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ZGODBA HOTELA B&B LJUBLJANA PARK 

 

V samem središču mesta, pa vendar obdan s parki, je B&B Hotel Ljubljana Park v letu 

2015 začel z izvajanjem večih sprememb, ki odražajo večjo skrb za okolje, ljudi in 

spodbujajo večje povezovanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo. Skozi svoje delovanje 

posredno in neposredno opozarja na varovanje okolja, svoje goste seznanja z lokalno 

dediščino ter aktivno sodeluje pri kulturnem udejstvovanju.  

Z oblikovanjem novega slogana, ki se glasi »Najbolj urbani in zeleni hotel v središču 

Ljubljane« se je pozicioniral kot ambasador kulture ter postal pionir na področju 

trajnostnega delovanja v urbanem okolju, središču Ljubljane ter s tem začel svojo novo, 

zeleno zgodbo. 

 

TRAJNOSTNA POLITIKA IN VPLIV NA OKOLJE – »Reduce, Reuse, Recycle« 

 

Trajnostna politika določa smernice za varno in zdravo okolje ter zmanjševanje 

negativnih vplivov na okolje. V nadaljevanju so opredeljene smernice za trajnostno 

poslovanje v hotelu.  

Ravnanje z odpadki 

 S sloganom »Reduce, Reuse, Recycle« goste in zaposlene izobražujemo in 

nagovarjamo k ločevanju odpadkov. V ta namen je v lobiju nameščen smetnjak za 

ločevanje. V preostalih delih hotela se postopoma dodajajo posode za ločevanje 

odpadkov (hodniki). Za odpadke direktno iz hotelskih sob skrbi za ločevanje 

osebje, na koncu verige pa podjetje, zadolženo za odvoz odpadkov. 

 Odpadki se zbirajo v posebej ograjenem prostoru, do katerega dostop je 

omogočen samo zaposlenim. Tam jih prevzame hotelski podizvajalec, ki poskrbi, 

da gredo zbrani odpadki naprej v ločevanje in v nadaljnjo predelavo.  

 Odpadna hrana in odpadno olje iz hotelske restavracije se zbira v Bioteri.  

 Nedelujoče sijalke se shranjujejo pri hotelskih vzdrževalcih, ki poskrbijo za 

ustrezno ravnanje in zavrženje. 

 Odpadna embalaža čistil, dezinfekcijskih sredstev in podobnih škodljivih 

substanc se zavrže ustrezno z varnostnimi navodili, za kar skrbi vzdrževalna 

služba. 

 Uporabo plastenk in vodnih balonov smo opustili 

Energetska poraba 

 Za varčno razsvetljavo se v vseh hotelskih sobah uporabljajo varčne LED sijalke. 
Na hodnikih in koridorjih so nameščeni senzorji za avtomatsko prižiganje in 
ugašanje luči. 
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 Goste v Informatorju obveščamo in prosimo, da ob izhodu iz sobe ugasnejo luči, 
klimatsko napravo ter zapirajo okna.  

 Zaposlene izobražujemo o varčnem obnašanju, kar vključuje ugašanje luči, 
klimatskih naprav in zapiranje oken. 

 Redno opravljamo nadzor in vodimo mesečno evidenco o porabi elektrike. Redno 
spremljamo tudi porabo glede na število nočitev ter preverjamo odstopanja. O 
porabi elektrike se poroča upravi na glavnem kolegiju vsake 6 mesecev ter po 
potrebi, v primeru večjih odstopanj.  

 Nedelujoče električne naprave zamenjamo z energetsko varčnimi, v kolikor 

popravilo ni možno ali ni smotrno.  

 Skrbimo za reden servis električnih naprav ter za njihovo nemoteno delovanje. 

 Goste in zaposlene pozivamo, da namesto dvigala uporabljajo stopnice ter s tem 

poskrbijo še za svoje zdravje.  

Poraba vode 

 Redno opravljamo nadzor in vodimo mesečno evidenco o porabi vode. Redno 

spremljamo tudi porabo glede na število nočitev ter preverjamo odstopanja. O 

porabi vode se poroča upravi na glavnem kolegiju vsakih 6 mesecev ter po 

potrebi, v primeru večjih odstopanj.  

 Redno izvajamo ukrepe in preglede za zagotavljanje neoporečnosti vode. 

 V kopalnicah so nameščeni varčni perlatorji ter  varčne tuš ročke za zmanjšano 

porabo. 

 Kotlički v sanitarijah so nastavljeni na porabo 6,5l/splakovanje. 

 Goste v Informatorju obveščamo in pozivamo k varčni rabi vode. 

 Zaposlene izobražujemo in pozivamo k varčni rabi vode. 

 Za manjšo porabo vode pri čiščenju skrbimo z uporabo krp iz mikrofibre. 

 Goste obveščamo, da je voda iz pipe pitna in naj se izogibajo nakupu plastenk z 

vodo. 

Energenti 

 Redno opravljamo nadzor in vodimo mesečno evidenco o porabi energentov. 

Redno spremljamo porabo glede na število nočitev ter preverjamo odstopanja. O 

porabi energentov se poroča upravi na glavnem kolegiju vsakih 6 mesecev ter po 

potrebi, v primeru večjih odstopanj. 

Čistila 

 Čistila in dezinfekcijska sredstva se nabavlja po potrebi. Izvaja se nadzor nad 

količinsko porabo ter se skrbi za smotrno porabo. 

 Čistila se shranjuje v ločenih in temu namenjenih prostorih, do katerih je omejen 

dostop. 

 Redno se vodi evidenca o času, namenu, kraju in količini uporabljenih čistilnih in 

dezinfekcijskih sredstev.  
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 Zaposlene izobražujemo o ustrezni uporabi čistil in dezinfekcijskih sredstvih ter 

o primerni zaščitni opremi pri uporabi teh sredstev. 

 Za manjšo porabo čistil pri čiščenju uporabljamo krpe iz mikrofibre ter ostale 

produkte podjetja ENJO. 

 

Transport 

 Zaposlene pozivamo in spodbujamo k uporabi javnega transporta, koles ali k hoji.  

 Zaposleni, ki pridejo v službo s kolesom, ga lahko shranijo v kolesarnici.  

 Goste obveščamo o uporabi javnega transporta in o projektu BicikeLJ. Glede na 

povpraševanje jih preusmerimo na ostale ponudnike. 

 Sodelujemo z lokalnimi ponudniki taksi prevozov in prevozov na letališče, 

predvsem z električnimi vozili (Avantcar)  

 Gostom, ki prispejo z vlakom, nudimo 15% eko popusta na nočitev. 

 Gostom, ki prispejo z električnim avtomobilom, omogočamo brezplačno polnjenje 

na hotelski električni polnilni postaji in jim nudimo 15% eko popust na nočitev. 

 Namestili smo dve novi polnilni postaji za Tesla in druga e- vozila. 

 Okolica hotela in ploščad pred hotelom je zaprta za promet, izjema so dostavna 

vozila, intervencijska vozila, taksi služba in službena vozila. Ploščad je namesto 

parkiranju namenjena raznim kulturnim, športnim in podobnim dogodkom.  

Skrb za okolico 

 V skladu z zeleno politiko skrbimo za urejanje okolice hotela, kar izvajamo skupaj 

s podjetjem KPL. To vključuje košnjo trave, skrb za parke ter urejeno otroško 

igrišče.  

 Zaposleni skrbimo za lepo in urejeno okolico tako, da odpadke odvržemo v koše 

za smeti in obveščamo vzdržavalno službo v kolikor opazimo, da je potrebno 

kakšno popravilo. 

 Z lokalno skupnostjo organiziramo prostovoljne delovne akcije čiščenja okoliških 

parkov. 

 Na strehi hotela smo uredili zeliščni vrt ki vključuje tudi medoljubne rastline. Na 

ta način želimo okolico ozaveščati o možnostih vrtnarjenja v urbanih okoljih ter 

prispevati k zmanjševanju ogljičnega odtisa v okolju.  

 Na streho hotela smo postavili 4 urbane čebelnjake in smo postali del Čebelje 

poti. S tem si prizadevamo za ohranitev čebel in razvitost čebelarstva v urbanih 

okoljih, poleg tega pa bo domač med eden od dodatnih lokalnih produktov, ki bo 

na voljo gostom. 

Poslovanje 

 Uporabljamo reciklirani toaletni papir. 

 Uporabljamo pisarniški program iz recikliranimi materiali. Pri tiskanju smo 

pozorni, da tiskamo na obe strani in da zavržemo čim manj papirja.  
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 Trda mila in šampone v sobah za goste smo nadomestili z dozirnimi posodami. 

 Kar je mogoče, kupujemo v večjih embalažah, tako da se zavrže čim manj 

odpadnega materiala in embalaže. 

 Pri nabavi najprej preverimo dobavljivost artiklov pri lokalnih oziroma 

slovenskih ponudnikih. Pri tem preverimo kvaliteto, ceno, hitrost dobavljivosti, 

količinsko razpoložljivost ter se na podlagi tega odločamo za nakup.  

 Elektronske naprave zamenjamo z novimi in energetsko varčnimi v primerih, ko 

popravilo ni finančno smotrno oziroma ni možno. Pri nakupu elektronskih 

naprav se upoštevajo cena, energetska varčnost naprave ter kvaliteta. 

 Čistila in dezinfekcijska sredstva se nabavlja po potrebi. Skrbimo za smotrno 

porabo.  

Cilji 

 Partnerje in dobavitelje v začetku leta 2022 obvestimo o našem trajnostnem 

poslovanju in sicer jim po elektronski posti pošljemo Trajnostno poročilo. 

Najemnikom + zaposlenim (HR), dobaviteljem (vodje oddelkov),  partnerjem 

(prodajna služba) 

 Zaposlene še naprej izobražujemo, da tudi sami ravnajo trajnostno in prispevajo 

k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje.  

Zadolžen: vodja hotela + vodje oddelkov (mesečni sestanki) 

 Tudi v letu 2022 bomo izvedli eno delavnico za celoten tim, na temo trajnostnega 

poslovanje.  

Zadolžen: vodja hotela  

Rok izvedbe: april 2022 

Udeleženci- vsi zaposleni v hotelu Park 

 Do junija 2022 izvedemo skupaj z lokalno skupnostjo čistilno akcijo na Taboru. 

Zadolžen: vodja hotela 

 Za obeležitev dneva zemlje in svetovnega dneva čebel planiramo ponovno 

organizirati ZELENI DAN- dogodek za sosede, partnerje, goste,  namenjen 

povezovanju, spoznavanju lokalne skupnosti, kulturne dediščine, izobraževanju 

in ozaveščanju. 

Zadolžen: prodaja 

Rok izvedbe: maj 2022 

 Do decembra 2022 podpremo oz. organiziramo novo dobrodelno akcijo, v kateri 

sodelujejo tudi gosti 

 Sodelujemo s podjetjem Avantcar, ki nudi prevozne storitve z električnimi 

avtomobili našim gostom in srankam. 

 Prizadevamo si za zmanjšano porabo vode. Pri tem se poslužujemo tehnologij, ki 

pripomorejo k varčnejši porabi, goste pa na primer način obveščamo o našem 

prizadevanju ter spodbujamo njihovo sodelovanje.  
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 Namesto mini barov po vseh sobah smo namestili 2 avtomata za napitke in 

prigrizke, s čimer smo zmanjšali porabo električnega toka in zmanjšali odpadke.  

 V sklopu planiranih aktivnosti na področju »digitalizacije« želimo do aprila 2023 

v celem hotelu posodobiti elektronski sistem ključavnic. In sicer da se omogoči 

vstop v sobe na kodo, kar pomeni ukinitev plastičnih kartic. 

 V letu 2022  planiramo še naprej spodbujati goste k manjši porabi vode. Cilj je da  

poraba ostane enaka oz. se zniža še do 1%.  

Izvedba: aktivnejše obveščanje gostov po hotelu, v sobah, na recepciji 

Zadolžen: vodje oddelkov  

 Prenovljena terasa na vrhu hotela zagotavlja boljšo izolacijo, je energetsko 

varčnejša. Spomladi se ponovno zasadi zelenje, zelišča ter medovite rastline, kar 

omogoča našim čebeljim družinam ugodno okolje za bivanje. Na novo bomo na 

strehi postavili  »učne točke«, ki bodo predstavljale našo zeleno zgodbo, 

trajnostno poslovanje ter bodo hkrati »pripomoček« za izobraževanje o pomenu 

čebel.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalni direktor: Valerio Duchini     

Vodja hotela: Urška Malovrh 
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