbel za prevoze s kombiji/
avtobusi, omogočil dostop s predhodno neobstoječim javnim prevozom 
ipd.).

3

Mobilnost > 
izvedba

Brezplačne 
vozovnice za 
javni prevoz v 
Ljubljani 

Organizator vzpodbuja uporabo javnega transporta v Ljubljani z 
zagotovitvijo brezplačnih vozovnic za Ljubljanski potniški promet.

2

Mobilnost > 
interno 

Spodbujanje 
deležnikov 
k uporabi 
trajnostnih 
alternativ

Organizator vzpodbuja svoje zaposlene k uporabi javnega prevoza in mu 
tako uspeva zmanjšati običajne prevoze na delo z avtomobili.

2
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Mobilnost > 
interno 

Spodbujanje 
deležnikov 
k uporabi 
trajnostnih 
alternativ

Organizator pri svoji ekipi vzpodbuja carpooling (združevanje potnikov 
v vozilih) in carsharing (več lastnikov enega avtomobila), zaposlenim 
olajšujete iskanje carpooling možnosti.

2

Mobilnost > 
interno 

Okoljska merila 
za nabavo vozil 

Organizator ima izdelano interno politiko nabavljanja avtomobilov z 
manjšimi izpusti CO2.

2

Mobilnost > 
interno 

Spodbujanje 
deležnikov 
k uporabi 
trajnostnih 
alternativ

Organizator vzpodbuja uporabo video konferenc za prodajne in druge 
sestanke za omejevanje stroškov nepotrebnih potovanj.

1

Mobilnost > 
izvedba

Ogljična 
izravnava za 
prevoze

Za izpuste toplogrednih plinov zaradi prevozov je kupljena ogljična 
izravnava z mednarodno priznanim partnerjem (ClimatePartner). 

2

Dodatne informacije in viri: 
Evropski teden mobilnosti (https://mobilityweek.eu/home/)
Evropski zeleni dogovor (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-
deal_en)
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost (https://www.sptm.si/)
Celostni integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (https://www.care4climate.si/sl)

Ali veš? 
Hoja, kolesarjenje in prevoz z javnim potniškim prometom so zabavni za ljudi in dobri za okolje. Primerjava 
izpustov CO2 v gramih na osebo na vsak prevoženi kilometer: 
4 g hoja 
6 g kolesarjenje 
17 g prevoz z vlakom 
19 g prevoz z avtobusom 
50 g prevoz z električnim avtomobilom 
150 g prevoz z avtomobilom na dizelski pogon 
280 g prevoz z letalom 
Vir: https://www.ekosklad.si/

Vodenje projekta6.2.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Zelena zaveza 
2. Vzpostavitev zelenega tima  
3. Letno merjenje ogljičnega odtisa 
4. Akcijski načrt Conventa 7R 
5. Usposabljanje partnerjev

https://mobilityweek.eu/home/
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.sptm.si/
https://www.care4climate.si/sl
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PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Na poti zelene transformacije je ključna transparentnost. Organizatorji Convente smo negativne rezultate merjenja 
ogljičnega odtisa v celoti skomunicirali z javnostjo in ključnimi deležniki. Predstavili smo tudi ključne izzive, med 
katerimi je na prvem mestu znižanje ogljičnega odtisa transporta udeležencev. Kot izhodiščno leto za sistematično 
spremljanje sprememb smo postavili leto 2022. Komuniciranje z deležniki poteka preko platforme Conventa Trend 
Bar, ki omogoča kontinuiran razmislek o gospodarskih, okoljskih in družbenih vplivih projekta. V tem procesu je samo 
v letu 2022 sodelovalo že več kot 200 različnih deležnikov Convente. Ta platforma nam omogoča, da premislimo o 
vrednotah, poslanstvu in poslovnem modelu dogodka. 
Izpostavljamo pa tudi nujnost vzpostavitve operativnega zelenega tima, ki obvlada vodenje zahtevnih projektov. 
Znanje projektnega managementa je izjemno dragoceno, prenesti pa ga je potrebno na celotno organizacijo, 
vključno z vsemi partnerji. Glavni izziv je zagon zelene zaveze. Osnova za to je dobro pripravljen akcijski načrt.

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA VODENJE PROJEKTA STOPNJA 

Menedžement > 
strateško

Zaveza vodstva Organizatorji Convente smo sprejeli in javno objavili zavezo za 
organizacijo poslovne borze skladno z načeli trajnostnega razvoja 
(trajnostna zaveza).

1

Menedžement > 
strateško

Zaveza vodstva Organizatorji dogodek izvajamo v skladu z modelom Conventa 7R 
(Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, Recreate, Regenerate), ki ga 
razumemo kot holističen sistem nenehnih trajnostnih izboljšav. 

1

Menedžement > 
strateško

Trajnostna politika Organizatorji smo pripravili trajnostno politiko Convente, v kateri smo 
opredelili poglavitna področja udejanjanja načel trajnostnega razvoja 
(kriterije). 

1

Menedžement > 
strateško

Vplivi na okolje in 
družbo

Organizatorji smo opredelili  in izmerili vse pomembnejše vplive 
Convente na okolje in družbo.

1

Menedžement > 
strateško

Cilji in akcijski 
načrt

V zvezi z najpomembnejšimi vplivi na okolje in družbo smo si zastavili 
cilje za zmanjšanje škodljivih in povečanje koristnih vplivov Convente, 
ter pripravili akcijski načrt z ukrepi za njihovo doseganje. Akcijski načrt 
dopolnjujemo vsako leto. 

1

Menedžement > 
strateško

Odgovorna oseba Organizator je imenoval odgovorno osebo za izvajanje trajnostne 
politike in akcijskega načrta (»zelenega vodjo«) in ji po potrebi dodelil 
zeleno ekipo.

1

Menedžement > 
strateško

Spremljanje in 
dopolnjevanje 
izvajanja

Organizatorji Convente redno spremljamo izvajanje akcijskega načrta 
in ga po potrebi dopolnjujemo. Kriterije letno nadgrajujemo na osnovi 
merjenja ogljičnega odtisa dogodka (Climate Partner). 

1

Menedžement > 
strateško

Kazalniki Organizator je s pomočjo kazalnikov meril doseganje zastavljenih ciljev. 2

Menedžement > 
strateško

Skladnost z 
zakonodajo, 
kodeksi in 
zahtevami

Organizacija dogodka je potekala skladno z zakonodajo, etičnimi 
kodeksi ter zahtevami krovnih organizacij.

1

Menedžement > 
strateško

Mednarodni 
standardi

Sistem menedžmenta Convente je izpolnjeval kriterije vsaj enega izmed 
standardov za organizacijo trajnostnih dogodkov (BS, ISO) (opravljena 
zunanja presoja ali pridobljen certifikat).

3

Menedžement > 
usposabljanje

Seznanitev 
s politiko in 
ravnanjem

Zaposleni, partnerji Convente in prostovoljci so bili seznanjeni s 
trajnostno politiko ter z ravnanjem, ki se pri organizaciji dogodka 
spodbuja oz. podpira (vključno z razlogi za organizacijo takšnega 
dogodka in načini, na katere lahko vsak posameznik zmanjša škodljive 
vplive na okolje).

1

Menedžement > 
usposabljanje

Usposobljenost 
za izvajanje 
akcijskega načrta

Zaposleni, partnerji Convente in prostovoljci so bili usposobljeni za 
izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta, ki so se nanašali na njihovo 
delovno mesto oz. funkcijo.

1

Menedžement > 
komuniciranje

Komuniciranje na 
spletni strani 

Vse informacije in orodja za trajnostno organizacijo dogodkov so 
brezplačno objavljeni na spletni strani projekta Conventa.

1
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Dodatne informacije in viri: 
Umanotera – Priročnik za organizacijo trajnostnih dogodkov (https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2014/08/
Umanotera_Cista-zmaga_prirocnik_FINAL.pdf)
Umanotera – Kriteriji za organizacijo trajnostnih dogodkov (https://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-aktivnosti/
cista-zmaga/)
Net Zero Carbon Events: An industry initiative to address climate change (https://netzerocarbonevents.org/)
Net Zero Carbon Events: Latest Information and Resources (https://netzerocarbonevents.org/resources/)

Ali veš? 
Z znižanjem temperature v pisarni za 1°C se lahko zmanjša poraba energije za 6 odstotkov. 
Vir: https://www.umanotera.org/

Komuniciranje6.3.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Letni komunikacijski načrt 
2. Letno poročilo o napredku 
3. Digitalizacija komuniciranja
4. Merjenje ogljičnega odtisa komuniciranja 
5. Odprtokodni priročnik, ki ga ravnokar prebirate 

PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Dobro industrije srečanj kot celote je glavno komunikacijsko izhodišče organizatorjev Convente. 
Komuniciranje projekta Conventa poteka na več ravneh, največji del pa poteka na medosebnem nivoju. Verjamemo 
v iskreno, vključujoče in odprtokodno komuniciranje. Slednje opolnomoči vse prejemnike in jim daje koristna orodja 
in nasvete pri uvajanju trajnostnega življenjskega sloga na različnih nivojih organizacije dogodkov. V zadnjem času 
se posebej posvečamo komuniciranju regenerativnih učinkov industrije srečanj in najbolj problematičnemu delu naše 
ogljične enačbe, transportu. Bistveno priporočilo glede komuniciranje pa je, da vanj vključujemo dejstva in številke 
in se izogibamo kakršnikoli obliki zelenega zavajanja. Cilj bomo dosegli samo, če bo komuniciranje odražalo in 
predstavljalo resnična prizadevanja zelenega tima Convente. 

Menedžement > 
komuniciranje

Komuniciranje v 
mobilni aplikaciji

Vse informacije in orodja za trajnostno organizacijo dogodkov so 
brezplačno objavljeni v mobilni aplikaciji projekta Conventa. 

1

Menedžment > 
spremljanje

Poročilo o 
realizaciji

Po končanem dogodku je bilo pripravljeno in objavljeno poročilo o 
realizaciji akcijskega načrta in doseganju ciljev s predlogi za izboljšave.

1

Menedžment > 
spremljanje

Ogljični odtis Za dogodek je bil izračunan ogljični odtis. 3

Menedžment > 
spremljanje

Ogljična izravnava Za izpuste toplogrednih plinov zaradi organizacije in izvedbe dogodka 
je bila kupljena ogljična izravnava. 

3

https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2014/08/Umanotera_Cista-zmaga_prirocnik_FINAL.pdf
https://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-aktivnosti/cista-zmaga/
https://netzerocarbonevents.org/
https://netzerocarbonevents.org/resources/
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PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA KOMUNICIRANJE STOPNJA 

Komuniciranje > 
menedžment

Komunikacijsko 
poslanstvo 

Conventa ima komunikacijsko moč, da gradi poti za sodelovanja, 
odpira drugačne pristope in ima nepogrešljiv vpiv na uspešnost 
prehoda v trajnostno prihodnost. To moč izkorišča pozitivno 
odprtokodno. 

1

Komuniciranje > 
menedžment

Komunikacijski načrt 
za trajnostne vidike

Za Convento je bil pripravljen komunikacijski načrt za promoviranje 
njenih trajnostnih elementov, ukrepi za izvajanje komunikacijskega 
načrta so bili vključeni v akcijski načrt dogodka.

1

Komuniciranje > 
menedžment

Komunikacijski načrt 
za trajnostne vidike

Komunikacija Convente je usmerjena v promocijo družbenih, 
gospodarskih in okoljskih koristi Convente z namenom spodbujanja 
odgovornega vedenja vseh deležnikov Convente.

1

Komuniciranje > 
menedžment

Nagrajavanje Conventa nagrajuje trajnostne prakse. Trajnostni projekti morajo 
postati najbolj cenjena družbena in gospodarska sila, ki soustvarja 
novo gospodarsko, planetarno in družbeno realnost.

1

Komuniciranje > 
menedžment

#changethebrief Organizatorji Convente na področju komuniciranja sledimo pobudi 
#changethebrief. Ta spodbuja promocijo trajnostnih potrošniških 
prepričanj, življenjskih stilov in praks, ki pomagajo premoščati tako 
podnebno kot družbeno krizo. Ključni elementi so bolje jesti, bolje 
kupovati, bolje potovati, manjša poraba, manj odpadkov in varovanje 
narave. 

1

Komuniciranje > 
menedžment

Medijski plan Medijski plan Convente je pripravljen na osnovi poznavanja ogljičnih 
odtisov različnih medijev in kanalov. Conventa prvenstveno izbira 
medijske partnerje z nizkim ogljičnim odtisom.

1

Komuniciranje > 
izvedba

Komunikacijska 
orodja za trajnostne 
elemente

Komunikacijska orodja (spletna stran, družabna omrežja, celostna 
podoba, sporočila in konference za medije, komunikacija z 
udeleženci, komunikacija na dogodku ipd.) so bila uporabljena za 
promocijo trajnostnih elementov Convente.

1

Komuniciranje > 
izvedba

Komunikacijski 
potencial za 
ozaveščanje o 
trajnostnem razvoju

Organizator je izkoristil komunikacijski potencial Convente in je 
zunanje deležnike ozaveščal o načelih trajnostnega razvoja ter 
aktivno spodbujal k okoljsko in družbeno odgovornemu ravnanju 

1

Komuniciranje > 
izvedba

Komunikacijske 
kampanje 
sponzorjev

Pomembni partnerji in sponzorji projekta Conventa so svojo 
komunikacijsko kampanjo osnovali na promoviranju trajnostnih 
elementov in principov trajnostnega razvoja.

3

Komuniciranje > 
izvedba

Zavajajoče 
komuniciranje

Organizator in njegovi partnerji v zvezi z organizacijo trajnostnega 
dogodka niso zavajajoče komunicirali (okoljsko zavajali, neetično 
oglaševali ipd.).

1

Komuniciranje > 
izvedba

Prenos znanja in 
izkušenj

Organizator je svoje znanje in izkušnje glede trajnostnih elementov 
dogodka delil z drugimi organizatorji dogodkov v Sloveniji, regiji in 
širše. 

3

Komuniciranje > 
izvedba

Prenos znanja in 
izkušenj

Organizator ima v pisarni zeleni kotiček, kjer vzpodbuja zaposlene 
k uporabi principa 7R (Rethink (premisli) / Reduce (zmanjšaj) / Reuse 
(ponovno uporabi) / Recycle (recikliraj)/ Refuse (zavrni) / Recreate 
(ponovno ustvari) / Regenerate (regeneriraj)

1

Komuniciranje > 
izvedba

Komunikacijska 
orodja 

Organizator uporablja za neposredno komuniciranje one2one 
sestankov posebno mobilno aplikacijo, ki omogoča brezpapirno 
komuniciranje 

1

Komuniciranje > 
izvedba

Komunikacijska 
orodja 

Vsi katalogi in vodiči po Conventi so pripravljeni v e-obliki  1

Komuniciranje > 
izvedba

Navodila za 
osebe z omejeno 
mobilnostjo

Na komunikacijskih orodjih za dogodek so bila navedena navodila za 
sprejem oseb s posebnimi potrebami (če je sprejem mogoč).

1

Komuniciranje > 
izvedba

Redno poročanje o 
izvajanju

Organizator je z rednim poročanjem o izvajanju akcijskega načrta 
in izpolnjevanju trajnostnih ciljev spodbujal okoljsko in družbeno 
ozaveščenost ter odgovorno ravnanje zaposlenih in prostovoljcev.

1

Dodatne informacije in viri: 
Change The Brief (https://www.changethebrief.org/)
WFA – Globalne smernice za trajnostne trditve (https://eaca.eu/wp-content/uploads/2022/11/Global-Guidance-on-
Environmental-Claims-2022-1.pdf)

https://www.changethebrief.org/
https://eaca.eu/wp-content/uploads/2022/11/Global-Guidance-on-Environmental-Claims-2022-1.pdf
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Ali veš? 
Če zmanjšate sliko za 10 odstotkov (od sprva predvidene velikosti), boste pri črnilu prihranili 19 odstotkov. 
Če se slika zmanjša za polovico, se poraba črnila zmanjša za 75 odstotkov. Večina strank bo sprejela vsaj 
10-odstotno zmanjšanje velikosti slike.
Vir: https://27.bio.si/

Marketing6.4.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Transparentna cenovna politika 
2. Merjenje zadovoljstva vabljenih gostov 
3. Merjenje zadovoljstva razstavljavcev
4. Spoštovanje GDPR zakonodaje 
5. Opozarjanje na SCAM 

PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Vlogo marketinga razumemo predvsem v kontekstu družbene odgovornosti. To najlažje ponazorimo z vprašanjem, 
»kaj marketing Convente prispeva k reševanju temeljih izzivov industrije srečanj«. Zeleni tim Convente verjame, da 
lahko vpliva na preprečevanje negativnih vplivov na okolje, spoštovanje človekovih pravic in zmanjšanje kakršnihkoli 
neželenih socialnih posledic. Marketing Convente razumemo tudi v kontekstu orodja za reševanje širših družbenih 
vprašanj industrije srečanj kot so hibridizacija in digitalizacija industrije. Družbena odgovornost pa je predvsem 
moralna, etična, družbeno koristna in odgovorna. Zato je marketing Convente tudi marketing z namenom. Ne delamo 
marketinga samo za zaslužek, temveč za osveščanje. 

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA MARKETING STOPNJA 

Marketing > 
izvedba

Cena za 
sodelovanje 

Cena za sodelovanje je po mnenju razstavljavcev pravična, kar 
organizator meri z vsakoletno anketo o zadovoljstvu (vsaj 80 % 
razstavljalcev meni, da kakovost odgovarja ali presega plačano ceno)

1

Marketing > 
izvedba

Cena za 
sodelovanje 

Cene za sodelovanje na projektu Conventa so popolnoma 
transparentne in za vsako leto objavljene na portalu www.conventa.si 

1

Marketing > 
izvedba

Marketing ROI - 
razstavljalci 

Odgovor na vprašanje, ali je Conventa za razstavljavce nekaj, kar 
potrebujejo, mora biti višji od 90 % (izmerjeno skozi vsakoletno anketo 
med razstavljavci)

1

Marketing > 
izvedba

Marketing ROI - 
vabljeni gostje 

Odgovor na vprašanje, ali je Conventa za vabljene goste nekaj, kar 
potrebujejo, mora biti višji od 90 % (izmerjeno skozi vsakoletno anketo 
med vabljenimi gosti)

1

Marketing > 
izvedba

Marketing ROI -  
analiza 

Analiza zadovoljstva udeležencev poteka na anketiranju vseh 
prisotnih vabljenih gostov in razstavljalcev. Za statistično verjeten 
vzorec šteje anketa z min. 50 odstotno stopnjo odgovorov 

1

Marketing > 
izvedba

Etični marketing - 
vsebine 

Marketing Convente temelji na iskrenih in preverjenih vsebinah, ki 
niso zavajajoče in so odgovorne do vseh deležnikov

1

Marketing > 
izvedba

Etični marketing - 
direktni marketing 

Direktni marketing projekta Conventa temelji na striktnem spoštovanju 
GDPR zakonodaje (striktno varovanje varstva vseh osebnih podatkov). 

1
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Marketing > 
izvedba

Etični marketing - 
obljube 

Skozi marketing Convente ne dajemo napačnih, zavajajočih in 
neizvedljivih obljub. Zapisane obljube striktno preverjamo skozi 
kazalce vnaprej obljubljenega števila razstavljavcev, vabljenih gostov 
in sklenjenih sestankov 

1

Marketing > 
izvedba

Etični marketing - 
scam

Organizator opozarja in zavrača poskuse manipulacije in prodajnih 
postopkov, ki bi lahko omajali zaupanje vseh partnerjev in jih poznamo 
kot "scam". O tem tudi redno obvešča javnost. 

1

Marketing > 
izvedba

Etični marketing - 
transparentnost 

Organizator z vsemi deležniki komunicira jasno, odprto in spoštljivo. 
V to sodi tudi jasna obrazložitev vseh tveganj (primer koronakrize in 
projekt #safeconventa). V ta sklop sodi tudi sprejem konstruktivne 
kritike. 

1

Marketing > 
izvedba

Etični marketing - 
okolje 

V okviru marketinških kampanj Convente se organizator trudi 
osveščati o nujnosti varovanja okolja skozi strokovne članke, družabna 
omrežja in vse promocijske kanale Convente (komuniciranje koncepta 
Conventa 7R) 

1

Marketing > 
izvedba

Transformacija 
industrije 

Marketing projekta skozi celo leto nagovarja izzive regijske industrije 
srečanj na področju transformacije v smeri industrije, bolj odgovorne 
do okolja, udeležencev in vseh deležnikov, kar merimo skozi poseben 
del ankete 

2

Dodatne informacije in viri: 
SA8000:2014 Standard (https://sa-intl.org/resources/sa8000-standard/)
SOZ – Trajnostni oglaševalski kodeks (https://www.soz.si/projekti_soz/trajnostni_oglasevalski_standardi)
Pobuda za implementacijo trajnostnih oglaševalskih standardov (https://www.soz.si/sites/default/files/soz_pobuda_
small.pdf)

Ali veš? 
• Velika večina Slovencev se zaveda pomembnosti varovanja okolja, vendar je le polovica pripravljena plačati 
več za okolju prijazne izdelke in delež še pada.
• Na splošno so starejši bolj naklonjeni varovanju okolja kot mlajši in so tudi pripravljeni plačati več za okolju 
prijazne izdelke.
• Na splošno so ženske bolj naklonjene varovanju okolja kot moški.
• Delež tistih, ki menijo, da so učinki globalnega segrevanja preveč oddaljeni, da bi jih
 skrbelo, narašča (z manj kot 6 % v 2018 na več kot 7 % v prvi polovici 2021).
Vir: TGI 2018-2021 (Mediana)

Prizorišča dogodka Conventa6.5.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Dostopnost prizorišča 
2. Energetska učinkovitost 
3. Ravnanje z odpadki 
4. Digitalizacija poslovanja 
5. Odgovorno upravljanje dogodkov 

https://sa-intl.org/resources/sa8000-standard/
https://www.soz.si/projekti_soz/trajnostni_oglasevalski_standardi
https://www.soz.si/sites/default/files/soz_pobuda_small.pdf
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PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Prizoriščem, na katerih poteka Conventa, priporočamo, da čimprej vzpostavijo zeleni tim in da se sistematično lotijo 
zmanjševanja ogljičnega odtisa. Za začetek je ključen izračun ogljičnega odtisa prizorišča. Ker gre za kompleksno 
področje, svetujemo, da začnete z merjenjem neposrednih emisij, zlasti porabo energije, vode in količino odpadkov. 
Pomembno je tudi merjenje posrednih emisij kot so prevozi zaposlenih na delo, poslovna potovanja in druge emisije 
iz dejavnosti. Prizorišča morajo spremljati tudi delež energije iz obnovljivih virov. Pri tem priporočamo, da ogljični odtis 
izračunate v skladu s smernicami ISO 14064-1.

Posebej opozarjamo na primerno velikost prostorov za dogodke, saj preveliko ali premajhno prizorišče povzroča 
nepotrebne stroške pri ogrevanju ali hlajenju. Pri tem sledite nemškim standardom DIN: 

• Neto površina na udeleženca pri postavitvi dvorane v obliki kina je minimalno 1 m2/udeleženca (1,2 m2 = DIN 15906)
• Neto površina na udeleženca pri postavitvi dvorane v obliki razreda je minimalno 1,4 m2/udeleženca (1,6 m2 = DIN 

15906)
• Neto površina na udeleženca pri postavitvi dvorane v obliki U postavitve je minimalno 1,6 m2/udeleženca(1,8 m2 = 

DIN 15906)

Organizatorji Convente posebej vzpodbujamo vsa prizorišča, da uvedejo tehhnološko napredne sisteme ločevanja 
odpadkov. 

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA PRIZORIŠČA DOGODKA STOPNJA 

Prizorišča 
dogodka > 
management

Prednost 
sodelovanja s 
partnerji 

Pri izbiri prizorišč organizatorji dajemo prednost partnerjem, ki so skozi 
vrsto let vključeni v projekt Conventa 5R/7R in s svojim ravnanjem 
prispevajo k trajnostnim ciljem Convente.

1

Prizorišča 
dogodka > 
management

Najem učinkovitih 
objektov

Organizator daje prednost prizoriščem, ki uporabljajo učinkovite 
vodne tehnologije, zmanjšujejo porabo in onesnaženje vode, če 
takšna infrastruktura obstaja 

2

Prizorišča 
dogodka > 
management

Zeleni tim Prizorišče ima jasno postavljene trajnostne cilje ter zapisano 
trajnostno strategijo, ki jo vodi zeleni tim kot skupina za trajnostno 
transformacijo.

2

Prizorišča 
dogodka > 
management 

Vzpodbujanje 
zaposlenih 

Organizator vzpodbuja prizorišče dogodka k vzpostavitvi sistema za 
usposabljanje in nagrajevanje zaposlenih, ki prispevajo k trajnostni 
transformaciji prizorišča 

1

Prizorišča 
dogodka > 
management 

Merjenje ogljičnega 
odtisa 

Prizorišče zagotavlja ustrezne kvalitativne in kvantitativne podatke za 
merjenje ogljičnega odtisa na vseh področjih merjenja.

1

Prizorišča 
dogodka > 
management 

Certificiranje Organizator daje pri izbiri prizorišč prednost prizoriščem, ki imajo 
mednarodno pridobljene certifakte kot so LEED, ISO 14001 in drugi.

2

Prizorišča 
dogodka > 
management 

Trajnostna 
dostopnost 

Prizorišče ima izdelan načrt trajnostne dostopnosti, ki je javno 
objavljen in skomuniciran preko spletne strani prizorišča in direktno z 
udeleženci.

1

Prizorišča 
dogodka > 
management 

Dostopnost javnega 
transporta 

Prizorišče je povezano z javnim transportnim sistemom, ki je dobro 
označen. Postajališče javnega transporta od vhoda v prizorišče ni 
oddaljeno več kot 100 metrov. 

1

Prizorišča 
dogodka > 
management 

Elektronsko 
upravljanje 

Prizorišče ima uveden celovit sistem elektronskega upravljanja 
dokumentov. Celotna komunikacija z organizatorji Convente je 
digitalizirana in brezpapirna.

2

Prizorišče 
dogodka > 
izvedba

Prednost uporabi 
obstoječih objektov

Pri izbiri prizorišč dajemo prednost uporabi obstoječih prizorišč, pred 
izgradnjo začasne infrastrukture.

1

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Lokacija za 
najkrajše poti

Organizator Convente je izbral lokacijo dogodka tako, da je v največji 
možni meri skrajšal poti za vabljene goste in rastavljavce.

2
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Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Kolesarnica Prizorišče ima dobro urejeno in varovano  parkirišče za kolesa 
(kolesarnico), ki je na voljo tako za zaposlene kot za udeležence.

3

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Polnilnice za vozila Prizorišče zagotavlja polnilnico/e za električna vozila. 3

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Odgovorne parkirne 
storitve

Prizorišča zagotavljajo odgovorne parkirne storitve (brez škodljivih 
vplivov na tla, rodovitno prst, rastline, živali, normalno delovanje 
lokalne skupnosti ipd.).

2

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Reciklaža in 
ponovna uporaba

Prizorišče ima vzpostavljen sistem vračanja vseh materialov, ki 
ostanejo po dogodku in ima sklenjene pogodbe z ustreznimi 
inštitucijami za prevzem in recikliranje.

2

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Učinkovita raba 
energije 

Organizator je prizorišča opozoril na Pravilnik o učinkoviti rabi energije 
v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ)

1

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Učinkovita raba 
energije 

Prizorišče je organizatorju zagotovilo natančne in verodostojne 
podatke o porabi energije v času dogodka, ki jih potrebuje za izračun 
ogljičnega odtisa dogodka. 

1

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Učinkovita raba 
energije 

V času priprave dogodka prizorišče zagotavlja 50 % manjšo porabo 
energije na račun zmanjšanja osvetlitve, segrevanja in ohlajevanja in 
uporabe drugih energetsko potratnih naprav.

1

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Učinkovita raba 
energije 

Prizorišče povsod, kjer je možno, uporablja varčno LED razsvetljavo. 
Vsaj 70 % prizorišča je osvetljeno z LED sijalkami.

2

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Učinkovita raba 
energije 

Prizorišče ima urejen sistem inteligentnega energetskega upravljanja, 
ki prizorišče uvršča v kategorijo pametnih zgradb.

3

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Učinkovita raba 
energije 

Prizorišče ima zagotovljen lasten vir električne energije iz obnovljivih 
virov (sončna elektrarna, geotermalna energija, etc.). 

3

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Učinkovita raba 
energije 

Prizorišče omogoča maksimalen izkoristek dnevne svetlobe 1

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Energetsko varčna 
oprema 

Izbrana prizorišča uporabljajo energetsko varčno električno in ITKT 
opremo in to lahko potrdijo z uradno priznanimi znaki za okolje 
(Energy Star in podobno)

3

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Trajnostna nabavna 
politika

Prizorišče ima izdelan načrt trajnostne nabavne politike, ki opredeljuje, 
da imajo pri naročanju prednost zdravi in okolju manj škodljivi izdelki 
in storitve (z okoljskimi znaki, lokalni, ekološki, sezonski, z manj 
odpadki) ter pravični odnosi v dobavni verigi (pravična trgovina).

1

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Uporaba plastike Prizorišče si prizadeva za minimalno uporabo plastike (plastične 
oznake, dekoracija, plastični kozarčki, plastične torbe za udeležence, 
...)

1

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Uporaba polistirena Prizorišče si prizadeva za popolno prepoved označevalnih napisov, ki 
so izdelani iz polisterena ali drugih plastičnih materialov. 

1

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Uporaba čistil Prizorišče uporablja za čiščenje certificirana ekološka čistila prijazna 
okolju (Ecolabel in podobno) in skrbi za nadzor nad porabo čistil 

1

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Prizorišče ima 
navodila za 5R

Prizorišča dogodka imajo izdelana navodila za zmanjševanje, ponovno 
uporabo in ločeno zbiranje odpadkov. 

1

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Izračun količine 
odpadkov

Prizorišče zagotavlja natančen izračun količine odpadkov na dogodku, 
ki vključuje količine odpadkov za recikliranje,  ponovno uporabo in 
odpad 

2

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Točka za recikliranje Prizorišče zagotavlja vsaj eno točko za recikliranje odpadkov v okviru 
dogodka, vključno z jasnimi navodili glede recikliranja in informacijami 
o upravljanju z recikliranimi odpadki. 

1

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Učinkovita raba 
vode 

Organizator je prizorišča opozoril na učinkovito izrabo vodnih 
tehnologij, ki zmanjšujejo porabo in onesnaženje vode (zbiranje in 
uporaba deževnice, odzračevalniki, varčne pipe, tuši in izplakovalniki 
ipd.) - vsaj dva ukrepa.

1
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Dodatne informacije in viri: 
ISO 14001:2015(en) Environmental management systems (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:en)
ISO 20121 Sustainable Events Standard (https://www.iso.org/iso-20121-sustainableevents.html)
UK Green Building Council: Guide to Scope 3 Reporting in Commercial Real Estate (https://www.ukgbc.org/ukgbc-
work/scope-3-reporting-in-commercial-real-estate/)

Ali veš? 
S t. i. alternativnimi viri električne energije, ki izkoriščajo energijo vetra, energijo sončnega obsevanja 
ipd., pridobimo okoli 2 odstotka električne energije. Uporaba obnovljivih virov energije je temelj 
krožnega gospodarstva.
Vir: https://ekosola.si/

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Učinkovita raba 
vode 

Prizorišče ima vzpostavljen sistem ponovne uporabe odpadne vode. 3

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Vodni pitniki Prizorišča udeležencem omogočajo dostop do zdrave pitne vode, ki 
jo lahko napolnijo v steklenice za večkratno uporabo (pitniki)

2

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Optimizacija rabe 
vode 

Uporaba vode sledi naslednjim standardom: splakovanje v straniščih 
je omejeno na 4,8 litrov na cikel; pretok tušev je omejen na 7,6 litra na 
minuto; pretok vode iz pip je 2,7 litra na minuto. 

2

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Upoštevanje 
naravne in kulturne 
dediščine

Pri pripravi prizorišča dogodka in infrastrukture je organizator 
upošteval lokalno kulturo in naravno dediščino.

2

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Upoštevanje 
občutljivih naravnih 
območij

Prizorišča dogodka, zlasti za družabne dogodke, so umeščena zunaj 
občutljivih naravnih območij. 

1

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Strategija varovanja 
okolja prizorišč 

Izbrana prizorišča dogodka imajo izdelano strategijo varovanja okolja 
na nivoju zaposlenih, naročnikov in kongresnih gostov 

3

Prizorišče 
dogodka  > 
izvedba

Upoštevanje 
občutljivih naravnih 
območij

Prizorišče izvaja vsaj eno od naslednjih praks za izboljšanje biotske 
raznovrstnosti: zelene strehe, urbano čebelarstvo, vertikalni vrtovi, 
biofilni dizajn. 

3

Razstavna oprema6.6.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Lokalni dobavitelji in lokalni materiali 
2. Ponovna uporaba razstavne opreme 
3. Okolju prijazni materiali 
4. Koncept pack-in, pack-out
5. Prepoved plastike

PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Legendarne lesene gajbice so postale zaščitni znak Convente in na svojevrsten način odražajo prizadevanja na 
področju ponovne uporabe obstoječih razstavnih elementov. Uporaba materialov z nizkim okoljskim odtisom, ponovna 
uporaba, recikliranje in osredotočenost na lokalno predstavljajo srce ukrepov na tem področju. Veliko virov emisij CO2 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:en
https://www.iso.org/iso-20121-sustainableevents.html
https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/scope-3-reporting-in-commercial-real-estate/


B
re

z 
vz

tr
aj

no
st

i n
i t

ra
jn

os
ti 

Pr
iro

čn
ik

 z
a 

iz
ve

db
o 

re
ge

ne
ra

tiv
ni

h 
do

go
dk

ov

22

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA RAZSTAVNO OPREMO STOPNJA 

Razstavna oprema 
> izvedba

Ponudniki razstavne 
opreme 

Organizator razstavno opremo naroča pri lokalnih ponudnikih. 1

Razstavna oprema 
> izvedba

Konstrukcija stojnic Organizator daje prednost konstrukciji stojnic za večkratno uporabo  
(lesene gajbice, ipd).

1

Razstavna oprema 
> izvedba

Razstavno pohištvo Razstavno pohištvo je namenjeno večkratni uporabi. 1

Razstavna oprema 
> izvedba

Odprava tapisona Na razstavnih hojnicah ne uporabljamo tapisona za večkratno 
uporabo.

1

Razstavna oprema 
> izvedba

Tapisoni na hojnicah Razstavne prostore opremljamo s kakovostnimi  talnimioblogami 
(heuga), ki so namenjene večkratni uporabi.

1

Razstavna oprema 
> izvedba

Plastika na tapisonih Uporaba zaščitne plastične folije preko tapisonov je na Conventi 
strogo prepovedana.

1

Razstavna oprema 
> izvedba

Oznake 
razstavljalcev 

Oznake razstavljavcev so izdelane iz okolju prijaznih materialov 
(karton za recikliranje, ipd.).

1

Razstavna oprema 
> izvedba

Osvetlitev stojnic Za osvetlitev stojnic se uporablja energetsko varčna svetlobna 
oprema (LED in druge varčne tehnologije).

1

Razstavna oprema 
> izvedba

Uporaba barv Na Conventi je dovoljena izključno uporaba ekoloških barv z 
minimalnim deležem hitro hlapljivih organskih spojin (VOC).

1

Razstavna oprema 
> izvedba

Promocijske table Promocijske table razstavljavcev so izdelane iz okolju prijaznih 
materialov (karton za recikliranje, ipd).

1

Razstavna oprema 
> izvedba

Označevanje 
trajnostnih akcij 

Vse trajnostne aktivnosti povezane z zmanjševanjem ogljičnega odtisa 
so jasno označene in namenjene širjenju trajnostne zavesti.

1

Razstavna oprema 
> izvedba

Recikliranje 
embalaže 

Kakršnokoli odpadno embalažo, ki je bila uporabljena za postavitev 
razstavnega prostora, je potrebno med procesom reciklirati.

1

Razstavna oprema 
> izvedba

Pack-in / Pack Out Za razstavno opremo sledimo logiki pack-in in pack-out. 1

Razstavna oprema 
> izvedba

Ločevanje 
odpadkov 

Organizator na razstavnem prostoru  za one2one srečanja poskrbi 
za koše za ločeno zbiranje odpadkov in za jasna navodila glede 
ločevanja.

1

Razstavna oprema 
> izvedba

Darila iz okolju 
prijaznih materialov 

Organizator vzpodbuja vse razstavljavce, da ne uporabljajo daril za 
udeležence iz okolju nesprejemljivh materialov, predvsem plastike.

1

Razstavna oprema 
> izvedba

Uporaba digitalnih 
orodij promocije 

Organizator spodbuja razstavljavce, da uporabljajo digitalna orodja za 
promocijo in v največji možni meri zmanjšujejo količino nepotrebnih 
odpadkov po dogodku. 

1

Dodatne informacije in viri: 
The Slovenian design biennale BIO (https://27.bio.si/)

je tudi skritih in se jih na prvi pogled ne zavedamo. Velik problem predstavljajo talne obloge za enkratno uporabo. Na 
Conventi smo se jim odrekli zaradi res velikega ogljičnega odtisa. Prepovedali smo uporabo plastičnih folij, s katerimi 
so prekriti pred prvo uporabo. Zeleni tim Convente priporoča, da se izogibamo vsem razstavnim elementom, ki so 
nastali na osnovi nafte in ki jih je zelo težko reciklirati, kot so plastika, polistiren in PVC za enkratno uporabo. 

https://27.bio.si/
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Ali veš? 
Ogljični odtis najpogosteje uporabljenih razstavnih materialov (Enota: kg CO2 e/kg materiala)
0,306 kg  Trdi les
0,39 kg Mavčne plošče
0,681 kg Vezane plošče
1,67 kg Kaljeno steklo
12,36 kg Aluminij (deviški)
Vir: https://27.bio.si/

Naročanje6.7.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Trajnostna nabavna politika Convente 
2. Zeleno naročanje 
3. Lokalni pridelki in izdelki 
4. Pravična trgovina 
5. Izobraževanje sodelavcev in partnerjev

PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Odgovorno naročanje v okviru projekta Conventa ne prinaša samo koristi za okolje, temveč prispeva tudi k izboljšanju 
podobe celotne industrije srečanj v Ljubljani. To je ambiciozen cilj, ki smo si ga zastavili organizatorji skupaj s partnerji 
projekta. Poleg tega pa je okolju prijazen nakup povezan s prihrankom materiala in energije, ter zmanjševanjem 
odpadkov in s tem onesnaževanja. 
Tudi na tem področju so potrebne sistematične vedenjske spremembe. Tipičen primer je tiskanje. Tiskati bi morali 
le najnujnejše dokumente, obojestransko in na 100 % recikliran papir, izdelan brez uporabe klora. Brez stalnega 
izobraževanja in iskanja ustreznih dobaviteljev ni napredka.

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA NAROČANJE STOPNJA 

Naročanje > 
menedžment

Trajnostna nabavna 
politika

Organizator je pripravil trajnostno nabavno politiko in je ukrepe za 
njeno izvajanje vključil v akcijski načrt dogodka.

1

Naročanje > 
menedžment

Trajnostna nabavna 
politika

V trajnostni nabavni politiki je jasno izpostavljen princip, po katerem 
pred vsako nabavo dobro razmislimo, ali izdelek oz. storitev res 
potrebujemo in preverimo, ali se nabavi lahko izognemo z izposojo ali 
izmenjavo.

1

Naročanje > 
menedžment

Trajnostna nabavna 
politika

Trajnostna nabavna politika opredeljuje, da imajo pri naročanju 
prednost zdravi in okolju manj škodljivi izdelki in storitve (z okoljskimi 
znaki, lokalni, ekološki, sezonski, z manj odpadki) ter pravični odnosi v 
dobavni verigi (pravična trgovina).

1

Naročanje > 
menedžment

Kriteriji, strožji od 
zelenega javnega 
naročanja

Kriteriji za trajnostno naročanje so na področjih, ki so za dogodek 
smiselna, enaki ali strožji od kriterijev za zeleno javno naročanje.

2

Naročanje > 
menedžment

Izobraževanje o 
trajnostni nabavni 
politiki

Organizator je svoje zaposlene in sodelavce, ki naročajo izdelke in 
storitve, izobrazil o vsebini trajnostne nabavne politike in ukrepih za 
trajnostno naročanje ter o znakih za okolju manj škodljive izdelke in 
pravično trgovino.

1



B
re

z 
vz

tr
aj

no
st

i n
i t

ra
jn

os
ti 

Pr
iro

čn
ik

 z
a 

iz
ve

db
o 

re
ge

ne
ra

tiv
ni

h 
do

go
dk

ov

24

Dodatne informacije in viri: 
European Green Office (https://www.eugreenoffice.eu/)
Energy Star Products (https://www.energystar.gov/)
Priročnik evropske zelene pisarne (https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2014/11/Priro%C4%8Dnik-Evropske-
zelene-pisarne.pdf)

Naročanje > 
izvedba

Brez nepotrebne 
nabave

Organizator je pri izvedbi dogodka upošteval princip trajnostne 
nabavne politike in ni po nepotrebnem nabavljal.

1

Naročanje > 
izvedba

Prednost okolju 
in družbi manj 
škodljivim izdelkom

Organizator je pri naročanju izdelkov in storitev dal prednosti 
ekološkim, zdravim, lokalnim in sezonskim proizvodom ter proizvodom 
iz sistema pravične trgovine.

2

Naročanje > 
izvedba

Prednost izdelkom 
za ponovno 
uporabo

Organizator se je pri nabavi izogibal izdelkom za enkratno uporabo 
(plastična posoda in pribor, papirna galanterija ipd.) ter embaliranim 
porcijam (hrane, toaletnih izdelkov ipd.) in je dajal prednost izdelkom 
za ponovno uporabo.

2

Naročanje > 
izvedba

Baterije za ponovno 
polnjenje

Organizator v največji možni meri kupuje baterije za ponovno 
polnjenje.

1

Naročanje > 
izvedba

Lokalna podjetja Organizator v največji meri kupuje izdelke lokalnih podjetjih, saj s tem 
zmanjšuje razdaljo, ki je potrebna za dostavo, s čimer se zmanjša 
količina porabljenega goriva.

2

Naročanje > 
izvedba

Več ekoloških živil Pri naročanju catering storitev organizator sledi načelu naročanja vsaj 
15 % ekoloških živil (dokaz je ekološki znak  certifikat).

2

Naročanje > 
izvedba

Sheme kakovosti Pri naročanju catering storitev organizator sledi načelu naročanja vsaj 
20 %  živil iz shem kakovosti (dokaz je ekološki znak  certifikat Izbrana 
kakovost).

2

Naročanje > 
izvedba

Varčna svetila Pri naročanju svetilk organizator sledi načelu naročanja vsaj 90 % vseh 
svetil, ki so uvrščena v najvišji energetski razred (dokaz energetska 
nalepka).

1

Naročanje > 
izvedba

Promocija v dobavni 
verigi

Organizator je po dobavni verigi navzgor (pri svojih dobaviteljih 
in izvajalcih storitev ter sponzorjih) in navzdol (pri obiskovalcih in 
udeležencih) promoviral in uveljavljal načela trajnostne nabave.

3

Ali veš? 
Približno 45 odstotkov količine letnih odpadkov, ki nastanejo v pisarni, je pisarniški papir. 
Vir: https://www.umanotera.org/

Hrana in pijača6.8.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Izbor podnebnega menija 
2. Izobraževanje partnerjev
3. Označevanje jedi 
4. Merjenje odpadne hrane 
5. Zelene inovacije 

https://www.eugreenoffice.eu/
https://www.energystar.gov/
https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2014/11/Priro%C4%8Dnik-Evropske-zelene-pisarne.pdf
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PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Ključno je, da pred vsakoletno izvedbo dogodka organizatorji Convente razmislimo o vrsti hrane, poreklu, potrebnih 
količinah, načinu proizvodnje, načinu postrežbe in ravnanju z ostanki hrane.
Temeljit razmislek s partnerskimi catering podjetji vodi k iskanju odgovornih dobaviteljev, bolj sezonski kulinariki in 
posledično zmanjšanju količine zavržene hrane.  Tudi na tem področju pa se je potrebno zavedati razlik v ogljičnem 
odtisu različnih vrst hrane. To najbolje ponazori naslednja primerjava (enota: kg CO2 na porcijo, vir Univerza v 
Michiganu): 

2,99 kg Goveje meso 
1,11 kg Sir 
0,78 kg Svinjina 
0,57 kg Perutnina 
0,40 kg Jajca 

Veliko prednost ima torej hrana rastlinskega izvora, ki ima veliko manjši ogljični odtis kot mleko in meso. Z odločitvijo 
za pretežno rastlinsko hrano lahko Conventa prispeva k blaženju podnebnih sprememb. K temu bi dodali še lokalno 
pridelano hrano, ki prepotuje manj kilometrov z njive do mize.

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA HRANO IN PIJAČO STOPNJA 

Hrana in pijača > 
menedžment

Podnebju prijazen 
catering 

Pred vsakoletno izvedbo dogodka organizatorji Convente razmislimo 
o vrsti hrane, poreklu, potrebnih količinah, načinu proizvodnje, načinu 
postrežbe in ravnanju z ostanki hrane. 

1

Hrana in pijača > 
menedžment

Kulinarična vizija 
Convente 

Kulinarična ponudba Convente je podnebju prijazna. To pomeni, da 
je večinoma rastlinskega izvora, pridelana na sonaraven - ekološki 
ali biodinamičen način, hrana, ki ne pristane med odpadki, sezonska, 
pridelana lokalno ter kupljena čim bolj neposredno, čim manj 
predelana in čim manj zapakirana. 

2

Hrana in pijača > 
menedžment

Ozaveščanje 
deležnikov

Organizator je notranje in zunanje deležnike ozaveščal o prednostih 
hrane in pijače z manjšim okoljskim odtisom (lokalne, sezonske, 
ekološke) in iz sistema pravične trgovine.

2

Hrana in pijača > 
menedžment

Merjenje količine 
odvržene hrane

Catering podjetja, s katerimi sodeluje Conventa, morajo dokumentirati 
količino vse odvržene hrane in načrtovati njeno zmanjšanje. Podatke 
morajo posredovati organizatorjem v dveh dneh po zaključku 
dogodka. 

2

Hrana in pijača > 
menedžment

Alergeni in 
prepovedane 
sestavine 

Catering podjetja, s katerimi sodeluje organizator, spremljajo in 
vzdržujejo vse informacije  o sestavinah in predvsem alergenih, ki jih 
vsebujejo strežena živila. 

1

Hrana in pijača > 
menedžment

Posebne 
prehranske zahteve 

Catering podjetja, s katerimi sodeluje organizator, zagotovijo jedi v 
skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami, kot so jih v prijavnici 
označili udeleženci. Organizator posreduje podatke gostincem 
najmanj en teden pred dogodkom. 

1

Hrana in pijača > 
menedžment

Izobraževanje 
osebja 

Zaposleni v catering podjetju morajo biti usposobljeni informirati goste 
o dejavnostih in principih trajnostnega managementa Convente. 

1

Hrana in pijača > 
izvedba

Spodbujanje 
zdrave prehrane in 
pravičnih odnosov

Organizator je z nabavo hrane in pijače in s komunikacijskimi 
aktivnostmi aktivno spodbujal zdravo prehrano in pravične odnose 
v dobavni verigi (ekološko, sezonsko, lokalno, iz sistema pravične 
trgovine, sveže, manj nasičenih maščob, manj sladkorja, sadje in 
zelenjava, žita).

2

Hrana in pijača > 
izvedba

Več ekoloških živil Pri naročanju catering storitev organizator sledi načelu naročanja vsaj 
15 % ekoloških živil (dokaz je ekološki znak ali certifikat).

2

0,32 kg Mleko 
0,07 kg Riž 
0,05 kg Stročnice 
0,03 kg Korenje 
0,01 kg Krompir 
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Hrana in pijača > 
izvedba

Sheme kakovosti Pri naročanju catering storitev organizator sledi načelu naročanja 
vsaj 20 %  živil iz shem kakovosti (dokaz je ekološki znak ali certifikat 
Izbrana kakovost).

2

Hrana in pijača > 
izvedba

Lokalna živila Pri naročanju catering storitev organizator sledi načelu naročanja 
vsaj 50 %  lokalnih živil z min. ogljičnim odtisom (dokaz je zaščitena 
geografska označba ali tradicionalna posebnost).

2

Hrana in pijača > 
izvedba

Označevanje jedi Catering podjetje označuje vsa postrežena živila, s posebnim 
poudarkom na ekološkem poreklu, pravični trgovini in shemah 
kakovosti. 

1

Hrana in pijača > 
izvedba

Brezmesne jedi Organizatorji Convente ponujajo čimveč brezmesnih jedi. Izmerjen 
delež mesnih jedi na dogodku ne presega 30 %. 

2

Hrana in pijača > 
izvedba

Nizka vsebnost 
sladkorja

Organizatorji Convente ponujajo čimveč hrane z nizko vsebnostjo 
sladkorja. Izmerjen delež jedi s sladkorjem na dogodku ne presega 10 
%.

2

Hrana in pijača > 
izvedba

Verska in kulturna 
raznolikost 

Organizator zagotavlja hrano, ki temelji na spoštovanju verskih in 
kulturnih raznolikosti. Če je potrebno, to potrjuje tudi z ustreznimi 
certifikati. 

2

Hrana in pijača > 
izvedba

Posoda in pribor za 
večkratno uporabo

Na dogodku sta uporabljena izključno posoda in pribor za večkratno 
uporabo.

3

Hrana in pijača > 
izvedba

Plastična embalaža Catering podjetja, s katerimi sodeluje Conventa, bodo v celoti 
odpravila plastično embalažo in pribor za enkratno uporabo (plastične 
slamice, plastični krožniki, plastični lončki in plastični jedilni pribor).

2

Hrana in pijača > 
izvedba

Trajnostna 
embalaža 

Catering podjetja, s katerimi sodeluje Conventa, namesto plastične 
embalaže uporabljajo papirnate, steklene ali kovinske slamice; 
kartonske krožnike ali krožnike iz naravnih materialov; lončke iz 
papirja in kartona 

2

Hrana in pijača > 
izvedba

Kava iz pravične 
trgovine 

Kava, ki jo strežemo na Conventi, je iz pravične trgovine in se lahko 
pohvali s certifikatom Fairtrade. Ta zagotavlja, da so kavni uvozniki, 
pražarji in trgovci pravično plačani za svoje delo.

2

Hrana in pijača > 
izvedba

Zmanjševanje 
količin odpadkov

Organizator je z nabavo živil, izbiro dobaviteljev in načinom postrežbe 
zmanjšal količino odpadkov od hrane in pijače (brez pakiranja hrane in 
pribora po porcijah, posoda in pribor za večkratno uporabo, ustrezna 
količina nabavljene hrane in pijače ipd.) - vsaj trije ukrepi.

2

Hrana in pijača > 
izvedba

Presežek hrane in 
pijače

Presežek nabavljene hrane in pijače bo razdeljen zaposlenim, 
prostovoljcem, humanitarnim organizacijam ali zavetiščem.

2

Ali veš? 
Prebivalci razvijajočega se sveta zavržejo samo 6–11 kg hrane/osebo letno, v industrializiranih državah pa kar 
95-115 kg /osebo letno. Za proizvodnjo 1,3 milijarde ton zavržene hrane potrebujemo okoli 250 milijard m3 
vode. To je toliko kot je letni pretok reke Volge, ki je najdaljša reka v Evropi. Za proizvodnjo hrane, ki se nikoli 
ne bo pojedla, se uporabi okoli 1,4 milijard hektarjev zemlje. 
To je več kot celotna površina Kitajske.
Vir: https://ekosola.si/

Dodatne informacije in viri: 
Babičina podnebna kuharica, Umanotera (https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2021/11/Babicina-podnebna-
kuharica.pdf)
Vodnik Podnebni meni, Umanotera (https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2021/09/Podnebni-meni-
Umanotera.pdf)
Podnebju prijazna hrana je, Umanotera (https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2022/04/Infografika-
Podnebju-prijaznejsa-hrana.pdf)

https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2021/11/Babicina-podnebna-kuharica.pdf
https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2021/09/Podnebni-meni-Umanotera.pdf
https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2022/04/Infografika-Podnebju-prijaznejsa-hrana.pdf
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Multimedijska oprema in produkcija6.9.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Zelena dispozicija dogodka 
2. Energetsko učinkovita oprema 
3. Ponovna uporaba scenske in druge opreme 
4. LED osvetlitev 
5. Optimizacija priprav na dogodek (generalka)

PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  
Multimedijska produkcija dogodka je z vidika gledalcev najbolj spektakularna in hkrati najbolj skrivnostna z vidika 
dogajanja v zaodrju. Ekipa Convente se je odločila za trajnostno preobrazbo tudi na tem pogosto prezrtem področju, 
kjer še niso postavljeni jasni in konsistentni standardi. Zato bomo kriterije za to področje temeljito dopolnili po izvedbi 
naslednje Convente. Bistveno pa je, da vrednote Convente ponotranijo vsi podizvajalci, ki se trajnostnih vidikov 
pogosto ne zavedajo. Področje izobraževanja in usposabljanja partnerjev je ključno in lahko pomembno prispeva k 
zmanjšanju ogljičnega odtisa.

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA MULTIMEDIJSKO OPREMO IN PRODUKCIJO STOPNJA 

Produkcija – 
management

Zelena dispozicija Tehnični koordinator prireditve pripravi za vse podizvajalce zeleno 
dispozicijo, ki vključuje ukrepe za zmanjšanje okoljskega odtisa 
produkcije. Seznani jih tudi  z modelom Conventa 7R. 

2

Produkcija – 
management

Certificiranje Organizatorji Convente vzpodbujamo izvajalce k pridobitvi 
mednarodno uveljavljenih okoljskih certifikatov na področju 
produkcije dogodkov. 

2

Produkcija - 
management  

Usposabljanje 
zaposlenih 

Partnerji svoje zaposlene izobrazijo za optimalno uporabo 
vseh aparatur in za izklapljanje, ko niso v uporabi ali v polnem 
produkcijskem pogonu. 

1

Produkcija - 
management  

Poročilo o realizaciji Produkcijski partnerji Convente zagotovijo organizatorjem poročilo o 
porabi energije najkasneje v roku 14 dni po dogodku. Partnerji aktivno 
sodelujejo v procesu merjenja ogljičnega odtisa Convente.

1

Produkcija - 
management 

Vzdrževanje 
opreme 

Partnerji zagotavljajo redno vzdrževanje opreme za optimalno in 
energetsko učinkovito delovanje.

1

Produkcija – 
management

Optimizacija naprav Velikost uporabljenih naprav, zlasti LED zaslonov partner prilagaja 
potrebam projekta, saj prevelike aparature trošijo več energije.

1

Produkcija – 
management

Energetska 
učinkovitost 

Partner nakupuje in uporablja elektronsko opremo proizvajalcev, ki je 
certificirana kot energetsko učinkovita (znak Energy Star, TCO, ....).

2

Produkcija - 
izvedba

Zeleni inspicient Organizator Convente v fazi produkcije dogodka zagotovi "zelenega 
inspicienta", ki na zelene prakse ves čas opozarja vse člane 
izvedbene ekipe 

1

Produkcija - 
izvedba

Scenska oprema Organizator skupaj s partnerji zagotavlja, da je 60 % vse scenske 
opreme reciklirane, oziroma takšne za večkratno uporabo.

2

Produkcija - 
izvedba

LED sijalke Kjer je mogoče, partnerji uporabljajo LED ali HMI sijalke namesto 
fluroscentnih in halogenskih. Slednje so namreč veliki porabniki 
energije. 

2

Produkcija - 
izvedba

Moč sijalk Kjer je mogoče, se uporablja sijalke z manjšo močjo npr. D500W 
namesto 650W in upoštevanjem, kakšna moč dejansko zadostuje za 
potrebe dogodka.

2
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Produkcija - 
izvedba

Baterije za ponovno 
polnjenje

Partnerji v največji meri (80 %) uporabljajo baterije za ponovno 
polnjenje in s tem zmanjšujejo količino odpadkov.

1

Produkcija - 
izvedba

Ekološki lepilni trak Partnerji za prekrivanje kablov, označevanje in pričvrstitev opreme 
uporabljajo ekološke lepilne trakove (natronski lepilni trakovi npr. 
gaffer tape Lemark).

2

Produkcija - 
izvedba

Odrske tkanine Partnerji uporabljajo odrske tkanine (dekorativne, projekcijske 
in akustične), ki so izdelane iz 100% recikliranega materiala in to 
dokazuje z ustreznimi certifikati.

3

Produkcija - 
izvedba

Lokalni les V primeru uporabe lesenih odrskih in drugih scenskih elementov 
organizator vzpodbuja uporabo slovenskega lesa z ustreznimi 
certifikati (PEFC, FSC in podobno).

3

Produkcija - 
izvedba

Posebni efekti - 
megla

Aparati za talno meglo, ki delujejo na suhi led, naj bodo obvezno 
atestirani. Suhi led pa naj bo okolju neškodljiv v skladu s smernicami 
HSE COSHH5.

2

Produkcija - 
izvedba

Posebni efekti - 
umetni sneg 

Umeten sneg in konfeti morajo biti izdelani iz recikliranega materiala, 
ki je biološko razgradljiv.

2

Produkcija - 
izvedba

Generalka Partner v sodelovanju z organizatorjem pametno načrtuje uporabo 
opreme v fazi priprav na dogodek. To vključuje omejitve uporabe 
projektorjev, reflektorjev in zvočne opreme v fazi priprave, ko ne 
poteka tonska vaja ali druga oblika generalke.

2

Produkcija - 
izvedba

Optimizacija 
prevozov 

Partner za prevoz opreme uporablja vozila s karseda minimalnim 
ogljičnim odtisom in vsaj v skladu s standardom Euro 6. 

2

Produkcija - 
izvedba

Recikliranje 
elektronske opreme 

Partnerji zagotavljajo organizatorju recikliranje izbrabljene elektronske 
opreme po dogodku. 

2

Produkcija - 
izvedba

Ločevanje 
odpadkov 

Partnerji striktno ločujejo  vse odpadke, ki ostanejo po produkciji in si 
prizadevajo, da z odpadki ustvarijo čim manjši ogljični odtis.

2

Dodatne informacije in viri: 
Julie’s Bicycle is a pioneering not-for-profit (https://juliesbicycle.com/)
Ecostage framework (https://ecostage.online/)
The Theatre Green Book (https://theatregreenbook.com/)
Nemški standard za tekstilne proizvode Oeko-Tex Standard 100 (https://www.oeko-tex.com/en/)

Ali veš? 
Svetilka LED porabi tudi do 40-krat manj električne energije kot primerljivo svetla 
navadna ali halogenska žarnica, njena doba uporabnosti pa je do 1000-krat daljša.
Vir: Slovenska turistična organizacija, Priročnik za hotele za razvoj trajnostnih poslovnih modelov

Hotelske nastanitve6.10.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Certificiranje hotelov 
2. Načrt za zmanjšanje porabe energije 
3. Zelena nabavna veriga 
4. Zmanjšanje odpadkov in ukinitev plastike 
5. Spodbujanje pešačenja in kolesarjenja

https://juliesbicycle.com/
https://ecostage.online/
https://theatregreenbook.com/
https://www.oeko-tex.com/en/
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PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Hotelska namestitev gostov so drugi največji vir ogljičnih izpustov na projektu Conventa. V celotnem izračunu 
predstavljajo 6,1 %. Zavedamo se, za kako pomembno področje gre. Ključno pa se nam zdi, da ima hotel v timu osebo, 
ki je na tem področju usposobljena in lahko aktivno sodeluje pri zmanjševanju ogljičnega odtisa. Z vidika trajnostnega 
upravljanja projekta Conventa priporočamo, da sodelujoči hoteli uredijo in poenotijo postopke zbiranja podatkov o 
porabi energije in vode. To sta najbolj pereči področji, ki imata največji delež v strukturi stroškov. Že striktna uporaba 
LED osvetljave lahko račun za energijo zniža tudi za 20 % in več. Pomembni področji sta še zmanjševanje odpadkov in 
pa vzpostavitev zelene nabavne verige. Ker na Conventi največji problem predstavlja transport udeležencev, so lahko 
hoteli aktivni spodbujevalci promocije pešačenja in kolesarjenja. V ta namem bomo organizatorji pripravili posebna 
priporočila, ki jih bodo hoteli lahko posebej izpostavili in usmerjali naše goste.

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA HOTELSKE NASTANITVE STOPNJA 

Hotelske 
namestitve - 
management 

Partnerji projekta 
Conventa 7R

Pri izbiri hotelov organizatorji dajemo prednost partnerjem, ki so 
skozi vrsto let vključeni v projekt Conventa 7R in s svojim ravnanjem 
prispevajo k trajnostnim ciljem Convente

1

Hotelske 
namestitve - 
management 

Certificiranje Organizatorji Convente vzpodbujamo hotele k pridobitvi mednarodno 
uveljavljenih okoljskih certifikatov za turistične kapacitete.

1

Hotelske 
namestitve - 
management 

Eko marjetica Hotel izpolnjuje vse obvezne kriterije za pridobitev znaka Eko 
marjetica (37 kriterijev). Hotel to ugotovi s pomočjo orodja za 
samoevalvacijo, ki je na voljo na http://www.ekohoteli.mg.gov.si/. Ta 
kriterij ni pogojen z dejansko pridobitvijo certifikata. 

3

Hotelske 
namestitve - 
management 

Usposabljanje 
zaposlenih 

Receptorji in drugi sodelavci, ki so v stiku z gosti Convente, morajo 
biti usposobljeni informirati goste o dejavnostih in zahtevah projekta 
Conventa 7R vezano na hotele. V ta namen se izvede usposabljanje.  

1

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Lokacija hotelov Razdalja med prizoriščem in uradnimi hoteli je minimalna. Za večino 
udeležencev (80%) to pomeni dostopnost peš ali s kolesom.

1

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Lokacija hotelov Hotel ima izdelan zemljevid multimodalne dostopnosti od hotela do 
prizorišč, kjer poteka Conventa. Zaposleni v hotelu te informacije 
delijo z udeleženci dogodka. 

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Promocija hoje in 
kolesarjenja 

Hotel kot obliko gibanja po Ljubljani promovira hojo in kolesarjenje. 
Vključen je v Conventin projekt "Walk the talk". (Walk with the Local)

1

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Nekadilska politika Vsaj 75 % vseh sob v hotelu je nekadilskih. 100 % javnih hotelskih 
površin je nekadilskih. 

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Izposoja koles V hotelu ponujajo gostom možnost najema ali izposoje koles (80 % 
sodelujočih hotelov). 

1

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Polnilnice za vozila Hotel zagotavlja pametne električne polnilne postaje za polnjenje 
električnih vozil.

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Energetska 
učinkovitost 

Organizator daje prednost energetsko učinkovitim hotelom, ki to lahko 
potrdijo tudi z ustreznimi certifikati ali ukrepi na vsaj treh področjih 
(75 % energetsko učinkovitih sijalk, nadzor delovanja klima naprav, 
energetska avtomatizacija, timerji in senzorji,...).

1

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Energetsko 
poročanje 

Hotel sodeluje v izračunu ogljičnega odtisa Convente in zagotavlja 
vse potrebne podatke o porabi energije v času trajanja dogodka 
Conventa. 

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Filtracija prostorov Hotel uporablja visoko zmogljive filtre za prostorsko filtracijo v 
centralnih klimatskih sistemih. Filtri dosegajo standard min. MERV 8. 

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Pametna zgradba Hotel je opremljen s sistemom za avtomatizacijo,  ki omogoča 
učinkovito upravljanje porabe energentov na vseh nivojih, znižanje 
porabe energije ter zmanjšanje stroškov in emisije toplogrednih 
plinov.

3
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Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Energetski razred V hotelskih sobah so nameščeni energetsko učinkoviti mini bari, ki 
sodijo vsaj v energetski razred A, B ali C. 

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Brezplačen fitness 
center

Hotel za goste Convente zagotavlja brezplačno uporabo fitness 
centra in wellnesa, če je ta na razpolago. 

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Hotelska kozmetika Pri izbiri hotelske kozmetike daje hotel prednost tistim, ki so pri svoji 
proizvodnji potrošili manj energije, predvsem izdelkom iz lokalnega 
okolja. 

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Pravična trgovina Če je možno, hotel kupuje izdelke, kot so kava, sladkor, čokolada ipd. 
v pravični trgovini (Fair Trade).

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Zelena nabavna 
veriga 

Hotel ima vzpostavljeno zeleno nabavno verigo, ki temelji na 
nakupovanju lokalne hrane in pijače, po možnosti ekološke. 

3

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Ločeno zbiranje 
odpadkov 

Hotel ima vzpostavljen sistem učinkovitega ločenega zbiranja oziroma 
sortiranja odpadkov, ki omogoča ponovno uporabo ali recikliranje. 

3

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Ločevanje 
odpadkov v sobah 

V hotelu je ločevanje odpadkov  urejeno tudi v hotelskih sobah 
(nameščene so ustrezne posode, ki omogočijo gostom, da ločijo 
odpadke v skladu z lokalnimi ali državnimi sistemi). Hotel je poskrbel 
tudi za navodila glede ločevanja odpadkov. 

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Steklena embalaža Brezplačna voda v hotelskih sobah je postrežena v stekleni embalaži. 
Hotel v ta namen ne uporablja plastenk. 

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Neoporečna voda V hotelu ponujajo gostom zdravstveno neoporečno vodo iz lokalnega 
vodovoda (80 % sodelujočih hotelov). 

1

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Splakovanje stranišč Splakovanje stranišč (vsaj 80 % stranišč porabi za eno splakovanje 
šest litrov ali manj vode).

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Pretok vode Pretok vode iz pip in tušev ne sme presegati 12 litrov na minuto. 2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Menjava brisač Menjanje brisač in rjuh (goste se obvesti o okoljski politiki turističnega 
obrata, po kateri se rjuhe in brisače zamenja na njihovo željo, sicer pa 
avtomatično enkrat tedensko pri nastanitvi nižje kategorije in dvakrat 
tedensko pri višji kategoriji).

1

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Osebe s posebnimi 
potrebami 

V  hotelu so vse površine dostopne osebam s posebnimi potrebami 
(80 % sodelujočih hotelov).

1

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Uporaba plastike V hotelu odločno zmanjšujejo uporabo plastike, ne uporabljajo pa 
plastike za enkratno uporabo (80 % sodelujočih hotelov). 

1

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Okoljske aktivnosti V hotelu aktivno podpirajo aktivnosti, povezane z okoljem, ali pobude 
za razvoj skupnosti, kot so izobraževanje, zdravje in zdravstvena 
varnost, infrastruktura itd. 

1

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Informiranje gostov Hotel gostom Convente ponuja kakovostne informacije o prodajalnah 
z avtentičnimi izdelki, dobrih lokalnih restavracijah in posebnih 
doživetjih, ki temeljijo na lokalni identiteti. 

2

Hotelske 
namestitve - 
izvedba 

Družbena 
odgovornost 

V hotelu ustrezno izpolnjujejo mednarodno, nacionalno in lokalno 
zakonodajo in njihovo politiko korporativne družbene odgovornosti na 
področju okolja, zdravja, varnosti in dela. 

1

Dodatne informacije in viri: 
Priročnik »Environmental Management for Hotels« (https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/environmental-
management-for-hotels/)
Okoljska ocenjevalna metodologija BREEAM (https://bregroup.com/products/breeam/)
EU Marjetica ali okoljska Marjetica (https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home_en)
Standard ISO 14001 – Sistem ravnanja z okoljem (https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html)

https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/environmental-management-for-hotels/
https://bregroup.com/products/breeam/
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home_en
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
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Ali veš? 
V povprečju hotel ustvari 1 kg odpadkov na gosta na noč (vir ITP). Ko to pomnožimo s številom nočitev, je 
strošek precejšen.
Vir: Slovenska turistična organizacija, Priročnik za hotele za razvoj trajnostnih poslovnih modelov

Družbena odgovornost6.11.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Odgovornost do skupnosti 
2. Odgovornost do okolja 
3. Odgovornost do zaposlenih 
4. Odgovornost do partnerjev 
5. Preglednost 

PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Družbena odgovornost se najbolj odraža skozi aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru dveh dodatnih R-jev, ki smo jih v 
naš koncept dodali v  letu 2022 (skupaj uporabljamo 7R-jev). Aktivnosti poustvarjanja ali Recreate in regeneriranja 
ali Regenerate poosebljata ravnanje Convente na področju izboljšanja kakovosti industrije srečanj. To vključuje tudi 
povečanje zadovoljstva vseh deležnikov in nove poslovne priložnosti. Te aktivnosti je potrebno jasno zapisati in 
konkretirizirati. Pomemben del je odprtokoden pristop, ki omogoča, da orodja in metodologijo brezplačno uporabljajo 
partnerji Convente. Na pregleden način so na voljo tudi širši skupnosti industrije srečanj. V prihodnosti bomo še 
več pozornosti namenjali vključevanju mladih v industrijo in njihovemu vstopu na trg dela. To področje so partnerji 
izpostavili kot najbolj pereče, saj posega v kar nekaj pomembnih področij, še posebej pa se navezuje na odgovornost 
do skupnosti.

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST STOPNJA 

Družbena 
odgovornost > 
menedžment

Vključevanje 
lokalnih odgovornih 
ponudnikov

Organizator je opredelil ukrepe za vključevanje in komuniciranje 
lokalnih družbeno in okoljsko odgovornih ponudnikov storitev in 
izdelkov ter jih vključil v akcijski načrt.

1

Družbena 
odgovornost > 
menedžment

Upoštevanje 
lokalnih akterjev

Organizator je v fazi načrtovanja Convente partnerje seznanil z 
načrtovanimi aktivnostmi  in upošteval njihove morebitne pripombe in 
predloge.

1

Družbena 
odgovornost > 
menedžment

Vključevanje 
lokalnih akterjev

Organizator je v fazi načrtovanja Convente v sodelovanju z ustreznimi 
lokalnimi akterji (občino, civilnodružbenimi organizacijami ipd.) 
opredelil cilje v zvezi s pozitivno zapuščino in zmanjšanjem motenj ter 
drugih negativnih vplivov dogodka na lokalno skupnost in jih vključil v 
akcijski načrt.

3

Družbena 
odgovornost > 
menedžment

Cilji in akcijski načrt Organizator je v fazi načrtovanja Convente opredelil cilje v zvezi s 
pozitivno zapuščino dogodka in jih vključil v akcijski načrt.

1

Družbena 
odgovornost > 
menedžment

Varnostna tveganja Organizator je identificiral varnostna tveganja dogodka (izredne 
razmere in nesreče), pripravil načrt za njihovo preprečevanje in 
zmanjšanje njihovega škodljivega vpliva ter ukrepe za njegovo 
izvajanje vključil v akcijski načrt dogodka.

1

Družbena 
odgovornost > 
izvedba

Odprtokodna 
dokumentacija 

Vsa orodja, dokumente in matrike za trajnostno organizacijo dogodka 
organizator deli odprtokodno 

1
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Družbena 
odgovornost > 
izvedba

Seznanitev 
deležnikov s pravili 
obnašanja in 
ravnanja

Organizator je notranje in zunanje deležnike Convente seznanil s 
pravili obnašanja in ravnanja, katerih namen je zmanjšanje motenj in 
drugih negativnih vplivov na lokalno skupnost zaradi dogodka, in jih 
pozval k njihovemu upoštevanju.

1

Družbena 
odgovornost > 
izvedba

Izredne razmere in 
nesreče

Organizator je v primeru dejanskih izrednih razmer ali nesreč ukrepal 
in preprečil ali zmanjšal z njimi povezane škodljive vplive.

1

Družbena 
odgovornost > 
izvedba

Sodelovanje 
s trajnostnimi 
sponzorji

Organizator sodeluje s trajnostnimi sponzorji, ki so pripomogli k 
doseganju trajnostnih ciljev Convente.

3

Družbena 
odgovornost > 
izvedba

Promocija lokalne 
naravne in kulturne 
dediščine

Organizator na Conventi promovira lokalno naravno in kulturno 
dediščino skozi kulturni in spremljevalni program dogodka. 

2

Družbena 
odgovornost > 
izvedba

Izobraževanje 
mladih talentov

Organizator na svoje stroške organizira in izvaja izobraževanje IMEX 
Future Leaders Forum, ki je izobraževalna platforma za hitrejše 
vključevanje mladih v industrijo.

2

Družbena 
odgovornost

Odgovorni 
dobavitelji 

Organizator je pripravil katalog družbeno odgovornih dobaviteljev, 
povezanih s Convento 

3

Družbena 
odgovornost > 
izvedba

Spodbujanje 
prostovoljstva

Organizator spodbuja prostovoljstvo (kjer je to smiselno) in se 
prostovoljcem zahvalil za sodelovanje s simbolično pozornostjo.

1

Družbena 
odgovornost > 
izvedba

Analiza trajnostnih 
ukrepov 

Organizator izvede anketo o trajnostnih ukrepih Convente in rezultate 
deli s partnerji in javnostjo.

2

Družbena 
odgovornost > 
izvedba

Praznovanje 
uspehov s 
prostovoljci in 
lokalno skupnostjo

Organizator uspehe pri organizaciji Convente proslavi s partnerji in 
deli s prostovoljci in lokalno skupnostjo.

2

Ali veš? 
Skoraj dve tretjini generacije Z pravi, da raje kupuje od trajnostnih in družbeno odgovornih blagovnih 
znamk, 54 % pa jih trdi, da je pripravljenih porabiti 10 % denarja več za trajnostne izdelke.
Vir: Bureau Veritas Slovenija 

Dodatne informacije in viri: 
ISO 26000 - Priporočila za družbeno odgovorno delovanje podjetij (https://www.iso.org/iso-26000-social-
responsibility.html)
SA 8000 – Prvi standard na področju družbene odgovornosti (https://sa-intl.org/programs/sa8000/)

Naravno okolje6.12.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Varovanje zraka, vode in tal  
2. Zvočno osnaževanje 
3. Svetlobno osnaževanje 
4. Ohranjanje biotske raznovrstnosti
5. Informiranje in ozaveščanje 

https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
https://sa-intl.org/programs/sa8000/
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PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Conventa na naravno okolje vpliva predvsem posredno, najbolj zaradi transporta udeležencev, pa tudi v obliki 
svetlobnega in zvočnega onesnaževanja. Ključna vloga organizatorjev je, da negativne vplive maksimalno zmanjšamo 
z izborom prizorišč za izvedbo dogodka. Pa tudi s filozofijo, da je izvedba prilagojena naravnim danostim, predvsem 
letnim časom in lokalnim posebnostim. Conventa zaradi umeščenosti v mestno okolje in pretežno notranje prostore 
nima tako direktnega vpliva na naravno okolje, kljub temu pa se zaveda problematike. Med drugim upošteva 
predpisane mejne vrednosti zvočnega, kemijskega in svetlobnega onesnaževanja. Zlasti slednje ima številne 
negativne posledice za človeka in okolje. Sicer pa so priložnosti za zmanjševanje škodljivih vplivov na naravo 
vključene v vse kriterije in v koncept trajnostne preobrazbe dogodka. Priložnosti za zmanjševanje škodljivih vplivov 
se ponujajo pri vseh segmentih dogodka, začenši s samim konceptom dogodka ter izbiro lokacije. Prizadevamo si, da 
dogodkov ne umeščamo v občutljivo naravno okolje.

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA NARAVNO OKOLJE STOPNJA 

Naravno okolje > 
menedžment

Kemično, zvočno 
in svetlobno 
onesnaževanje ter 
onesnaževanje 
zraka

Organizator je v fazi načrtovanja Convente identificiral vire kemičnega, 
zvočnega in svetlobnega onesnaževanja ter onesnaževanja zraka v 
zvezi s pripravo in izvedbo dogodka. Ukrepe za njihovo zmanjšanje je 
vključil v akcijski načrt Convente. 

1

Naravno okolje > 
menedžment

Vplivi na vrste in 
ekosisteme

Organizator je identificiral vplive na živalske in rastlinske vrste in 
ekosisteme ter je ukrepe za minimiziranje in saniranje motenj vključil v 
akcijski načrt dogodka.

1

Naravno okolje > 
menedžment

Upoštevanje 
načrta upravljanja 
zavarovanih 
območij

Če je dogodek ali ogledni obisk (fam trips) potekal v zavarovanem 
naravnem območju (narodni, regijski in krajinski parki) ali v posebnih 
varstvenih območjih, kot je Natura 2000, je organizator upošteval 
načrt upravljanja zavarovanega območja in po potrebi sodeloval z 
njegovim upraviteljem.

1

Naravno okolje > 
izvedba

Ozaveščanje o 
naravnem okolju 
in odgovornem 
obnašanju

Organizator je udeležence dogodka ozaveščal o naravnem okolju 
prizorišča in jim dal navodila za odgovorno obnašanje (varovanje 
habitatov in živalskih ter rastlinskih vrst).

1

Naravno okolje > 
izvedba

Kemične snovi Pri pripravi in izvedbi Convente so bila uporabljena čistila, barve, 
gnojila, pesticidi, maziva, razkužila, pralna sredstva in drugi kemični 
proizvodi s certifikatom za okolju manj škodljive proizvode, če so ti na 
voljo.

2

Naravno okolje > 
izvedba

Spoštovanje mejnih 
vrednosti

Zakonsko določene mejne vrednosti zvočnega, kemičnega in 
svetlobnega onesnaženja pri izvedbi Convente niso bile presežene.

1

Naravno okolje > 
izvedba

Svetlobno 
onesnaževanje

Organizator ni po nepotrebnem (izven časa dogodka) osvetljeval 
objektov, prizorišča, oglasnih površin ipd.

1

Naravno okolje > 
izvedba

Renaturacija Organizator je v okviru dogodka poskrbel za sanacijo predhodno 
degradiranega območja.

3

Ali veš? 
• 77 % ljudi je zaskrbljenih glede podnebnih sprememb, 

med njimi jih je kar 50 % v zadnjem letu bolj 
zaskrbljenih kot leto pred tem;

• 27 % vprašanih meni, da reševanje podnebne krize 
lahko vodijo države, 32 %, da to lahko počne poslovno 
okolje, 68 % jih upanje postavlja v nove tehnologije;

Dodatne informacije in viri: 
Priročnik »Environmental Management for Hotels« (https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/environmental-
management-for-hotels/)

• 17 % jih močno verjame, 41 % pa verjame, da 
lahko krizo še vedno premagamo; 

• 11 % ljudi nima več upanja, da lahko glede 
podnebnih sprememb še karkoli naredimo, med 
temi prevladujejo mladi, mlajši od 35 let.
Vir: Mednarodna agencija Futtera https://www.wearefuterra.com/ in Ipsos 
https://www.ipsos.com/en-si

https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/environmental-management-for-hotels/
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Energija6.13.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Energetsko knjigovodstvo 
2. Energetska učinkovitost   
3. Obnovljivi viri energije 
4. Spremembe navad (znižanje in zvišanje temperatur, stand-by mode)
5.Energetsko učinkovita oprema (Energy Star, ipd)

PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Energetska učinovitost se pojavlja na vseh področjih, ki jih pokrivajo naši zeleni kriteriji.  Po mnenju večine partnerjev 
je prav energetika največji izziv na večini področij. Ker v Sloveniji le manjši del energije pridobimo iz obnovljivih virov, 
je energetska sanacija hotelov in prizorišč poleg transporta udeležencev ključno področje. Sistemi za razsvetljavo, 
ogrevanje, hlajenje in prezračevanje ter multimedijska oprema so veliki porabniki energije. Veliki kongresni centri so 
lahko tudi proizvajalci električne energije (sončne, geotermalne in lesne iz biomase). Z njo je možno pokrivati svoje 
potrebe in ustvarjati presežke. Ključni motiv je največkrat zmanjšanje stroškov, kar je postalo še posebej pomembno 
sredi energetske krize, ki smo ji priča.

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA ENERGIJO STOPNJA 

Energija > 
menedžment

Porabniki energije, 
cilji in akcijski načrt

Organizator je v fazi načrtovanja dogodka identificiral porabnike 
električne in toplotne energije, opredelil cilje v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo ter ukrepe za njihovo doseganje vključil v akcijski načrt.

1

Energija > 
menedžment

Obnovljivi viri Organizator je v fazi načrtovanja dogodka identificiral možnosti za 
proizvodnjo in/ali uporabo energije iz obnovljivih virov, opredelil cilje 
ter ukrepe za njihovo doseganje vključil v akcijski načrt.

2

Energija > 
menedžment

Spremljanje porabe 
energije

Organizator je v vseh fazah priprave in izvedbe dogodka spremljal 
porabo energije.

2

Energija > 
menedžment

Ozaveščanje 
o varčevanju z 
energijo

Organizator je zaposlene, prostovoljce in zunanje deležnike ozaveščal 
in aktivno spodbujal k varčevanju z energijo - vsaj trije ukrepi.

1

Energija > izvedba Osnovni ukrepi 
energetske 
učinkovitosti

Organizator je sprejel vsaj tri osnovne (cenovno in tehnološko 
nezahtevne) ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti (priročnik 
Umanotera).

1

Energija > izvedba Napredni ukrepi 
energetske 
učinkovitosti

Organizator je sprejel vsaj tri napredne (tehnološko in cenovno 
zahtevnejše) ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti (priročnik 
Umanotera).

2

Energija > izvedba Naravna svetloba, 
toplota in hlad

Pri pripravi in izvedbi Convente so bili v največji možni meri izkoriščeni 
naravna svetloba, toplota in hlad.

2

Energija > izvedba Zelena elektrika Za pripravo in izvedbo Convente je bila uporabljena električna 
energija iz obnovljivih virov (zelena elektrika), če je to mogoče.

2

Energija > izvedba Energija iz 
obnovljivih virov

Za pripravo in izvedbo Convente je bila uporabljena toplotna energija 
iz obnovljivih virov (sončna, geotermalna, energija iz lesne biomase, 
ipd.), če je to mogoče.

3

Energija > izvedba Ogljični odtis 
porabe energije

Izdelana je bila ocena izpustov toplogrednih plinov (ogljični odtis) 
zaradi porabe toplotne in električne energije v zvezi s pripravo in 
izvedbo Convente. 

3

Energija > izvedba Ogljična izravnava 
za porabljeno 
energijo

Za izpuste toplogrednih plinov zaradi porabe električne in toplotne 
energije je bila kupljena ogljična izravnava.

3
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Dodatne informacije in viri: 
Priročnik »Environmental Management for Hotels« (https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/environmental-
management-for-hotels/)
Društvo Fokus – praktični nasveti za zmanjšanje ogljičnega odtisa (https://focus.si/ukrepaj/nasveti/ogljicni-odtis/)

Ali veš? 
Ugasni pet 60 W žarnic v hiši, ko jih ne potrebuješ, in prihrani okoli 220 kg CO2 letno.
Prihranek velja, če ugasnemo pet 60 watt žarnic, ki bi sicer gorele 4 ure dnevno vsak dan v letu.
Vir: Focus – društvo za sonaraven razvoj  https://focus.si/ukrepaj/nasveti/ogljicni-odtis/

Odpadki6.14.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Merjenje količine odpadkov
2. Ločeno zbiranje odpadkov
3. Informiranje in preprečevanje 
4. Ponovna uporaba  
5. Recikliranje

PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Največji del odpadkov Convente je povezan s produkcijo dogodka, razstavno opremo in področjem cateringa. 
Ta področja smo temeljito obdelali v prehodnih poglavjih. Nezanemarljiv delež pa predstavljajo tudi letaki in drugi 
promocijski materiali razstavljalcev. Organizatorji imamo na vseh treh področjih številne vzvode za zmanjšanje, 
ločevanje in odlaganje na predpisan način. To razmišljanje prenašamo tudi na naše partnerje in vzpodubjamo 
hirearhično logiko preprečevanja, pripravi odpadkov za ponovno uporabo, recikliranju in kompostiranju in kot najslabši 
možnosti odlaganju odpadkov. Slednja je za organizatorje tudi najdražja. Odpadke imamo v mislih tudi, ko obdarujemo 
vabljene goste na Conventi. Darila morajo biti trajnostna in primerna za ponovno uporabo. Ravnanje z odpadki 
posega v vsa področja naših kriterijev, zato je potrebno z načeli upravljanja odpadkov temeljito seznaniti vse partnerje 
projekta. Bistveno je aktivno preprečevanje nastajanja odpadkov, ki so odvisni od nakupa nepotrebnih izdelkov. Zeleni 
tim Convente glede odpadkov razmišlja o odpadkih kot viru surovin.

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA ODPADKE STOPNJA 

Odpadki > 
menedžment

Viri odpadkov, cilji in 
akcijski načrt

Organizator je v fazi načrtovanja dogodka identificiral vire odpadkov, 
opredelil cilje za zmanjšanje njihovega nastajanja in ukrepe za 
doseganje ciljev vključil v akcijski načrt.

1

Odpadki > 
menedžment

Hierarhija ravnanja z 
odpadki

V ciljih je organizator jasno izpostavil hierarhični princip ravnanja z 
odpadki: preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovna uporaba, 
ločeno zbiranje in odstranjevanje.

1

Odpadki > 
menedžment

Spremljanje količin 
odpadkov

Organizator je spremljal količino vseh vrst odpadkov, ki so nastali pri 
dogodku.

2

https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/environmental-management-for-hotels/
https://focus.si/ukrepaj/nasveti/ogljicni-odtis/
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Ali veš? 
V Evropi je količina zavrženih virov enaka 261 milijonom tonam – v EU se s hrano letno zavrže toliko pitne 
vode, da bi z njo lahko trikrat napolnili Ženevsko jezero. Hrana, ki jo letno zavržemo, je za pridelavo porabila 
30 % celotne potrebe po pridelovalnih površinah v kmetijstvu.
Vir: Ekologi brez meja 

Dodatne informacije in viri: 
Zero Waste Slovenija (https://ebm.si/zw/o/zero-waste-slovenija/)

Odpadki > 
menedžment

Pooblaščeni 
odvoz posebnih in 
nevarnih odpadkov

Organizator je poskrbel ali imel sklenjen dogovor s pooblaščenim 
izvajalcem za odvoz posebnih in nevarnih odpadkov (električne in 
elektronske opreme, gradbenih odpadkov, ipd).

1

Odpadki > 
izvedba

Ozaveščanje 
deležnikov o 
prioritetah ravnanja 
z odpadki

Organizator je notranje in zunanje deležnike ozaveščal o prioritetah 
pri ravnanju z odpadki (zmanjševanje količine - ponovna uporaba 
- ločevanje) in spodbujal k zmanjševanju količine in ločevanju 
odpadkov - vsaj trije ukrepi.

1

Odpadki > 
izvedba

Spodbujanje 
zmanjševanja 
količin in ločevanja 
odpadkov

Organizator je notranje in zunanje deležnike s posebnimi ukrepi 
aktivno spodbujal k zmanjševanju količine in ločevanju odpadkov 
(jim podaril bidone, dal priznanje sponzorjem za nematerialno 
sponzoriranje ipd.) - vsaj trije ukrepi.

2

Odpadki > 
izvedba

Ukrepi za 
preprečevanje 
odpadkov

Organizator izvaja posebne ukrepe za preprečevanje nastajanja 
odpadkov (npr. zagotovil pitno vodo iz pipe, obdaruje z nematerialnimi 
dobrinami, prepoveduje deljenje letakov ipd.) - vsaj dva ukrepa.

2

Odpadki > 
izvedba

Ločeno zbiranje Organizator na dogodku poskrbi za koše za ločeno zbiranje 
odpadkov in za jasna navodila glede ločevanja.

1

Odpadki > 
izvedba

Ekipa za podporo 
ločenemu zbiranju

Na dogodku posebna ekipa daje navodila glede ločevanja odpadkov 
in odpravljala napake pri ločevanju.

2

Odpadki > 
izvedba

Zmanjšana poraba 
papirja

Organizator si pri pripravi in izvedbi Convente prizadeva za 
zmanjšanje porabe papirja: z elektronskim komuniciranjem in 
prijavljanjem udeležencev, z elektronskimi gradivi za novinarje, 
z varčevanjem pri porabi papirja (dvostransko tiskanje, ponovna 
uporaba papirja za tisk delovnih verzij dokumentov ipd.) - vsaj trije 
ukrepi.

1

Odpadki > 
izvedba

Ponovna uporaba 
odvečnega, 
neporabljenega 
blaga

Odvečno oziroma neporabljeno blago (papir, hrana ipd.) je po 
zaključenem dogodku podarjeno prostovoljcem, lokalnim šolam, 
športnim in humanitarnim organizacijam ipd. 

2

Voda6.15.

POMEMBNA PODROČJA 
1. Merjenje porabe vode na Conventi 
2. Zmanjšanje porabe vode 
3. Zmanjšanje količine odpadne vode 
4. Preprečevanje onesnaževanja 
5. Pitje vode iz pipe in embalirane vode v steklenicah 

https://ebm.si/zw/o/zero-waste-slovenija/
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PRIPOROČILO ZELENEGA TIMA:  

Znano je, da je voda potreba vsakega posameznika, saj je bistvenega pomena za življenje in predstavlja temeljno 
človekovo pravico. V Sloveniji je to zapisano v ustavo. Ohranjanje kakovostne
pitne vode, brez katere ni življenja, je eno osrednjih področij trajnostnega razvoja in s tem Convente. Na tem področju 
si prizadevamo predvsem za učinkovito rabo in zmanjšanje porabe vode na dogodku. Conventa se bori proti 
nesmiselni rabi vode zaradi vzdrževanja prizorišč in infrastrukture zlasti v sušnih obdobjih (zalivanje zelenic, grmovnic, 
cvetličnih gred). Pa tudi za promoviranje pitja vode iz pipe oziroma javnega vodovoda. Organizatorji Convente ne 
ponujamo embalirane vode v plastenkah, temveč izključno vodo v povratnih steklenicah. Še vedno pa velja za najbolj 
učinkovit in enostaven način varčevanja z vodo zapiranje pip.

PODROČJE UKREP KRITERIJI ZA VODO STOPNJA 

Voda > 
menedžment

Vplivi na vodo, načrt 
ravnanja, cilji in 
akcijski načrt

Organizator je za Convento identificiral največje porabnike vode in 
vplive na kakovost podtalnice in vodotokov, izdelal načrt ravnanja z 
vodo s poudarkom na varčevanju in ohranjanju njene kakovosti ter 
ukrepe za izvedbo ciljev vključil v akcijski načrt.

1

Voda > 
menedžment

Spremljanje porabe 
vode

Organizator je med pripravo in izvedbo dogodka spremljal porabo 
vode na prizoriščih in to upošteval pri izračunu ogljičnega odtisa 
dogodka. 

2

Voda > 
menedžment

Voda za izpiranje 
stranišč 

Organizator vzpodbuja uporabo recikliranega toaletnega papirja za 
stranišča in regulira porabo vode za enkratno splakovanje na max. 6 
litrov/izpiranje 

1

Voda > izvedba Voda iz pipe Organizator Convente vzpodbuja pitje vode iz pipe, ki naj bo prva 
izbira pri organizaciji dogodka.

2

Voda > izvedba Embalirana voda Organizator Convente ne ponuja embalirane vode iz plastenk, temveč 
izključno iz povratne steklene embalaže. 

2

Voda > izvedba Ozaveščanje 
deležnikov o 
varovanju vode

Organizator je notranje in zunanje deležnike ozaveščal o načinih 
varčevanja z vodo in o varovanju njene kakovosti.

1

Voda > izvedba Ukrepi za varovanje 
vode

Na Conventi so bili vzpostavljeni ukrepi za varčevanje z vodo in 
ohranjanje njene kakovosti - vsaj trije ukrepi.

2

Dodatne informacije in viri: 
Ozaveščevalna akcija Voda – Ekologija – Varčevanje (https://www.umanotera.org/novice/ozavescevalna-akcija-voda-
ekologija-varcevanje/)

Ali veš? 
Slovenija se zaradi svojih geografskih značilnosti segreva še hitreje od svetovnega povprečja. V zadnjih 
šestdesetih letih se je povprečna temperatura zraka v Sloveniji dvignila za +2 stopinji celzija. 
Višina padavin se je v zahodni polovici države zmanjšala. Višina snežne odeje se je od šestdesetih let 
prejšnjega stoletja več kot prepolovila. Srednji pretoki rek v Sloveniji so se zmanjšali, najbolj spomladi in 
poleti. Po drugi strani se je pogostost velikih pretokov ponekod v osrednjem in v vzhodnem delu države 
povečala. Segrele so se podzemne in površinske vode. 
Vir: https://www.umanotera.org/

https://www.umanotera.org/novice/ozavescevalna-akcija-voda-ekologija-varcevanje/
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Družbena odgovornost 
sponzorjev

Kakšne oblike sponzorstva so primerne in katere so sporne z vidika 
odgovornosti do okolja, družbe in udeležencev. 

Sponzorstvo je za organizatorje  Convente predvsem oblika oglaševanja. Poteka lahko v času dogodka ali 
pa na komunikacijskih kanalih, ki jih razvija in upravlja Conventa. Kot orodje samoregulative organizatorji 
spoštujemo Slovenski oglaševalski kodeks. Pri tem posebej izpostavljamo, da je sponzorstvo na Conventi 
odgovorno do posameznika, ciljnih skupin in družbe. Hkrati pa je transparentno in temelji na vsakoletni 
javno objavljeni sponzorski ponudbi. 

Organizatorji se zavedamo velike odgovornosti, ki jo imamo na tem področju, saj je ugled in uspešnost projekta v 
veliki meri odvisna od družbene odgovornosti partnerjev in sponzorjev. To lahko enačimo tudi s konceptom poslovne 
etike. 

Sami že ves čas sledimo definiciji Svetovnega gospodarskega sveta za trajnostni razvoj, ki jo deli na ekonomsko, 
okoljsko in družbeno odgovornost. Oziroma kot zavezanost organizacije k etičnemu vedenju, ekonomskemu razvoju, 
izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti in družbe nasploh. Prepričani smo, da se 
skozi pričujoč dokument ti vidiki dopolnjujejo in povezujejo v celoto. 

Skozi 15-letno delo smo spoznali, da so najboljše tiste smernice, ki smo si jih zastavili sami in so vgrajene v 
sponzorsko ponudbo projekta. Med drugim se držimo naslednjih principov: 
 
1. Conventa je proti prikritemu oglaševanju, ko sponzor ni jasno označen. Nanaša se lahko na vse oblike promocije 
posebej adverotiale in testimoniale, ki jih je potrebno obvezno označiti z oznako promocijsko sporočilo. 

2. Osnovni kriterij pri izbiri sponzorjev so medsebojno povezana načela: bolje jesti, bolje kupovati, bolje potovati in 
varovati naravo. Prednost imajo sponzorji, ki striktno sledijo takšni filozofiji. 

3. Conventa si prizadeva širiti vpliv na deležnike in sponzorje predvsem skozi širjenje trajnostnega razmišljanja skozi 
vse kanale Convente. Sestavni del je brezplačno zagotavljanje prostora za sponzorje, ki na tem področju prinašajo in 
uvajajo inovativnost (zeleni razstavni otok). 

4. Skrbimo za enake možnosti za vse, za raznolikost in vključenost vseh s transparentno politiko sponzorstva. 

5. Izogibamo se komunikacijskim kanalom, ki imajo velik ogljični odtis. Vzpodbujamo merjenje ogljičnega odtisa 
posameznih komunikacijskih kanalov.

Dodatne informacije: Medijska podnebna listina Skupine za medije prihodnosti IPA https://ipa.co.uk/

7.

https://ipa.co.uk/news/ipa-media-climate-charter
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Zeleno ali le pobarvano v zeleno
Primeri zelenega zavajanja, ki se nam pogosto zgodijo nenamerno z 
nasveti, kako se izogniti zelenemu zavajanju.

ZELENO ZAVAJANJE že od 1986
Termin »greenwashing« je skoval okoljevarstvenik Jay Westerveld daljnega leta 1986. Na ekspediciji na 
Samoo ga je hotelski napis o ponovni uporabi brisače močno razburil. Ugotovil je namreč, da je šlo zgolj za 
strategijo zniževanja stroškov in ne resno in odgovorno trajnostno delovanje hotela. V  svojem strokovnem 
članku je prvič uporabil izraz GREENWSHING, vse ostalo pa je zgodovina. 
Termin se je uveljavil do danes in sega na vsa področja trajnosti kot so enakost spolov, revščina, lakota, 
zdravje, izobraževanje, dostojno delo itd.

    Tipični načini zelenega zavajanja 1:  SELEKTIVNO PODAJANJE 
INFORMACIJ 

Poudarjanje okolju prijaznih informacij, negativne pa preprosto zamolčimo. Tipičen primer je ignoriranje okoljskega 
odtisa prevozov na dogodek, ki lahko ustvarijo kar do 90 odstotkov vsega CO2 odtisa na dogodkih. Pogosto pa 
gre za laganje, ki preprosto ne drži. Prej ali slej se takšne prakse seveda odkrijejo in informacije o tem izjemno hitro 
razširijo. 

Primer 1:  DOGODKI BREZ ODPADKOV 
Odpadki na dogodkih so dejstvo in se jim težko povsem izognemo. Poleg tega pa smo organizatorji dogodkov 
odvisni od kakovosti ravnanja z odpadki v mestih, kjer potekajo dogodki. Vsak udeleženec dogodka, še posebej pa 
organizatorji, bi se najprej moral vprašati, kakšne odpadke bo ustvaril in kaj se bo z odpadki dogajalo po dogodku. V 
tem grmu torej tiči problem zelenega zavajanja v kontekstu upravljanja z odpadki. Največkrat glede tega ne dobimo 
celovite informacije ali pa je informacija le okvirna in premalo poglobljena.

Preberite več na: https://kongres-magazine.eu/2022/07/living-without-waste/

8.

https://kongres-magazine.eu/2022/07/living-without-waste/
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    Tipični načini zavajanja 2:  NEOBSTOJ DOKAZOV ZA TRDITVE 

Podjetje zatrjuje, da je dogodek okolju prijazen, konkretnih dokazov pa ne priloži. Za začetek bi morali vsaj izračunati 
CO2 odtis dogodka in to podpreti z dokazom uradne inštitucije za izračun ogljičnega odtisa. 

Primer 2: VEČ ZOOMA – MANJ OGLJIČNEGA ODTISA 
Spletni dogodki naj bi poleg nove rasti industrije srečanj tudi drastično zmanjšali okoljski odtis. 
Po nekaterih ocenah naj bi bil ogljični odtis povsem digitalnih dogodkov manjši za kar 90 %, za hibridne dogodke 
pa ocenjujejo, da je manjši za 50 %. Niso pa brezogljični. E-waste ustvarjajo tudi družabna omrežja, video storage. 
Medtem ko poslušate spletno predavanje, prav tako ustvarjate ogljični odtis! 
Preden boste promovirali svoj dogodek kot brezogljičen, raje dvakrat vdihnite in razmislite kako brezogljičen je 
dejansko? 

Preberite več na: https://kongres-magazine.eu/2022/06/turkeys-voting-for-christmas/

    Tipični načini zavajanja 3: NEJASNOST TRDITEV 

Uporaba izrazov, ki so zelo široki ali slabo opredeljeni, da jih je mogoče pravilno razumeti. Najbolj pogosta je npr. 
uporaba izraza, da je dogodek carbon neutral, brez jasne obrazložitve, kaj to dejansko pomeni. 

Primer 3: PODNEBJU PRIJAZEN CATERING vs ZELENI CATERING 
Zeleno je ena od najbolj uporabljenih in zlorabljenih besed. Zeleno je lahko marsikaj: zaveze, destinacije, investicije, 
trženje, tehnologije, pa vse do cateringa. 
Ali je catering zares lahko povsem brezogljičen? Ta matematika se preprosto ne bo izšla, kar je povsem jasno vsem, 
ki se ukvarjamo z organizacijo dogodkov.  Zato je potrebno vsako trditev postaviti v kontekst in namesto zeleni ali 
brezogljični catering raje uporabljati bolj ustrezen izraz podnebju prijazen catering.

Preberite več na: https://kongres-magazine.eu/2022/06/green-catering-on-the-titanic/

https://kongres-magazine.eu/2022/06/turkeys-voting-for-christmas/
https://kongres-magazine.eu/2022/06/green-catering-on-the-titanic/
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    Tipični načini zavajanja 4: PREVARANTSKE IN NEPOMEMBNE 
OZNAKE 

Sklicevanje na certifikate in oznake, ki v resnici ne obstajajo ali zavajajo. V zadnjem času so na tem področju najbolj 
pogosti iskalniki zelenih prizorišč, ki nimajo nobene podlage in realne osnove. Tipičen primer je tudi oznaka brez CFC-
ja, kljub temu da so klorofluoroogljivodiki prepovedani z zakonom.

Primer 4:  ISKALNIK ZELENIH PRIZORIŠČ 
Ker je zeleno v trendu,  so se mnogi iskalniki prilagodili in dodali tudi iskalnik zelenih prizorišč. Ta pa je zgolj 
nadgradnja osnovnega iskalnika z novim kriterijem, ki ga predstavlja eden izmed certifikatov, ki jih izdajajo kar iskalniki 
sami. Takšni certifikati še ne pomenijo nujno, da gre za res do okolja prijazno kongresno prizorišče.
Iskalniki pogosto ponujajo trditev, ki je ne moremo preveriti, še manj pa primerjati posamezna prizorišča. 

Preberite več na: https://kongres-magazine.eu/2022/04/how-green-are-the-top-5-planet-friendly-venues/

https://kongres-magazine.eu/2022/04/how-green-are-the-top-5-planet-friendly-venues/
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    Tipični načini zavajanja 5: POUDARJANJE MANJŠEGA ZLA 

Organizacija dogodkov je do okolja neprijazna. Zato je trditev, da je nek dogodek bolj zelen od drugih, pogosto 
zavajajoča. 

Primer 5:  OBLJUBA S KONGRESA, SADIMO DREVESA! 
Sajenje dreves kot kompenzacija za ogljični odtis dogodkov je postala redna praksa po svetu. To vsekakor plemenito 
dejanje pa se da hitro zlorabiti z namenom zelenega zavajanja. 
Razlog za številčnost takšnih kampanj je preprost. To je namreč ena od najbolj preprostih aktivnosti, ki jih v zapletenem 
procesu organizacije dogodkov ozelenimo. Vse ostalo zahteva bistveno več znanja, truda in energije. Kako torej med 
številnimi kampanjami prepoznati tiste z manj iskrenimi nameni?  Prvi korak je preverjanje ali ima dogodek izdelano 
celovito strategijo zmanjševanja ogljičnega odtisa. Predvsem pa jasno postavljene kriterije, zakaj in kako so se odločili 
za sajenje dreves. Ti bi morali biti tudi javno objavljeni in dokumentirani. 

Preberite več na: https://kongres-magazine.eu/2022/05/a-promise-from-a-congress-plant-trees/

    Tipični načini zavajanja 6: LAGANJE 

Pogosto gre za laganje, ki preprosto ne drži. Prej ali slej se takšne prakse seveda odkrijejo in informacije o tem 
izjemno hitro razširijo. 

Primer 6: ALI OBSTAJA OGLJIČNO NEVTRALEN TRANSPORT NA DOGODKIH? 
Prevoz smo opravili 100% ogljično nevtralno. Poslujemo ogljično nevtralno. Vozite ogljično nevtralno. Domala vse, kar 
danes počnemo, je ali vsaj želi biti ogljično nevtralno.

Zelo hitro se nam lahko zgodi zdaj že legendarna zgodba Ryanira, ki se je leta 2020 promoviral kot “lowest emissions 
airline”. To je dokazoval s trditvijo, da leti z najmlajšo floto letal v EU.  Trditev je bila bolj ali manj izmišljena, agencija za 
oglaševalske standarde pa je oglase nemudoma prepovedala. Najbolj sporen del pa je, da so izravnavo ogljičnega 
prenesli kar na svoje potnike, ki so tako postali odgovorni za Ryanairov offset.  Preberite https://corporate.ryanair.com/
news/ryanair-aims-to-become-carbon-neutral-by-2050/
Vse to je posledično pripeljajo do gibanja »flygskam«, ki po švedsko pomeni sramota letenja. 

Preberite več na: https://kongres-magazine.eu/2022/06/green-transportation-made-easy/

https://kongres-magazine.eu/2022/05/a-promise-from-a-congress-plant-trees/
https://kongres-magazine.eu/2022/06/green-transportation-made-easy/
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    Še nekaj tipičnih primerov zelenega zavajanja: 
 
1. Zanikanje klimatskih sprememb in psevdoznanost 
2. Poplava certifikatov in psevdocertifikatov 
3. Zelene oznake za hotele, prizorišča ...
4. Zelene oznake za destinacije, ....

Kaj o zelenem zavajanju pravi Slovenski oglaševalski kodeks is preberite na naslednji povezavi: 
Slovenski oglaševalski kodeks (https://www.soz.si/sites/default/files/soz_sok_slo.pdf) 
Področje ureja 17. člen, ki govori o okoljevarstveni argumentaciji.

Conventa je na tekmovanju za najboljše dogodke na svetu BEAWorld (International Festival of events and live 
communication) osvojila prvo mesto v kategoriji trajnostnih dogodkov – »green and sustainable events«.

Zakaj je bila Conventa 
razglašena za najboljši 
trajnostni dogodek na svetu

Kako smo izmerili ogljični odtis na Conventi 2022, in s kakšnimi 
argumenti smo prepričali žirijo tekmovanja BEA

9.

https://www.soz.si/sites/default/files/soz_sok_slo.pdf
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Mednarodno žirijo je prepričala z metodologijo Conventa 5R, ki po njihovem mnenju predstavlja konkretno rešitev 
za trajnostno prihodnost organizacije dogodkov. V finalu so se za naslove v različnih kategorijah borili 103 finalisti iz 
28 držav. Finalisti so bili izbrani izmed rekordnih 320 prijavljenih dogodkov iz 32 držav. Dela je prijavilo 97 vodilnih 
svetovnih agencij. Tekmovanje je potekalo v Rimu od 24. do 26. novembra 2022. 

Za zmago v kategoriji najboljših trajnostnih dogodkov se je potegovalo 10 finalistov. 
Žirijo je vodila Mirre Van Tilburg, vodja dogodkov pri agenciji Capgemini. 

Člani žirije so bili še: 

• Eléonore de Galzain, vodja partnerskih ondosov, Bpifrance le Hub
• Lucia Magliano, vodja globalnih dogodkov, ENEL
• Flavia Muratori, vodja protokola, UEFA
• Harijs Poikāns, direktor marketinga, 4finance
• Alexander Safonov, vodja globalnih dogodkov, Oriflame Cosmetics
• Valérie Thielemans, vodja globalnih dogodkov, Orange

Dogodki, ki so prejeli najviše ocene žirije so:

3 mesto: The digital ID.5 Experience, fischerAppelt, live marketing GmbH, Nemčija

2 mesto: Green&Blue Festival, Piano B, Italija 

1 mesto: Conventa Experience 2022, Toleranca marketing d.o.o, Slovenija

Argumenti, s katerimi smo prepričali žirijo: 

    Doseženi cilji projekta 

Conventa je največja poslovna borza industrije srečanj v Novi Evropi. Zaradi koronakrize je že
drugič potekala v avgustu ter povezala tri dogodke, mednarodno poslovno borzo Conventa,
konferenco Conventa Crossover in tekmovanje Conventa Best Event Award. Srce dogodka je ustvarjanje 
poslovnih priložnosti skozi različne platforme. To nam uspeva že štirinajst let in tudi letos smo v celoti 
izpolnili zastavljene cilje. Poslovne borze se je udeležilo 92 razstavljalcev in 145 vabljenih gostov, ki so 
v času dogodka izpeljali 2091 poslovnih sestankov. Eden od pomembnejših ciljev borze je zmanjšanje 
negativnih učinkov dogodka na okolje. Zato smo natančno izmerili ogljični odtis, kar nam je omogočilo 
načrtovanje prioritetnih korakov in ukrepov v skladu s 160 trajnostnimi kriteriji projekta. Uspelo nam je 
izpeljati pilotski projekt in z odgovornimi dejanji narediti več kot z besedami. Industrijo smo osvestili glede 
nujnosti zelene transformacije in vzpodbudili 18 partnerjev projekta k odgovornemu ravnanju. 

    Kreativnost in inovativnost 

Conventa se je na trajnostno pot podala 2009. Hitro smo spoznali, da si moramo za trajnostno preobrazbo prizadevati  
procesno in vzpostaviti sistem nenehnih izboljšav. Tako je nastal model CONVENTA 5R ali Rethink, Reduce, Reuse, 
Recycle, Refuse (več na https://conventa.si/green-conventa/). 2020 smo ga nadgradili in uvedli celovit sistem 
mendežmenta trajnostnih ukrepov. Ta povezuje ključne medsebojno povezane korake.  Vsako leto se začne z 
jasno trajnostno zavezo dogodka, ki ji sledi postavitev trajnostne organizacije in uvedba sistema zelenih ukrepov. 
Zelo pomembno je načrtno usposabljanje deležnikov in merjenje ogljičnega odtisa dogodka. To omogoča nadaljne 
načrtovanje ukrepov in odpira različne možnosti ogljičnih izravnav. Sestavni del je priročnik z ukrepi, ki je na voljo 
vsem, ki se podajajo na trajnostno pot. Dejstvo, da smo razvili konkretno rešitev za pereč problem industrije srečanj, je 
sprožilo pozitiven odziv. Zato bomo pristopili k certificiranju in pridobitvi certifikata ISO 20121:2012.
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    Izvedba projekta 2022

Conventa je vsakoletni projekt in zato zelene aktivnosti potekajo stalno, pod vodstvom zelenega tima 
projekta. Letošnji projekt je izjemen zaradi izračuna ogljičnega odtisa projekta, ki smo ga nazadnje izpeljali 
leta 2012. Ker smo želeli, da je rezultat čimbolj natančen, smo izračun prepustili strokovnjakom in se obrnili 
na priznano podjetje ClimatePartner. To je v izračun zajelo širok spekter virov izpustov. Izmerjen ogljični 
odtis znaša 275,4 tone ali 255 kg/udeleženca/dan. Kar 88,2 % izmerjenega ogljičnega odtisa je posledica 
transporta udeležencev, ki mu bomo morali v prihodnje posvetiti največ pozornosti. 

V okviru pilotske izvedbe projekta so bile izvedene številne aktivnosti, ki predstavljajo primer dobrih 
praks za celotno industrijo srečanj in bodo podrobneje predstavljene v priročniku zelenih srečanj. Nekaj 
najpomembnejših: 

5R-RETHINK: Naročili smo podnebju prijazen catering s kar 77,8 % vegeterijanskih kosil, izvedli dve 
izobraževanji za partnerje, organizirali usposabljanje IMEX Future Leaders Forum, izpeljali kampanjo 
z nasveti za znižanje ogljičnega odtisa in omogočili prost dostop do vseh gradiv in orodij za zeleno 
transformacijo dogodkov vsem zainteresiranim. 

5R-REDUCE: Popolnoma smo digitalizirali sistem za sklepanje sestankov, uvedli digitalizacijo sistema 
označevanja in uvedli 4 električna vozila za prevoz gostov ter radikalno zmanjšali porabo papirja za 40 %. 
Zmanjšali smo tudi lastni ogljični odtis z uporabo koles in hojo na sestanke, kjerkoli je to mogoče.  

5R-REUSE: Ponovno smo uporabili 2850 lesenih gajbic, iz katerih so sestavljene razstavne stojnice ter 
ponovno uporabili kartonske napise in oznake za razstavljalce. 76 % napisov je shranjenih za ponovno 
uporabo v letu 2023. 

5R-RECYCLE: Uvedli smo management presežne hrane z inovativnim sistemom predpripravljenih catering 
paketov. Na vseh kulinaričnih dogodkih je bila uvedena kartonska embalaža za presežno hrano. 

5R: REFUSE: Popolnoma smo prepovedali uporabo plastike, kar so upoštevali vsi gostinci in podizvajalci na 
projektu ter ukinili uporabo tepihov za enkratno uporabo. 

    Učinkovitost projekta 

Poslanstvo Convente je ustvarjanje poslovnih priložnosti. Zato radi rečemo, da smo dobri izključno toliko, kot je dobra 
naša zadnja Conventa. To pa merimo skozi poglobljeno anketo o zadovoljstvu, ki nam omogoča primerjavo podatkov 
vse od leta 2009 dalje. Stopnja zadovoljstva razstavljalcev na lestvici od 1 do 5 je 4,36. Razstavljalci so v povprečju 
sklenili 30,53 sestankov, kar 97,2 % pa bi Convento priporočilo svojim kolegom. Stopnja zadovoljstva vabljenih gostov 
je ocenjena s 4,54. Vabljeni gostje so v povprečju sklenili 29,79 sestankov, konsenz glede izpolnitve pričakovanj pa je 
100 %. Največ o zadovoljstvu povedo številne izjave zadovoljnih udeležencev, zanimiva se nam je zdela naslednja: “To 
keep an event on a human scale and where meetings are of value”. Zdi se nam, da ponazarja bistvo dogodka, ki smo  
ga definirali tudi kot “PEOPLE2PEOPLE event at its core”.

    Komunikacijska strategija 

V industriji srečanj pogosto sodelujemo v slabo režirani propagandni kampanji za javnost. Samo s sajenjem dreves 
situacije ne bomo zares rešili. Če je nekaj označeno kot zeleno in trajnostno, še ne pomeni, da je res zeleno in 
trajnostno. Priznajmo si, da je industrija srečanj umazana panoga, ki ustvari ogromno odpadkov. Prej ko bodo na tem 
področju postavljeni stanadardi, hitrejše bodo spremembe. Vse zapisano so bila radikalna izhodišča, ki so vplivala 
na način komuniciranja Convente.  Velik del energije namreč vlagamo v spremembo vedenja celotne skupnosti 
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Conventa. To namreč vidimo kot močan brand in medij, ki lahko sproža spremembe in ima svoj testni komunikacijski 
laboratorij, projekt Conventa Crossover. Conventa je 360° stopinjska in 365 dnevna komunikacijska platforma, z 
močnim spletnim sidrom https://conventa.si/, družabnimi omrežji in dobro razvitim ekosistemom celoletnih dogodkov 
kot so Conventa Trend Bar in Meetings Star. Srce in motor pa je baza kontaktov, v kateri je trenutno 50.180 aktivnih 
kontaktov in 20.621 na družabnih omrežjih Convente. 

    Vključenost ciljnih skupin 

Leto 2022 je zaznamovala kampanja “Živeti zelene dogodke pravzaprav ni težko”. Skozi kampanjo smo osveščali 
udeležence, da organizatorji dogodkov s svojim delovanjem in odločitvami puščamo za seboj pomembne sledi, ki 
se pokažejo v količini ogljikovega dioksida, ki ga na dogodkih izpustimo v ozračje. Zelo pozitivno je bila sprejeta 
kampanja osveščanja štirih ključnih ciljnih skupin. Osveščali smo jih skozi pozitivne vzpodbude in infografike Be 
Smart&Green Hosted Buyer, Partner, Exhibitor and Team Member. Še najbolj pa smo ponosni na dve izobraževanji za 
partnerje, ki smo jih izvedli z nevladno organizacijo Umanotera. Ti sta nedvomno največ prispevali k prepričevanju 
partnerjev Convente v nujnost trajnostne transformacije dogodka. 

    Prilagajanje projekta pandemiji 

Conventa že od začetka koronakrize poteka hibridno. Tudi zaradi tega se izvedba dogodka ni nikoli zares prekinila. 
Hibridna izvedba omogoča vsem partnerjem ustrezno varnost in vključenost v projekt. V sodelovanju z našim 
partnerjem B2match smo že leta 2021 del vnaprej dogovorjenih sestankov uspešno izpeljali preko video povezave. 
Uvedli smo inovativen Conventa Butler service. Če se razstavljavci zaradi korone ne morejo udeležiti borze, jim 
zagotovimo butlerja, ki namesto razstavljavca opravi sestanek. Hibridni model bomo ohranili tudi v prihodnosti, saj se 
je v praksi izkazal kot zelo učinkovit. Najbolj preprosto Conventino formulo hibridnega dogodka strnemo takole:

LIVE (razstavljavci in večina vabljenih gostov) + ONLINE (vabljeni gostje, ki zaradi 
omejitev ne morejo na dogodek) = HIBRIDNA CONVENTA.

Posebno skrb pa še naprej namenjamo upoštevanju posebnih varnostnih ukrepov. Pri tem strogo sledimo 
pridobljenemu certifikatu “Varno in zdravo na dogodke”, ki ga je Conventi podelil Kongresni urad Slovenije. 

    Zunanji partnerji

Climate Partner 
Za izračun ogljičnega odtisa smo se obrnili na priznano podjetje ClimatePartner, ki je v zadnjih 16 letih pomagalo preko 
5000 podjetjem na njihovi podnebnovarstveni poti. To je v izračun zajelo širok spekter virov izpustov. S pomočjo 
njihove metodologije in znanj so že v fazi izvedbe projekta optimizirali številne procese. 

Visual Europe
Največje visokotehnološko multimedijsko podjetje v Srednji Evropi je letošnjo Convento podprlo z najsodobnejšo 
tehnologijo in poskrbelo za enega od najbolj spektakularnih video mappingov v zgodovini projekta. Projekt v Cukrarni 
je močno odmeval tako v strokovni kot laični javnosti v enem od najboljših posebnih prizorišč v Sloveniji. Poleg tega pa 
smo z njihovo pomočjo digitalizirali sistem usmerjanja.
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Trajnostna orodjarna Conventa10.

Zelena zaveza Conventa

Kalkulator ogljičnega odtisa

Navodila za ciljne skupine

10.1.

10.2.

10.3.

https://conventa.si/green-conventa/

https://www.climatepartner.com/

https://conventa.si/green-conventa/
https://www.climatepartner.com/
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Udeleženci dogodkov s svojim delovanjem in odločitvami puščamo za seboj pomembne sledi, ki se pokažejo v količini 
ogljikovega dioksida, ki ga na dogodkih izpustimo v ozračje. Ogljični odtis lahko začnete zmanjševati z majhnimi koraki.

Preberite 10 nasvetov in znižajte svoj ogljični odtis na Conventi.

Potujte okolju 
prijazno

Razmislite, ali lahko 
potujete na okolju bolj 
prijazen način. Potujte z 

javnim prevozom, najbolje 
vlakom. V sodelovanju z 
organizatorjem poiščite 
osebe, ki bi z vami delile 

avtomobilski prevoz.

1.

Preferirajte 
digitalno

Vso komunikacijo in 
dokumentacijo v zvezi z 
udeležbo na dogodku 
urejajte elektronsko. 

Ne tiskajte potovalnih 
dokumentov, ampak si 
raje naložite ustrezne 

aplikacije.

2.

Manj
je več

Potujte s čim manj 
prtljage. Razmislite, 

katere stvari res 
potrebujete in se 

izogibajte odvečni teži. 
Izogibajte se izdelkom 

za enkratno uporabo ali 
odvečni embalaži.

3.

Stekleničke za 
večkratno uporabo

V Sloveniji imamo 
zdravo pitno vodo iz 

pipe. Priporočamo, da 
uporabite steklenico, 
primerno za večkratno 
polnjenje in uživate v 

zdravi in okolju prijazni 
vodi.

4.

Kratke razdalje 
premagujte peš

Ljubljana je mesto 
ustvarjeno za pešačenje. 

Svetujemo vam, da 
krajše razdalje prehodite 

peš ali prekolesarite 
ter uporabite javni ali 

skupinski transport, ki ga 
zagotavlja organizator.

5.

Delujte okoljsko 
zavedno

Sodelujte v naših 
prizadevanjih in 

partnerje in razstavljavce 
opominjajte na pravilno 

ravnanje z energijo, 
ločevanje odpadkov, 

uporabo plastike, 
varčnost z energijo in 

druge ukrepe, h katerim 
vas vzpodbujamo 

organizatorji.

10.

Podpirajte
fair play

Na dogodku 
komuniciramo jasno, 
odprto in spoštljivo. 
Poleg tega spoštujte 

drugačnost in pomagajte 
osebam s posebnimi 

potrebami.

9.

Izogibajte se 
plastiki

Izogibajte se plastiki 
za enkratno uporabo, 

pred nakupom preverite 
ali je embalažo izdelka 

mogoče reciklirati, 
odločite se za izdelke iz 
reciklirane plastike in pri 

nakupovanju 
uporabljajte vrečke za 
večkratno uporabo.

8.

Kupujte lokalne 
izdelke

K trajnostnemu 
življenjskemu slogu sodi 
tudi zavedanje o izvoru 
izdelkov in živil, ki jih 

kupujete in uživate. Na 
dogodku kupujte lokalno, 

v lokalnih trgovinah s 
slovenskimi izdelki in 

pridelki.

7.

Zmanjšajte količino 
odvečne embalaže

Kjerkoli in kadarkoli v 
času dogodka kupujete, 
izberite izdelke z manj 

embalaže in vedno dobro 
premislite, kaj zares 

potrebujete.

6.

Predvsem pa delite svoje pozitivne izkušnje s prijatelji in nam pomagajte širiti zeleno zgodbo Convente. Korake do bolj 
trajnostnih in odgovornih dogodkov lahko naredimo skupaj.

Živeti zelene dogodke pravzaprav ni težko!

Če se pripelješ na Dunaj in nazaj z avtomobilom, je tvoj izpust 166 kg CO2, z letalom pa 270 kg CO2.

Več informacij o projektu pa najdete na spletni strani www.conventa.si

BE SMART&GREEN CONVENTA HOSTED BUYER
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Udeleženci dogodkov s svojim delovanjem in odločitvami puščamo za seboj pomembne sledi, ki se pokažejo v količini 
ogljikovega dioksida, ki ga na dogodkih izpustimo v ozračje. Ogljični odtis lahko začnete zmanjševati z majhnimi koraki.

Preberite 10 nasvetov in znižajte svoj ogljični odtis na Conventi.

Potujte okolju 
prijazno

V Slovenijo pripotuje z 
vlakom ali avtobusom 
ali izberite letalskega 
prevoznika, ki vlaga v 

programe za zmanjšanje 
ogljičnega odtisa. Poiščite 

let, ki bo čim krajši.

1.

Sopotništvo
se izplača

Če je možno, se na 
dogodek pripeljite s 

kolegi iz vaše destinacije. 
Deljenje prevozov 
pomembno znižuje 

okoljski odtis, pa tudi 
stroške potovanja.

2.

Krajše razdalje 
premagujte peš
Razdalje na dogodku 

premagujte s prevozom, 
ki ga zagotovijo 

organizatorji, uporabite 
kolo, ali se na krajše 
razdalje podajte peš.

3.

Prenočite v 
partnerskih hotelih

Prenočite pri enem od 
hotelov, ki se lahko 

pohvalijo z odgovornim 
okoljskim ravnanjem 

in so partnerji projekta 
Conventa. Z izbiro 

partnerskega hotela 
podpirate lokalno 

gospodarstvo.

4.

Manj razstavnih 
odpadkov

Uporabite razstavne 
oznake in promocijske 

table, ki jih ponuja 
organizator in so izdelane 

iz okolju prijaznih 
materialov (karton za 

recikliranje). S tem boste 
močno zmanjšali količino 
odpadkov na dogodku.

5.

Pijte
zdravo vodo

Ljubljana je znana po pitni 
vodi. Priporočamo, da 
prinesete s seboj svojo 
steklenico, primerno za 
večkratno polnjenje in 

uživate v zdravi pitni vodi.

10.

Delite primere 
dobre prakse

Organizatorji bomo 
veseli, če boste svoje 
izkušnje pri ohranjanju 
okolja delili z nami in 

ostalimi udeleženci na 
Conventi. Pošljite nam 
novice in dosežke, ki jih 
bomo delili na spletni 
strani Convente in v 

e-sporočilih udeležencem.

9.

Kupujte
preudarno

Kjerkoli in kadarkoli v 
času dogodka kupujete, 
izberite izdelke lokalnega 
izvora in izdelke z manj 
embalaže. Vedno dobro 

premislite, kaj sploh 
potrebujete.

8.

Ukinite darila
iz plastike

Izogibajte se darilom 
za udeležence iz 

okolja nesprejemljivih 
materialov, predvsem 
plastike za enkratno 

uporabo z oznako PET(E). 
Razmislite o uporabnosti 

daril.

7.

Manj tiskanih 
materialov

Na stojnici zmanjšajte 
uporabo tiskanih 
materialov in jih 

nadomestite z digitalnimi 
orodji promocije. 

Neuporabljene materiale 
po dogodku odnesite s 
seboj in jih uporabite ob 

drugi priložnosti.

6.

Predvsem pa delite svoje pozitivne izkušnje s prijatelji in poslovnimi partnerji in nam pomagajte širiti zeleno zgodbo Con-
vente. Korake do bolj trajnostnih in odgovornih dogodkov lahko naredimo skupaj.

Živeti zelene dogodke pravzaprav ni težko!

Vsako leto se po vsem svetu proizvede več kot 350 milijonov ton plastike.
Kakšnih 15 milijonov ton je konča v morjih, le kakšnih 30 odstotkov plastike v Evropi recikliramo. 

Leta 2019 smo v Sloveniji ukinili uporabo plastičnih vrečk, ki pa še vedno niso izginile.
Prispevajmo svoj delež k zmanjšanju plastičnega onesnaževanja.

Več informacij o projektu pa najdete na spletni strani www.conventa.si

BE SMART&GREEN CONVENTA EXHIBITOR

Udeleženci dogodkov s svojim delovanjem in odločitvami puščamo za seboj pomembne sledi, ki se pokažejo v količini 
ogljikovega dioksida, ki ga na dogodkih izpustimo v ozračje. Ogljični odtis lahko začnete zmanjševati z majhnimi koraki.

Preberite 10 nasvetov in znižajte svoj ogljični odtis na Conventi.

Potujte okolju 
prijazno

Razmislite, ali lahko 
potujete na okolju bolj 
prijazen način. Potujte z 

javnim prevozom, najbolje 
vlakom. V sodelovanju z 
organizatorjem poiščite 
osebe, ki bi z vami delile 

avtomobilski prevoz.

1.

Preferirajte 
digitalno

Vso komunikacijo in 
dokumentacijo v zvezi z 
udeležbo na dogodku 
urejajte elektronsko. 

Ne tiskajte potovalnih 
dokumentov, ampak si 
raje naložite ustrezne 

aplikacije.

2.

Manj
je več

Potujte s čim manj 
prtljage. Razmislite, 

katere stvari res 
potrebujete in se 

izogibajte odvečni teži. 
Izogibajte se izdelkom 

za enkratno uporabo ali 
odvečni embalaži.

3.

Stekleničke za 
večkratno uporabo

V Sloveniji imamo 
zdravo pitno vodo iz 

pipe. Priporočamo, da 
uporabite steklenico, 
primerno za večkratno 
polnjenje in uživate v 

zdravi in okolju prijazni 
vodi.

4.

Kratke razdalje 
premagujte peš

Ljubljana je mesto 
ustvarjeno za pešačenje. 

Svetujemo vam, da 
krajše razdalje prehodite 

peš ali prekolesarite 
ter uporabite javni ali 

skupinski transport, ki ga 
zagotavlja organizator.

5.

Delujte okoljsko 
zavedno

Sodelujte v naših 
prizadevanjih in 

partnerje in razstavljavce 
opominjajte na pravilno 

ravnanje z energijo, 
ločevanje odpadkov, 

uporabo plastike, 
varčnost z energijo in 

druge ukrepe, h katerim 
vas vzpodbujamo 

organizatorji.

10.

Podpirajte
fair play

Na dogodku 
komuniciramo jasno, 
odprto in spoštljivo. 
Poleg tega spoštujte 

drugačnost in pomagajte 
osebam s posebnimi 

potrebami.

9.

Izogibajte se 
plastiki

Izogibajte se plastiki 
za enkratno uporabo, 

pred nakupom preverite 
ali je embalažo izdelka 

mogoče reciklirati, 
odločite se za izdelke iz 
reciklirane plastike in pri 

nakupovanju 
uporabljajte vrečke za 
večkratno uporabo.

8.

Kupujte lokalne 
izdelke

K trajnostnemu 
življenjskemu slogu sodi 
tudi zavedanje o izvoru 
izdelkov in živil, ki jih 

kupujete in uživate. Na 
dogodku kupujte lokalno, 

v lokalnih trgovinah s 
slovenskimi izdelki in 

pridelki.

7.

Zmanjšajte količino 
odvečne embalaže

Kjerkoli in kadarkoli v 
času dogodka kupujete, 
izberite izdelke z manj 

embalaže in vedno dobro 
premislite, kaj zares 

potrebujete.

6.

Predvsem pa delite svoje pozitivne izkušnje s prijatelji in nam pomagajte širiti zeleno zgodbo Convente. Korake do bolj 
trajnostnih in odgovornih dogodkov lahko naredimo skupaj.

Živeti zelene dogodke pravzaprav ni težko!

Če se pripelješ na Dunaj in nazaj z avtomobilom, je tvoj izpust 166 kg CO2, z letalom pa 270 kg CO2.

Več informacij o projektu pa najdete na spletni strani www.conventa.si

BE SMART&GREEN CONVENTA HOSTED BUYER
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Organizatorji dogodkov s svojim delovanjem in odločitvami puščamo za seboj pomembne sledi, ki se pokažejo v količini 
ogljikovega dioksida, ki ga na dogodkih izpustimo v ozračje. Ogljični odtis lahko začnete zmanjševati z majhnimi koraki.

Preberite 10 nasvetov in znižajte svoj ogljični odtis v okviru projektne ekipe Conventa.

Prevoz
na delo

V čim večji meri za prihod 
na delo uporabljajte 
javni prevoz namesto 

avtomobilov ali taksijev. 
Če je mogoče, prihajajte 
na delo s kolesom ali peš. 
Premislite glede nujnosti 
službenih poti in jih po 
potrebi nadomestite z 
video konferencami iz 

našega studia. 

1.

Krajše razdalje 
premagujte peš

Na sestanke v Ljubljani 
se, kjer je mogoče, 
odpravite z javnim 

prevozom, uporabite 
kolo, ali pa se na krajše 
razdalje podajte peš.

2.

Porabite manj 
papirja

Prenehajte tiskati 
dokumente za sestanke, 

poročila in papirne kopije 
elektronskih sporočil. 
Nastavite dvostransko 
tiskanje kot privzeto. 
Če že morate tiskati, 

uporabljajte trajnostni 
papir s certifikatom FSC/

PEFC.

3.

Varčujte
z energijo

Običajne žarnice 
zamenjajte z varčnimi in 
ugašajte luči, kadar jih 

ne potrebujete. Ugasnite 
računalnike in ostalo 

opremo, ko ni v uporabi 
ter vzdržujte energetsko 

učinkovite sisteme za 
hlajenje in ogrevanje.

4.

Zmanjšajte količino 
odpadkov

Izogibajte se predmetom 
za enkratno uporabo, 

kot so papirnati lončki, 
plastični kozarci in 
papirnate brisače. 

Vse odpadke striktno 
reciklirajte v za ta namen 

postavljene koše za smeti.

5.

Podarite
uporabne stvari
Po vaših dogodkih 
poskrbite, da boste 

uporabne stvari podarili 
tistim, ki jih morda 

potrebujejo.

10.

Pijte
zdravo vodo

Ljubljana je znana po 
pitni vodi. Uporabite 

vodo iz pipe, namesto 
ustekleničene vode. 
S tem prispevamo k 

zmanjševanju plastičnih 
odpadkov in posegamo 
po cenovno ugodnejši 

izbiri.

9.

Lokalna
prehrana

Prehranjujte se lokalno 
pri okoliških ponudnikih 
prehrane. Razmislite o 

zmanjšanju količine mesa 
in izdelkov živalskega 

izvora. Na ta način 
prispevate k prihrankom 

energije in goriva ter 
zmanjšate svoj ogljični 

odtis.

8.

Kupujte manj in 
bolj kakovostno
Manj nakupov pomeni 
manj odpadkov. Če se 
nakupom ne morete 

izogniti, kupujte stvari, 
ki trajajo dlje in jih je 
mogoče popraviti. 
Kupujte rabljene ali 

reciklirane izdelke, kadar 
je to mogoče.

7.

Izogibajte se 
plastiki

Izogibajte se vsem 
oblikam plastike, še 

posebej plastični 
embalaži za hrano. 

Plastiko striktno ločujte 
in reciklirajte. Namesto 

plastičnih vrečk raje 
uporabljajte take za 
večkratno uporabo.

6.

Predvsem pa delite svoje pozitivne izkušnje s prijatelji in poslovnimi partnerji in nam pomagajte širiti zeleno zgodbo 
Convente. Korake do bolj trajnostnih in odgovornih dogodkov lahko naredimo skupaj.

 Živeti zelene dogodke pravzaprav ni težko!

Več informacij o projektu pa najdete na spletni strani www.conventa.si

BE SMART&GREEN CONVENTA TEAM MEMBER

Delo na daljavo: Delo na daljavo prispeva k bolj zelenemu okolju z zmanjšanjem izpustov vozil 
zaradi manjše migracije. Za optimalen urnik se dogovorite z organizatorji projekta Conventa.

Če povečate temperaturo v svoji zgradbi za 1°C poleti oz zmanjšate za 1°C pozimi,
boste s tem prihranili 10% svoje porabe energije.

50



B
re

z 
vz

tr
aj

no
st

i n
i t

ra
jn

os
ti 

Pr
iro

čn
ik

 z
a 

iz
ve

db
o 

re
ge

ne
ra

tiv
ni

h 
do

go
dk

ov

51

Partnerji Convente s svojim delovanjem in odločitvami puščamo za seboj pomembne sledi, ki se pokažejo v količini 
ogljikovega dioksida, ki ga na dogodkih izpustimo v ozračje. Ogljični odtis lahko začnete zmanjševati z majhnimi koraki.  

Preberite 10 nasvetov in znižajte svoj ogljični odtis kot partnerji projekta Conventa.

Trajnostna
zaveza

Partnerji se zavežite 
k izvajanju trajnostne 

politike projekta 
Conventa. Z aktivnim 
sodelovanjem boste 

pomembno prispevali k 
zmanjšanju ogljičnega 

odtisa dogodka.

1.

Usposabljanje 
sodelavcev

O trajnostni zavezi 
Convente seznanite 
vse sodelavce, ki so 
vključeni v izvedbo 
projekta Conventa. 
V okviru priprav na 

projekt jih usposobite za 
zmanjševanje škodljivih 

vplivov na okolje. 
Izobraževanje naj poteka 

večkrat letno.

2.

Dostop do zdrave 
pitne vode

Udeležencem Convente 
omogočite dostop do 
zdrave pitne vode, ki 
si jo lahko udeleženci 

napolnijo v steklenice za 
večkratno uporabo.

3.

Energetska
varčnost

Kjer je mogoče, 
uporabljajte energetsko 
varčno električno in ITKT 
opremo in razsvetljavo 
in to potrdite z uradno 

priznanimi znaki za okolje 
(Energy Star in podobno).

4.

Zmanjševanje 
odpadkov

Kot partnerji Convente 
striktno zmanjšujte, 

ponovno uporabite in 
ločeno zbirajte odpadke 
(papir, steklo, plastika in 

embalaža). Odlagajte jih v 
ustrezne zabojnike.

5.

Zeleno
javno naročanje

Če je možno, naročajte 
blago in storitve, ki imajo 
manjši vpliv na okolje in 
zagotavljajo varčevanje z 
naravnimi viri, materiali in 
energijo ter imajo enake 
ali boljše funkcionalnosti. 
To dokažite z ustreznimi 

okoljskimi certifikati.

10.

Delo
na daljavo
Pri sodelavcih 

vzpodbujajte delo na 
daljavo, ki  prispeva k 
bolj zelenemu okolju z 
zmanjšanjem izpustov 

vozil zaradi manjše 
migracije.

9.

Odpadna
hrana

Odpadna hrana naj bi 
v Evropi povzročila 7 % 

vseh emisij toplogrednih 
plinov. Zato takoj začnite 

razmišljati o načinu 
zmanjševanja odpadne 

hrane.

8.

Ekološko
čiščenje

Za čiščenje uporabljajte 
certificirana ekološka 
čistila prijazna okolju 

(Ecolabel in podobno). 
Uvedite tudi nadzor nad 

porabo čistil.

7.

Izogibajte se
plastiki

Plastika je lahka, 
poceni, vseprisotna in 
neobhodno potrebna. 

Hkrati pa sodi med 
največje onesnaževalce. 

Prizadevajte si za 
minimalno uporabo 
plastike in plastiko 
striktno reciklirajte.

6.

Delite svoje pozitivne izkušnje s poslovnimi partnerji in nam pomagajte širiti zeleno zgodbo Convente. Korake do bolj tra-
jnostnih in odgovornih dogodkov lahko naredimo skupaj.

O svojih trajnostnih praksah in dosežkih nas obveščajte, mi pa bomo poskrbeli za objavo na spletni strani in v e-obvestilih 
udeležencem Convente. Živeti zelene dogodke pravzaprav ni težko!

V  sodelovanju z zeleno ekipo izmerite del emisij toplogrednih plinov, ki odpade na vaše podjet-
je. Skušajte ga zmanjševati vsako leto in tako prispevati k  cilju 70 odstotnega zmanjšanja emisij 
dogodka Conventa do leta 2030. 

V Ljubljani se z avtomobilom opravi 14 % poti, krajših od enega kilometra, in 40 % poti, krajših od 5 km.

Več informacij o projektu pa najdete na spletni strani: www.conventa.si

BE SMART&GREEN CONVENTA PARTNER
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GREEN GLOBE je certifikat za hotele, resorte, 
tour operatorje, rent-a-car, razstavne in 
prireditvene prostore ter druge tipe turističnih 
podjetij. Temelji na naboru trajnostnih kazalnikov 
GSTC (Global Sustainable Tourism Council). 
Sestavlja ga 44 meril in 380 kazalnikov.
www.greenglobe.com

GREEN KEY je  znak odličnosti na področju 
okoljske odgovornosti in trajnostnega 
poslovanja v turizmu. Znak pridobijo podjetja, ki 
izpolnjujejo stroge kriterije fundacije za okoljsko 
izobraževanje FEE. Poleg hotelov lahko Green 
Key pridobijo tudi hostli, manjši
nastanitveni objekti, kampi, konferenčni centri, 
restavracije in atrakcije.
www.greenkey.global

TRAVELIFE je mednarodna certifikacijska shema 
za trajnostni turizem, ki svojim članom z vpeljavo 
procesnih sprememb pri poslovanju pomaga 
znižati stroške ter izboljšati okoljske, socialne 
in ekonomske vplive. Nastanitve, ki izpolnjujejo 
kriterije, prejmejo znak Travelife Gold, obstaja 
pa tudi sistem kazalnikov Travelife za turistične 
agencije in tour operaterje.
www.travelifesustainability.com

ZNAK EU ZA OKOLJE (EU Ecolabel) je evropski 
znak, ki ga podeljujejo izdelkom in storitvam 
v evropskem gospodarskem prostoru (države 
članice EU, Norveška, Islandija in Liechtenstein) 
in upošteva celoten življenjski krog izdelka. 
Okoljsko marjetico lahko pridobijo oblačila in 
obutev, maziva, barve in laki, izdelki za dom in 
vrt, čistila, naprave, izdelki iz papirja in storitve v 
turizmu
www.ecolabel.eu

DEMETER je znamka za proizvode, pridelane po 
biološko-dinamični metodi, ki jo smejo uporabljati 
le pogodbeni partnerji, ki so podvrženi strogi 
kontroli. Zahteve, ki jih do pridelovalcev postavlja 
zveza, presegajo zahteve za ekološko pridelavo 
Evropske skupnosti. 
www.demeter.si

ENERGY STAR (ZDA, Japonska, EU, Kanada, 
Avstralija, Nova Zelandija in Tajvan) je oznaka, 
ki pomaga potrošnikom prepoznati pisarniško 
opremo in izdelke, s katerimi prihranijo denar in 
energijo. Oznaka Energy Star se lahko pojavlja 
na računalnikih, monitorjih, tiskalnikih, faksih. 
www.eu-energystar.org

EMAS (The European Eco-Management and 
Audit Scheme) - sistem EU za okoljevarstveno 
vodenje organizacij je prostovoljen sistem 
za podjetja in organizacije za vrednotenje, 
poročanje, izboljševanje njihove okoljske 
učinkovitosti. V Sloveniji je za pridobitev znaka 
EMAS zadolžena Agencija RS za okolje in 
prostor.
http://ec.europa.eu/environment/emas/
index_en.htm

Znak EU za ekološko kmetijstvo (The EU 
organic logo) nudi zagotovilo porabnikom o 
izvoru in kakovosti hrane in pijače, saj njegova 
navzočnost na katerem koli proizvodu jamči 
skladnost proizvoda z uredbo EU o ekološkem 
kmetijstvu.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/
consumer-confidence/logo-labelling_en

FAIRTRADE (ZNAK PRAVIČNE TRGOVINE) 
potrjuje, da so bili mednarodni standardi pravične 
trgovine izpolnjeni. Nakup izdelkov pravične 
trgovine zagotavlja šibkejšim proizvajalcem 
boljše pogoje dela in prodaje, pošteno plačilo ter 
spodbuja k trajnostnemu razvoju. Označevanje je 
razširjeno v okoli 50 državah. 
www.fairtrade.net

FSC (Forest Stewardship Council) je znak za 
promoviranje odgovornega upravljanja z gozdovi 
in je prisoten v več kot 50 državah sveta.
www.fsc.org

MODRI ANGEL (The Blue Angel), prva 
svetovno najbolj znana okoljevarstvena oznaka, 
je nemški certifikat za proizvode in storitve, ki 
upoštevajo okolju prijaznejše vidike in spodbuja 
okoljsko odgovorno potrošnjo.
www.blauer-engel.de/en

MSC (Marine Stewardship Council) je 
mednarodni znak za trajnostno ribištvo. Znak 
MSC zagotavlja, da so bile ribe ulovljene na 
način, zaradi katerega ribjemu zarodu ne grozi 
izumrtje. 
www.msc.org

OEKO-TEX Standard 100 je nemški ekološki 
znak za tekstilne proizvode. Certifikat določa 
analize ekološko spornih škodljivih snovi in 
predpisuje znanstveno utemeljene mejne 
vrednosti za te snovi.
www.oeko-tex.org

PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification) je največji sistem za 
certificiranje gozdov. Standard želi spremeniti 
način upravljanja z gozdovi na globalnem in 
lokalnem nivoju, da bi lahko vsi uživali okoljske, 
družbene in gospodarske koristi gozdov. 
www.pefc.org

SWAN (The Nordic Ecolabel) je uradni znak 
za okolje v skandinavskih              državah. 
Gre za prostovoljno shemo, ki ocenjuje vpliv 
izdelka na okolje v celotnem  življenjskem 
ciklu. Oznaka med drugim zagotavlja, da so 
upoštevane podnebne zahteve in da so emisije 
CO2 (in drugi škodljivi plini) omejeni, kjer je to 
najpomembnejše. 
www.nordic-ecolabel.org/

Mednarodne in lokalne oznake za okolju prijaznejše ter družbeno 
odgovornejše izdelke in storitve (pregled na dan 31.12.2022)

1. Ugledne mednarodne ekološke oznake

2. Mednarodne oznake, ki jih priznava zelena shema slovenskega   
     turizma

Zaupanja vredni certifikati10.4.
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HI - Q & S hostlom, ki delujejo v okviru 
Hostelling International, kot sistem 
upravljanja pomaga definirati procese 
s področja družbenih, okoljskih, 
gospodarskih in kulturnih vprašanj. Njegov 
edinstven okvir HI hostlom in združenjem 
omogoča nenehno izboljševanje in 
napredovanje v praksah kakovosti in 
trajnosti. Standard priznava tudi GSTC.
www.hihostels.com

WORLD OF GLAMPING GREEN je 
trajnostna nadgradnja znaka World of 
Glamping. Gre za mednarodni znak s 
sedežem v Sloveniji. Znak je primeren 
izključno za glamping ponudnike,
www.worldofglamping.com

L.E.A.F. je kratica za Leaders in 
Environmentally Accountable Foodservice. 
Znak je namenjen gostinskom ponudnikom - 
restavracijam, gostilnam, okrepčevalnicam in 
podobnim obratom, turističnim kmetijam brez 
sob in kavarnam. Certifikat je večstopenjski, za 
Zeleno shemo zadostuje izpolnjevanje meril za 
prvo stopnjo.
www.leafme.org

ECOCAMPING je namenjen izboljšanju 
varstva okolja, varnosti in kakovosti v kampu. 
Delovanje kampa se natančno pregleda s strani 
podeljevalca znaka, ki ukrepe za izboljšanje 
načrtuje skupaj s podjetjem
www.ecocamping.net

MODRA ZASTAVA stremi k trajnostnemu razvoju 
naravnih kopališč in marin skozi zahtevne kriterije 
na področju kvalitete vode, okoljske vzgoje in 
informiranja, okoljskega upravljanja in varnosti. 
Marine in kopališča prejmejo modro zastavo za 
obdobje enega leta, v katerem
morajo izpolnjevati vse zahtevane kriterije. 
www.modrazastava.si

BIO HOTELS je znak primeren za hotele, katerih 
ciljna skupina so gostje z visokimi ekološkimi 
merili. Člani verige Bio hotels ponujajo organske 
in okolju prijazne počitnice. Zavezani so visokim 
merilom, ki temeljijo na trajnostni ekonomiji, 
organsko pridelani hrani, vključevanju lokalnih 
ponudnikov, okolju prijazni energiji, odgovornem 
ravnanju z odpadki in merjenju ogljičnega odtisa.
www.biohotels.info

EUROPARC European Charter for Sustainable 
Tourism in Protected Areas prepoznava 
zavezanost k trajnostnemu razvoju turizma v 
zaščitenih območjih in spodbuja implementacijo 
trajnostnih aktivnosti v sodelovanju javnih in 
zasebnih partnerjev. 
www.europarc.org

MAB je UNESCOV medvladni raziskovalni 
program, ki spodbuja prizadevanja za sožitje 
med ljudmi in njihovim okoljem ter vzpostavlja 
svetovno mrežo biosfernih območij. Cilj 
programa je doseči razvoj, ki temelji na trajnostni 
rabi naravnih virov in ohranjanju biotske 
raznovrstnosti. 
www.unesco.org

3. Oznake na področju industrije srečanj

AUSTRIAN ECO-LABEL 62 (Green Meetings 
and Green Events) Avstrijski znak za okolje 
“Zelena srečanja in zeleni dogodki” je prvi 
nacionalni okoljski znak, ki omogoča certificiranje 
celotnega dogodka. Organizatorji ter udeleženci 
in lokacije so vključeni v proces ozelenitve in 
so zavezani k ustvarjanju resnično trajnostnega 
dogodka.
www.umweltzeichen.at

BS:8901- British Standard Sustainable Events 
Certification je med najpopularnejšimi in  
pokriva vsa področja organizacije dogodkov od 
prizorišč do dobaviteljev. Certifikat je zastavljen 
procesno in pokriva tri ključne faze projekta 
(pripravo, izvedbo in zaključek). 
www.bsi-global.com/britishstandards

GDS INDEKS je mednarodna primerjava 
kongresnih destinacij, ki spremlja 70 trajnostnih 
kriterijev. Je edini trajnostni indeks za destinacije. 
Trenutno je vanj vključenih preko 100 destinacij 
iz celega sveta. 
www.gds.earth

EIC Sustainable Event Certificate je certifikat, 
ki ga sestavlja 16 modulov in je namenjen 
posameznikom, ki po opravljenem izobraževanju 
prejmejo certifikat. Sestavni del je delovni 
zvezek, ki omogoča, da svoj dogodek izpeljete 
na trajnostni način. 
www.eventscouncil.org/Sustainability/SEPC

ISO 20121 – Sustainable Events je  mednarodni 
standard, ki vzpostavlja sistem trajnostnega 
upravljanja dogodkov. Uporablja se za vse vrste 
in velikosti dogodkov. Standard je zastavljen 
procesno in pokriva celoten organizacijski cikel 
dogodka. Zaradi svoje strukture je primeren tako 
za manjše kot najbolj zahtevne dogodke. 
www.iso.org/iso-20121-sustainable-events

LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) je sistem ocenjevanja 
za zeleno gradnjo, ki je bil razvit s strani U.S 
Green Building Council (USGBC) in predstavljen 
v številnih drugih državah. LEED predstavlja 
zbirko standardov za načrtovanje, gradnjo in 
vzdrževanje zgradb na okolju prijazen način. 
LEED spodbuja integriran trajnostni pristop 
s prepoznavanjem učinkovitosti na ključnih 
področjih.
www.usgbc.org/leed

MEETINGS STAR (Kongresna Zvezda) je 
prepoznavna kot najpomembnejši certifikat 
industrije srečanj Nove Evrope. Temelji na 
izdelanih standardih in kriterijih in na kvalitativni 
oceni skritih gostov. Končna ocena  destinacij 
in hotelov je predvsem orodje za izboljšanje 
konkurečnosti posameznih destinacij in hotelov. 
Destinacijam ponuja zunanji pogled na njihovo 
destinacijo z namenom stalnega izboljševanja in 
doseganja odličnosti tudi na področju trajnosti. 
www.meetings-star.eu

DGNB (The German Sustainable Building 
Council) je nemški certifikat za trajnostno 
gradnjo, ki upošteva okoljski, ekonomski, 
družbeni in kulturni vidik načrtovanja,
gradnje ter obratovanja zgradb. 
www.dgnb.de/_en/

BREEAM (Velika Britanija) postavlja standarde 
za najboljše prakse na področju trajnostnega 
gradbenega projektiranja, gradnje in delovanja. 
Je eden najbolj celovitih  in splošno priznanih 
znakov za okoljsko uspešnost stavbe, ki vsebuje 
vidike, povezane  z rabo energije in vode, 
zdravjem in dobrim počutjem, onesnaževanjem, 
mobilnostjo, surovinami, odpadki in upravljanjem 
procesov. 
www.breeam.org
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Rojen sem v prelomnem letu 1969, ko je svetovno prebivalstvo zadnjič potrošilo manj obnovljivih virov, kot jih je v 
tem letu obnovil planetarni ekosistem. Kako daleč smo prišli danes nam pove ekološki odtis, ki meri okvirno porabno 
naravnih virov in emisije toplogrednih plinov. Za doseganje obstojeječega materialnega standarda na globalni ravni 
potrebujemo 1,75, v Sloveniji pa kar 3,1 planeta. Slovenija je že 18. aprila dosegla dan ekološkega dolga, kar pomeni, da 
smo do tega dne porabili vse vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu. Zato bomo več kot 
osem mesecev živeli v t. i. ekološkem dolgu.

Upanje umre zadnje in še preden bomo izvedeli, kaj so se dogovorili politiki, se moramo ozreti tudi na našo industrijo. 
Dejansko lahko sami veliko storimo za okolje. Bolj kot mešetarjenje s podnebnimi grehi, šteje, da se iskreno 
pogledamo v ogledalo in začnemo s spremembami na svojih dogodkih. 

Vsega zapisanega smo se organizatorji Convente zavedali že ob samem nastanku projekta. Naše razmišljanje 
v tej smeri je že leta 2010 nagradila poslovna borza IBTM World. Bolj kot nagrada pa je pomembno, da so naša 
prizadevanja urejena sistematično in transparentno. Iskreno verjamemo, da lahko tudi v za okolje apokaliptičnih časih 
zadovoljujemo potrebe udeležencev ob hkratnem zmanjševanju ogljičnega odtisa in drugih pritiskov na okolje.

Če organizacije Convente ne bomo uravnovesili z nosilnostjo okolja, bomo organizatorji dogodkov so-odgovorni 
za posledice. Tudi zaradi tega bo Conventa ohranila možnost hibridne spletne udeležbe, saj verjamemo, da je tudi 
to eden od načinov za zmanjšanje pritiska na okolje. V organizacijo Convente uvajamo celo vrsto majhnih in velikih 
ukrepov, ki prispevajo k ohranjanju našega okolja. Zdi se nam prav, da namesto potentnih trditev o zelenih dogodkih 
poudarimo, da si prizadevamo za čimmanjši okoljski odtis. 

Evropski zeleni dogovor določa, da bo Evropa do leta 2050 postala podnebno nevtralna celina. 
Pri tem moramo svoj delež prispevati tudi organizatorji dogodkov s konkretnimi ukrepi. 

Iskreno upam, da nam bodo pri tem sledili tudi ostali organizatorji dogodkov. 
Zato transparentno in odprtokodno objavljamo vse naše dokumente in razmišljanja. 

Živeti zelene dogodke pravzaprav ni težko! Vabljeni k sodelovanju v naši pobudi.

Gorazd Čad
Soustanovitelj Convente

Zaključni nagovor11.
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Take a bite out
of our apple
Join the leading B2B MICE
event in New Europe

CONVENTA 2023
1 - 2 February 2023

Ljubljana, Slovenia

JOIN THE EXPERIENCE www.conventa.si
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Avtor
Gorazd Čad 

Zeleni tim Conventa smo 
Natalija Bah Čad - vodja 

Gorazd Čad - komuniciranje
Aljaž Čad - razstavni del 
Jure Čad - komuniciranje 

Matjaž Mohar - vabljeni gostje 
Tina Planinšic - vabljeni gostje 

Irena Rugel Krajcer - produkcija 

Skupnostno znanje
19 partnerjev Convente 

Izdajatelj 

Toleranca marketing d.o.o.

Oblikovanje 
Barbara Dimec 

Posebna zahvala 
Umanotera -  Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

Climate Partner 

December 2022
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