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Spremljanje trajnostnih kazalnikov v Celju 

Na destinaciji redno spremljamo trajnostne kazalnike, ki so relavantni za Celje. Trajnostni 

kazalniki, ki jih spremljamo od leta 2019 so: št. koles za izposojo, št. lokacij koles za izposojo,  

delež zavarovane narave v površini destinacije, količina odplak očiščenih do sekundarne 

stopnje, količina trdnih odpadkov, ki so ločeno zbrani za predelavo in št. mesecev v katerih 

obišče Celje največ obiskovalcev. Ob vzpostavitvi javne mreže izposoje koles KolesCE je bilo 

na voljo 17 lokacij in 100 koles. V letu 2020 se je število koles za izposojo povečalo za 50 

koles. Občani so dobili v istem letu še dodatnih 5 lokacij za izposojo koles. Do leta 2022 smo 

tako vzpostavili 35 lokacij, 221 koles + 2 kolesi (tandem – dvosed).  

 

Celje je najbolj obiskano v poletnih mesecih, ko obišče mesto kar 80% turistov. Število 

muzejev se v treh letih spremljanja kazalnikov ni spremenilo in ostaja enako, prav tako tudi 

deleže zavarovane  narave v celotni površini destinacije, ki znaša 2%.   

       

V letu 2021 se je Celje odzvalo na  poziv Slovenske turistične destinacije in pristopilo k 

ocenjevanju gastronomije ter poskusilo pridobiti znak Green Cuisine. S tem je naša 

destinacija naredila pomemben korak tudi na področju trajnostne gastronomije.  
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Celje tudi v letu 2021 nadaljuje z odličnim delom na področju očiščenja odplak do 

sekundarne stopnje. V letu 2021 se je očistilo kar 97,94% odplak iz destinacije. V letu 2019  je 

bilo očiščeno 97,81% in v letu 2020, 98,3% odplak do sekundarne stopnje.  

V letu 2021 je bilo na področju ločevanja odpadkov kar 63 % trdnih odpadkov, ki so bili 

ločeno zbrani za predelavo. V primerjavi z letoma 2019 (63%) in 2020 (61%) tudi v letu 2021 

ni zaznati večjega odstopanja.  

Več podatkov najdete v spodnji tabeli. 

št. naziv kazalnika 2019 2020 2021 

1 % zavarovane narave v površini destinacije 2% 2% 2% 

2 % odplak, očiščenih do sekundarne stopnje 97,81% 98,3% 97,94% 

3 % trdnih odpadkov, ki so ločeno zbrani za predelavo 63% 61% 63% 

4 število mest za izposojo koles 17 22 35 

5 število koles za izposojo 100 150 221 

6 število muzejev 2 2 2 

7 število znakov Slovenia Green Accommodation 0 0 0 

8 število znakov Slovenia Green Travel Agency 0 0 0 

9 število znakov Slovenia Green Cuisine 0 0 1 

10 število znakov Slovenia Green Attraction 0 0 0 

11 število znakov Slovenia Green Park 0 0 0 

12 števio znakov Slovenia Green Beach 0 0 0 

13 število mesecev, v katerih pripotuje 80 % ljudi 3 3 3 

 

 


