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POVZETEK
Zaradi potencialnih negativnih vplivov na okolje, ki jih prinaša organizacija in izvedba športnih ali drugih
dogodkov z večjim številom udeležencev, obstaja zanimanje za oceno okoljskih vplivov. Pri izvedbi
takšnega dogodka je priporočljivo oceniti okoljske vplive iz vidika življenjskega cikla, kjer lahko natančno
ocenimo učinke različnih dejavnosti dogodka, kot so transport, aktivnosti udeležencev, nastanitev in
prehrana. Prav tako je s podrobno analizo mogoče ugotoviti, kateri procesi predstavljajo t.i. vroče točke z
največjimi prispevki k okoljskim vplivom in kje so možne izboljšave. V študiji, predstavljeni v tem poročilu,
je bila izvedena LCA analiza udeležbe na športnem dogodku Soča Outdoor Festival, ki je vsako leto izveden
v Tolminu. Dogodek se izvaja v naravnem okolju, zato se organizatorji trudijo, da bi bil okoljski vpliv
dogodka čim manjši in so naklonjeni zmanjšanju negativnih vplivov. V študiji so bili izračunani okoljski
vplivi posameznega udeleženca ter celotnega dogodka Soča Outdoor Festival z upoštevanjem glavnih
področij organizacije in udeležbe: transport, nastanitev ter prehranjevanje. Rezultati kažejo predvsem na
dominantni okoljski vpliv transporta ter primerjajo okoljske vplive trenutnega stanja z možnimi
izboljšavami.
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1. UVOD
Organizacija športnih dogodkov in festivalov predstavlja storitveno dejavnost, kjer so okoljski vplivi
udeležencev ustvarjeni kot posledica transporta, nastanitve ter prehranjevanja, kar kaže na podobnost s
turističnim sektorjem in že znanimi globalnimi okoljskimi vplivi turizma [1]. Pregled literature o organizaciji
športnih, glasbenih ali drugačnih dogodkov z več udeleženci kaže na potrebo po kvantitativni analizi
okoljskih vplivov in po raziskanju možnosti za ukrepe in zmanjšanje negativnih vplivov, saj so se v
preteklosti analize dogodkov in festivalov osredotočale bolj na ekonomske in manj na okoljske vplive [2].
Za bolj učinkovito okoljsko oceno dogodkov ter za osveščanje organizatorjev in udeležencev je potrebna
natančna analiza vseh komponent sistema.
Študija manjšega organiziranega dogodka v Italiji, ki je upoštevala samo faze postavitve ter izvedbe
dogodka, je pokazala vpliv porabe energije za osvetljavo in gretje ter potrdila metodologijo LCA kot
primerno za analizo organiziranih dogodkov, med katere spadajo sestanki, konference, razstave, glasbeni
festivali ter športna tekmovanja oz. športne prireditve [3]. LCA metodologija je bila v podobni študiji
uporabljena za izračun ogljičnega odtisa potovanja na ekipne športne dogodke, kjer so rezultati pokazali
vpliv udeležencev iz bolj oddaljenih mest, predvsem kjer je šlo za letalski transport [4]. Analiza ogljičnega
odtisa visoko obiskanega ameriškega univerzitetnega športnega turnirja je pokazala, da povprečni
udeleženec ustvari okrog 500 kg CO2 ogljičnega odtisa, od česar so skoraj 80% pripisali transportu
gledalcev in športnih ekip [5].
V tej LCA študiji so bile upoštevane tri glavne komponente organizacije športnega dogodka: transport
udeležencev z avtomobilom oz. z alternativnimi prevoznimi sredstvi, nastanitev udeležencev v hotelu,
apartmaju ali šotoru ter prehranjevanje udeležencev med dogodkom. Okoljski vplivi dogodka so
izračunani za študijo primera športnega dogodka Soča Outdoor Festival (SOF), ki je vsako leto izveden v
Tolminu in ki je bil s polno kapaciteto nazadnje izveden leta 2019. LCA študija okoljskih vplivov udeleženca

na SOF je bila izvedena s pomočjo programskega orodja OpenLCA [6] s podporo podatkovne baze
Ecoinvent 3.6 [7].

2. CILJ ŠTUDIJE LCA
Razlog za izvedbo LCA študije predstavlja težnja po bolj zeleni in okolju prijazni ponudbi na treh glavnih
področjih organizacije športnega dogodka: transport, nastanitev udeležencev ter prehranjevanje. Izvedli
smo primerjalno študijo LCA na vseh treh področjih glede na dane podatke za skupino udeležencev in
organizacijo dogodka. Študija je bila izvedena kot celotna LCA analiza z vsemi upoštevanimi kategorijami
vpliva. Namen uporabe rezultatov te LCA študije je za informiranje organizatorjev festivala SOF, ki se izvaja
vsako leto, ter posledično za informiranje njihovih udeležencev o trenutnem ustvarjenem ogljičnem odtisu
in ostalih okoljskih vplivih ter predlogih za izboljšave. Med ciljno občinstvo spada tudi javnost oz.
udeleženci konferenc za organizacijo večjih dogodkov in sodelujočih storitev, kjer so lahko ponudniki
storitev informirani o načinih ocenjevanja okoljskih vplivov ter o najpomembnejših fazah sistema na
področju okoljske analize.

3. OBSEG ŠTUDIJE
Funkcijsko enoto v študiji je predstavljala ena oseba (udeleženec) na športnem dogodku SOF. Pod omejitve
sistema so spadali naslednji procesi oz. deli sistema: transport od doma do Tolmina (bodisi z
avtomobilskim, avtobusnim ali železniškim transportom), nastanitev in prenočišče med festivalom (bodisi
v hotelu, apartmaju ali v šotoru) ter prehranjevanje udeležencev (bodisi mesni ali veganski meni). Iz
sistema so bili izključeni naslednji deli sistema: načrtovanje potovanja in rezervacije ter domače aktivnosti
po končanem dogodku, razlog za izključitev pa je bil zanemarljiv okoljski vpliv takšnih aktivnosti. Prav tako
smo predpostavili, da so iz študije izključene obstranske aktivnosti, kot npr. sama izvedba športnega
dogodka, za katere niso pričakovani znatni vplivi na okolje, saj dogodek vsebuje športni tek udeležencev v
naravi. Diagram na Sliki 1 prikazuje shemo sistema s prikazom mej sistema.
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Slika 1: Meja sistema.

Geografske meje sistema so bile definirane posamezno za različne dele sistema, kjer smo za nastanitev v
hotelu, apartmajih in šotorih ter za prehrano udeležencev uporabili podatke za območje EU, za transport
z različnimi prevoznimi sredstvi pa geografske meje niso bile opredeljene oz. smo uporabili globalne
podatke. Analiza LCA je bila izvedena za časovno obdobje julija 2019, ko je bil dogodek nazadnje izveden
s polno kapaciteto, razen kjer podatki navajajo drugače. Študija upošteva za področja avtomobilskega,
avtobusnega in železniškega transporta, nastanitve v hotelu, apartmajih in šotorih ter za prehranjevanje
vse relevantne vhodne masne in energetske tokove, sami procesi znotraj mej sistema pa so ocenjeni po
principu »od zibelke do vrat«. Zaradi pomanjkanja nekaterih podatkov predvsem na področju hotelske
nastanitve so iz študije izključene direktne emisije oz. ustvarjeni odpadki.

4. INVENTARIZACIJA PODATKOV (LCI)
Podatki so bili zbrani na treh omenjenih področjih: transport, nastanitev ter prehrana. V poglavju 4 so
prikazani načini zbiranja podatkov in pripadajočih izračunov za vsa področja, ki so na koncu poglavja
združeni tudi v skupno preglednico podatkov za inventarizacijo.

4.1 Transport udeležencev
Podatki na področju transporta so bili pridobljeni od organizatorjev dogodka SOF. Skupno je na dogodek
prijavljenih 1405 oseb iz 301 različnih mest iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Razdalje vseh dokumentiranih
mest do cilja (Tolmin) so bile upoštevane v izračunu povprečne transportne razdalje udeležencev. Podatki
o mestih, številu udeležencev in razdalji določenih mest od Tolmina so prikazani v Tabeli 1. Za boljšo
preglednost so mesta z manj kot 5 udeleženci izpuščena iz tabele.
Tabela 1: Podatki o udeležencih dogodka in transportnih razdaljah.
Mesto

Št. oseb

Zagreb
Ljubljana
Tolmin
Rijeka
Koper
Kranj
Žiri
Idrija
Domžale
Kobarid
Ajdovščina
Logatec
Maribor
Nova Gorica
Novo Mesto

234
144
57
45
39
36
33
26
20
18
17
17
16
15
15

Razdalja do
Tolmina [km]
240
88
0
164
115
79
55
45
95
16
65
72
229
35
168

Mesto

Št. oseb

Medvode
Šenčur
Tržič
Kamnik
Miren
Železniki
Grosuplje
Jastrebarsko
Dobrovo
Vipava
Vrhnika
Stari trg pri Ložu
Koprivnica
Spodnja Idrija
Povolleto

8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5

Razdalja do
Tolmina [km]
77
82
86
94
47
52
118
238
37
72
83
130
210
41
55

Cividale del Friuli
Most na Soči
Varaždin
Škofja Loka
Izola
Zgornje Jezersko
Portorož
Velenje
Celje
Cerkno
Bled

13
11
11
10
10
9
9
9
9
8
8

44
6
285
68
133
107
141
177
181
34
76

Zgornje Gorje
Radovljica
Žirovnica
Trst
Cerklje na Gorenjskem
Postojna
Dol pri Ljubljani
Dob
Laško
Križevci
Bohinjska Bistrica

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

81
83
85
87
88
97
118
121
192
274
56

Povprečna transportna razdalja udeležencev je bila izračunana glede na skupno transportno razdaljo in
številom udeležencev, kot je prikazano v naslednji enačbi:
Povprečna razdalja =

Skupna razdalja 122 185 km
=
= 131 km/oseba
št. udeležencev
1405 oseb

Za preračun okoljskih vplivov transporta udeležencev je bila uporabljena dvakratna vrednost povprečne
razdalje, torej 262 km na osebo. Organizatorji dogodka so predpostavili, da glede na trenutno stanje
transporta na dogodek SOF vsi udeleženci uporabijo avtomobilski transport za prevoz do Tolmina ter nazaj
domov. Iz tega razloga je bila povprečna razdalja 262 km upoštevana za izračun okoljskih vplivov
trenutnega stanja na dogodku SOF, ter tudi za primerjavo avtomobilskega ter avtobusnega prevoza.
Pri avtomobilskem transportu je bil upoštevan prevoz potnika z avtomobilom v povprečjem masovnem
rangu 1600 kg, z velikostjo motorja med 1,4 in 2,0 litra ter v emisijskem razredu EURO 5. Pri izračunih je
bilo predpostavljeno, da v povprečju v enem avtomobilu potuje 1,5 udeleženca.
Pri avtobusnem transportu smo za enako povprečno razdaljo upoštevali transport z navadnim avtobusom
na dizelski pogon, ki je bil v celoti zapolnjen s potniki. Za primerjavo dizelskega pogona in alternativnih
pogonov v avtobusnem transportu je bil dodatno izveden še preračun vplivov za avtobusni transport, kjer
je bila vhodna količina dizelskega goriva zamenjana z metanom oz. utekočinjenim zemeljskim plinom.
Glede na literaturo o povprečni porabi goriv za avtobuse [8] je bilo v modelu upoštevano, da avtobus na
metan porabi (po masi) 16% več goriva kot avtobus na dizelski pogon. Za metanski pogon je bil v modelu
predpostavljen komprimiran zemeljski plin z gostoto 180 kg/m 3.
Pri železniškem transportu ni bila upoštevana izračunana povprečna transporta razdalja, saj je bil cilj
vključiti pomembnejša žarišča ter realne transportne poti do Tolmina oz. do železniške postaje v Mostu
na Soči, ki je od cilja v Tolminu oddaljena 6 km. Preračun vplivov je bil izveden za naslednje lokacije,
prikazane v Tabeli 2: Zagreb, Ljubljana in Rijeka. Glede na število udeležencev in razdalje do Tolmina je
bila za železniški transport preračunana povprečna razdalja 200 km.

Tabela 2: Podatki o potovanju z železniškim transportom.
Mesto

Št. oseb

Zagreb
234
Ljubljana
144
Rijeka
45
Povprečna razdalja [km]

Razdalja do
Tolmina [km]
258
118
168
200

Čas potovanja

Št. Prestopanj

4 h 56 min
4 h 4 min
2 h 27 min

2
2
1

4.2 Nastanitev
Za preračun okoljskih vplivov nastanitve so bili udeleženci razdeljeni v tri kategorije nastanitve, glede na
podatke ki so jih priskrbeli organizatorji SOF: od 1405 udeležencev jih je 47 nastanjenih v hotelu, 1180 v
apartmajih ter 178 v šotorih na prizorišču dogodka. Pri preračunu vplivov nastanitve je bil za vse tri
kategorije upoštevan vpliv porabe elektrike, ki je glede na literaturo daleč najpomembnejši faktor v
okoljskih vplivih turistične in druge nastanitve [9]. Poraba elektrike je bila glavni upoštevani parameter
tudi zaradi klimatskih naprav, ki so glede na podatke organizatorjev SOF prisotni v večini (85%) hotelskih
sob in apartmajev. Glede na izvedbo festivala v mesecu juliju je pričakovano, da bodo klimatske naprave
prispevale največji doprinos k porabi elektrike za hotelske sobe in apartmaje. Poleg tega zaradi izvedbe
dogodka v poletnem času niso bili upoštevani vplivi gretja s plinom oz. s kurjenjem lesa, saj je pričakovan
vpliv gretja zelo nizek ali skoraj ničeln.
Pri preračunu vplivov porabe elektrike med nastanitvijo v Tolminskih hotelih ina apartmajih so bili podatki
pomankljivi, zaradi česar so bili za ta primer podatki povzeti po študiji, ki je s podatki za leto 2016
ocenjevala ogljični odtis celotnega turizma v Barceloni z upoštevanjem transporta, nastanitve ter
počitniških in profesionalnih aktivnosti [10]. V študiji so podatki za nastanitev, ki so bili pripravljeni s strani
mestnega direktorata za turizem in dogodke, razdeljeni na hotele različnih kakovostnih vrednosti,
turistične apartmaje, hostele in počitniške hiše. Za vsako kategorijo nastanitve je znana vrednost porabe
elektrike ter porabe zemeljskega plina na eno prenočitev, kjer smo v trenutni študiji upoštevali samo
podatke za porabo elektrike. Za povprečni hotel je bilo predpostavljeno, da je poraba elektrike 16.56 kWh
na prenočitev, za apartma pa 8.40 kWh na prenočitev. Ker so v primeru SOF-a prisotne tudi nastanitve v
šotorih, smo pri tej možnosti upoštevali ničelno porabo električne energije. Podatki za porabo elektrike
med nastanitvijo udeležencev so prikazani v Tabeli 3, kjer so navedene vrednosti iz prejšnje študije
podvojene zaradi upoštevanja dveh prenočitev.
Tabela 3: Poraba elektrike med nastanitvijo udeležencev na SOF.
Nastanitev

Št. udeležencev

Hotel
Apartma
Šotorišče

47
1180
178

Poraba elektrike za dve prenočitvi
na udeleženca [kWh]
(povzeto po [10])
33,12
16,80
0,00

4.3 Prehranjevanje udeležencev dogodka
Za preračun vpliva prehrane smo upoštevali podatke o obroku, ki so bili pridobljeni od organizatorjev
dogodka SOF. Na meniju za udeležence sta bili dve možnosti: mesni in veganski meni. Organizatorji
dogodka so predpostavili podatek, da se 80% udeležencev odloči za mesni meni, 20% udeležencev pa za
veganski meni. Za preračun je bil predpostavljen en obrok na udeleženca. Poleg hrane so v izračun
upoštevani še papirnati krožniki in leseni pribor, katere udeležencem priskrbijo organizatorji dogodka.
Podatki o prehrani na udeleženca za obe možnosti menija so prikazani v Tabeli 4.
Tabela 4: Podatki za količine zaužite hrane na mesnem in veganskem meniju.
Prehranski proizvod

Količina – mesni meni (g)

Količina – veganski meni (g)

Testenine

150

/

Čebula

150

/

Govedina

150

/

Veganske testenine

/

150

Mešana zelenjava

/

300

Krožnik in pribor

10

10

Skupaj

450

450

Za 150 g veganskih testenin smo zaradi pomanjkanja podatkov o tem prehranskem proizvodu uporabili
predpostavko, da za 150 g testenin potrebujemo vnose pšenične moke (96 g) in vode (54 g).

4.4 Uporaba embalaže za vodo
Med komponente sistema za izvedbo dogodka SOF spadajo tudi embalaže za vodo, katere udeleženci
porabijo za pitje vode med tekom. Trenutno stanje na SOF kaže na podatke, da vsak udeleženec na
dogodek prinese svoj bidon za shranjevanje vode, ki je lahko ponovno uporabljen vsako leto. V
predhodnjih letih so bile za embalažo za vodo uporabljene plastične plastenke, kasneje pa papirnati
kozarci. Glede na trenutno uporabo bidonov lahko ocenimo, da z embalažami za vodo SOF trenutno ne
ustvarja negativnih vplivov na okolje, v namen študije pa so bili preračunani vplivi uporabe embalaž za
vodo v prejšnjih letih. V podatkih je predpostavljeno, da udeleženec tekom dogodka spije v povprečju 2,5
litra vode, kar je enako 5 plastenkam s kapaciteto 500 mL oziroma 12.5 papirnatim kozarcem s kapaciteto
200 mL. Z upoštevanjem materiala in mase povprečne embalaže za vodo so pripravljeni naslednji podatki,
predstavljeni v Tabeli 5:
Tabela 5: Podatki za uporabo embalaž za vodo na udeleženca.
Prehranski proizvod

Masa – leto 2017 [g]

Masa – leto 2018 [g]

PET plastenke

97,5

/

Papirnati kozarci

/

125,0

4.5 Inventarizacija podatkov
Podatki za vsa upoštevana področja okoljskih vplivov dogodka so bili izračunani na funkcijsko enoto enega
udeleženca. Inventarizirani podatki, s katerimi smo izračunali okoljske vplive, so prikazani v Tabeli 6.
Tabela 6: Skupna preglednica podatkov za inventarizacijo.
Podatek

Količina

Enota

Transport z avtom

262

km

Transport z avtobusom na dizel

262

km

Transport z avtobusom na metan

262

km

Transport z vlakom

200

km

Elektrika (hotel)

33,12

kWh

Elektrika (apartma)

16,80

kWh

Elektrika (šotorišče)

0,00

kWh

Testenine (mesni meni)

150

g

Čebula (mesni meni)

150

g

Govedina (mesni meni)

150

g

Pšenična moka (veganski meni)

96

g

Voda (veganski meni)

54

g

Mešana zelenjava (veganski meni)

300

g

PET plastenke

97,5

g

Papirnati kozarci

125,0

g

Transport udeležencev

Nastanitev udeležencev

Prehranjevanje udeležencev

Uporaba embalaže za vodo

5. DOLOČANJE VPLIVOV NA OKOLJE (LCIA)
Za izračun vplivov na okolje smo med LCIA metodami izbrali metodo CML 2001 [11], ki je bila novelirana
v letu 2016. Z izvedbo celotne LCA smo v modelu upoštevali vse kategorije vplivov, vključene v to LCIA
metodo. Med kategorije vplivov spadajo naslednji potenciali: abiotsko izčrpavanje, abiotsko izčrpavanje
fosilnih goriv, acidifikacija, evtrofikacija, ekotoksičnost sladkih voda, globalno segrevanje, toksičnost za

človeštvo, ekotoksičnost morskih voda, tanjšanje ozonske plasti, fotokemična oksidacija ter ekotoksičnost
zemlje.
Vse upoštevane kategorije vplivov odražajo vplive, proizvedene skozi celotni življenjski cikel proizvoda ali
storitve, ki se uporablja za doseg funkcijske enote. Potencial za abiotsko izčrpavanje predstavlja
pomanjkanje virov, kot so minerali in glina, potencial za abiotsko izčrpavanje fosilnih goriv pa vključuje
fosilna goriva, kot je npr. premog. Potencial za acidifikacijo izraža vpliv skupnih emisij kislih plinov, kot so
npr. žveplovi oksidi (SOx) in dušikovi oksidi (NOx), ki lahko zakisajo reke, jezera in prst. Potencial
evtrofikacije izraža prekomerno rast alg zaradi izpustov hranilnih snovi (spojine, ki vsebujejo fosfor in
dušik) v vodo, kar povzroča rast biomase. Potencial toksičnosti za ljudi in potenciali ekotoksičnosti za
sladke in morske vode ter zemljo določajo kemijsko specifične karakteristične faktorje, ki kvantificirajo
vpliv kemijskih emisij na okolje in zdravje ljudi ter gospodarstvo, tako da ocenijo izpostavljenost in učinek.
Potencial globalnega segrevanja predstavlja podnebne spremembe v 100-letnem časovnem obdobju kot
skupne emisije toplogrednih plinov v zrak. Potencial tanjšanja ozonske plasti predstavlja relativni vpliv
skupnih emisij plinov, ki tanjšajo stratosferski ozon. Potencial fotokemične oksidacije oz. nastajanja
fotokemičnega ozona predstavlja vpliv skupnih emisij hlapnih organskih spojin in dušikovih oksidov, ki
tvorijo smog. Vse upoštevane kategorije vplivov so izmerjene v enotah, prikazanih v tabelah v poglavju 6.

6. INTERPRETACIJA REZULTATOV
Rezultati vplivov na okolje so bili preračunani posebaj za kategorije transporta, nastanitve in prehrane,
kjer je bila izvedena primerjalna analiza različnih alternativ ter sodelujočih okoljskih vplivov na funkcijsko
enoto enega udeleženca. Na koncu je bil izračunan tudi okoljski vpliv celotnega dogodka z upoštevanjem
vseh treh kategorij – transport, nastanitev in prehrana.

6.1 Rezultati za transport
Rezultati vplivov na okolje kot posledica transporta so prikazani v Tabeli 7, normalizirane vrednosti
kategorij vpliva pa so prikazane na Sliki 2. Iz rezultatov je razvidno, da ima prevoz z avtomobilom najvišje
vrednosti v vseh predstavljenih kategorijah vpliva, sledi mu prevoz z vlakom ter prevoz z avtobusom na
dizelsko ali metansko gorivo. Kategorija globalnega segrevanja se z uporabo alternativnih prevoznih
sredstev zmanjša za 30% – 55%, kjer je potrebno upoštevati, da je povprečna transportna razdalja prevoza
z vlakom 200 km v primerjavi z ostalimi transportnimi razdaljami na 262 km, saj so za vlak upoštevana le
glavna žarišča za železniški promet.

Tabela 7: Rezultati izračuna okoljskih vplivov transporta udeležencev za posamezne kategorije vplivov.

Kategorija vpliva

Rezultat Rezultat
Rezultat
(avtobus (avtobus
(avtomobil)
– dizel) – metan)

Rezultat
(vlak)

Enota

Abiotsko izčrpavanje

6,68 · 10-3

3,38 · 10-4

2,55 · 10-4

2,44 · 10-4

kg Sb eq.

Abiotsko izčrpavanje fosilnih
goriv

1146,87

416,12

60,46

361,79

MJ

Acidifikacija

0,25

0,19

0,14

0,06

kg SO2 eq.

Evtrofikacija

0,07

0,05

0,04

0,06

kg PO43- eq.

Ekotoksičnost sladkih voda

65,43

5,39

3,48

12,64

kg 1,4-DB eq.

Globalno segrevanje

65,22

29,56

24,34

31,81

kg CO2 eq.

Toksičnost za človeštvo

88,60

7,02

4,60

14,04

kg 1,4-DB eq.

Ekotoksičnost morskih voda

72 849,00

10 419,08

5 764,40

42 564,28

kg 1,4-DB eq.

Tanjšanje ozonske plasti

12,8 · 10-5

4,78 · 10-6

5,22 · 10-7

1,70 · 10-6

kg CFC-11 eq.

Fotokemična oksidacija

0,02

5,67 · 10-3

3,95 · 10-3

5,85 · 10-3

kg C2H4 eq.

Ekotoksičnost zemlje

0,09

0,02

0,02

0,03

kg 1,4-DB eq.
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Slika 2: Normalizirane vrednosti okoljskih vplivov za transport udeležencev.

6.2 Rezultati za nastanitev
V naslednji fazi so bili izračunani rezultati vplivov na okolje kot posledica nastanitve udeležencev, ki so
prikazani v Tabeli 8. Normalizirane vrednosti kategorij vpliva so prikazane na Sliki 3. Ker je bil pri nastanitvi
udeležencev upoštevan le vhodni vpliv porabe elektrike, so rezultati v kategorijah vpliva razvidno enaki za
vse vplive, ki se ob uporabi apartmaja namesto hotela zmanjšajo za 49%. Poleg tega v interpretaciji
rezultatov upoštevamo še alternativo nastanitve v šotoru, kjer so okoljski vplivi relativno izničeni zaradi
ničelne porabe elektrike za prenočitev.

Tabela 8: Rezultati izračuna okoljskih vplivov nastanitve udeležencev za posamezne kategorije vplivov.

Kategorija vpliva

Rezultat
(nastanitev v
hotelu)

Rezultat
(nastanitev v
apartmaju)

Enota

Abiotsko izčrpavanje

3,98 · 10-5

2,02 · 10-5

kg Sb eq.

Abiotsko izčrpavanje fosilnih goriv

126,42

64,13

MJ

Acidifikacija

0,21

0,10

kg SO2 eq.

Evtrofikacija

0,08

0,04

kg PO43- eq.

Ekotoksičnost sladkih voda

13,15

6,67

kg 1,4-DB eq.

Globalno segrevanje

13,37

6,78

kg CO2 eq.

Toksičnost za človeštvo

8,91

4,52

kg 1,4-DB eq.

Ekotoksičnost morskih voda

35 852,40

18 186,00

kg 1,4-DB eq.

Tanjšanje ozonske plasti

3,20 · 10-7

1,62 · 10-7

kg CFC-11 eq.

Fotokemična oksidacija

8,04 · 10-3

4,08 · 10-3

kg C2H4 eq.

Ekotoksičnost zemlje

0,02

9,61 · 10-3

kg 1,4-DB eq.
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Slika 3: Normalizirane vrednosti okoljskih vplivov za nastanitev udeležencev.

100%

6.3 Rezultati za prehrano
Kot zadnjo fazo udeležbe na dogodku smo upoštevali prehrano udeležencev. Rezultati vplivov na okolje
kot posledica prehrane so prikazani v Tabeli 9, normalizirane vrednosti kategorij vpliva pa so prikazane na
Sliki 4. Iz rezultatov je razvidna znatno manjša obremenitev okolja z izbiro veganskega menija, saj so vse
izbrane kategorije vpliva zmanjšane za vrednost med 52% in 95%.
Tabela 9: Rezultati izračuna okoljskih vplivov prehrane udeležencev za posamezne kategorije vplivov.

Kategorija vpliva

Rezultat
(mesni meni)

Rezultat
(veganski meni)

Enota

Abiotsko izčrpavanje

2,83 · 10-6

9,86 · 10-7

kg Sb eq.

Abiotsko izčrpavanje fosilnih goriv

8,85

2,88

MJ

Acidifikacija

0,03

1,64 · 10-3

kg SO2 eq.

Evtrofikacija

0,01

1,45 · 10-3

kg PO43- eq.

Ekotoksičnost sladkih voda

0,52

0,19

kg 1,4-DB eq.

Globalno segrevanje

3,47

0,31

kg CO2 eq.

Toksičnost za človeštvo

0,32

0,11

kg 1,4-DB eq.

Ekotoksičnost morskih voda

392,29

189,45

kg 1,4-DB eq.

Tanjšanje ozonske plasti

1,47 · 10-7

5,69 · 10-8

kg CFC-11 eq.

Fotokemična oksidacija

7,80 · 10-4

3,79 · 10-5

kg C2H4 eq.

Ekotoksičnost zemlje

0,14

0,01

kg 1,4-DB eq.
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Slika 4: Normalizirane vrednosti okoljskih vplivov za prehrano udeležencev.
Vplivi prehrane so bolj podrobno razdeljeni na prispevke procesov, kar je prikazano na grafu na Sliki 5, ki
prikazuje posamezne prispevke prehranskih proizvodov k potencialu za globalno segrevanje oz.
ogljičnem odtisu, izraženem v kg CO2 na udeleženca, ki izbere bodisi mesni ali veganski meni. Razvidno
je, da ima daleč najbolj dominantni vpliv na okolje proizvodnja govejega mesa, ki je vključeno v mesni
meni, saj prispeva nad 92% celotnega ogljičnega odtisa k vplivu te izbire menija.
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Slika 5: Ogljični odtis na udeleženca glede na izbiro menija s prikazanimi prispevki prehranskih skupin.

6.4 Rezultati za uporabo embalaže za vodo
Prikaz rezultatov za uporabo embalaže za vodo služi kot demonstracija dosedaj že izvedenih ukrepov, ki
so jih uvedli organizatorji SOF. Kot je razvidno iz rezultatov za kategorije vpliva v Tabeli 10 in na Sliki 6, se
je večina okoljskih vplivov z uvedbo papirnatih kozarcev namesto PET plastenk zmanjšala za približno
polovico, potencial za globalno segrevanje je bil zmanjšan za 49%. Dodatni ukrep po uvedbi papirnatih
kozarcev je bila uvedba bidonov, ki jih organizatorji lahko uporabljajo leto za letom ter s tem ne ustvarjajo
novih obremenitev okolja.
Tabela 10: Rezultati izračuna okoljskih vplivov uporabe embalaže na udeleženca.

Kategorija vpliva

Rezultat (PET
plastenke)

Rezultat
(papirnati kozarci)

Enota

Abiotsko izčrpavanje

4,61 · 10-5

1,17 · 10-5

kg Sb eq.

Abiotsko izčrpavanje fosilnih goriv

6,38

1,71

MJ

Acidifikacija

1,04 · 10-3

6,99 · 10-4

kg SO2 eq.

Evtrofikacija

3,05 · 10-4

3,13 · 10-4

kg PO43- eq.

Ekotoksičnost sladkih voda

0,13

0,06

kg 1,4-DB eq.

Globalno segrevanje

0,28

0,14

kg CO2 eq.

Toksičnost za človeštvo

0,21

0,07

kg 1,4-DB eq.

Ekotoksičnost morskih voda

267,04

155,85

kg 1,4-DB eq.

Tanjšanje ozonske plasti

9,75 · 10-7

1,18 · 10-8

Fotokemična oksidacija

-5

-5

kg C2H4 eq.

-3

kg 1,4-DB eq.

Ekotoksičnost zemlje

6,49 · 10

-4

3,54 · 10

3,61 · 10
1,09 · 10

kg CFC-11 eq.
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Slika 6: Normalizirane vrednosti okoljskih vplivov za prehrano udeležencev.

6.5 Skupni rezultati vseh udeležencev dogodka SOF
Rezultati vplivov na okolje za skupino udeležencev na dogodku SOF, vključno z vsemi kategorijami vplivov
in prispevki procesov, so predstavljeni na Sliki 7. Najbolj opazen prispevek kategorijam vpliva na okolje za
posameznega turista ima faza transporta, kjer so upoštevani samo vplivi trenutnega stanja, torej je bil tu
prepostavljen transport udeležencev z avtomobilom, kjer je bila upoštevana zasedenost 1,5 osebe na 1
avtomobil. Kategorije abiotskega izčrpavanja, ekotoksičnosti sladkih voda, globalnega segrevanja,
toksičnosti za človeštvo ter tanjšanja ozonske plasti imajo prispevek transporta nad 90%, večino ostalega
prispevka tem kategorijam pa predstavlja nastanitev. Skupni vpliv globalnega segrevanja znaša 104 257 kg
CO2, od česar ima 87.9% prispevek transport, 8.3% nastanitev in 3.8% prehrana.
Preostale kategorije vpliva imajo prispevek avtomobilskega transporta med 54% in 79% z izjemo
ekotoksičnosti zemlje, kjer je prispevek samo 36% in kjer sam transport prevoz nima tako dominantnega
vpliva. Prispevki porabe elektrike v hotelih in apartmajih imajo najbolj opazne vplive predvsem v
kategorijah acidifikacije (31% celotnega vpliva) in evtrofikacije (36% celotnega vpliva), kar pripisujemo
predvsem uporabi slovenskih virov elektrike, ki vključujejo približno četrtino eletrike proizvedene iz
premoga. Prehrana udeležencev ima v kategorijah vpliva najmanj opazen vpliv, čeprav je bilo v preračunih
upoštevano, da 80% udeležencev izbere veliko bolj okoljsko bremenilni mesni meni. Vpliv prehrane v
večini kategorij vpliva znaša pod 10%, pri potencialu za globalno segrevanje pa znaša le 3%. Edina izjema

je kategorija ekotoksičnosti zemlje, kjer je prispevek zauživanja hrane okrog 60%, kar glede na
podrobnejše rezultate analize pripisujemo predvsem proizvodnji mesnih proizvodov, torej govedine.
Glede na rezultate lahko zaključimo, da ima najpomembnejši vpliv na okoljske vplive udeležencev dogodka
SOF faza transporta.
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Slika 7: Rezultati izračuna okoljskih vplivov za celoten dogodek SOF s prikazanimi prispevki procesov.

7. ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA
Rezultati z upoštevanjem celotnega okoljskega vpliva vseh udeležencev dogodka SOF prikazujejo
dominantni vpliv transporta, kar je bila pričakovana ugotovitev glede na velikih potreb po gorivu, razdalji
potovanja ter glede na rezultate prejšnjih študij, ki so prav tako izpostavile pomembno vlogo transporta v
panogah kot so turizem, organizacija dogodkov in festivalov ipd. V poročilu so prikazane znatne koristi
uporabe javnih prevoznih sredstev, kot so avtobusni in železniški prevoz. V podatkovnem delu poročila so
prikazani tudi podatki o časovnih omejitvah izbire alternativnih prevoznih sredstev. Glede na pomembne
omejitve logistike in infrastrukture, ki se pojavijo pri zelo dolgih prevoznih časih in številnih prestopanjih
v železniškem prevozu, je na tem področju smiselna le alternativa z avtobusnim prevozom. Priporočena
je organizacija avtobusnega prevoza za udeležence iz mest, ki veljajo za največja žarišča po številu
udeležencev: Zagreb (234 oseb, 5 avtobusov), Ljubljana (144 oseb, 3 avtobusi), Rijeka (45 oseb, 1 avtobus)
ter Koper z obalnimi mesti (49 oseb, 1 avtobus). V tem primeru je predvidena uporaba avtobusa na pogon
z dizelskim gorivom. V tem poročilu so prikazani tudi zmanjšani okoljski vplivi v primeru uporabe
avtobusov na metansko gorivo, toda uporaba takšnih avtobusov za medmestni oz. celo meddržavni prevoz
je v praksi še vedno vprašljiva.

V kolikor je prevoz z alternativnimi javnimi prevoznimi sredstvi neizvedljiv oz. se dovolj udeležencev ne
odloči za tako vrsto transporta, je lahko učinkovit ukrep tudi povečanje zasedenosti oz. kapacitete
avtomobilov. Glede na trenutne rezultate, ki prikazujejo okoljske vplive ob predpostavki enega udeleženca
na en avtomobil, bi lahko vpliv transporta zmanjšali za 50%, če bi na en avtomobil potovala dva
udeleženca. Realni podatki o udeležencih kažejo na to, da predpostavka dveh udeležencev na avtomobil
verjetno neizvedljiva, zato je možno priporočiti vmesno alternativo, torej povprečje zasedenosti 1,5
udeležencev na avtomobil. V tem primeru bi se vse kategorije okoljskih vplivov za avtomobilski transport
zmanjšale za 25%.
Rezultati na področju nastanitve v hotelu, apartmajih in šotorih prikazujejo relativno majhen prispevek
skupnim okoljskim vplivom. Pri preračunu okoljskih v plivov je bila upoštevana poraba elektrike med
nastanitvijo in prenočitvijo, kar pride posebaj do izraza v poletnih mesecih zaradi uporabe klimatskih
naprav. Glede na predvideno zanemarljivo oz. ničelno porabo elektrike med prenočitvijo v šotoru je
priporočilo te študije, da se še večje število udeležencev odloči za nastanitev v šotoru. V prihodnjih
študijah je priporočena izboljšana kakovost podatkov, s čimer bi lahko bolj natančno ocenili vplive
aktivnosti in porabe energije v hotelih, apartmajih, avtokampih, šotoriščih in drugih krajih.
Rezultati na področju prehrane udeležencev prikazujejo občutno zmanjšanje obremenitve okolja ob izbiri
veganskega menija, kjer je npr. ogljični odtis na udeleženca zmanjša za nad 90%, če ta izbere veganski
meni v primerjavi z mesnim. Čeprav je skupni vpliv prehrane v okviru celotnega dogodka zelo nizek, je z
alternativno izbiro prehrane še vedno mogoče ustvariti razliko.
Rezultati pridobljeni v tej LCA študiji, ki prikazujejo potencialne koristi alternativnih scenarijev, bodo
uporabljeni za bodoče vprašalnike udeležencev na SOF-u 2022 in v prihodnosti, kjer bodo vprašani
seznanjeni s potencialom za zmanjšanje okoljskih vplivov. Za prihodnje trajnostno delovanje in zmanjšanje
obremenitev okolja na področju športnih in družbenih dogodkov je priporočeno tesno sodelovanje
organizatorjev oziroma agencij, ponudnikov nastanitve ter končnih porabnikov oz. udeležencev tako za
natančnejšo kvaliteto podatkov za prihodnje analize kot tudi za osveščanje vseh omenjenih skupin o okolju
prijazni prihodnosti.
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