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POVZETEK
V nalogi je preučevano stanje trajnostnosti poslovanja malih nastanitvenih zmogljivosti
(hotelov do 50 sob) v Mestni občini Ljubljana. V empirični raziskavi smo z intervjuji ključnih
deležnikov v izbranih objektih ugotavljali, v kolikšni meri so trajnostno in družbeno odgovorni
ter na kakšen način je mogoče še okrepiti trajnostno poslovanje nastanitvenih zmogljivosti v
Mestni občini Ljubljana. Ugotovili smo, da je trajnostnost in družbena odgovornost nujna
usmeritev tudi za prihodnje delovanje, saj zagotavlja ohranitev ter obstoj turizma, ki narekuje
trend butičnosti, edinstvenosti in inovativnosti. Trajnostni razvoj in družbena odgovornost sta
tesno povezana in prav odgovornost podjetja do okolja je tista, ki prispeva k trajnostnemu
razvoju.
Ključne besede: trajnostni razvoj, trajnostno poslovanje, družbena odgovornost, mali hoteli,
Mestna občina Ljubljana.

SUMMARY
This thesis examines the state of sustainability of small accommodation facilities (hotels up to
50 rooms) in the City of Ljubljana. In the empirical research, key stakeholders in selected
accommodations were interviewed to determine how sustainably and socially responsible they
are and how it is possible to further strengthen the sustainable operation of accommodation
facilities in the City of Ljubljana. The results show that sustainability and social responsibility
are a necessary direction for future operation, as they ensure the preservation and existence of
tourism, which dictates the trends of boutique hotels, uniqueness and innovation. Sustainable
development and social responsibility are closely intertwined, and it is the company's
responsibility to the environment to contribute to sustainable development.
Key words: sustainable development, sustainable business, social responsibility, small hotels,
City of Ljubljana.
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1 UVOD
Podnebne spremembe in okoljska problematika so v zadnjih treh desetletjih eden ključnih
izzivov sodobnega sveta. Ob vsem tem pa ob družbenih spremembah prihaja do spreminjanja
vrednot in vedenja potrošnikov. Potrošniki so vedno bolj naklonjeni trajnostnim rešitvam ter
trajnostni turistični ponudbi in storitvam. Podjetja, ki si želijo pritegniti in prepričati sodobne
potrošnike, se morajo prilagoditi in odzvati na spremembe njihovega vedenja ter svoje
poslovanje snovati na trajnostnosti in družbeni odgovornosti.
Eden glavnih motivov potovanj predstavlja odkrivanje naravne in kulturne krajine ter užitek, ki
ga prinašajo narava in aktivnosti v njej. Prekomeren obisk lahko povzroči negativne vplive na
okolje, kar se najbolj vidno kaže v količini odpadkov, porabi vode in električne energije.
Navade gostov imajo pri tem pomembno vlogo, saj s svojim ravnanjem prispevajo k povečani
obremenitvi okolja (Zupan Korže 2016, 72).
Za razvoj destinacije so poleg upravljanja in načrtovanja nujno potrebne ustrezne razvojne
usmeritve, ukrepi in nadzor. Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) postaja
priljubljena destinacija za preživljanje prostega časa tako za enodnevne obiskovalce kot za
večdnevni obisk (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a).
V magistrski nalogi smo skušali ugotoviti, v kolikšni meri so nastanitvene zmogljivosti v MOLu trajnostno naravnane in na kakšen način je mogoče krepiti trajnostno poslovanje nastanitvenih
zmogljivosti. Obisk na destinaciji se je v zadnjih letih povečal in spremenila se je tudi njena
podoba. MOL je dobitnica številnih nagrad za trajnostno udejstvovanje, izbrana je bila tudi za
Zeleno prestolnico Evrope (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a). Ključno vlogo imajo
turistični nastanitveni objekti, med katere sodijo tudi hoteli do 50 sob. Te smo vzeli pod
drobnogled v empirični raziskavi, da bi ocenili njihovo trajnostnost in načine za krepitev
trajnosti in družbene odgovornosti v prihodnje.
MOL predstavlja zeleno butično destinacijo za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolikost in
aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Trajnostnost ni oblika turizma, ampak gre za razvojni
koncept, miselnost, ki vključuje sedanjost in prihodnost. Najpogosteje jo povezujemo s tremi
stebri trajnostnega razvoja; ekonomskim, socialnim in okoljskim. Trajnostnost teži k
izboljšanju ekoloških in ekonomskih razmer z neprestanim iskanjem ter ohranjanjem tega
ravnovesja. Prav tako pa spoštuje kulturno dediščino, pošteno razdelitev družbenih koristi in je
ekonomsko učinkovita (Mihalič 2006, po Kristl 2018, 7).
V nalogi smo skušali nakazati razvojne smernice manjših turističnih nastanitev v MOL, še
posebej v teh nepredvidljivih razmerah. Številne nagrade, uvrstitve na lestvicah, strateški
dokumenti in raziskave med tujimi gosti govorijo o tem, da je trajnostno poslovanje in družbena
odgovornost korak v pravo smer (Uran Maravić 2020).
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Prednost imajo mali hoteli, ki imajo vzpostavljene dobre odnose s svojimi gosti in predstavljajo
varno okolje za gosta. Vztrajnost, edinstvenost, sodelovanje ter skrb za okolje, goste in
zaposlene so vrednote, ki bodo tudi v prihodnje omogočale preživetje turističnemu ponudniku.

1.1 Opredelitev problema
Rast življenjskega standarda, vse boljše in cenovno ugodnejše prometne povezave, razvoj
komunikacijskih tehnologij, ugodne politične razmere ter družbene spremembe so širšemu sloju
prebivalstva v razvitih delih sveta približali možnost oddiha zunaj kraja njihovega stalnega
bivanja (Reisinger 2009). Priljubljene vrste potovanja so počitnice. Na mednarodnem
turističnem trgu imajo vse večjo vlogo krajši oddihi, še posebno je v porastu mestni turizem.
Čedalje več mest vlaga v razvoj ključnih dejavnikov, potrebnih za uvrščanje med najboljše
destinacije, med katerimi so opredeljena tržna znamka z jasnim sporočilom, dobre letalske
povezave in sledenje tehnološkim trendom (Mihalič idr. 2017, 9–10).
Slovenija je na globalnih trgih prepoznana kot zelena, aktivna in zdrava destinacija. Priložnost
Slovenije je v oblikovanju butičnih in trajnostnih turističnih proizvodov z visoko dodano
vrednostjo. Ključni cilji slovenskega turizma so usmerjeni v zeleno shemo spodbujanja inovacij
in podjetništva ter sodelovanje in povezovanje ključnih deležnikov za doseganje skupnih ciljev
in sinergijskih učinkov. Skupni imenovalec tako imenovanih zelenih ciljev je povečanje
prepoznavnosti Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave in varne butične destinacije ter v turizmu
doseči tri milijarde evrov prilivov na leto (Mihalič idr. 2017). Po mnenju Vlade Republike
Slovenije postaja turizem uspešna in rastoča gospodarska panoga (STO 2019). Ena največjih
globalnih industrij je prav turizem, ki ustvarja prihodke, spodbuja razvoj infrastrukture in ne
nazadnje ustvarja nova delovna mesta tudi v drugih dejavnostih. V letu 2018 se je v Sloveniji
skupni prispevek turizma v bruto domačem proizvodu (v nadaljevanju BDP) povečal za 6 % v
primerjavi z letom 2017, kar skupno predstavlja 12,3 % celotnega BDP (STO 2019). Turizem
je dejavnost, ki porabi veliko energije, vode in drugih virov ter ustvarja veliko količino
odpadkov. Z vidika trajnosti bi moralo biti ključno uvajanje novih načinov izboljšav v
poslovanju turističnih nastanitev (Ekologi brez meja 2017). V praksi govorimo o trajnostnem
razvoju, modelu družbene odgovornosti podjetij, modelu trojnega izida, globalne odgovornosti
itd. Skupno vsem tem modelom je, da podjetja pri svojem poslovanju upoštevajo usklajevanje
ekonomskih, družbenih in okoljskih učinkov (Mihalič 2014, 1–2).
Popotniki na potovanjih običajno prespijo v turističnih nastanitvah, med katerimi so najbolj
zastopani hoteli (Medlik in Ingram 2000, po Zupan Korže 2016, 1). V Sloveniji dejavnost
hotelov in drugih turističnih nastanitev, med katere spadajo moteli, apartmaji, turistične sobe,
gostišča in prenočišča, formalno uvrščamo v nastanitveno gostinstvo (Mihalič 2002). V skladu
s hotelsko prakso hotele glede na njihovo ponudbo storitev razvrščamo v različne kategorije,
po velikosti pa hotele razvrščamo v različne skupine glede na število hotelskih sob, ki jih imajo,
in sicer govorimo o malih (do 50 sob), srednje velikih in velikih hotelih (več kot 300 sob)
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(Zupan Korže 2016, 59). Page in Connell (2009, 226) opozarjata, da gre za zgradbo, ki je
povezana z geografskim, ekonomskim, političnim, kulturnim in socialnim okoljem, v katerem
je hotel. Medtem Medlik in Ingram (2000) opredelita hotel kot prostor, ki je zaokrožen in
funkcionalen pod skupnim upravljanjem, v katerem so gostom za plačilo na voljo sobe, skupni
prostori in druge hotelske storitve.
Na razvoj hotelske dejavnosti bo tudi v prihodnje vplival trajnostni razvoj turizma. Začne se že
pri gradnji hotela, pri kateri porabijo veliko energentov. Nadaljuje se pri sistemu energetskih
inštalacij, ki temelji na energetskih virih in gostom v hotelu zagotavlja udobje, kot sta ogrevanje
in hlajenje sobe, omogoča osvetlitev ter delovanje vseh vrst strojev in naprav, in prav zato je
politika varčevanja z energenti cilj mnogih hotelskih družb (Dittmer in Griffin 1997). Za
čiščenje se uporabljajo kemikalije, ki so za okolje škodljive. Ne nazadnje v hotelski dejavnosti
vsak dan nastaja tudi velika količina odpadkov: papir, embalaža (plastenke za vodo in druge
vrste embalaže), ostanki hrane in odpadna olja (Zupan Korže 2016, 72).
Za okolje prijaznejše poslovanje hotela Graci in Kuehnel (2017) izpostavljata osem točk
programa: določiti vodjo programa; določiti izhodišče, da je mogoče postaviti cilje in meriti
doseženo izboljšanje; vključiti zaposlene; določiti akcijski načrt; izbrati ekipo za izvedbo;
pripraviti izjavo okoljske politike; usposabljati zaposlene in oceniti učinke.
Nekatera turistična podjetja, kot so Hilton, Radisson SAS Hotels & Resorts in Hotel Park
Ljubljana, Bohinj ECO Hotel, Hotel St. Daniel Štanjel, Hotel Natura Rogla in druga v Sloveniji,
se zavedajo, da je poslovanje, ki temelji na konceptu trajnostnega poslovanja (družbeni,
okoljski in ekonomski vidik), odgovorno (Novak 2010, 5). Družbeni vidik temelji na
spoštovanju, etičnem odnosu do zaposlenih, omogoča dobre pogoje dela, izobražuje in motivira
zaposlene, jih pošteno plačuje, sodeluje z lokalnimi oblastmi, nakupuje pri lokalnih dobaviteljih
ipd. Okoljski vidik vključuje do okolja prijazno in energetsko varčno gradnjo ali obnovo,
ekonomično in nadzorovano porabo materiala, energentov in vode, zmanjševanje količine
odpadkov, nakup okolju prijaznih izdelkov, ozaveščanje zaposlenih in gostov ipd. Ekonomski
vidik pomeni trajno iskanje novih poslovnih priložnosti, ponudbo kakovostnih storitev,
ekonomično organizacijo dela, spodbudno organizacijsko kulturo, nadzor nad stroški, nenehne
inovacije ipd. (Sloan, Legrand in Chen 2009, po Zupan Korže 2016, 50).
Za hotele predstavlja družbeno odgovorno poslovanje prednost, ki jim prinaša ugled, privlači
in zadrži gosta, dviguje moralo hotelskega osebja in lastnikov, dolgoročno pa omogoča nižje
stroške poslovanja in lahko prispeva tudi k vzpostavitvi dobrih odnosov z državo, mediji,
dobavitelji ter lokalnim okoljem (ISO 2010). Novak (2015) meni, da se družbeno odgovorna
podjetja zavedajo družbene odgovornosti in jo vključujejo v svoje poslovanje, ki se kaže v
odnosu do okolja, zaposlenih in drugih vključenih (poslovni partnerji, odjemalci, širša družba)
ter ne nazadnje pri vodenju, razvoju izdelkov in opravljanju storitev. Metelko (2014) pa
ugotavlja, da je slovenskim in tujim avtorjem ključno razumevanje družbene odgovornosti, ki
pozitivno vpliva na ekonomsko, socialno in naravno okolje.
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Porritt (2019), soustanovitelj in programski direktor Foruma za prihodnost, meni, da je vse več
držav odvisnih od turističnih podjetij, in to velja še danes. Mnoge države sveta živijo od
turizma. Skrb vzbujajoče pa je dejstvo, da še vedno veliko turističnih podjetij ne razmišlja o
okoljskih, družbeno-kulturnih in ekonomskih izzivih. Naš odnos do ustaljenih načinov
poslovanja spreminja zavedanje o okoljskih problemih, podnebnih spremembah ter
nepravičnem ekonomskem in družbenem razvoju ter oblikuje politični dialog (Mihalič 2014,
1).
Turizem je panoga, ki značilno vpliva na okolje tako ekonomsko, družbeno kot okoljsko in
katere del so nastanitvene zmogljivosti. Po ugotovitvah Knežević Cvelbarjeve (2019) čiščenje
ene same sobe zahteva porabo 35 l vode na dan, 1,5 kWh električne energije in 100 ml
kemikalij, en gost pa v povprečju zavrže 16 g hrane na dan (Knežević Cvelbar 2019, 327).
Varčevanje z vodo in elektriko doma ohranja okolje in hkrati zmanjšuje vsoto na računih za
vodo in elektriko, ljudje pa gredo na počitnice, da bi se sprostili in uživali, ne zato, da bi se
obnašali odgovorno (Dolničar, Knežević Cvelbar in Grün 2017). Zato je za turistična podjetja
ključna implementacija trajnostnih praks v poslovanje (Mihalič 2014, 8). Doseganje
trajnostnega razvoja je proces, ki traja in zahteva spremljanje vplivov, uvajanje potrebne
preventivne in/ali popravne ukrepe, ko je to potrebno, ob ohranjanju visoke stopnje
zadovoljstva s celovito izkušnjo turistov, zviševanje zavedanja o vprašanjih trajnosti in
promocijo prakse trajnostnega turizma (Mihalič 2014, 38). Boulouta in Pitelis (2014, 360, po
Simončič 2015, 110–129) dokazujeta, da na konkurenčnost posameznih držav pomembno
vpliva stopnja družbene odgovornosti; tako postaja družbena odgovornost organizacij gibalo
uspešnosti in razvoja ter ključni strateški cilj in ne nazadnje izziv razvitih in uspešnih držav.
Zato so hotelirji postavljeni pred izzive pri iskanju inovativnih rešitev s področja trajnosti, s
katerimi bodo lahko konkurirali na hotelskem trgu, saj se preference v povpraševanju hotelskih
gostov spreminjajo in so ti še zlasti »občutljivi« za trajnostne vrednote. Razvoj turizma v MOLu gre v smeri trajnosti in takšna usmeritev zahteva, da se pri poslovanju upoštevajo ekonomske,
družbeno-kulturne in okoljske usmeritve. Ključni akterji so zadovoljni gostje in uspešno
poslovanje nastanitvenih objektov (Mihalič 2014). Z opravljeno raziskavo smo želeli preveriti,
v kolikšni meri so nastanitvene zmogljivosti v MOL-u trajnostno naravnane in družbeno
odgovorne.
1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja
Namen magistrske naloge je bil sistematično preučiti različne načine in pristope uresničevanja
trajnostnega poslovanja in družbene odgovornosti. Osredotočili smo se na male hotele v
Ljubljani in skušali ugotoviti, v kolikšni meri so trajnostno naravnani, glede na to, da je
Ljubljana poznana kot zelena destinacija. Zanimalo nas je, s kakšnimi ovirami se glede tega
srečujejo v hotelih.
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Želeli smo raziskati, katere trajnostne vrednote udejanjajo in ali so usmerjeni v trajnostno rabo
virov. Z raziskavo smo želeli prispevati k razumevanju dejstva, da je družbena odgovornost
usmerjena na vpliv odločitev podjetja na družbo in okolje, saj ta z etičnim ravnanjem prispeva
k trajnostnemu razvoju.
Temeljni cilj magistrske naloge je bil, na podlagi teoretičnih izhodišč, sodobne strokovne in
znanstvene literature, virov ter lastne empirične raziskave s področja obravnavane problematike
raziskati stanje in priložnosti trajnostnih praks v nastanitvenih zmogljivostih v Ljubljani.
Koraki, ki so nas peljali k uresničitvi zgoraj zastavljenega cilja, so bili:
− pregled obstoječe strokovne literature in virov, povezanih s problematiko nastanitvenih
zmogljivosti po konceptu trajnostnega poslovanja in konceptu družbeno odgovornega
poslovanja,
− na preučevanem vzorcu ugotoviti, v kolikšni meri se vidiki trajnostnega poslovanja že
udejanjajo,
− spoznati ovire, težave in izzive, s katerimi se srečujejo pri poslovanju,
− predstaviti primer dobre prakse v Ljubljani,
− ugotoviti, kako trajnostno poslujejo z odpadki, embalažo, hrano, elektriko, vodo,
zaposlenimi in upravo,
− kako sodelujejo z drugimi akterji in vključujejo lokalno skupnost.
Vodilo za pripravo raziskave v tej nalogi sta bili dve osrednji raziskovalni vprašanji, ki se
glasita:
− v kolikšni meri so nastanitvene zmogljivosti v MOL-u trajnostno naravnane in
− na kakšen način je mogoče krepiti trajnostno poslovanje nastanitvenih zmogljivosti v MOL?

1.3 Dejanski prispevek k stroki
Ljubljana je zelena prestolnica in dobitnica številnih nagrad s področja trajnosti v turizmu
(Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a). Z magistrsko nalogo smo želeli ugotoviti, v kolikšni
meri so nastanitvene zmogljivosti del trajnostno naravnanega mesta. Rezultat magistrske naloge
je ocena trajnostnosti nastanitvenih zmogljivosti na določenem vzorcu v MOL-u. Predstavili
smo potenciale trajnostnega poslovanja s poudarkom na družbeni odgovornosti, ki je
pomemben del uspešnega poslovanja hotela. Aplikativna vrednost te magistrske naloge je v
možnosti informiranja in prevzema trajnostnih praks pri preoblikovanju preostalih
nastanitvenih zmogljivosti v Sloveniji v prihodnje.

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod
V teoretičnem delu magistrske naloge smo uporabili opisno metodo in metodo analize
sekundarnih virov. Na tak način smo predstavili področja trajnostnega poslovanja s poudarkom
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na družbeni odgovornosti poslovanja nastanitvenih zmogljivosti in opredelitvi pojmov,
povezanih s preučevano problematiko. Preučili smo metodološke vzore za njihovo presojo ter
primere dobre prakse v izbrani občini.
V empiričnem delu magistrske naloge smo opravili kvalitativno raziskavo. Mesec (1998, 26)
kvalitativno raziskavo opredeljuje kot tako, v kateri je »gradivo tudi obdelano in analizirano na
beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili.« Z
raziskavo smo želeli dobiti odgovore na osrednji raziskovalni vprašanji in ju podrobneje
pojasniti. Primarne podatke smo pridobili z uporabo kvalitativne raziskovalne metode
polstrukturiranih intervjujev. Polstrukturirani intervjuji omogočajo lažjo in hitrejšo
vzpostavitev neposrednega stika z intervjuvanci in neke vrste vpogled v mnenje ljudi in
okoliščine ter zaščito vsebine glede na varovanje podatkov (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe
2005, 112–113). Pri tej obliki se intervjuvarji držijo vnaprej določenih okvirnih vprašanj, ki pa
se lahko dopolnijo s podvprašanji in postavijo v različnem vrstnem redu (King in Horrocks
2010). Na tak način smo pridobili različna mnenja in poglede na problematiko, izzive in dileme
na področju trajnostnega poslovanja hotela in lokalnega povezovanja v turizmu.
Z beleženjem (popisom) smo evidentirali trenutno stanje izbranih nastanitvenih zmogljivosti.
Izbrani so bili na podlagi osebne presoje, glede na izredne razmere v času opravljanja raziskave,
med vsemi malimi hoteli, ki poslujejo na območju MOL-a. Za pridobitev poglobljenega
vpogleda v poslovanje nastanitvenih zmogljivosti pa smo izvedli delno strukturiran intervju na
vzorcu predstavnikov sedmih malih hotelov od skupno dvaindvajsetih malih hotelov (do 50
sob) v MOL, ki imajo vidno vlogo na področju managementa v posameznem izbranem hotelu
(Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a). Intervju kot oblika kvalitativne raziskave nam je
omogočil podrobnejši vpogled v delovanje posameznega hotela, na podlagi vprašanj, ki izhajajo
iz predhodno obravnavanih teoretičnih izhodišč. Vprašanja so bila prirejena na podlagi modela
Svetovne turistične organizacije (UNWTO) za turistične destinacije in modela po Mihalič
(2014) za merjenje uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij.
Pogovori so potekali ločeno z vsakim intervjuvancem v osebnem, neposrednem stiku s
sogovorniki in po telefonu ter so bili sproti zabeleženi. Udeležence intervjuja smo z vsebino in
namenom raziskave vnaprej seznanili in spoštovali njihovo anonimnost. Zato smo jih imenovali
z oznakami A, B, C ... in G.
Pridobljene podatke smo s pomočjo metode analize vsebine sintezno pojasnili. Kategorije in
teme smo neposredno razvili iz besedila odgovorov (Glaser in Strauss 1967, 45–114). Z
njihovimi odgovori in beleženjem smo dobili potrebne podatke za presojo, v kolikšni meri so
hoteli trajnostno naravnani in na kakšen način je mogoče okrepiti trajnostno poslovanje
nastanitvenih zmogljivosti na izbranem primeru.

6

1.5 Predpostavke in omejitve
Po že predhodno opravljenem pregledu strokovne literature in virov smo predpostavljali, da
bomo pridobili dovolj relevantnih podatkov za odgovore na raziskovalni vprašanji, kar se je
med izvedbo raziskave tudi potrdilo. Težava je bila pri dostopnosti nekaterih podatkov, kot so
dokazila o ustreznosti materialov, izkazi o energetski učinkovitosti, podatki, ki so poslovna
skrivnost, in druga dokumentacija.
Omejitev raziskave je predstavljala nepripravljenost nekaterih izbranih sogovornikov za
sodelovanje v intervjujih ter subjektivnost podanih ocen, kar vpliva na zanesljivost rezultatov.
Glede na razglašeno epidemijo koronavirusa v času poteka raziskave je bila dosegljivost
intervjuvancev otežena, saj so bile nastanitve v MOL-u v času izvedbe raziskave še vedno
zaprte.
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2 KONCEPT TRAJNOSTNEGA TURIZMA IN TRAJNOSTNO POSLOVANJE V
NASTANITVENEM GOSTINSTVU
Razvili so se novi koncepti razvoja turizma za zmanjševanje negativnih vplivov, ki jih ima
turizem na okolje in jih poznamo pod različnimi imeni (Kraševec 2009, 3). Govori se o
trajnostnem turizmu, zelenem turizmu, odgovornem turizmu in alternativnem turizmu. Pri vseh
imamo podobne cilje, ki ohranjajo naravno okolje, floro in favno, spoštujejo lokalno kulturo in
ljudi ter imajo ekonomske koristi za lokalno skupnost (Suša, Vodopivec in Brecelj 2011, 6). Z
omejevanjem rasti je povezan koncept trajnostnega turizma, ki naj bi bil nadzorovan tako, da
je primeren za turiste, samo destinacijo, okolje ter lokalno skupnost (Conaghan, Hanrahan in
McLoughlin 2015, 276).
Svetovna turistična organizacija (v nadaljevanju UNWTO) definira trajnostni turizem kot tak,
ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje ekonomske, družbene in okoljske vplive ter hkrati
zadovoljuje potrebe obiskovalcev, gospodarstva, okolja in lokalnih prebivalcev (UNWTO
2013). Pojav koncepta trajnostnega razvoja turizma je posledica koncepta trajnostnega razvoja,
ki je nastal z zavedanjem o globalnih ekoloških problemih (Mihalič 2006, 87, po Kristl 2018,
5). Z ravnovesjem vseh treh stebrov trajnostni turistični razvoj zagotavlja optimalno uporabo
naravnih virov, ki so ključni element razvoja turizma, spoštovanje družbeno-kulturne
avtentičnosti lokalnega prebivalstva, ekonomsko uspešnost poslovanja na dolgi rok ter
družbene in ekonomske koristi za vse udeležence in njihovo pravično razporeditev (Making
tourism more sustainable 2005, 11). Mihalič (2006) meni, da je trajnostno naravnani turizem
eden družbeno priznanih konceptov okolju prijaznejšega turizma. Nastal je evolucijsko tako v
praksi kot v akademskih in političnih krogih, kar je pomenilo, da so se najprej pojavile zahteve
po drugačnem turizmu in šele nato se je uveljavil koncept trajnostnega razvoja turizma (Mihalič
2006, 87, po Kristl 2018, 5).
Mihalič idr. (2017, 11) nam v naslednjih stavkih pojasnjujejo pomen trajnostnega načrtovanja:
Trajnostno načrtovanje in upravljanje turizma sta postala glavna cilja in standarda turistične
dejavnosti. Turizem kot eden izmed ključnih dejavnikov družbenogospodarskega razvoja na svetu
vpliva na svetovni razvoj, blaginjo in dobro počutje. Prav zaradi tega je postal nuja za zagotovitev
dolgoročnega in trajnostnega razvoja na makro ravni destinacij in na mikro ravni vsakega podjetja,
ki deluje v turistični dejavnosti.

Trajnostni turizem predstavlja nenehne izboljšave, ki jih moramo vključiti v načrtovanje, razvoj
in vsakodnevno delovanje. Vključiti ga je mogoče v poslovanje vseh podjetij in v vse vrste
turizma. Trajnostni turizem predstavlja boljše razmere v življenju vseh ljudi na način, ki je
uspešen v sedanjosti kot tudi v prihodnosti (UNWTO 2005, 8–18).
Namen vsakega podjetja je ustvarjanje dobička. Če njihov ključni »cilj« ni izpolnjen, se lahko
zgodi, da bodo slej ko prej primorana prenehati delovati. Z vključitvijo trajnostnega poslovanja
v njihovo delovanje lahko dolgoročno ostanejo konkurenčni na trgu. Z namestitvijo učinkovite
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tehnologije za bolj varčno rabo energije in vode, uporabo energetsko učinkovite opreme in
zagotavljanjem učinkovitih in poštenih kadrovskih praks se lahko prihrani in poveča donosnost
podjetja (Sloan, Legrand in Chen 2009, 9).
Kot posledica množičnega turizma se je razvil koncept trajnostnega turizma in s tem nove
oblike turizma – ekoturizem, zdraviliški, športni, kulturni, prostovoljski in kongresni turizem.
Ključno vlogo pri nadaljnjem razvoju koncepta ima tudi nastanitveno gostinstvo. Z
vključevanjem trajnostnega poslovanja omogoča vzdrževanje dejavnosti na dolgi rok in ohranja
ravnovesje vseh treh stebrov trajnostnega razvoja (Malovrh 2010, 6–7).

2.1 Opredelitev trajnostnega turizma
Koncept trajnostnega razvoja se je razvil z zavedanjem o globalnih ekoloških problemih
(Mihalič 2006, 87). V poročilu Naša skupna prihodnost, ki ga je izdala Svetovna komisija za
okolje in razvoj, je leta 1987 izraz trajnostni razvoj tudi prvič zapisan (World Commission on
Environment and Development 1987, po Weeden 2002). Definirali so ga kot proces, ki
izpolnjuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo
svoje potrebe. Za določitev trajnostnega razvoja kot pomembnega dela za razvoj prihodnjega
globalnega turizma je bilo ključno prav to poročilo (Weeden 2002, 143).
Mihalič (2006) meni, da koncept trajnostnega razvoja turizma velja za najbolj popularen
koncept razvoja turizma, v katerem izstopata dva vidika trajnostnega razvoja, in sicer princip
ohranjanja naravnega okolja in princip gospodarskega okolja. Malovrh (2010) pa meni, da
trajnostni turizem ni le trenutni trend, temveč nujna smer nadaljnjega razvoja turizma, saj bo le
takšen turizem omogočil konkurenčnost destinacij (Klančnik 2018, 6). Vodeb (2014)
opredeljuje trajnostni razvoj z vidika deležnikov (ang. stakeholders) in časovne dobe trajanja
procesa. Trajnostni razvoj turizma opredeljuje kot »dolgoročen proces in ne enkraten dosežek
menedžmenta, ki stremi k uravnavanju interesov številnih deležnikov na destinaciji« (Vodeb
2014, 107). Jurinčič (2009) pa meni, da je razumevanje pojma trajnostnega razvoja osnova za
njegovo preučevanje, in izpostavi, da v slovenski literaturi ni v uporabi enotnega pojma za
prevod angleškega termina »sustainable development«. Izraza uravnotežen in trajni razvoj sta
manj v uporabi, kljub temu da sta vsebinsko enaka pojmu trajnostni razvoj (Jurinčič 2009).
Medtem Plut (2002) pojasnjuje, da se sonaravni razvoj primarno nanaša na naravno okolje, pri
čemer sta družbeni in ekonomski vidik v primerjavi s trajnostnim razvojem v ozadju. Tako
trajnostni razvoj turizma zahteva predvsem dobro informiranost na eni strani, na drugi strani pa
sodelovanje vseh deležnikov, ter ohranja zadovoljstvo turistov in jim pri tem zagotavlja
pozitivno izkušnjo, krepi ekološko zavest in odgovornost (Klančnik 2018, 6).
Model trajnostnega turizma, ki je v skladu s konceptom trajnostnega razvoja, sta razvila Stubelj
Ars in Bohanec (2010), ki menita, da je turizem trajnostni, če razvoj zadovoljuje potrebe
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lokalnih prebivalcev in navzočih turistov, hkrati pa ščiti prihodnje priložnosti (Golob 2016, 32).
Mihalič (2006) povzema naslednje značilnosti trajnostnega turizma, ki veljajo še danes, in sicer:
− primeren je za vse vrste turizma in destinacije,
− gre za dejavnost, ki lahko omili negativne posledice množičnega turizma in vzdržuje visoko
stopnjo zadovoljstva obiskovalcev ter hkrati krepi njihovo ekološko odgovornost,
− zahteva dobro informiranost in sodelovanje širšega političnega in družbenega okolja, brez
soglasja vseh udeležencev ga ni mogoče razvijati v praksi,
− doseganje ciljev trajnostnega turizma zahteva sprotno spremljanje okoljskih vplivov in
popravljanje oziroma izboljševanje vseh morebitnih odklonov.
Ekonomsko in ekološko sprejemljiv turizem, ki upošteva tudi družbene komponente, je le
trajnostni turizem. Ta temelji na treh stebrih (Mihalič 2006, 95, po Kristl 2018, 7):
− zagotavljanje ekonomske trajnosti se nanaša na ekonomsko učinkovitost podjetij in njihovo
aktivnost ter poslovanje na dolgi rok,
− socialna oziroma družbena trajnost zahteva enakopravno razdelitev koristi in odpravljanje
revščine, upoštevajoč interese lokalne skupnosti, spodbujata se razvoj in napredek,
priznavajo in spoštujejo se kulture in preprečuje se izkoriščanje,
− ekološka trajnost zahteva zmanjševanje onesnaževanja zraka, zemlje in vode, zaščito
biološke raznovrstnosti in kulturne dediščine.
Mihalič (2006) meni, da je potrebna usklajenost vseh treh stebrov, ki pa so medsebojno odvisni
in se lahko podpirajo ali pa si nasprotujejo. Bistvo trajnostnega razvoja je iskanje ravnotežja
med njimi. V praksi je treba poiskati pravo razmerje med stebri, da bo poslovanje podjetja na
dolgi rok uspešno.
Slika 1 prikazuje odnos med turizmom in ekologijo. Trajnostni turizem vključuje tri stebre –
ekonomsko, družbeno in ekološko okolje. Potrebna je usklajenost in iskanje ravnotežja vseh
treh stebrov, da bo poslovanje na dolgi rok trajnostno uspešno. Turizem in nastanitve vplivajo
na okolje, zato je še toliko bolj pomembno uporabljati ukrepe, ki zmanjšujejo negativne vplive.
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Slika 1: Odnos med turizmom in ekologijo
Vir: Mihalič 2006.

Razvoj turizma naj bi v prihodnje šel v smeri trajnostnega razvoja. Da se destinacija ali
turistično podjetje razvija trajnostno, je treba določiti kriterije in indikatorje trajnostnega
razvoja, ki služijo kot merilo trajnosti. Z njihovo pomočjo se dosegajo cilji trajnostnega turizma
in so vodilo podjetjem za trajnostno poslovanje. Potrošnikom pa pomagajo identificirati
trajnostne turistične produkte (Malovrh 2010, 7).
Partnerstvo za globalne kriterije trajnostnega turizma (ang. The Partnership for Global
Sustainable Tourism Criteria) in Svet za trajnostni razvoj turizma (ang. The Sustainable
Tourism Stewardship Council) sta razvila globalne kriterije trajnostnega razvoja (ang. Global
Sustainable Tourism Criteria), ki veljajo kot svetovni standard za trajnostni razvoj turizma
(STO 2018). Namenjeni so izobraževanju in ozaveščenosti, oblikujejo politiko podjetij,
omogočajo učinkovit monitoring in predstavljajo osnovo za certifikacijo shem (Global
Sustainable Tourism Council 2017).
Slovenska turistična organizacija (v nadaljevanju STO) je kriterije razdelila v štiri sklope
(Mihalič idr. 2017):
− učinkovit management trajnostnega razvoja (izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih,
zadovoljstvo turistov, verodostojni promocijski materiali, trajnostna gradnja in drugo),
− maksimiranje gospodarskih in družbenih koristi in minimiziranje negativnih vplivov
(zaposlovanje lokalnih prebivalcev, spodbujanje prodaje lokalnih izdelkov, storitev in
drugo),
− maksimiranje koristi za kulturno dediščino in minimiziranje negativnih vplivov
(ozaveščenost turistov, ohranjanje in varstvo arheoloških in zgodovinskih izdelkov in
drugo),
− maksimiranje koristi za okolje in minimiziranje negativnih vplivov (zmanjšanje
onesnaževanja, ohranjanje biodiverzitete, ekosistemov in pokrajin in drugo).
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Vpeljava trajnostnega turizma v prakso zahteva dobro poznavanje koncepta trajnostnega
razvoja. Treba je jasno definirati kriterije, s katerimi bomo dosegli cilje trajnostnega turizma.
Prav z razvojem trajnostnega turizma se je turizem povzpel na višjo raven in le takšen turizem,
ki vključuje skrb za okolje, družbeni razvoj in ekonomsko stabilnost, mu zagotavlja
dolgoročnost. Trajnostni turizem ne pomeni samo razvoja trajnostne destinacije, ampak
vključuje vse deležnike, ki so del destinacije in pomemben del tega predstavljajo tudi
nastanitveni objekti – hoteli.

2.2 Opredelitev trajnostnega poslovanja
Za nastanitvene zmogljivosti je potrebno, da svoje vire upravljajo tako, da povečujejo
gospodarske, socialne in okoljske koristi, hkrati zadovoljijo potrebe sedanjih generacij ter da
krepijo razvojne priložnosti v prihodnje (Sloan, Legrand in Chen 2009, 4–6).
V turizmu ne bomo mogli nikoli delovati popolnoma brez negativnih vplivov na okolje, morda
pa z vpeljevanjem trajnostnega poslovanja zmanjšamo negativne vplive na okolje (Global
Sustainable Tourism Council 2017). Pri tem poudarjamo posebnosti hotelskega poslovanja, in
sicer so omejeni na lokacijo in fiksne zmogljivosti, imajo minljivo naravo hotelskih storitev,
sezonska nihanja, precejšen delež fiksnih stroškov ter delovno intenzivnost (Vallen in Vallen
2013, po Zupan Korže 2016, 67).
V nastanitvenih zmogljivostih postaja trajnostno poslovanje vedno bolj pomembno. Sloan,
Legrand in Chen (2009) ugotavljajo, da so managerji v nastanitvenih zmogljivostih bolj kot na
trajnostne vidike usmerjeni v obvladovanje stroškov in maksimiranje dobička. Jones, Hillier in
Comfort (2014) pa so mnenja, da so številne hotelske družbe v dobrem položaju, da prevzamejo
vodilno vlogo pri promociji trajnostnega poslovanja v nastanitveni panogi. Med drugim
poudarjajo, da je potrebna razširitev trajnostnega poročanja in da je potrebna uvedba postopkov
zunanjega zagotavljanja trajnosti.
Izpostavljamo tri področja nastanitvenih zmogljivosti, kjer tudi hotelska dejavnost vpliva na
okolje s porabo vode, porabo energije in ustvarjanjem odpadkov. Tako lahko hoteli z okoljsko
in družbeno odgovornim ravnanjem izboljšajo svoj ugled in dosežejo pozitivne ekonomske
učinke. Učinki se kažejo v doseganju konkurenčnih prednosti, povečanju lojalnosti gostov,
večjem zadovoljstvu in manjši fluktuaciji zaposlenih, povečanem ugledu, obvladovanju tveganj
in skladnem poslovanju z veljavno zakonodajo ter priporočili (Graci in Kuehnel 2017, po
Miljanović 2018, 21–22).
Trajnostni razvoj turizma bo v prihodnosti vplival na nadaljnji razvoj hotelske dejavnosti tudi
zaradi energetske potratnosti in onesnaževanja hotelov, in sicer (Zupan Korže 2016, 72):
− velika količina energentov je porabljena pri sami gradnji ali obnovi hotela,

12

− gostom v hotelu zagotavlja udobje sistem energetskih instalacij, ki temelji na energetskih
virih (ogrevanje, ohlajevanje, osvetlitev, kuhanje in drugo), varčevanje z energenti pa je
eden izmed glavnih ciljev posameznih hotelov,
− uporaba kemikalij pri čiščenju je izredno velika, kar je iz okoljevarstvenega vidika
škodljivo,
− v hotelu se na dnevni ravni ustvarja velika količina odpadkov (plastenke vode, druga
embalaža, odpadna olja, ostanki hrane in drugo).
Leta 2006 so raziskovali odnos vodilnih v slovenskih hotelskih podjetjih do vprašanja okolju
prijaznega poslovanja in ugotovili, da je bil ta slab (RSMG 2006, 4), medtem ko se je
ozaveščanje hotelirjev o pomenu okolja prijaznih praks leta 2012 izboljšalo. Razlog za občutne
spremembe predstavlja uvedba državnega programa trajnostne poslovne strateške prakse (Lebe
in Zupan 2012, 135–150).
V Sloveniji je pod okriljem Slovenske turistične organizacije leta 2010 izšel Priročnik za hotele
za razvoj trajnostnih poslovnih modelov, v katerem so opredeljeni različni argumenti za
trajnostno poslovanje, in sicer (Novak 2010):
– tisti, ki se usmerjajo v trajnostni turizem, na dolgi rok znižujejo stroške zaradi učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Cene do okolja prijaznih materialov,
izdelkov in sistemov so se zaradi povpraševanja znižale. Obnovljivi viri energije so cenejši,
medtem ko so se cene naftnih derivatov in zemeljskega plina zvišale. Kljub večji začetni
investiciji okoljski menedžment prinaša prihranke,
– investitorji si želijo zmanjšati tveganje, zato narašča število okolju prijaznih in družbeno
odgovornih investicij. Tista podjetja, ki bodo investirala v trajnost, bodo bolj privlačna za
investitorje,
– podjetja, ki bodo trajnostno usmerjena, bodo v prihodnje na eni strani pripravljena na nove
zakonske spremembe s področja okolja, na drugi strani pa bodo učinkoviteje pripravljena
na razpise na ravni države in Evropske unije. Pričakovati je vedno več razpisov za
sofinanciranje infrastrukture (novogradnja in prenova),
– zadržati in motivirati kakovostno delovno silo bo uspelo podjetjem z družbeno sprejemljivo
naravnanostjo, katere bistvo je v večji skrbi za naravo in družbeno okolje ter kakovost
življenja,
– hoteli in drugi ponudniki ter destinacije s trajnostnim pristopom razvijajo kakovostnejši
produkt in si tako prizadevajo za bolj poglobljeno izkušnjo gosta. Izboljšujeta se ugled in
zadovoljstvo ter veča delež stalnih gostov,
– z neizvajanjem trajnostnih praks podjetja tvegajo izgubo tržne pozicije,
– trajnostni produkt nima nujno višje cene, vendar pa z izpolnjevanjem trajnostnega koncepta
učinkoviteje in uspešneje zadovoljimo zahtevnejše segmente, tako pa je več možnosti in
prostora za višje cene.
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Trajnostni razvoj mora vzdrževati zadovoljstvo gostov in krepiti njihovo okoljsko odgovornost.
Samo tisti, ki nudijo turistično zadovoljstvo, lahko na dolgi rok preživijo. Potrebna je dobra
informiranost in politična volja, ki se gradi na oblikovanju konsenza med vsemi udeleženci
razvoja. Brez sodelovanja ni mogoče uresničiti v praksi trajnostnega turizma (Mihalič 2008,
10).
Treba je zmanjševati negativne vplive na okolje, postaviti gosta v ospredje in pri tem ravnati
družbeno odgovorno, zvišati raven okoljske ozaveščenosti ter z doseženim boljšim ugledom
doseči pozitivne ekonomske učinke trajnostnega poslovanja hotela. Podjetja, ki bodo tudi v
prihodnje trajnostno naravnana oziroma bodo razvijala poslovanje, ki bo temeljilo na trajnosti,
bodo pripravljena na spremembe in se bodo učinkoviteje razvijala. Takšna podjetja bodo
privlačnejša za morebitne investitorje in razvijala bodo kakovostnejše produkte, saj trajnostni
razvoj vzdržuje zadovoljstvo gosta in krepi okoljsko zavest (Mihajlović 2016).
2.3 Merjenje in kazalniki uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij z vidika trajnosti
Z implementacijo trajnostnega razvoja turizma in razvojem kazalnikov so se ukvarjale nekatere
organizacije po svetu in razvile so modele, ki jih predstavljamo v nadaljevanju (Mihalič 2014,
36–67).
Kazalniki po UNWTO (2004) morajo omogočiti optimalno uporabo okoljskih sredstev, ki
predstavljajo ključni element v razvoju turizma, ohranjajo ekološke procese ter ohranjajo
naravno dediščino in biotsko raznovrstnost. Spoštovati je treba družbeno-kulturno avtentičnost
gostiteljev, ohranjati njihovo kulturno dediščino in tradicionalne vrednote ter prispevati k
medkulturnemu razumevanju. Zagotavljati je treba socialno-ekonomske ugodnosti vsem
deležnikom in skrbeti, da so pravično porazdeljene, ter tako prispevati k zmanjšanju revščine.
Gre za kazalnike, ki so primarno namenjeni destinacijam, a jih lahko apliciramo s
prilagoditvami za hotele.
V preglednici 1 predstavljamo okoljske kazalnike, prilagojene za hotele, ki so izpeljani iz
kazalnikov UNWTO za destinacije. Poudarek je zagotoviti zadovoljstvo turistov, varčno
porabo energije, zmanjševati ustvarjanje odpadkov in sodelovati za trajnost. S temi kazalniki
pridobimo podatke, ki so pokazatelj za sprejetje dodatnih trajnostnih ukrepov za čim boljše
trajnostno poslovanje.
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Preglednica 1: Okoljski kazalniki za hotele iz kazalnikov UNWTO za destinacije
Kategorija
Družbeni kazalniki

Opis kazalnika
Zadovoljstvo turistov

Ekonomski kazalniki

Zaposlovanje
Sezonskost

Okoljski kazalniki

Upravljanje z energijo

Razpoložljivost in
ohranjanje vode

Upravljanje z odpadno vodo

Upravljanje s trdimi odpadki

Politični kazalniki

Spremljanje

Sodelovanje za trajnostni
turizem

Primeri kazalcev
Odstotek gostov, ki se
vrnejo
Zadovoljstvo zaposlenih
Odstotek zmogljivosti, ki so
odprte čez vse leto
Število turistov mesečno ali
kvartalno
Število in odstotek sob s
klimatskimi napravami
(hlajenje in ogrevanje)
Odstotek porabe energije iz
obnovljivih virov
Poraba vode (skupna
porabljena količina v litrih
na gosta na dan)
Varčevanje z vodo
Odstotek odplak, ki se lahko
uporabijo ponovno
Odstotek hotelskih obratov,
ki so vključeni v sistem
ponovne rabe vode
Količina odpadkov na
mesec, leto
Odstotek recikliranih
odpadkov
Razvijanje in spremljanje
trajnostnih kazalnikov
(da/ne)
Obstoj okoljske strategije ali
politike

Vir: UNWTO 2004, po Mihalič 2014, 40.

Kazalniki VISIT, ki jih povzemamo v preglednici 2 (angl. Voluntary Initiative for Sustainability
in Tourism), predstavljajo Evropski model opisa odnosov do okolja in izražajo sporočilo vsem
deležnikom, da spremenijo okolju neprijazno prakso.
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Preglednica 2: VISIT-ovi kazalniki prirejeni za hotelska podjetja
Področje
Kazalniki politične
uresničljivosti koncepta
trajnostnega razvoja

Turistični transport

Obremenitev okolja

Opis kazalnika
Obstoj lokalne politike
zagotavljanja trajnostnega
razvoja hotelskih podjetij

Primeri kazalcev
Obstoj politične strategije
odločanja
Obstoj strateško-akcijskega
načrta
Področja, ki jih zajema
strateško-akcijski načrt:
transport, energija, voda,
odpadki, ekonomska
problematika, biotska
raznolikost
Vključenost in sodelovanje
Ali so deležniki aktivno
deležnikov
vključeni in sodelujejo pri
načrtovanju, ocenjevanju in
spremljanju strategije
trajnostnega razvoja?
Se s tem ukvarjajo posebni
oddelki in namensko
zaposleni kadri?
Spremljanje okoljskih
Število hotelov, ki so
standardov
okoljsko certificirani
oziroma so v postopku
pridobivanja uveljavljenih
shem ekološkega
managementa (EMAS oz.
ISO 14000)
Lokalna mobilnost
Število hotelskih obratov, ki
so dostopni s sredstvi
javnega prevoza
Posebna prevozna sredstva
namenjena zgolj za potrebe
turistov
Sezonskost turizma
Število turistov po mesecih
Razmerje med pozidanimi in Pozidanost okolja v hotelske
naravnimi površinami
namene
Razvijanje različnih
Površina igrišč za golf
dodatnih aktivnosti za
Število gliserjev in drugih
preživljanje prostega časa, ki pripomočkov za
posebej obremenjujejo
prakticiranje vodnih športov
okolje
Se nadaljuje
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Področje
Poraba energije

Opis kazalnika
Delež energije iz
obnovljivih virov v celotni
porabi energije
Poraba energije na turista

Poraba vode

Trajnostna uporaba vodnih
virov

Povezanost v sisteme
čiščenja vode

Ravnanje s trdimi odpadki

Družbeno-kulturni kazalniki

Deleže ločenih trdih
odpadkov, namenjenih
reciklaži
Količina odloženih oziroma
predelanih trdih odpadkov
Mesečno spremljanje
količine proizvedenih
odpadkov
Delež zaposlenih, ki ne
prihajajo iz lokalnega okolja

Povprečno trajanje
zaposlitvenih pogodb
Ekonomski kazalniki

Sezonsko nihanje števila
zaposlenih
Delež, ki ga hotelsko
podjetje predstavlja v BDPju destinacije
Sezonsko nihanje
zasedenosti namestitev
Število namestitvenih
kapacitet na lokalnega
prebivalca
Povprečna dolžina bivanja

Vir: The VISIT Initiative 2004, po Mihalič 2014, 42–43.
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Primeri kazalcev
Delež porabe energije iz
obnovljivih virov v celotni
porabi energije na leto
Celotna letna poraba
energije deljena s številom
turistov
Delež vode, ki prihaja iz
dodatnih virov (daljnovodi,
tankerji …), razsoljene
morske vode v celotni
porabi vode
Odstotek hotelskih obratov,
ki so povezani s čistilnimi
napravami in vključeni v
sisteme čiščenja vode
Delež ločenih trdih
odpadkov v celotni količini
trdih odpadkov
Količina odloženih oziroma
predelanih trdih odpadkov v
tonah
Mesečna preglednica
količine trdih odpadkov
Delež zaposlenih, ki ne
prihajajo iz lokalnega okolja
v celotnem številu
zaposlenih
Povprečno trajanje
zaposlitvenih pogodb
hotelskega osebja
Število zaposlenih v visoki
sezoni/nizki sezoni
Delež, ki ga hotelsko
podjetje predstavlja v BDPju destinacije
Mesečna preglednica števila
turističnih nočitev v hotelu
Število namestitvenih
kapacitet na lokalnega
prebivalca
Povprečna dolžina bivanja

Poznamo tudi kazalnike uspešnosti, ki jih uporablja skupina TUI. S svojim okoljskim
kontrolnim seznamom med drugim preverja tudi poslovne partnerje glede njihovega okoljskega
managementa (TUI 2008).
Dober primer poslovne prakse je tudi hotelska skupina Accor, ki je leta 2002 ustanovila Odbor
za trajnostni razvoj. Namen odbora je nadzor udejanjanja trajnostnega razvoja znotraj verige
svojih hotelov. Okoljska listina za hotele je orodje za upravljanje okolja z namenom
spodbujanja in spremljanja okoljske zavezanosti in odgovornosti vsakega Accorjevega hotela.
Gostom na primer predlagajo ponovno uporabo brisač in rjuh, nameščajo regulator za pretok
vode, investirajo v sončne kolektorje in drugo (Accor 2008, po Mihalič 2014, 45). Mnogi
turistični objekti uporabljajo ekološke kodekse pri uvajanju ekološkega managementa. Ti
predstavljajo skupek načel, ki opredeljuje okolju prijazne načine vedenja (Mihalič 2014, 47).
Kot primer ekološkega kodeksa za ponudnike nastanitvenih zmogljivosti omenjamo ekološki
kodeks Evropskega združenja mladinskih hotelov (angl. International Youth Hostel Federation
– IYHF), in sicer spoštujejo naslednja načela: načelo zmanjševanja škodljivih virov na okolje,
smotrnejša poraba vode, načelo recikliranja (papir, steklo, plastika in organski odpadki), načelo
zmanjševanja onesnaževanja, načelo nadziranja potrošnje energije in uporaba obnovljivih virov
energije, načelo spodbujanja uporabe javnih prevoznih sredstev ter varstvo narave in načelo
ekološkega izobraževanja (IYHF 2008, po Mihalič 2014, 49).
Mednarodne hotelske okoljske pobude (angl. International Hotels Environmental Initiative –
IHEI) so razvile okoljsko listo pobud z namenom zagotavljanja praktičnih napotkov za panogo,
kako izboljšati učinkovitost in kako prispevati k uspešnemu poslovanju. Mednarodne hotelske
okoljske pobude razvijajo okoljske priročnike in delijo praktične smernice; priporočajo sisteme
za izboljšanje okoljske uspešnosti; spodbujajo spoštovanje standardov; spodbujajo sodelovanje
med ostalimi deležniki in široko izmenjavo informacij ter izpostavljajo primere dobrih praks
(Mihalič 2014, 50).
Pri uvajanju ekološkega managementa se uporabljajo tudi ekološki znaki za nagrade, ki
spodbujajo okolju prijazne aktivnosti ter informirajo o zmanjšanih negativnih vplivih na okolje.
Merila za ekološke znake so lahko tudi širša in se nanašajo tudi na druge vplive, ki jih turizem
obravnava pod pojmom ekološki vplivi, na primer pozidanost pokrajine, vpliv na lokalno
prebivalstvo in vpliv na kulturno dediščino. V nadaljevanju v preglednici 3 predstavljamo
področja, ki jih obravnava večina ekoloških modelov za hotele (Mihalič 2014, 51–52) in
pripomorejo k trajnostnemu poslovanju.
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Preglednica 3: Področja, ki jih obravnavajo ekološki modeli za hotele

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kriterij – področje
Izpolnjevanje zahtev nacionalne zakonodaje na področju varstva okolja
Prisotnost ekološke politike in ekoloških kodeksov
Poraba vode in ravnanje z odplakami
Poraba energije
Ravnanje z odpadki
Pranje in pralna sredstva
Čiščenje in čistilna sredstva
Uporaba kemikalij in škodljivih snovi
Uporaba surovin in potrošniških dobrin
Uporaba okolju prijaznih materialov za notranjo opremo
Uporaba okolju prijaznih gradbenih materialov
Odnos do okolja v pisarni
Koristi od turizma za lokalno skupnost
Zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov pri nakupu hrane in pijače
Pobude za uporabo javnega transporta
Ekološko informiranje turistov
Ekološko izobraževanje zaposlenih in partnerjev
Vplivi na okolico, vplivi na lokalno kulturno dediščino

Vir: PRELECO 2005, po Mihalič 2014, 51.

Uradni ekološki znak Evropske unije (v nadaljevanju EU) za kakovost okolja za nastanitveni
sektor, ki ga uporabljajo od leta 1992 za namen omejitve vplivov na okolje, je ekološki znak
EU. Sestavljen je iz treh faz življenjskega cikla storitve, in sicer nakup, izvajanje storitve in
odpadki. Namenjen je omejevanju porabe energije, porabe vode, količine odpadkov, dajanju
prednosti uporabi obnovljivih virov in snovi ter spodbujanju komunikacije in izobraževanju o
okolju (Mihalič 2014, 52).
Poznamo še zeleni ključ, katerega skrbnik je danska organizacija HORESTA, od leta 2003 pa
tudi FEE (angl. Foundation for Environmental Education), v Sloveniji poznana po znaku modra
zastava. Merila se nanašajo na kontrolo okolja, vključevanje zaposlenih, informiranje gostov o
ekoloških aktivnosti podjetja in primernem ekološkem vedenju, porabo vode, pomivanje in
čiščenje, odpadke, energijo, prehrambne izdelke, klimatske naprave, zelene aktivnosti,
pripadajoče parke in parkirne površine ter administracijo (Mihalič 2014, 53).
V preglednici 4 predstavljamo model merjenja okoljske učinkovitosti hotela po Mihalič (2014),
ki je razvila model merjenja okoljske učinkovitosti hotelov na podlagi ostalih že prej razvitih
modelov.
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Preglednica 4: Predlog okoljskih kazalnikov po Mihalič (2014)
Področje naravno okolje
Ravnanje z energijo

Ravnanje z naravnimi viri
Biotska raznovrstnost

Ravnanje z odpadki
Ekološka kakovost (okoljsko
certificiranje)
Emisije toplogrednih vplivov
Okoljsko ozaveščanje gostov

Kazalnik
Poraba energije
Poraba energije iz novih virov (biomasa, sončna,
geotermalna, vetrna energija
Poraba vode
Reciklaža vode
Izbrati rastline, ki so prilagojene za določeno
okolje
Posaditi vsaj eno drevo na leto
Količina trdih odpadkov
Reciklaža odpadkov
Standardi ekološke kakovosti
Število drugih znakov ekološke kakovosti (zeleni
ključ, okoljska marjetica EU, modra zastava)
Neposredne emisije CO2
Posredne emisije CO2
Okoljske aktivnosti za goste (delavnice,
informacije, brošure)

Vir: Mihalič 2014, 63–64.

Model je oblikovan z namenom spremljanja uspešnosti poslovanja slovenskih hotelov in temelji
na dobrih praksah v tujini (Mihalič 2014).
Nekatere hotelske družbe oblikujejo svoje modele in jih nato uporabljajo za uspešnejše
poslovanje, a vendarle imajo modeli, ki so že uveljavljeni, skupno skrb za okolje (zmanjševati
negativne vplive na okolje), etičnost, lojalnost do zaposlenih, ozaveščenost gostov, skrb za
celotno destinacijo (ohranjati kulturno dediščino, lojalnost deležnikov in lokalno skupnost) in
doseganje konkurenčnosti na trgu (Mihalič 2014).

2.4 Trajnostna gradnja in obnova objektov
V 19. členu Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14, 81/15, 43/19, 60/19, 65/20)
je opredeljeno načelo okoljske trajnosti:
Državni organi in organi lokalnih skupnosti si morajo pri sprejemanju politik, strategij, programov,
načrtov, splošnih in konkretnih pravnih aktov ter pri izvedbi ukrepov na podlagi tega zakona,
prizadevati doseči čim nižje negativne učinke na okolje, pri čemer se upoštevajo okoljska bremena
v celotnem življenjskem ciklu. V primeru politik, strategij, programov, načrtov, splošnih in
konkretnih pravnih aktov, ki imajo dolgoročne učinke na okolje, si je treba prizadevati za
zmanjšanje okoljskega bremena na prihodnje generacije.
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Potrebno je zavedanje, da v trajnostnem razvoju ne bo napredka, če ne bo sprememb v
arhitekturi, gradbeništvu, prostorskem planiranju in tehnologiji. Srečujemo se z različnimi
pristopi varčevanja z energijo, povečanjem učinkovitosti ter gradnjo nič-energijskih objektov,
ki so ključnega pomena pri zmanjševanju vplivov stavb na okolje. Potreben je širši pristop k
trajnosti, in sicer celoten vpliv stavbe na okolje, zdravje ljudi in socialne blaginje (Bokalders in
Block 2009, po Milosavljević 2017, 5).
Trajnostna arhitektura zahteva izbiro primernih pristopov, ki povečujejo možnosti za pasivno
ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo in prezračevanje stavb. Za zmanjševanje negativnih posledic
je potrebna ustrezna orientacija stavbe, shranjevanje in sproščanje energije, ki je združljiva z
delovanjem stavbe, in razumevanje energetskih kompromisov, ki se lahko izkoriščajo po
naravni poti (Bokalders in Block 2009, po Milosavljević 2017, 5). Da je načrtovana zgradba
trajnostna, mora biti funkcionalno koristna, varčna, prijazna in narejena iz kvalitetnih ter
zmogljivih gradbenih materialov.
Slika 2 prikazuje življenjski cikel stavb, ki se začne s programiranjem in nadaljuje z idejno in
podrobno zasnovo, analizo, oblikovanjem ustrezne dokumentacije, izdelavo prenove oz.
obnove, stroškovnim planom, planom gradnje oz. obnove ter delovanjem in vzdrževanjem.
Krog je sklenjen z začetkom rušenja oziroma prenove stavbe.
Podrobna
zasnova
Analiza
Idejna zasnova

Ustrezna
dokumentacija
Življenjski cikel stavb

Programiranje

Prenova

Izdelava
prenove

Delovanje in vzdrževanje

Stroškovni plan
Plan gradnje/prenove

Rušenje

Slika 2: Trajnostna gradnja, obnova in življenjski cikel stavb
Vir: PRODBIM b. l.

Ne trajnostne stavbe, ki so klasično grajene, postajajo vse dražje v svojem času uporabe,
predvsem pozimi. Bistveno je vključiti trajnostni pristop že na samem začetku prenove ali
novogradnje, saj takšen pristop omogoča nižje obratovalne stroške med celotnim življenjskim
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ciklom stavbe. Premalo je zavedanja, da že osnovni ukrepi, ki so potrebni za zmanjševanje
porabe energije, bistveno pripomorejo k zmanjševanju stroškov na dolgi rok (Struna Bregar in
Kavčič 2015, po Milosavljević 2017, 10).
V preglednici 5 prikazujemo primerjavo nastanitvenih objektov med 20. in 21. stoletjem in
lahko vidimo, da je trend v 21. stoletju v povečanju števila sob posameznega hotela, prostori so
bolj odprti, osvetljeni, oprema je novejša, v ospredju pa so naravni materiali in raznovrstna
hotelska ponudba.
Preglednica 5: Turistični nastanitveni objekti – primerjava 20. in 21. stoletja
20. stoletje
Mali objekti do 50 sob z
minimalnimi dimenzijami
Zunanji videz glede na videz
sosednjih objektov
Zatemnjeni, zaprti prostori,
stara oprema, preprost videz,
opremljen z osnovnim
pohištvom

Značilnosti
Velikost objekta (glede na
št. sob)
Fasada

21. stoletje
Veliki objekti 100 ali več
sob večjih dimenzij
Moderni videz

Notranji prostori (oprema)

Klasična mala okna s
parapetom
Osnovna potreba samo za
prenočitev, pomembnejše
rekreacije izven hotela
Prevladuje betonska
konstrukcija z majhno
debelino izolacije

Zasteklitev

Osvetljeni, odprti prostori,
novejša oprema, primerna
današnjemu trendu,
privlačno, prijetno in
kvalitetno pohištvo z
naravnimi materiali
Velika okna, poudarek na
naravni svetlobi
Večja ponudba hotela, več je
možnosti za najem sob,
raznovrstnost programov
Naravni materiali iz
obnovljivih virov, debelejša
izolacija

Ponudba hotela

Konstrukcija in izolacija

Vir: Milosavljević 2017, 31.

Zaradi prepoznavnosti trajnostnega koncepta se trajnostni ukrepi na področju gradnje objekta
realizirajo že pred samo gradnjo, ko se odloča o gradbenih materialih in toplotni izolaciji oz. se
trajnostno načrtuje. Načrtovanje se začne z idejo, nadaljuje pa s projektiranjem, odločitvijo o
načinu gradnje ter povezovanjem vseh sestavnih delov stavbe. Trajnostne rešitve s področja
gradnje podrobno opisujemo v preglednici 6. Pri obstoječih starejših hotelih je vpeljava
trajnostnih ukrepov nekoliko težja, saj so potrebni večji posegi v stavbo, kot je na primer
renoviranje celotnih sistemov. Z vidika stroškov so najučinkovitejše trajnostne rešitve s
področja ogrevanja, hlajenja in osvetljave (Novak 2010, 36).
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Preglednica 6: Trajnostne rešitve s področja gradnje
Kategorija
Zunanji videz

Bioklimatska arhitektura
Toplotna izolacija
Protihrupno stavbno pohištvo
Gradbeni material

Uporaba naravnih lokalnih materialov

Uporaba recikliranih materialov
Večplastna zasteklitev oken

Stavbno pohištvo iz naravnih materialov
Naravna strešna kritina
Drevesa

Opis
Načrtuje se skladno z značilnostmi območja
gradnje, pravilnost umeščenja objekta v
okolje je ključna
Objekt se prilagaja naravi, procesom in
razmeram
Strehe in stene so izolirane z materiali, ki so
odličen izolator (ovčja volna)
Vgrajujejo se učinkovita protihrupna vrata
in okna
Gradbeni materiali z izolacijskimi
lastnostmi in certifikatom, pomembno je
poreklo
Pri gradnji se uporablja na primer les iz
Slovenije oziroma materiali iz lokalnega
okolja
Inovativna uporaba že prej uporabljenih
materialov
Pripomore k zvočni izolaciji ter
zmanjševanju energijskih izgub
Priporočljiva je dvo- ali večplastna
zasteklitev
Prevladuje uporaba lesa
Strehe so prikrite s kritino mineralnega
komposta ter ekstenzivno ozelenitvijo
V okolici hotela se sadijo nova avtohtona
drevesa

Vir: Novak 2010, po Jerovšek 2013, 18–19.

Bistveno težje je prenoviti že obstoječi objekt kot začeti z gradnjo. Posegi v obstoječe stanje
prinašajo namreč več omejitev, kot je na primer renoviranje celotnih sistemov. Zato je
trajnostna prenova obstoječega objekta kljub temu smiselna, saj pomembno prispevamo k
učinkovitejšemu trajnostnemu poslovanju že z namestitvijo varčnejših svetil, varčnejšega
ogrevalnega sistema in/ali sistema za hlajenje, namestitvijo stavbnega pohištva iz naravnih
materialov, uporabo recikliranih materialov ter zamenjavo oken in drugo.
2.5 Trajnostne rešitve v hotelskih podjetjih z vidika okolja
Okoljska trajnost je eden pomembnejših izzivov današnjega časa (Knežević Cvelbar 2019,
327). Hotelska podjetja z okoljsko in družbeno odgovornim ravnanjem povečajo svoj ugled in
dosegajo pozitivne ekonomske učinke na dolgi rok pri doseganju konkurenčnih prednosti,
povečanju lojalnosti strank, večjem zadovoljstvu in manjši fluktuaciji zaposlenih, povečanem
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ugledu v javnosti, skladnem poslovanju z zakonodajo in obvladovanju tveganj (Graci in
Kuehnel 2017, po Miljanović 2018, 21).
Pryce (2001) poudarja, da bi v hotelskih podjetjih lahko bolj sistematično izkoristili poudarjanje
okoljskih in družbenih vplivov in tako pripomogli k bolj trajnostni organizaciji, medtem ko
Sloan, Legrand in Chen (2009) ugotavljajo, da so managerji v hotelskih podjetjih bolj usmerjeni
v obvladovanje stroškov, maksimiranje dobička in druge ekonomske vidike. Graci in Kuehnel
(2017) pa poudarjata, da je ključno povečati raven odgovornosti do družbe in okolja.
Pri porabi energije so mogoči veliki prihranki, kar prispeva k zmanjševanju stroškov poslovanja
hotela. Gössling idr. (2005) poudarjajo, da hotelski gost v povprečju porabi več energije na dan
v primerjavi z lokalnim prebivalcem, kot razloge navajajo energijsko potratnost objektov
(velike sobe, restavracije, bari). Torej večji kot je hotel in v njem število gostov, večja je poraba
energije. Bohdanowicz (2006) pa je ugotovil, da hotelski gost v povprečju ustvari 1 kg več
odpadkov kot lokalni prebivalec. Knežević Cvelbar (2019) ugotavlja, da hotelski gostje na dan
zavržejo 16 g užitne hrane.
Graci in Kuenhel (2017) ugotavljata, da je povprečna poraba vode hotelskega gosta do 440
l/dan, kar predstavlja v povprečju dvakrat več od povprečne dnevne porabe lokalnega
prebivalca. Za čiščenje ene sobe v hotelu na dan se porabi 35 l vode (Knežević Cvelbar 2019,
327). Eden razlogov velike potratnosti po nekaterih študijah je, da je okolje med počitnicami
drugačno od bivanjskega okolja posameznikov. V domačem okolju se ljudje namreč vedejo
odgovorneje, saj jih k temu prepričajo različne spodbude, na primer varčevanje z vodo in
elektriko doma in ohranjanje okolja, kar prinaša nižje stroške za elektriko in vodo. Ljudje na
počitnicah pa se sprostijo in uživajo brez odgovornega obnašanja do družbe in človeštva
(Knežević Cvelbar 2019, 329).
V nadaljevanju (preglednica 7) prikazujemo nekatere trajnostne rešitve varčevanja z električno
energijo v hotelu, ki so lahko v pomoč pri doseganju bolj trajnostnega poslovanja in bistveno
pripomorejo k zmanjšanju porabe elektrike.
Preglednica 7: Varčevanje z električno energijo
Rešitve
Energijska bilanca

Električna energija iz obnovljivih virov

Opis
Optimalno je, da hotel proizvede toliko
energije, kolikor jo potrebuje, oziroma da je
proizvodnja večja od porabe
Obnovljivi viri proizvedeni ali kupljeni
(hotel lahko ima na strehi fotovoltaične
celice, s katerimi proizvaja električno
energijo)
Se nadaljuje
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Rešitve
Poraba energije

Ustrezna razporeditev gostov

Termostati
Ogrevanje

Uporaba senčil in zaves
Izklapljanje luči in druge elektronske
opreme
Uporaba dnevne svetlobe
Pregled in nakup aparatur glede na njeno
namembnost in energijsko varčnost
Redno vzdrževanje opreme
Izobraževanja o optimalni uporabi aparatur
Vakuumski cevni sončni kolektorji

Opis
Sezonskost, zasedenost. Vgradnja varčnih
žarnic ter detektorja gibanja. Uvedba
kartičnega sistema za vklop in izklop
V zimskem času zagotovimo zasedenost sob
na sončni strani, v poletnem času ravno
obratno. Izklop posameznih enot v
nezasedenem delu hotela
Namestitev termostatov na radiatorjih
Termoregulacija se izvaja posebej po sobah.
Prilagajanje temperature. Ponoči nižja kot
čez dan. Namestitev talnega ogrevanja
Izognitev pridobivanju ali izgubi toplote
Način izklapljanja s senzorji gibanja, če to
ni mogoče, goste obveščamo z ustreznimi
napisi
Svetle barvne stene, skrb za boljšo
odsevnost svetlobe
Ustrezna velikost aparatur, ustrezni
energijski razred bele tehnike
Redno vzdrževanje omili nepričakovane
stroške
Izobraževanje zaposlenih za doseganje
optimalnosti uporabe aparatur
100-odstotno preprečuje izgubo pridobljene
toplote v okolico. Uporabna je za ogrevanje
sanitarne vode

Vir: Jerovšek 2013, 13–14; Lebe 2006, 4–7; Reuland 2008; Sloan, Legrand in Chen 2009, 23–24;
Vrenko 2018, 13; Dutton b. l.

Naslednje področje izboljšanja trajnostnega poslovanja je varčnejša raba oziroma poraba vode.
Zaloge pitne vode so omejene in kopnijo, zato je potrebno gospodarno ravnanje ne glede na to,
da je trenutno stanje vode v Sloveniji zadostno. V hotelu predstavlja poraba vode precejšen del
mesečnega stroška. V nadaljevanju (preglednica 8) predstavljamo ukrepe za smotrnejšo porabo
vode v hotelu.
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Preglednica 8: Varčevanje z vodo
Rešitve
Postavitev števcev

Recikliranje odpadne vode
Čiščenje odpadne vode
Omejitve pretoka vode

Vzdrževanje in preverjanje vodnih teles

Zbiranje in uporaba deževnice

Varčne aparature
Čiščenje sob

Opis
Po posameznih nadstropjih/oddelkih se
postavijo ločeni števci. Preglednejša
ugotovitev morebitne izgube vode zaradi
okvar
Uporaba odpadne vode za pomivanje tal,
splakovanje WC-ja
Če nismo vključeni na centralno čistilno
napravo, lahko imamo svojo
Namestitev senzorjev na armaturah, WCkotlički s funkcijo izbire porabljene vode in
možnostjo prekinitve splakovanja,
samozaporni ventili, namestitev centralnega
vodnega filtra ter ročice za prhanje z
omejenim pretokom vode
Redno vzdrževanje in preverjanje, da
armature, kotlički in ostale aparature ne
puščajo, saj lahko na primer en kotliček, ki
pušča, na dan porabi do 750 litrov vode
Zbiranje in uporaba za namen umivanja tal,
izplakovanje toalet ali zalivanja vrta,
hotelske zasaditve rož
Pri nakupu bele tehnike bodimo pozorni na
karakteristike stroja
Ne pustimo, da voda teče

Vir: Jerovšek 2014, 13–14; Lebe 2006, 4–7; Reuland 2008; Sloan, Legrand in Chen 2009, 23–24;
Vrenko 2018, 14; Dutton b. l.

V nadaljevanju predstavljamo trajnostne rešitve na področju odpadkov. Posamezni gost hotela
naj bi po raziskavah ustvaril do 1 kg odpadkov na noč v obliki papirja, plastike in kartona. Na
dolgi rok odpadki zavzemajo zemeljske površine, onesnažujejo zrak, vodotoke in tla (O´Neil b.
l.). Zato je ključno zmanjšanje ustvarjanja odpadkov ter zbiranje, recikliranje, ponovna uporaba
in zamenjava, kar predstavlja uporaba modela 5 R (Novak 2010, 31). V nadaljevanju v
preglednici 9 predstavljamo trajnostne rešitve na področju ravnanja z odpadki ter čiščenja.
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Preglednica 9: Odpadki in čiščenje
Rešitve
Ponovna uporaba oziroma prodaja
Izbira embalaže pri nakupih/dobaviteljih

Ločeni koši za smeti

Odpadno olje
Stiskanje odpadkov/zmanjševanje volumna
Kompostiranje
Staro pohištvo
Čistila

Uporaba naravnih mil, praškov, mehčalcev,
šamponov in WC-papirja

Opis
Embalažo prodamo tistim, ki jo lahko
ponovno uporabijo, predelajo
Kupujemo izdelke v povratni embalaži
(steklo), v večjih pakiranjih (cenejši),
enkratno pakiranih proizvodov ne
kupujemo, ne kupujemo vode, sokov, ki so
polnjeni v plastenkah in pločevinkah
Koši morajo biti opremljeni z navodili za
pravilno ločevanje. Ločujejo se papir,
steklo, embalaža, organski odpadki, baterije,
nevarni odpadki (posebej) in pisarniški
odpadki (kartuše in tonerji za ponovno
polnjenje). Koši naj bodo nameščeni v
sobah, hodnikih, restavracijah, kuhinjah,
zunaj stavbe, vendar na primernih mestih
Zbira se v kuhinjah restavracije. Uporabi se
lahko za biogorivo za avtomobile
V smetnjake odlagamo stiskano embalažo,
ker zmanjšamo prostor
Kjer je to mogoče
Ob zamenjavi pohištva le to oddamo ali
podarimo
Uporaba ekoloških čistil, ki so certificirana,
ali pa naravnih čistil, kot sta kis in soda
bikarbona, ki jih lahko pripravimo sami
Bodimo pozorni na naravno kozmetiko, ki
je namenjena gostom hotela in ni testirana
na živalih. Uporaba certificiranega WCpapir brez ekološkega tulca in recikliranega

Vir: Jerovšek 2013, 15; Lebe 2006, 4–7; Reuland 2008; Sloan, Legrand in Chen 2009, 23–24; Vrenko
2018, 15; Dutton b. l.

Poudarek je na zmanjševanju ustvarjanja večjih količin odpadkov z različnimi trajnostnimi
ukrepi.
Naslednje področje trajnostnega poslovanja vključuje trajnostne rešitve s področja prehrane.
Proizvajalci hrano proizvajajo v sožitju z naravo in okolico, kjer bivajo, saj se zavedajo, da je
narava njihov zaveznik. Lokalno gospodarstvo se podpira prav z nakupom živil, izdelkov ali
storitev, ki so proizvedeni lokalno. S tem zagotavljamo delovna mesta, skrajšamo poti dobave
(nižji stroški transporta), proizvajalec pa lahko dosega višjo ceno in tako prispevamo k
ohranjanju narave (Novak 2010, 39; Sloan, Legrand in Chen 2009, 62, po Vrenko 2018, 16).

27

Če strežemo lokalno pridelano hrano, je ključno, da večina sestavin v jedeh prihaja iz lokalnega
okolja in ne iz druge države (Jerovšek 2013, 16). Pomembna je sezonska naravnanost uporabe
živil. V preglednici 10 podrobno predstavljamo trajnostne rešitve na področju lokalne prehrane.
Preglednica 10: Trajnostne rešitve s področja prehrane
Rešitve
Nabava lokalne hrane

Proizvodi
Sezonskost hrane

Izgradnja vrta

Pijača
Uporabno rastlinstvo

Čebelnjak

Opis
Transport hrane je krajši, brez skladiščenja.
Nakupujemo živila, ki so lokalno in
ekološko pridelana
Če je mogoče, lahko v hotelu sami naredimo
jogurt, marmelado, kruh ipd.
Izogibamo se skladiščeni hrani. Gostom
nudimo sezonska živila. Takšna hrana ima
več hranil in je bolj zdrava. Zmanjšamo
hrano živalskega izvora. Proizvajalci
govejega mesa so največji povzročitelj
toplogrednih plinov
Če hotel razpolaga s prostorom, lahko
postavi lasten zeliščni vrt, mogoče zasadi
sadna drevesa
Glede na kakovost vode ustekleničene vode
ne kupujemo. Strežemo domače sokove
Namesto rož lahko imamo na balkonih sob
uporabno rastlinstvo (sivka, jagodičevje,
dišave in drugo)
Na strehi hotela postavimo čebelnjak
Pridelan med lahko prodajamo in
uporabljamo v kuhinji

Vir: Jerovšek 2013, 15; Lebe 2006, 4–7; Reuland 2008; Sloan, Legrand in Chen 2009, 23–24; Vrenko
2018, 15; Dutton b. l.

Poudarek je na krajšem transportu hrane in hrani brez skladiščenja, težnja je k lastni proizvodnji
produktov, če je to mogoče, ter težnja k čim boljšemu izkoriščanju razpoložljivega prostora ter
inovativnosti.
Z ukrepi, kot so zmanjšanje porabe energije za hlajenje in ogrevanje, zmanjšanje porabe
električne energije in zmanjšanje količine odpadkov ter pravilno ločevanje odpadkov,
prispevamo k nižanju emisij toplogrednih plinov (Miljanović 2018, 19). Ogljični odtis kot
kazalnik za oceno vplivov na podnebje je sestavljen kazalnik za oceno vplivov na podnebje.
Prikazuje količino izpustov toplogrednih plinov (v nadaljevanju TPG), še posebej ogljikovega
dioksida. Na mednarodni ravni izračun ogljičnega odtisa izražamo v tonah CO2. Vse dejavnosti,
med katere spada tudi hotelirstvo, povzročajo izpuste TPG, kar privede do podnebnih
sprememb (Brecelj, Karba in Kern 2013, 21). Tako lahko za določeno obdobje izračunamo
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ogljični odtis, ki predstavlja količino vseh toplogrednih plinov, katerih emisije s svojimi
aktivnostmi povzročajo poslovni subjekti ali posamezniki (Umanotera 2017).
Spremembe pogleda, tako na strani managementa kot posamičnega gosta hotela, bodo
prispevale k vpeljavi trajnostnih rešitev v poslovanje hotela, s čimer bo dosežen njihov namen,
hotel, ki bo v veliki meri vpeljeval trajnostne rešitve, pa bo z vidika trajnosti uspešnejši ter
prispeval k razvoju trajnostne destinacije, v kateri deluje.
2.6 Dobavne verige in ozaveščenost dobaviteljev
Hoteli so del okolja in v okolju, v katerem delujejo, se morajo obnašati kot odgovoren gost.
Številni hoteli se zavedajo pomembnosti trajnostnega poslovanja, ki ne vključuje samo
trajnostne rabe energije in vode ter ločevanja odpadkov, ampak pomembno vlogo pripisujejo
tudi odgovornemu ravnanju v celotni dobavni verigi. Okoljske pobude v turizmu dajejo
poudarek izboljšanju okoljske uspešnosti nastanitvenih objektov. Svojo pozornost posvečajo
tudi izboru dobaviteljev (Bosak in McCool 2016, po Klančnik 2018, 63). Izbira dobaviteljev
temelji najprej na izvedbi osnovne ocene vrednosti posameznega dobavitelja, njegovih
prednosti, slabosti, skrbi do okolja ter kakšne ukrepe dobavitelj že uporablja pri zmanjševanju
negativnih vplivov. Merilo so lahko okoljski certifikati, ki so verodostojen pokazatelj
standardov učinkovitosti (Milivojević 2012, 17–18). Sestavni del pogodb z dobavitelji
predstavljajo trajnostna merila, ki poudarjajo pomen trajnosti in določajo standarde, ki jih
morajo dobavitelji uresničiti. Uspešnost dobavitelja merijo s spremljanjem in ocenjevanjem v
okviru pregledov dobaviteljev (Adamič 2012, 19).
Pri trajnostnem poslovanju je pomembno trajnostno ozaveščanje dobaviteljev. Schwartz in
Front (2005) priporočata predstavitev politike trajnostnega razvoja podjetja dobaviteljem,
opredelitev sporočil komuniciranja z dobavitelji in uporabo smernic za krepitev trajnostne
politike podjetja, če pa podjetja izdajajo poročila, ki vključujejo trajnostne vidike, je potrebno
zagotavljanje, da dobavitelji to opazijo in pridobijo informacije. Zaželeno je vsaj razširjanje
informacij prek komunikacijskih kanalov, zagotavljanje povratnih informacij dobaviteljem o
uspešnosti, organizacija delavnic za dobavitelje ter vzpostavitev sodelovanja z lokalnimi
združenji in nevladnimi organizacijami (Klančnik 2018, 64).
Kot primer dobre prakse izpostavljamo hotelsko verigo Nordic Choice, ki od svojih
dobaviteljev zahteva podpis kodeksa ravnanja, ima izoblikovan sistem spremljanja lastnih
dobavnih verig in okoljski program ter tako zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov. S svojimi
dobavitelji so analizirali trajnostno verigo njihovega tekstila vse od gojenja bombaža,
proizvodnje, šivanja, barvanja, prevoza, uporabe v hotelu ter vzdrževanja in odstranjevanja iz
uporabe. Poudarjajo, da je trajnostnost rezultat verige premišljenih ukrepov (Dehli 2017).
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V Ljubljani od leta 2015 poteka projekt Zelene nabavne verige z namenom spodbujanja uporabe
lokalnih sestavin v kulinariki pri lokalnih turističnih ponudnikih. Cilj je povečati delež jedi in
pijač iz lokalno pridelanih sestavin, saj ima mesto več kot 800 kmetov, ki ga oskrbujejo s
svojimi pridelki in tako dosegajo trajnostne učinke, kot so skrajšani dobavni roki, zmanjšano
ogljični odtis in spodbujanje lokalnega gospodarstva. Od leta 2018 je organizirana Borza
lokalnih živil, katere cilj je povezovanje lokalnih pridelovalcev s hotelirji in gostinci (Javni
zavod Turizem Ljubljana b. l.b).
Pomembna je trajnostna krepitev ozaveščenosti ne samo na strani hotela, ampak so pomemben
del trajnostne krepitve tudi dobavitelji. Imamo dobre zglede tako v svetu kot v Mestni občini
Ljubljana. Trajnostnost ni samoumevna, zanjo je potrebno skrbno načrtovanje in premišljeno
delovanje hotelskega managementa. Ključna je kakovostna komunikacija iz vseh strani in
skupen ter jasen trajnostni cilj (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.b).
2.7 Trajnostno ozaveščanje zaposlenih in gostov
Učinkovit sistem poslovanja zagotovimo s postavitvijo jasnih ciljev in zahtev, določitvijo
odgovornosti, motivacijo na delovnem mestu, upoštevanjem temeljnih vrednot in skrbjo za
okoljsko ozaveščenost (Klančnik 2018, 64). Usposobljeno in ozaveščeno osebje bo omogočilo
izvajanje dobrih praks dela, spoštovanje človekovih pravic in ohranitev morale. Tako se krepijo
delovni pogoji, ki prispevajo k višji kakovosti storitev za goste. Ključnega pomena za
zagotavljanje zavezanosti zaposlenih k strategiji trajnostnega razvoja in izboljšanju uspešnosti
v hotelu je usposabljanje zaposlenih (Cochrane in Font 2005, 15).
Skrb za trajnostnost zaposlenih dosežemo z interno komunikacijsko strategijo, ki vključuje več
ravni in ciljev. Dobra komunikacijska strategija spodbuja vključenost zaposlenih pri podajanju
in izmenjavi trajnostnih idej ter spodbudi raznolikost in občutek pripadnosti v objektu
(Cochrane in Font 2005, 21) na eni strani, na drugi strani pa je pomembna organizacija rednih
usposabljanj, ki so prilagojena različnim skupinam in stopnji ozaveščenosti. Prednosti
usposabljanja in obveščanja zaposlenih so spodbujanje sodelovanja in izmenjave idej,
trajnostno informiranje gostov, izboljšanje poslovnih odnosov, občutek pripadnosti med
zaposlenimi ter boljša obveščenost o napredku in težavah podjetja (Tour Operators, Initiative
for Sustainable Tourism Development 2003, 42).
Trajnostna naravnanost poslovanja hotela vključuje tudi ozaveščanje in izobraževanje gostov.
Goste se lahko motivira za vsa področja trajnostnega razvoja, in sicer ekonomskega,
družbenega in okoljskega razvoja na naslednje načine (Greening the WSSD Initiative 2003,
37):
– podajanje informacij o razvoju, s poudarkom na pomenu razvoja lokalnega gospodarstva,
– predstavitev lokalnih projektov,
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– napotki gostom, kako stopiti v stik z lokalno skupnostjo, in spodbujanje k spoštovanju
lokalnih običajev in kulture ter nakupu obrtnih izdelkov, ki so trajnostni in izdelani v
lokalnem okolju,
– napotki gostom, kako lahko sami prispevajo k ohranjanju vode (primer: uporaba tuša
namesto banje in drugo),
– predstavitev seznama lokalnih naravnih virov, ki so prekomerno izkoriščeni;
– goste spodbujati k lastnemu prispevku lokalnim programom za ohranjanje narave.
Ob prihodu gostov v hotel jih lahko seznanimo z območji, ki so občutljivejša na zunanje vplive,
in jim podamo smernice, kako lahko s svojim obiskom tovrstnih območij zmanjšajo negativne
vplive. Gostom se ponudi izobraževalno gradivo z namenom boljše ozaveščenosti obiskanega
kraja in ljudi ter se jim predstavi pomembnost ohranjanja lokalnih kultur, domačih živali in
rastlinstva. Če je treba, goste seznanimo s primerno opremo za obisk posameznega kraja ali
turistične atrakcije (primer obiska jame, rafting po reki Savi …). S ponudbo ustreznega gradiva
in priporočil ter predstavitvijo konkretnih ukrepov gostom lahko zmanjšamo negativne vplive
gostov na okolje (Novak 2010).
Hotel mora poskrbeti tudi za svojo spletno stran s poudarkom na trajnostnem poslovanju (če
ima hotel pridobljen katerikoli okoljski znak ali certifikat, ga objavi na vidnem mestu – vstopni
strani). Gostom povemo, kako v hotelu zmanjšujemo negativne vplive na okolje (konkretne
informacije, primeri naj bodo jasni in razumljivi za gosta) in kam usmerjamo prihranke, ki jih
dosežemo z do okolja bolj prijaznim poslovanjem. Sodelovanje z lokalno skupnostjo in
vključevanje lokalnih proizvodov v ponudbo vpliva na aktivno in privlačno komuniciranje
trajnostnega delovanja (Novak 2010, 51–52).
Za ponudnike je izrednega pomena mnenje gosta. Pridobimo ga z anketnim vprašalnikom ali
intervjujem oziroma zapisom v knjigi gostov. Gre za posreden način spodbujanja trajnosti in
ozaveščanja gostov, saj tako pridobimo povratne informacije o družbenih in okoljskih vidikih
ter njihovih izkušnjah. Na takšen način hotel pridobi informacije, na katerih področjih so
potrebne izboljšave (Cochrane in Font 2005, 45–46).
Zaposleni v hotelu morajo sprejete trajnostne ukrepe s strani vodilnih vsakodnevno in na
vsakem koraku udejanjati skozi svoje delo. S skrbnim delom neposredno vplivajo na gosta, ki
je končni uporabnik hotelske storitve. Prav gostje so tisti, ki vplivajo na uspešnost prodaje neke
storitve ali produkta. Med drugim so tako zaposleni kot gostje pomemben pokazatelj, kako
uspešna je oblikovana hotelska trajnostna strategija v praksi.

2.8 Sodelovanje z destinacijo
Z različnimi oblikami sodelovanja v hotelirstvu se uresničujejo pomembni projekti, v katerih
sodelujejo partnerji. Zaradi kompleksnosti turističnega proizvoda je koristno povezovanje in
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sodelovanje turističnih in s turizmom povezanih podjetij, da se tako lahko oblikujejo
kakovostne storitve in proizvodi. Če imamo razdrobljeno ponudbo, bodisi na destinacijski,
regionalni ali državni ravni, ne prispevamo k trajnosti in njeni kakovosti, saj želi gost enotnost,
edinstvenost in celovitost svojega turističnega doživetja. Zato hotele motivira povezovanje na
horizontalni in vertikalni ravni (Vodeb 2014, 80–81).
Ustrezna organiziranost na ravni destinacije je priložnost za ohranjanje in doseganje dolgoročne
konkurenčnosti in obstoja na turističnem trgu. Izjemnega pomena za razvoj, načrtovanje in
obstoj na ravni destinacije je z vidika trajnostnega poslovanja hotela povezovanje in
sodelovanje z nosilci turistične ponudbe in drugimi interesnimi skupinami (javni, zasebni in
civilni sektor). Oblikuje se integralni turistični proizvod in potreba po ohranjanju in zaščiti
naravnih, socialnih ter kulturnih privlačnosti destinacije kot osnove turističnega povpraševanja.
Gost na podlagi informacij, želja in svojih ciljev oblikuje svojo turistično storitev in primerja
med seboj različne destinacije, kar je osnova za njegovo odločitev o izbiri destinacije (Vodeb
2018, 102–105).
Različni avtorji so si enotni, da je za dolgoročno ohranjanje trajnostne destinacije potrebno
usklajevanje med posameznimi subjekti in pomembnimi kooperativnimi funkcijami. Freyer
(1993) poudarja oblikovanje turistične ponudbe in trženje na nivoju destinacije. Heath in Wall
(1991) poudarjata načrtovanje, zastopanje interesov destinacije in turističnega gospodarstva ter
spodbujanje razvoja ponudbe pri lokalnem sektorju in pomembnost trženja. Inskeep (1991)
prav tako poudarja načrtovanje, trženje in oblikovanje turistične ponudbe, medtem ko
Tschiderer (1980) poudarja, da je najpomembnejši del turističnega menedžmenta turistične
destinacije načrtovanje. Vsak ponudnik na destinaciji mora izvajati sklop nalog, ki so
prilagojene njegovim posebnostim (Vodeb 2014, 85).
Z razvojem turistične destinacije lahko prizadenemo lokalno prebivalstvo. Prizadeta so lahko
kmetijska zemljišča in oskrba s pitno vodo, nekateri prebivalci so lahko primorani zapustiti
svoje domove, zato je pri načrtovanju infrastrukture ključno upoštevanje vseh dejstev. Vendar
s skrbnim načrtovanjem in uresničitvijo lokalnemu prebivalstvu omogočamo nova delovna
mesta ter širitev storitvene dejavnosti. Če želijo ponudniki nastanitev delovati trajnostno, je
pomembno ohranjati dobre odnose z lokalno skupnostjo in zmanjšati možnosti za razvoj
konfliktov, dvig ugleda hotela s strani pozitivnega odziva javnosti in dobrobit lokalne skupnosti
pa predstavlja tudi zaznava s strani gostov (Klančnik 2018, 65–66).
Leta 2010 je STO z izdajo Priročnika za hotele za razvoj trajnostnih poslovnih modelov podala
številne smernice za odgovornejše ravnanje turistične destinacije in s tem prispevala k razvoju
trajnostnega poslovanja v nastanitvenih objektih s poudarkom ohranjanja trajnostnega okolja
(Novak 2010).
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3 DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ
Tako v Sloveniji kot v večini držav po svetu se stroka zaveda razvoja družbeno odgovornih
oblik turizma. Pri razvoju naravnega, kulturnega in družbenega okolja pomaga ohranjati
kulturno in naravno dediščino (Metelko 2014, 77). Družbena odgovornost v turizmu ustvarja
zdravo okolje, saj podjetja in zaposleni, ki poslujejo odgovorno in stojijo za svojim delom,
omogočajo uspešne ponudnike storitev in posledično zadovoljne goste (Giraldo in Koschwitz
2008, 15, po Klančnik 2018, 16).
V sedemdesetih letih 20. stoletja srečamo uporabo izraza »družbena odgovornost«, čeprav so
organizacije in vlade različne vidike družbene odgovornosti udejanjale že prej (ISO 2010, 5, po
Simončič 2015, 111).
Širša javnost dandanes zahteva, da podjetja pri svojem poslovanju upoštevajo tako interese
svojih notranjih kot interese zunanjih deležnikov. Podjetja so odgovorna za vplive, ki lahko
nastanejo v družbi in okolju (Simončič 2015, 110). Boulouta in Pitelis (2014) dokazujeta, da h
konkurenčnosti držav, turističnih destinacij in turističnih nastanitev pomembno vpliva stopnja
družbene odgovornosti. Pomemben strateški cilj in izziv današnjega časa postaja gibalo razvoja
in uspešnosti družbena odgovornost podjetij (Simončič 2015, 111).
Govorimo o konceptu družbene odgovornosti podjetij, ki ga prostovoljno vključujejo v svoje
poslovanje z vidika družbe in okolja, kot tudi v medsebojne odnose s svojimi deležniki. Gre za
vlaganje v človeški kapital, okolje in odnose z deležniki (Milivojević 2012, 7). Dokazano je, da
z družbenimi in okoljskimi dejavnostmi dosegamo večjo učinkovitost, višji dobiček in rast
podjetja, ter varujemo svoj ugled in investiramo v zaposlene, zdravje ter varnost (Komisija
Evropskih skupnosti 2001, 6–7). O tem govori tudi definicija Zelenega dokumenta družbene
odgovornosti Evropske unije (Komisija Evropskih skupnosti 2001, 9–16). Bistvo dokumenta je
v razdelitvi družbene odgovornosti na dve dimenziji delovanja, in sicer na notranje in zunanje
delovanje. Notranje delovanje vključuje skrb za ravnanje s človeškimi viri, zdravje in varnost
pri delu, prilagajanje na spremembe ter upravljanje z okoljskimi vplivi in naravnimi viri,
medtem ko zunanje delovanje vključuje odgovorno ravnanje vseh deležnikov (poslovni
partnerji, lokalna skupnost, dobavitelji in gostje), ki sodelujejo s podjetjem, in vključuje tudi
človekove pravice ter skrb za okolje (Komisija Evropskih skupnosti 2001, 9–16).
Slika 3 prikazuje sedem področij izkazovanja družbene odgovornosti notranjega in zunanjega
delovanja poslovnega subjekta.
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Slika 3: Področja družbene odgovornosti
Vir: Hrast 2019.

Družbena odgovornost vpliva torej na razvoj in spremembo podjetij ter postavlja izziv
menedžmentu v podjetjih s poudarkom na morali in družbeni odgovornosti in ne na ustvarjanju
dobička (Simončič 2015, 114).
Družbena odgovornost postavlja v ospredje nematerialne vrednote, kot so človeški kapital,
odnos do okolja, odnosi z deležniki, poštene delovne in poslovne prakse ter drugo. Ustvarjati
uspešno poslovno okolje vključuje tudi pomembne nematerialne vrednote, ki pomembneje
vplivajo na obstoj in uspešnost poslovanja hotela (Hrast 2019).
3.1 Opredelitev družbene odgovornosti podjetij
Tako kot v literaturi ne poznamo enotne definicije trajnostnega razvoja, tudi ne poznamo enotne
definicije družbene odgovornosti podjetij. Pogosto srečamo uporabo terminov podjetniška
etika, skladnost, trajnost, menedžment ugleda in druge (McAlister 2003, 3).
Blowfield in Murray (2008) navajata, da lahko družbeno odgovornost podjetij razumemo kot
nekakšno disciplino, ki je osredotočena na razmerja med podjetjem in družbo in se navezuje na
odgovornost, etiko in strategijo, kar predstavlja podlago za udejanjanje v praksi. Govorimo o
menedžerskem pristopu do okolja, v katerem organizacija posluje. Pomembno je razmerje med
gospodarstvom in družbo.
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Standard ISO 26000 (ISO 2010) definira družbeno odgovornost kot odgovornost podjetja za
vplive svojih odločitev in vpliv svoje dejavnosti na družbo in okolje. S preglednim in etičnim
ravnanjem, vključno z zdravjem in blaginjo družbe ter upoštevanjem deležnikov, prispeva k
trajnostnemu razvoju. Odločitev o upoštevanju družbene odgovornosti na področju trženja ni
le »modna muha«, ampak daje prednost organizacijam, ki so na dobrem glasu in družbeno
odgovorne (Props 2017, 17–18).
Družbena odgovornost podjetij pomembno vpliva tudi na goste, obiskovalce in potrošnike.
Zavedajo se okoljske odgovornosti in v ospredju postavljajo spodbujanje trajnostnega pristopa
prek nakupa takšnih turističnih proizvodov in storitev. Trendi nakazujejo, da je dandanes gost
zahtevnejši in povprašuje po izdelkih in storitvah, ki so odgovornejši do okolja, ter da je jasno
razvidno izvajanje družbeno odgovornega poslovanja (Majdič 2012, 16). Giraldo in Koschwitz
(2008) menita, da družbena odgovornost v turizmu ustvarja zdravo okolje za uspešnost
ponudnikov storitev in posledično ustvarja zadovoljstvo gostov.
Družbena odgovornost je torej usklajevanje različnih interesov vpletenih deležnikov,
upoštevajoč cilje in strategijo podjetja. Pri poslovanju podjetja se pričakuje, da se upoštevajo
tudi interesi zaposlenih, okolje, v katerem delujejo, lokalne skupnosti, gostje in drugi vpleteni
deležniki. Ključno je prepoznati pomembne deležnike in poznati, kakšna so njihova
pričakovanja ter kakšen je najprimernejši način vključitve deležnikov pri reševanju perečih
vprašanj. Govorimo o zahtevnem procesu in dodatnih stroških. A vendarle je ena ključnih nalog
podjetja izgradnja in širitev ugleda znotraj in zunaj okolja. V ta namen se pripravljajo poslovna
poročila za lastnike, medtem ko se za zunanje okolje pripravljajo poročila o družbeni
odgovornosti (Tabaković 2013).
Družbena odgovornost prispeva k trajnostnemu razvoju družbe in okolja. Družbena
odgovornost podjetij vpliva na goste, obiskovalce in potrošnike. Današnji gostje zahtevajo
etičnost, poštenost in inovativnost, saj si že pred izbiro in dejanskim odhodom na destinacijo
ustvarijo podobo in pričakovanja o njej, ta pa vključuje tudi podobo destinacije, vezano na
vprašanja o družbeni odgovornosti in trajnostnosti ter inovativnih rešitvah in poslovanju. Na
podlagi tega se nato odločijo, kam in kako bodo potovali. Zato je pomembna komunikacija
podobe destinacije in samega hotela z gostom še pred njegovo odločitvijo in nakupom hotelske
storitve (Tabaković 2013).
3.2 Družbena odgovornost in poslovanje podjetij
V praksi poznamo dva razloga za uvajanje družbene odgovornosti v poslovanje podjetja. Prvi
je t. i. moralni razlog, pri katerem se podjetja zavedajo delovanja v soodvisni družbi, kjer je
poleg ustvarjanja dobička pomembna tudi odgovornost ustvarjanja dodane vrednosti za družbo
ter izboljšanje kakovosti življenja družbe. Drugi pa je t. i. ekonomski razlog, pri katerem si
podjetja, ki se predstavljajo kot družbeno odgovorna, večajo ugled, lojalnost med gosti se
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povečuje, predstavljajo večjo privlačnost za vlagatelje kapitala, zmanjšujejo onesnaženje okolja
z zmanjševanjem emisij in odpadkov ter znižujejo lastne stroške, ne nazadnje pa so zaželena s
strani iskalcev zaposlitve (Dolinar Jernejčič 2009, 310–311).
Glede na standard ISO 26000 podjetja v svoje poslovanje vključujejo načela družbene
odgovornosti skozi (ISO 2010):
– pristojnost in preglednost,
– etično ravnanje,
– spoštovanje interesov deležnikov,
– spoštovanje vladavine prava,
– spoštovanje mednarodnih norm delovanja in
– spoštovanje človekovih pravic.
Družbeno odgovornost pa podjetja izkazujejo pri (ISO 2010):
– vodenju in upravljanju podjetja,
– človekovih pravicah,
– pošteni delovni praksi,
– okolju,
– vključenosti gostov v razvoj in
– medsebojni odvisnosti in celovitosti.
V nadaljevanju slika 4 prikazuje model družbene odgovornosti. Piramida je razdeljena na štiri
dimenzije odgovornosti, in sicer ekonomsko, zakonsko, etično in dobrodelno odgovornost.
Model hierarhično razporeja odgovornosti po pomembnosti (Geva 2008, 7). Med
najpomembnejšimi je ekonomska odgovornost, ki prestavlja temelj za izvajanje vseh stopenj
družbene odgovornosti, ki sledijo. Zakonska odgovornost predstavlja etično odgovornost
podjetja, torej kar od njega pričakuje družba s poudarkom na tem, kar ni predpisano.
Dobrodelna odgovornost predstavlja najvišjo raven odgovornosti in vključuje donacije,
sponzorstva in drugo (Tabaković 2013).
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Slika 4: Piramida družbene odgovornosti
Vir: Geva 2008, 7.

V praksi se pozitivni učinki družbeno odgovornega poslovanja kažejo v (Šarotar Žižek in Mulej
2010, 24; Rebernik idr. 2002, 95, po Pečnik 2014, 27):
– večanju ugleda in pozitivni podobi v širši javnosti,
– krepitvi blagovne znamke,
– sposobnosti pritegniti nov kapital, nove partnerje in goste,
– večji zvestobi gostov,
– boljšem nadzoru nad kriznimi situacijami in morebitnimi tveganji,
– lojalnosti pri in med zaposlenimi,
– kompetentnih in zadovoljnih zaposlenih,
– hitrejšem pridobivanju novih kadrov,
– kakovostnejši dobavni verigi,
– zmanjševanju stroškov,
– podpori s strani lokalne skupnosti in oblasti,
– prepoznavanju potreb gostov in drugih deležnikov,
– usklajenem poslovanju z zakonodajo in
– večji privlačnosti za vlagatelje.
Uspešnost poslovanja podjetja skozi družbeno odgovorno poslovanje predstavlja
raziskovalcem težave, saj se srečujejo z relevantnimi spremenljivkami merjenja družbene
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odgovornosti in pomanjkanjem enotne definicije družbene odgovornosti. Večina raziskav
vsebuje kvalitativne analize družbene odgovornosti ter njenega vpliva na ustvarjanje poslovnih
priložnosti, zmanjševanje stroškov in podobno (Gregurec 2009, 85, po Pečnik 2014, 27). Pečnik
(2014, 27) meni, da je slabost finančnih sistemov v ozki osredotočenosti in naravnanosti na
pretekla dogajanja. Finančna merila niso pokazatelj motivacije zaposlenih ter tega, kakšen je
doprinos intelektualnega kapitala, kakšno je zaupanje in zadovoljstvo ter kakšna je lojalnosti
gostov in njihova zavzetost (Pečnik 2014, 27).
Mulej in Štrukelj (2017) trdita, da lahko samo z osebno in s tem družbeno odgovornostjo
ohranjamo naravo in družbo takšno, kot smo jo od prejšnjih generacij prejeli sami, ter jo
neokrnjeno predamo naprej prihodnjim generacijam. Hrast (2019) dokazuje, da je za
spodbujanje družbeno odgovornega poslovanja ključna vloga vlade z vključitvijo družbeno
odgovornega poslovanja v javno politiko države. McAlister (2003) pa meni, da lahko podjetje
zgradi sloves zaupanja, poštenosti in integritete ter tako razvije pomembne vire, ki širijo nove
dimenzije uspešnosti poslovanja, ki so skozi družbeno odgovorno poslovanje vidne tudi na
finančnih rezultatih.
V Sloveniji od leta 2009 Inštitut IRDO podeljuje nagrado za družbeno odgovornost, imenovano
Horus, z namenom, da se podjetja o družbeni odgovornosti učijo eno od drugega in tako krepijo
znanja, vrednote in sodelovanje (Hrast 2019). Na razpis za slovensko nagrado za družbeno
odgovornost se lahko prijavijo mala, srednja in velika podjetja ter zavodi, ki vsaj eno leto na
katerem koli področju izvajajo aktivnosti in projekte, usmerjene v dolgoročno dobrobit
zaposlenih, okolja, skupnosti in gostov, ter s katerimi presegajo minimalne, z zakonom
določene standarde poslovanja (Horus 2013).
Moralni in ekonomski razlog sta torej ključna za uvajanje družbene odgovornosti v poslovanje
podjetja. Prinašata pozitivne učinke, kot so ugled podjetja, večanje dodane vrednosti podjetja,
večanje privlačnosti za vlagatelje, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje ter večanje
lojalnosti gostov. Finančna merila torej niso edini pokazatelj na primer motivacije zaposlenih,
njihovega zaupanja in zadovoljstva ter lojalnosti gostov (Pečnik 2014, 25-27).
3.3 Trajnostni razvoj in družbena odgovornost
Družbena odgovornost je odgovornost podjetja za vplive odločitev in dejavnosti na okolje in
družbo ter odgovornost, da s svojim ravnanjem prispeva k trajnostnemu razvoju. Podjetja v
poslovanje integrirajo pričakovanja deležnikov, blaginjo družbe in zdravje ter delujejo v skladu
z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami poslovanja (ISO 2010, 26). Trajnostni razvoj
pa je razvoj, ki zadovolji sedanje potrebe generacij brez ogrožanja možnosti prihodnjih
generacij, da bi lahko zadovoljevale svoje potrebe (World Commission on Environment and
Development 1987, 39).
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V preglednici 11 povzemamo bistvo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.
Preglednica 11: Trajnostni razvoj in družbena odgovornost
Trajnostni razvoj
Družbeno sprejet koncept treh ključnih
stebrov: okolje, družba in ekonomija.
Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe
sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili
možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo
svoje potrebe.

Družbena odgovornost
Odgovornost podjetja do okolja, ki prispeva
k trajnostnemu razvoju.
Družbena odgovornost je prostovoljna skrb
za družbo in naravno okolje skozi pregledno
in etično delovanje.

Vir: Cerkvenik 2015.

Trajnostni razvoj, ki zagotavlja dolgoročno vrednost deležnikom podjetja z iskanjem novih
priložnosti in upravljanjem s tveganji, ki izvirajo iz ekonomskega, okoljskega in družbenega
razvoja, je povezan z načeli družbene odgovornosti (Vezjak 2002, 42). Nemec (2017) pritrjuje
doktrini trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, ki vključuje etiko in moralo ter
predstavlja velik pomen nadaljnjega razvoja in obstoja človeštva. Meni tudi, da sta trajnostni
razvoj in družbena odgovornost povezana, hkrati pa sta tudi tesno povezana z razvojem podjetja
z vidika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Gavez idr. (2007, 3) trdijo, da je
največji izziv človeštva zagotoviti trajen in uravnotežen razvoj, tako da bodo zadovoljene
potrebe sedanje kot tudi potrebe prihodnje generacije s spoštovanjem naravnega sistema in
socialnih ter okoljskih vrednot. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi mala podjetja, ki s svojim
zgledom in delovanjem prispevajo k uveljavitvi paradigme trajnostnega razvoja in družbene
odgovornosti. Po mnenju Nemca (2017) trajnostni razvoj pomeni, da naj raje izkoristimo
neomejene zmogljivosti svojega razuma in naše dobre volje. Družbena odgovornost podjetij
naj bi bila koncept, po katerem se podjetja sama odločijo, ali bodo s svojim poslovanjem
prispevala k boljši družbi in varovala naravo (Nemec 2017).
Pri trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti gre za tesno sodelovanje oziroma je
odgovornost podjetja do okolja tista, ki prispeva k trajnostnemu razvoju. Zasledimo mnenja, da
naj se podjetja sama odločijo, kakšen doprinos želijo s svojim poslovanjem doseči v prihodnje.
Pomembni sta naslednji vprašanji, in sicer: Kakšno družbo si želimo? Kako bomo obvarovali
naravo in zmanjšali negativne vplive na okolje? Izkoristiti je torej treba neomejene zmogljivosti
našega razuma in dobro voljo, kar nič ne stane, in postanimo sprememba, ki jo želimo videti v
svetu (Nemec 2017).
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4 TRAJNOSTNI TURIZEM V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Ljubljana je leta 2018 v okviru projekta Evropska prestolnica »pametnega« turizma prejela
nagrado za najboljši trajnostni razvoj prestolnice za leto 2019. Projekt izpostavlja inovativne in
vseobsežne rešitve v turizmu evropskih mest. »Pametno« turistično mesto je mesto, ki uporablja
svoj ozemeljski, socialni in človeški kapital za namen rasti turističnega sektorja, blaginjo mesta
ter boljšo kakovost življenja prebivalcev. Turistična izkušnja je bolj obogatena in prilagojena
ter ovrednotena z lokalnimi sredstvi ob spoštovanju in vključevanju lokalnih skupnosti.
Omogoča tudi dostopnost turističnih storitev in izdelkov z uporabo novih tehnologij ter
medsebojne povezanosti. Vsem gostom daje enake možnosti in dostopnost do uporabe
»pametnega« turizma (MOL 2018).
Turizem ima ključno vlogo pri rasti in zaposlovanju, saj prispeva v BDP 10 odstotkov, kar
predstavlja potencial nadaljnjega razvoja. Pomembno vlogo predstavljajo inovacije, dostopnost
in trajnostni razvoj tako ponudnikov turističnih nastanitev kot ponudnikov izdelkov. Želja
Evropske komisije je podpirati povezovanje in sodelovanje, ki omogočata izmenjavo dobrih
praks med evropskimi mesti s ciljem povečanja prepoznavnosti Evrope kot turistične
destinacije (MOL 2018).
4.1 Predstavitev Mestne občine Ljubljana
V svetovnem merilu gre za majhno mesto z 292.988 prebivalci (SURS b. l.). Obiskanost pa se
vsako leto povečuje, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju
SURS) je v prvi polovici leta 2019 Ljubljano obiskalo 459.106 turistov, v enakem obdobju je
bilo ustvarjenih 907.099 nočitev (SURS b. l.). Od leta 2002 do 2012 je Ljubljana zabeležila
največjo rast glede števila turistov, saj se je ta povečala za 109 odstotkov, posledično se je
podvojilo število nočitev s 425.242 nočitev leta 2002 na 851.386 nočitev leta 2012. Nastala je
nova doba v rasti nastanitvenih zmogljivosti, s 1762 sob leta 2002 je leta 2012 število naraslo
na 4040 sob (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a).
Ljubljana ima širok nabor nastanitvenih zmogljivosti, ki trenutno obsega 2835 hotelskih sob,
dodatne enote so na voljo v penzionih, apartmajih, stanovanjih (Airbnb), mladinskih in
študentskih domovih ter zasebnih sobah (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a). Tako je v
Ljubljani trenutno na voljo 9700 ležišč. V prihodnjih letih sta v načrtu gradnja novih hotelov
(od 3 do 5 zvezdic) in prenova treh drugih, kar pomeni, da bo do leta 2022 skupno število sob
naraslo na 4100 (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a).
Ljubljana je mesto z visoko okoljsko zavestjo in številnimi ukrepi, ki zadevajo različne vidike
trajnostnega razvoja, med katerimi so v ospredju zelena mobilnost, ravnanje z odpadki ter
trajnostno urbanistično načrtovanje. Od leta 2012 je ožje mestno središče zaprto za
avtomobilski promet, vedno bolj se uveljavlja vožnja s kolesi oziroma mestni sistem izposoje
koles Bicikelj. Ljubljana je prejemnica mednarodnih nagrad in priznanj za trajnostno
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prizadevanje mesta, in sicer je leta 2018 v okviru izbora Evropska prestolnica pametnega
turizma 2019 prejela nagrado na področju trajnostnega turizma, leta 2017 je prejela prestižno
nagrado WTM Responsible Tourism Award, peto leto zapored se je uvrstila med 100 najboljših
svetovnih trajnostnih destinacij, v letu 2019 je prejela najvišje priznanje v kategoriji Best of
Cities za najboljšo prakso lokalne izmenjave živil, leta 2016 je bila zelena prestolnica Evrope,
leta 2015 pa je prejela nagrado WTTC Tourism for Tomorrow (Javni zavod Turizem Ljubljana
b. l.a).
Od leta 2015 je Ljubljana del zelene sheme slovenskega turizma in vključuje certifikacijski
sistem, ki združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Prek blagovne znamke
Slovenia Green ponuja ponudnikom ter destinacijam orodja za ocenjevanje in nenehno
izboljšanje pobud za trajnostni razvoj. V nastanitvenih objektih si prizadevajo za uvedbo
trajnostnih certifikatov in zelenih dobavnih verig. Leta 2015 je bil ustanovljen projekt Zelene
nabavne verige, ki poteka v sodelovanju Turizma Ljubljana z Oddelkom za varstvo okolja
MOL, Tovarno trajnostnega turizma GoodPlace in zadrugo Jarina. Pridelovalce lokalnih živil
povezuje s hotelirji in gostinci ter jim tako omogoča, da v svojih kuhinjah uporabljajo lokalno
pridelana živila (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.b).
4.2 Razvoj trajnostnega turizma v Mestni občini Ljubljana
Ljubljana je na seznamu najbolj trajnostne destinacije na svetu, ki jo organizira Green
Destination, uvrščena na 100. mesto. Vključena je v mednarodni program Global Destination
Sustainability Index (GDS – Index), na nacionalni ravni pa je vključena v Zeleno shemo
slovenskega turizma (Slovenia Green). Usmeritev Turizma Ljubljana je razvoj trajnostnega
turizma tudi v prihodnje. Glavni cilj je razvijati Ljubljano kot privlačno, zeleno in okolju
prijazno destinacijo z ohranjanjem visoke kakovosti življenja tako za prebivalce kot
obiskovalce mesta (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a).
Od leta 2008 je središče Ljubljane zaprto za avtomobilski promet v obsegu 12 ha. Za ogled
mesta ponujajo ogled z električnim turističnim vlakcem Urban in brezplačni prevoz z
električnim vozilom Kavalir. Tudi v prihodnje se bodo dodatno oblikovale še druge oblike
trajnostne mobilnosti, kot so javni prevoz, shema souporabe vozil ter P + R, parkiraj in se pelji
z javnim prevozom (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a).
Ljubljana postaja kolesarjem prijazno mesto tudi prek sistema Bicikelj. Leta 2019 je zasedla
14. mesto na svetovni lestvici kolesarjem najbolj prijaznih mest Copenhagenize Index (Javni
zavod Turizem Ljubljana b. l.a).
Ljubljana ima 542 m2 zelenih površin na prebivalca in se ponaša s posebnostmi, kakršna je
Čebelja pot (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a).
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Po raziskavi iz leta 2018 se Ljubljana ponaša z najvišjim (68 %) deležem ločevanja odpadkov
na ravni gospodinjstev v primerjavi z Evropsko unijo. V središču mesta so zbiralniki odpadkov
nameščeni pod zemljo (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a).
Z uporabo lokalno pridelanih živil v nastanitvenih objektih in restavracijah po načelu »z lokalne
njive na lokalno mizo, do gosta« pod okriljem Turizma Ljubljana poteka projekt Zelene
nabavne verige (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.b).
Turizem Ljubljana razvija inovativne doživljajske turistične oglede mesta s poudarkom na
trajnosti ter spoznavanju kulturne dediščine in tradicionalnih jedi, kot so: Brko tura, kulinarični
ogled Okusi Ljubljane, Pivovsko doživetje Ljubljane in drugi. Z desezonalizacijo turistične
ponudbe z namenom spodbujanja dogodkov, ki presegajo ustaljen okvir turistične ponudbe,
ponujajo pristno doživetje mesta, kot je na primer November Gourmet Ljubljana. Z namenom
razbremenitve središča mesta preusmerjajo turistične tokove tudi v druge predele mesta prek
projekta Kulturne četrti ter v ostale kraje znotraj Osrednje Slovenije (Javni zavod Turizem
Ljubljana b. l.a).
Po besedah mednarodno priznanega slovenskega fotografa Andreja Tarfile (slika 5) predstavlja
Ljubljana mesto z zeleno dušo. Je zelena, varna, prijazna in čista, odlikuje jo visoka okoljska
zavest z že uveljavljenimi trajnostnimi ukrepi v praksi, kot so zelena mobilnost, ravnanje z
odpadki ter vse bolj trajnostno urbanistično načrtovanje (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a).

Slika 5: Mestna občina Ljubljana
Vir: Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a
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V preglednici 12 predstavljamo nekatere vidnejše nagrade in priznanja Mestne občine
Ljubljana, ki jih je prejela od leta 2015 do danes.
Preglednica 12: Priznanja in nagrade za trajnost Mestne občine Ljubljana
Leto
Priznanja in nagrade
2014, 2016, 2017, 2018 in 2019 TOP 100 Sustainable Destinations
2015 Nagrada WTTC Tourism for Tomorrow, zlati
znak Slovenia Green Destination Gold
2016 Priznanje »turistični oskar – Zlato jabolko« za
odlične dosežke pri razvoju turizma, prestižni
naziv Zelena prestolnica Evrope
2017 Turizem Ljubljana prejel nagrado WTM
Responsible Tourism Award, priznanje
Turistične zveze Slovenije za projekt prenove
Gallusovega nabrežja.
2018 Best Destination of Europe, Evropska
prestolnica pametnega turizma 2019, prejela
nagrado na področju trajnostnega turizma
2019 Best cities, Evropska prestolnica pametnega
turizma 2020 za področje digitalizacije, peto
leto zapored prejemnica zlati znak Slovenia
Green destination Gold (slovenski certifikat
zelene destinacije v okviru zlate kategorije),
priznanje Snovalec (Dobimo se na plac)
2020 Nagrada Meeting Star Award za kongresno
destinacijo v kategoriji mest (dogodki do 2000
oseb), priznanje Fundacije Arbor Day in
Organizacije združenih narodov za prehrano in
kmetijstvo (FAO), mesto dreves, priznanje za
najboljšo kulinarično destinacijo sveta ITTA
Best Food Destination Highly Commended
(turistična borza WTM v Londonu)
Vir: Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a.

Od leta 2014 naprej Mestna občina Ljubljana pridobiva na vse večjem ugledu in prepoznavnosti
širom sveta na področju razvoja trajnostne destinacije, kar kažejo številne prejete nagrade in
priznanja. Trajnostna vizija Mestne občine Ljubljana se vidno udejanja, razvija in nadgrajuje
tudi v praksi.
4.3 Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana
Prvo Strategijo trajnostnega razvoja je Mestna občina Ljubljana sprejela leta 2002. Leta 2014
pa so oblikovali nadgradnjo obstoječe strategije za obdobje od 2014 do 2020 za področja
človek, okolje in prostor ter regionalni razvoj in gospodarstvo. Strategija vsebuje razvojne
43

strateške cilje z željo po ohranitvi kakovosti življenja v mestu in okrepitvi razvojnih dejanj.
Ljubljano obravnavajo kot odprto in varno mesto, ki spoštuje raznolikost kultur ter poudarjajo
spoštljivost in kakovostno sobivanje (Gajšek idr. 2017, 6–9).
Strategija vsebuje sedem strateških ciljev in podrobnih pojasnitev njihovih ukrepov iz
naslednjih področij, ki jih okvirno predstavljamo v preglednici 13.
Preglednica 13: Sintezni strateški cilji Mestne občine Ljubljana
Strateški cilj – področje
Ljubljana, glavno mesto države

Opis
Krepitev položaja mesta Ljubljana, prevzem
aktivne vloge v okviru velikih evropskih
makroregij (alpske, mediteranske, podonavske
in srednjeevropske), vključevanje v različne
delovne skupine, oblikovanje pobud na
mednarodni ravni na področju urejanja prostora,
gospodarstva, kulture, prometa, družbenega
razvoja in drugo
Ljubljana, regionalno mesto
Krepitev primerljive bivalne kakovosti
Ljubljana, načrtovano zeleno mesto
Zgostitev naselbinske strukture, razvoj ob
vpadnicah in obnova degradiranih območij
Ljubljana, policentrično mesto
Krepitev vloge posameznega prepoznavnega
središča na način izboljšave ter načrtno
usmerjanje in ustrezna razdelitev razvoja na ves
teritorij MOL v skladu z opredeljenim tipom
središča in gravitacijskega območja
Ljubljana, mesto kulturne, umetniške in Ohranjati in krepiti obstoječe prostorske naravne
znanstvene ustvarjalnosti, prostorske
in kulturne vrednote mesta, ki ustvarjajo
kulture in dediščine
identiteto in potenciale za kakovosten razvoj ter
kakovost bivanja
Ljubljana, socialno odzivno in
Nadaljevanje ukrepov za zmanjševanje revščine,
odgovorno mesto, otrokom, mladim,
povečanje socialne vključenosti ogroženih in
starejšim in ranljivim skupinam prijazno ranljivih skupin prebivalstva ter izboljšanje
mesto
razpoložljivosti, kakovosti, pestrosti,
dostopnosti in dosegljivosti storitev, programov
in drugih oblik pomoči
Ljubljana, trajnostno načrtovano in
Krepitev okoljske in bivalne kakovosti ter
upravljano mesto
krepitev in izvajanje politike, ukrepov in
programov varstva okolja, uresničevanje
lokalnega energetskega upravljanja, izkoriščenje
obnovljivih virov energije ter skrb za izboljšanje
energetske učinkovitosti. Krepitev izvajanja
politike trajnostne mobilnosti, sodobno in
učinkovito ravnanje z odpadki, zagotavljanje
zdravega in vseživljenjskega bivalnega okolja in
omogočanje in nudenje razvojnih priložnosti
Vir: Gajšek idr. 2017, 8–11.
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Ljubljana naj bila do letošnjega leta prepoznavna kot zelena turistična destinacija tako v
Sloveniji kot na mednarodnem trgu. Strategija vključuje naslednje kvantitativne cilje (Javni
zavod Turizem Ljubljana b. l.a):
– rast števila nočitev za 5 odstotkov povprečno letno,
– rast števila prihodov obiskovalcev za 3,5 odstotka povprečno letno,
– rast povprečne dobe bivanja za 1,5 odstotka povprečno letno,
– povečanje dnevne potrošnje na turista za 3 odstotke povprečno letno in
– povprečna letna zasedenost sob v hotelih nad 60 odstotkov.
Zavzemajo se, da bi Ljubljana postala vodilna kongresna destinacija jugovzhodne Evrope s 30
srednje velikimi mednarodnimi kongresi in 50 butičnimi inventivnimi motivacijskimi dogodki
letno. Ljubljana naj bi razvila lastne izkustvene kongresne dogodke s trajnostnimi produkti ter
razvila metodologijo merjenja obsega in učinkov kongresne industrije v Ljubljani. Po besedah
predstavnika Turizma Ljubljana so večino zgoraj navedenih kvantitativnih ciljev presegli. V
povprečju se je namreč število nočitev povečalo za 12 odstotkov letno, število prihodov
obiskovalcev se je v povprečju povečalo za 13,6 odstotka letno ter za 15 odstotkov letno se je
dvignila dnevna potrošnja. Z vidika nastanitev se je posledično povečala tudi povprečna letna
zasedenost hotelskih sob (Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a).
Po raziskavi Turizma Ljubljana leta 2017 med prebivalci ožjega središča mesta kaže, da je
njihov odnos do turizma pozitiven, saj v večini menijo, da razvoj turizma prispeva k razvoju
Ljubljane, lokalne skupnosti in razvoju lokalnega gospodarstva (Javni zavod Turizem Ljubljana
b. l.a).
Med drugim Ljubljana velja za eno pilotnih evropskih destinacij, ki uvaja kazalnike ETIS
(European Tourism Indicators System), ki jih je razvila Evropska komisija. Hotelirjem
omogočajo pridobiti mednarodno certificiran certifikat z okoljskim znakom Travelife, katerega
namen je mednarodna prepoznavnost trajnostnih nastanitev (Javni zavod Turizem Ljubljana b.
l.a).
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Slika 6: Nagrada
Vir: Javni zavod Turizma Ljubljana b. l.a.

Slika 6 prikazuje naziv »Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016«, ki ga je Mestna občina
Ljubljana prejela leta 2016 s strani Evropske komisije.
Strategija Mestne občine Ljubljana vključuje številne trajnostne cilje na različnih področjih, ki
gredo v smeri večanja števila nočitev in razvoja celovitega doživetja destinacije. A vendarle
niso v ospredju samo večanje kvantitativnih pokazateljev, ampak ima pri načrtovanju in
nadgrajevanju strategije centralno vlogo ohranjanje kakovosti življenja domačinov (Javni
zavod Turizem Ljubljana b. l.a).
4.4 Primeri dobrih praks nastanitvenih zmogljivosti v Mestni občini Ljubljana
B & B Hotel Park je prvi hotel v Sloveniji, ki je prejel okoljski certifikat Travellife Gold,
mednarodno priznano shemo trajnostnega razvoja za dosežke na ekonomskem, socialnem in
okoljskem področju. Hotel ima 216 sob in 395 ležišč (Ajpes b. l.) in se uvršča v kategorijo
srednje velikih hotelov. Začetki prenove segajo v leto 2014, ko so začeli z razvojem nove
strategije hotela, v katero so vključili tudi zaposlene. Skupen cilj je bil postati prijaznejši do
narave, ponujati domače izdelke in prispevati k oživljanju dela mesta, v katerem je hotel
(Gruden 2016).
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Slika 7: B & B Hotel Park
Vir: B & B Hotel Park b. l.

Slika 7 prikazuje zunanjost hotela in območje, kjer leži hotel. Začeli so pri osnovah, in sicer so
s prizadevanjem za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zmanjšali porabo vode, tak da so
namestili varčne ročke za tuširanje, varčne splakovalnike (kotličke) in drugo. Spremembe na
bolj trajnostno poslovanje potekajo postopoma. Zaposlene spodbujajo k uporabi bolj trajnostnih
oblik transporta, prav tako svojim gostom nudijo popust, če koristijo javni prevoz in druge
oblike trajnostnega transporta (najem koles ali prevoz z električnim vozilom). Goste znotraj
hotela ozaveščajo z informacijami za varčnejšo rabo energije in druga okoljska prizadevanja,
ki so na voljo v posameznih sobah in v vseh skupnih prostorih hotela. Prirejajo čistilne akcije,
sosedski dan, telovadbo in jogo na prostem, ob hotelu imajo knjižnico pod krošnjami, urejen
imajo peskovnik za otroke, organizirajo razne delavnice z namenom ozaveščanja in so
ambasadorji kulture. Vključeni so v zeleno nakupovalno verigo, ki spodbuja nakupovanje hrane
lokalnih pridelovalcev. Imajo tudi razvito pripravo domačih sladoledov, sladic in medu. V
sodelovanju s čebelarjem Gorazdom Trušnovcem so na strehi hotela postavili čebelnjak. Prav
tako imajo na strehi hotela lasten zeliščni vrt (Gruden 2016). Slika 8 prikazuje čebelarja na
strehi hotela, kjer imajo postavljen čebelnjak, in tako pridelujejo svoj med, ki ga uporabljajo
pri pripravi različnih slaščic in zajtrkov za svoje goste.
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Slika 8: Čebelnjak na strehi hotela B & B Hotel Park
Vir: B & B Hotel Park b. l.

Ključno vlogo ima odnos vodstva do zaposlenih, ki ga krepijo s sloganom »Vsakdo mora verjeti
v to, kar predstavlja in prodaja.« Zaposlene izobražujejo o zeleni zgodbi in nenehno preverjajo,
kaj so naredili, česa niso, kaj morajo in kam želijo iti. Vsako leto januarja si vsak zaposleni
postavi svoj tako imenovani zeleni cilj, kaj bo naredil v prihajajočem letu na tem področju na
osebni ravni (Gruden 2016).
Hostel Celica stoji na Metelkovi ulici v Ljubljani in izpolnjuje najvišje mednarodne standarde
v kategoriji mladinskih prenočišč (Hostel Celica b. l.).
Slika 9 prikazuje del skupnega prostora Hostla Celica, v katerem je razvidna uporaba trajnostnih
naravnih materialov, med drugim vidimo obvestila, ki goste obveščajo o dogodkih in o tem,
kako si lahko organizirajo prosti čas v mestu.
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Slika 9: Hostel Celica
Vir: Hostel Celica b. l.

Hostel Celica je prejemnik številnih nagrad, ki kažejo na kakovost njihovega dela, in sicer je
hostel eden pionirjev trajnostnega turizma, prvi certificiran trajnostno usmerjen hostel na svetu
s trajnostnim certifikatom Travelife Gold in del zelene sheme Slovenije Slovenia Green
Accomodation. Leta 2004 so prejeli lokalno nagrado Zlati sejalec Slovenske turistične
organizacije za najbolj inovativen turistični produkt in leta 2006 priznanje župana g. Jankovića
za najbolj inovativen turistični produkt in za prispevek k promociji mesta Ljubljana. Skozi leta
so prejeli številne nagrade turističnih vodnikov in strokovne javnosti, kot je nagrada Lonely
Planeta leta 2006 za najbolj »hip« hostel na svetu. Rough Guides je Hostel Celica umestil med
25 najbolj unikatnih in nenavadnih na svetu in ga uvrstil v svojo jubilejno zbirko vodnikov
Ultimate Experiences, v katerih so avtorji Hostel Celica postavili ob bok slovitemu hotelu Burj
Al Arab v Dubaju, hotelu Danieli v Benetkah, Ice Hotelu na Švedskem in drugim (Avbelj
Valentan 2018).
Osnovni koncept hostla je čista in varna večposteljna soba s skupnimi kopalnicami. Iz
nekdanjega avstro-ogrskega vojaškega zapora so stavbo preuredili in nadgradili v unikatno
mladinsko prenočišče. Svojo trajnostno strategijo med drugim udejanjajo prek napisov THINK,
ACT in SHARE, pri čemer beseda THINK goste in zaposlene spodbuja k razmišljanju o
pomenu trajnosti, ACT nagovarja k aktivni udeležbi in uresničevanju zadanih ciljev in ukrepov,
SHARE pa vabi k širjenju ideje trajnostne vizije Hostla Celica. Njihovo trajnostno vizijo
sestavljajo štiri področja, in sicer (Avbelj Valentan 2018):
– management: ostati zgled pri zmanjševanju vplivov na okolje, ki izhajajo iz turistične
dejavnosti, in pozitivno prispevati k reševanju okoljskih vprašanj trajnostnega turizma,
– okolje: varčna raba in poraba vode z napisi po sobah in prek neposredne komunikacije
gostov. Z električno energijo varčujejo z namestitvijo senzorjev za prižiganje in ugašanje
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luči ter namestitvijo LED-sijalk. Nedelujoče električne naprave zamenjajo z bolj varčnimi.
Odpadke ločujejo z ločevalnimi koši v skupnih prostorih, odpadke v sobah pa osebje hotela
naknadno ločuje. Pri nabavi materiala izbirajo trajnostno embalažo, prednost imajo
steklenice, sodi, papirnati lončki za kavo, v čim večji meri pa se izogibajo manjšim
embalažam in plastiki. Odpadna olja in hrano zbira podjetje za organsko predelavo Biotera.
Pri papirnem poslovanju uporabljajo brezpapirno komunikacijo in pa 100-odstotni
recikliran pisarniški, toaletni ter higienski papir,
– skupnost (zaposleni, človekove pravice in lokalna skupnost): med gosti promovirajo lokalne
izdelke, storitve in doživetja. Zaposleni skrbijo za uresničevanje osnovne vizije hostla in v
ta namen vodijo kadrovsko politiko. Njihov cilj je zaposlovati pošteno ekipo in jim
zagotoviti pošteno plačilo za opravljeno delo. Njihova vizija je med drugim tudi
dobrodelnost in zato višek hrane na primer donirajo Slovenski filantropiji, ki poskrbi za
dostavo toplega obroka potrebnim,
– dobavne verige (gostje in dobavitelji): gostom dnevno ponujajo lokalno pridelana živila
dobaviteljev iz lokalnega okolja. Goste spodbujajo k odgovornemu ravnanju z odpadki in
varčnosti, še posebej poudarjajo odgovorno izbiro velikosti obroka.
Za leto 2019 in 2020 so si prizadevali ozaveščati in namestiti varčno tehnologijo za varčnejšo
porabo vode na nočitev gosta za 5 % v obdobju dveh let, prav tako je cilj zmanjšati porabo
virov energije na nočitev gosta za 5 % v obdobju dveh let, za 20 % v obdobju dveh let bodo
zmanjšali količino komunalnih odpadkov, za 15 % letno bodo povečali nabavo lokalno
pridelanih živil in pijače, za 20 % bodo povečali najem koles ter sklenili sodelovanje za najem
električnih vozil za goste, porabo papirja za tiskanje bodo zmanjšali z uporabo oglaševalskih
tabel ter z zaposlenimi skrbeli za Celični vrt in zelišča uporabili pri pripravi jedi (Avbelj
Valentan 2018). Slika 10 prikazuje način obveščanja gostov Hostla Celica za varčnejšo porabo
oziroma rabo vode za vsakodnevno rabo.

Slika 10: Ozaveščanje gostov v Hostlu Celica
Vir: Hostel Celica b. l.
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Hotel WUD je prvi hotel v Ljubljani, zgrajen po načelih trajnostno usmerjene montažne gradnje
z lesom po tehnologiji CLT (ang. Cross Laminated Timber), kar pomeni križno lepljen les.
Slika 11 prikazuje videz hotela.

Slika 11: Hotel WUD
Vir: WUD Hotel b. l.

Naravni materiali zagotavljajo požarno in potresno odpornost. Tako posamezne elemente
spajajo lepila na vodni osnovi brez škodljivih kemikalij. Glavni material pri notranjosti hotela
prav tako predstavlja les, kar prispeva k večjemu občutku domačnosti in topline v prostoru
(WUD Hotel b. l.).
Hotel osvetljujejo varčna LED-svetila. Pohištvo v notranjosti je iz okolju prijaznih recikliranih
materialov, prav tako uporabljajo recikliran pisalni papir, toaletni papir, robčke in ostale
potrebščine (WUD Hotel b. l.).
Hotel WUD je po njihovem prepričanju družinski odgovor na vprašanje, kakšna naj bo
prihodnost. Nadaljujejo zgodbo o ustvarjanju pogojev za to, da bo turizem povezoval ljudi z
najboljšim, kar posamezno okolje ponuja, ter to storil na premišljen in odgovoren način.
Povezuje jih kakovost bivanja, ki spaja naravo, sproščenost in aktivnost, umetnost in
oblikovanje. V hotelu to povezujejo z uresničitvijo čim manjšega ogljičnega odtisa za prihodnje
generacije (WUD Hotel b. l.).
Mestna občina Ljubljana ima trenutno 37 hotelov, od tega je 22 malih (do 50 sob) in 15 srednje
velikih hotelov (do 250 sob). Le peščica hotelov je prejemnica trajnostnih nagrad in priznanj.
V nadaljevanju prikazujemo rezultate empirične raziskave o trajnosti nastanitev v malih hotelih
v Mestni občini Ljubljana (Javni zavod Turizem Ljubljana b.l.a).
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA
V okviru empirične raziskave smo opravili kvalitativno raziskavo z uporabo metode intervjuja.
Pri kvalitativni raziskavi gradivo obdelamo in analiziramo na besedni način brez uporabe
merskih postopkov in brez operacij nad števili (Mesec 1998, 26). Poglavje je razdeljeno na več
podpoglavij, in sicer naprej predstavljamo metodološki dizajn, nato predstavljamo raziskovalni
vzorec, sledi analiza in interpretacija rezultatov ter na koncu podajamo sklepne ugotovitve in
predlagamo izboljšave. Z raziskavo smo želeli pridobiti odgovore na osrednji raziskovalni
vprašanji: v kolikšni meri so nastanitvene zmogljivosti v MOL-u trajnostno naravnane in na
kakšen način je mogoče krepiti trajnostno poslovanje nastanitvenih zmogljivosti. Skušali smo
pridobiti poglobljen vpogled v trajnostno poslovanje. Raziskava je potekala v dveh delih. V
teoretičnem delu smo najprej preučili strokovno domačo in tujo literaturo o trajnostnem
turizmu, trajnostnem poslovanju in družbeno odgovornem poslovanju ter se seznanili s primeri
dobrih praks v MOL-u. To nam je pomagalo pri oblikovanju vprašanj polstrukturiranega
intervjuja. Polstrukturirani intervjuji omogočajo lažjo in hitrejšo vzpostavitev neposrednega
stika z intervjuvanci in nudijo neke vrste vpogled v mnenja ljudi in okoliščine ter zaščito in
varovanje podatkov (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 112–113). Kot dejavnik
zagotavljanja kakovosti znanstvenih spoznanj kvalitativnega raziskovanja smo vprašanja
intervjujev oblikovali z uporabo okoljskih kazalnikov, prirejenih za hotele, po Mihalič (2014)
in kazalnikov družbene odgovornosti (Geva 2008, 7). Izbrana metoda omogoča poglobljeno
razumevanje proučevanega pojava. Želeli smo ugotoviti, v kolikšni meri so nastanitvene
zmogljivosti v MOL-u trajnostno naravnane in na kakšen način je moč še okrepiti trajnostno
poslovanje nastanitvenih zmogljivosti.
5.1 Metodološki dizajn
Z empiričnim delom raziskave, ki je obsegal izvedbo sedmih polstrukturiranih intervjujev, in s
kvalitativno analizo tako pridobljenih podatkov smo želeli pridobiti odgovore na zastavljeni
raziskovalni vprašanji. V analizi smo obdelali odgovore intervjuvancev, ki so orisali poslovanje
hotela, podali ugotovitve, jih interpretirali v povezavi s predhodnimi teoretičnimi izhodišči in
podali strokovne usmeritve za prihodnje poslovanje. Informacije smo pridobili z vnaprej
oblikovanimi vprašanji in podvprašanji, ki so nam bila v pomoč pri pridobitvi poglobljenega
vpogleda v njihovo poslovanje. Tako smo pridobili odgovore na zastavljena vprašanja ter
natančnejši vpogled v problematiko, povezano z okoljskimi, družbenimi in ekonomskimi izzivi.
Analiza pridobljenih podatkov nam je omogočila poglobljen vpogled v trajnostnost poslovanja
hotelov ter izzive in želje po izboljšavah.
V uvodu intervjuja smo najprej sedmim izbranim predstavnikom malih hotelov (do 50 sob) v
MOL-u predstavili cilje raziskave, pojasnili motive za izvedbo polstrukturiranega intervjuja kot
raziskovalne metode ter pomen njihovega sodelovanja pri svoji raziskavi. Prvi del intervjuja je
vseboval splošna vprašanja glede intervjuvanca in hotela, vključenega v raziskavo, drugi del
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intervjuja pa je vseboval vprašanja odprtega tipa v osmih sklopih ter v zadnjem delu intervjuja
še vprašanje s podvprašanji, ki se nanašajo na krepitev trajnostnega poslovanja. Udeležence
smo usmerjali k odgovorom na osrednja vprašanja, z dodatnimi podvprašanji pa smo poglobili
nekatere dele odgovorov. Intervjuje smo izvedli prek telefona in osebno. Podroben zapis
pogovora smo opravili takoj po pogovoru in tako zapisali tudi vsa opažanja, vezana na
nebesedno govorico intervjuvanca. Intervjuji so bili izvedeni v mesecu juniju leta 2020.
Upoštevali smo osnovna etična načela in načine za zagotavljanje zaupnosti in zasebnosti
udeležencev intervjuja. Anonimnost hotelov in udeležencev v intervjujih smo dosegli z uporabo
označbe s črkami A, B, C, D, E, F in G.
S pridobljenimi odgovori smo pridobili potrebne podatke za presojo o trajnostnem poslovanju
hotela in o stanju družbene odgovornosti. Odgovore na ista vprašanja smo nato soočili in jih
sintezno pojasnili. Pridobili smo vpogled v trajnostnost poslovanja hotela, vključenega v
raziskavo, katere izboljšave v povezavi s trajnostnim poslovanjem si vprašani želijo, morebitne
omejitve in predloge za izboljšave.
Pridobljene primarne podatke smo presojali in interpretirali s kvalitativno vsebinsko analizo
pridobljenih podatkov. S presojo in interpretacijo smo oblikovali ključne obravnavane izsledke,
pojasnili preučevane pojave in oblikovali ugotovitve raziskave. Ugotovitve raziskave so nas
vodile k poglobljenemu prikazu poslovanja hotela, vključenega v raziskavo, in prikazu
trajnostnega poslovanja malih hotelov v MOL-u.
Podatke iz raziskave smo zbrali v obliki besedila. Zbranemu besedilu smo kodirali posamezne
teme in jih razvrščali glede na vsebino. Besedilu z enako temo smo pripisali enako kodo. Tako
smo izločili pomembne dele besedila. Kodiranje je omogočilo presojo in interpretacijo
analiziranega besedila. Iskali smo primerjave s teoretičnimi izhodišči iz prvega dela te naloge
ter ugotovili, kaj rezultati pomenijo v praksi.
Zbrane podatke smo prikazali v opisni obliki in predstavili z izsledki intervjuja. Predstavili smo
ključna spoznanja glede raziskovalnih vprašanj, ki sta bili vodilo pri oblikovanju te magistrske
naloge.

5.2 Predstavitev raziskovalnega vzorca
K sodelovanju smo povabili čim več ustreznih sogovornikov, da bi s tem pridobili najbolj
relevantne podatke, ki smo jih potrebovali za potrebe magistrske naloge. Ključna pomoč pri
njihovi izbiri so bili pridobljeni podatki o hotelskih nastanitvah Turizma Ljubljana. V
preglednici 14 so predstavljeni hoteli do 50 sob, ki delujejo na območju MOL-a.
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Preglednica 14: Seznam malih hotelov do 50 sob v MOL
Število sob

Ime hotela
Urban Hotel
Hotel Cubo
Vander Hotel
Allegro Garni Hotel
Hotel Galleria
Antiq Palace Hotel & Spa
Lesar Hotel Angel
Hotel Mrak
Hotel in apartmaji Adora
Hotel Asteria
Hotel Art
Hotel Center
Hotel Meksiko Ljubljana
Garni Hotel Azur
Ahotel Ljubljana
Hotel Medno
Hotel Florjančkov hram
Hotel Vila Katrca
Šport hotel
Hotel Nox
Gloria hotel
G-Design Hotel

36
26
17
17
16
15
15
34
16
12
10
10
50
7
30
29
16
11
15
34
29
22

Vir: Javni zavod Turizem Ljubljana b. l.a.

Iz celotnega seznama smo izbrali tiste, ki so na območju MOLA-a in imajo do 50 sob. 57,1
odstotka hotelov do 50 sob je v samem centru MOL-a, ostali pa so izven centra MOLA-a.
Turistom je na voljo velika ponudba različnih nastanitev, ki se razlikujejo po velikosti in po
širini sekundarne ponudbe.
Pridobiti smo želeli vzorec, ki bo reprezentativen za pridobitev odgovorov na zastavljeni
raziskovalni vprašanji. S tem namenom smo oblikovali vprašanja za izvedene intervjuje ter
postavili omejitve. Ponudniki so morali imeti do 50 sob in delovati na območju MOLA-a.
Po izbiri ustreznega vzorca smo začeli s kontaktiranjem, in sicer najprej prek elektronske pošte
in telefona in nazadnje osebnega obiska na lokaciji objekta. Vabilu k sodelovanju se je od
skupno dvaindvajsetih odzvalo sedem ponudnikov. Trije se kljub prvotni zainteresiranosti
pozneje niso odločili za sodelovanje, preostali pa se vabilu, posredovanemu po elektronski
pošti, niso odzvali, zato smo jih poklicali po telefonu in osebno obiskali. Veliko težavo je
predstavljala zaprtost objektov zaradi epidemije.
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Na koncu smo uspeli opraviti intervjuje s predstavniki sedmih hotelov, ki jih v nadaljevanju v
naključnem vrstnem redu kratko predstavljamo. Tako je pridobljen vzorec za empirični del
raziskave:
– Urban Boutique Hotel
– Urban Ring Hotel
– G-Design Hotel
– Hotel Vila Katrca
– Garni Hotel Azur
– Vander Hotel
– Hotel Center

5.2.1 Urban Boutique Hotel
Urban Hotel leži tik ob stičišču mestnega vrveža in urbanega dela Ljubljane v zelenem
Argentinskem parku. Leta 1938 je bila zgrajena stolpnica, ki je že od nekdaj nudila dom
številnim mestnim veljakom. Gre za prestižno zasnovo z obodno zazidavo, ki pritegne poglede
turistov, predvsem poznavalcev, ki opazijo vizionarstvo arhitekta Jožeta Sivca. Uvršča se med
najlepše primerke večstanovanjskih stavb v prestolnici. S svojo zasnovo želi izstopati in
ponuditi več kot le prenočišče. Sobe butičnega hotela so različnih velikosti in z raznolikimi
razgledi na okolico. Postelje v sobah so lahko ločene ali združene. Skupno število sob v hotelu
je 20. Gostom ponujajo tudi zajtrke (Urban Boutique Hotel b. l.).

5.2.2 Urban Ring Hotel
Od središča mesta je oddaljen 5 km. V svoji ponudbi poleg prenočišč ponuja restavracijo in bar.
Leta 2020 je bil prenovljen in sedaj ponuja 33 sob. Njihov slogan je: »Če potrebujete dobro in
dostopno lokacijo v Ljubljani, kjer lahko delaš, prenočiš, sestankuješ, kaj dobrega poješ, smo
pravi naslov za vas.« So hibrid med hotelom in pisarno, kjer združujejo delo, bivanje in druženje
(Urban Ring Hotel b. l.).

5.2.3 G-Design Hotel
Nov luksuzni hotel na obrobju MOL-a je le 5 minut oddaljen od centra mesta. Hotel združuje
koncept sodobne gostoljubnosti z 200-letno tradicijo gostilne Gorjanc. Ponuja sožitje udobja,
preprostosti in tehnološke dovršenosti. Gostom je na voljo 22 nadstandardnih, izredno svetlih
in prostornih sob. Gostom nudijo zajtrke in v sosednji gostilni po potrebi ostale dnevne obroke
(G-Design Hotel b. l.).
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5.2.4 Hotel Vila Katrca
Hotel leži v Ljubljani v neposredni bližini glavnih znamenitosti. Staromeščansko vilo so
preuredili v hotel z 11 bogato opremljenih sob z lastno kopalnico, televizorjem, minibarom,
sušilnikom za lase in prostorom za sedenje. Hotel svojim gostom ponuja tudi zajtrke (Hotel
Vila Katrca b. l.).

5.2.5 Garni Hotel Azur
Majhen, družinam prijazen butični hotel stoji v mirnem, zelenem okolju v bližini ljubljanskega
parka Tivoli in mestnega živalskega vrta. Hotel je zaradi bližine avtoceste odlična izbira za
poslovne popotnike, pa tudi za turiste, ki se odločijo za obisk Ljubljane. Hotel ima 7 sob, ki so
opremljene z najnovejšimi tehnologijami ter nudijo udobje in užitek. Vsaka soba je opremljena
v drugačnem, edinstvenem slogu, prilagojenem potrebam sodobnega popotnika. Poleg klasične
sobe nudijo tudi družinske sobe in apartma. Gostom nudijo zajtrke ter po potrebi ostale dnevne
obroke v bližnji tratoriji Azur (Garni Hotel Azur b. l.).

5.2.6 Vander Hotel
Dizajnerski hotel ponuja pod staro fasado buržoazne hiše 17 sob in je edini hotel ob Ljubljanici
ter popoln za vse popotnike s stilom. Stoji v osrčju stare Ljubljane. Urbani resort Vander
sestavljajo štiri hiše v starem mestnem jedru, ki mogočno stojijo pod grajskim hribom tik ob
reki. Objekt je bil prenovljen leta 2011. Ob prenovi so bila odkrita arheološka najdišča, ki so
razkrila, da je bilo v rimskem času, ko se je mesto še imenovalo Emona, na tem mestu precej
živahno. Tamkajšnje nabrežje je imelo pomol, ki se je uporabljal kot majhno pristanišče. Na
teh temeljih so ustvarili hotel, ki ima danes moderno podobo in dušo, prežeto z zgodovino.
Hotel je čuten, v sozvočju z okoljem in pripravljen, da zadovolji potrebe sodobnega popotnika.
Je tudi edini hotel z do 50 sobami v MOL, ki ima na strehi bazen. Svojim gostom ponujajo
zajtrke in ostale dnevne obroke (Vander Hotel b. l.).

5.2.7 Hotel Center
Hotel leži v strogem centru mesta Ljubljana v stari meščanski zgradbi iz 19. stoletja ob bližini
glavne avtobusne in železniške postaje. Leta 2013 je bila zgradba prenovljena in v njej je danes
10 sob. Sobe so sodobno opremljene ter imajo stenske dekoracije, ki spominjajo na notranjost
starih gradov, štirimetrski stropovi pa nudijo gostom posebno doživetje. Svojim gostom hotel
zajtrka in ostalih dnevnih obrokov ne nudi (Hotel Center b. l.).
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5.3 Analiza in interpretacija rezultatov
Intervjuji so potekali v mesecu juniju 2020. Trije intervjuji od sedmih so potekali na lokaciji
izbranega hotela. Predlogu, da smo intervju opravili na lokaciji hotela, so ugodili hotel C, hotel
E in hotel F. Intervju z ostalimi izbranimi hoteli A, B, D in G smo opravili po telefonu.
Pridobljene podatke smo z metodo analize vsebine razčlenili ter izluščili bistvo, ki nam daje
odgovore na naši raziskovalni vprašanji. Ko smo dobili odgovore na osrednji raziskovalni
vprašanji, smo lahko prišli tudi do cilja, ki smo si ga zadali v tej magistrski nalogi. Velika težava
pri dostopnosti ogleda izbranih nastanitev je bilo dejstvo, da so bili nekateri hoteli v času
intervjuvanja zaradi epidemije zaprti. Tisti hoteli, ki so nam ponudili možnost ogleda v času
intervjuja, so nam na ta način omogočili, da se prepričamo, ali se besed in dejstev, ki so nam
jih navedli, v praksi tudi držijo. Pri ostalih smo ogled hotela opravili zunaj, v notranjost hotela
pa zaradi zaprtosti hotela nismo vstopili.
V preglednici 15 predstavljamo medsebojno primerjavo poslovanja intervjuvanih glede na
kazalnike trajnostnega poslovanja, ki veljajo za hotele.
Preglednica 15: Primerjava trajnostnega poslovanja intervjuvanih hotelov

Obnovljena
stavba/spom.
zaščitena
Obnovljena
stavba/nov
objekt
Ločevanje
odpadkov

Hotel
A
x

Hotel
B
x

Hotel
C

Hotel
D
x

x

x

x

x

Ustekleničena
voda za goste

x

x

x

Senzorji luči v
sobah in LEDsijalke
Ozaveščenost
gostov

x

x

x

Ozaveščenost
zaposlenih

x

Hotel
E

Hotel
F
x

Hotel
G
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Se nadaljuje
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Varčne
armature/
senzorji
Varčni WCkotlički
Ozaveščenost
gostov
Ozaveščenost
zaposlenih
Ustrezna
hramba čistil
Varčnejša
poraba/
nabava čistil
Nabava pri
lokalnih
dobaviteljih
Drugo
Ozaveščenost
gostov o
trajnosti
Sodelovanje z
destinacijo in
drugimi akterji

Hotel
A
x

Hotel
B
x

Hotel
C
x

Hotel
D

Hotel
E

Hotel
F
x

Hotel
G
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Iz preglednice 15 je razvidno, da med vsemi intervjuvanimi predstavniki hotelov do 50 sob v
MOL-u trajnostnost v svoje poslovanje najbolj vključujejo v hotelu F. Ostali pa trajnostnost
vključujejo v svoje poslovanje na nekaterih področjih, kot so ločevanje odpadkov, hramba
čistil, dvostopenjski splakovalni kotlički in senzorji luči v sobah, ki so vezani na kartico, ko
nekdo vstopi v sobo.

5.3.1 Gradnja
Štirje hoteli delujejo v stavbah, ki so spomeniško zaščitene, in sicer hotel A, hotel D, hotel F in
hotel G. Takšne stavbe imajo posebnosti in prestavljajo kompleksno problematiko, ko pride do
vprašanj, kako zniževati stroške energije. Pod spomeniško zaščito so uvrščene zaradi njihovega
posebnega arhitekturnega pomena. Posegi v stavbo morajo običajno ohranjati izvirno strukturo,
materiali, ki jih je pri tem dovoljeno uporabljati, pa so predpisani. Rušenje takšnih stavb pride
v praksi le redko v poštev. Včasih so takšne stavbe zaščitene v celoti, včasih pa so zaščitene le
delno, na primer pročelje, vhod, stopnišče. Najbolj problematično je urejanje zunanjosti.
Izolacija je poseben zalogaj, saj običajni način izoliranja ne pride v poštev (Vide Lutman, Kirn
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in Lovšin b. l.). Ugotovili smo, skladno z ugotovitvami po Novak (2010), da je vpeljava
trajnostnih ukrepov pri obstoječih starejših stavbah težja, saj so potrebni večji posegi v stavbo,
upoštevati pa je treba predpise, ki veljajo za tovrstne zaščitene stavbe. Trije objekti, ki so bili
zajeti v raziskavo, pa delujejo v novih oziroma obnovljenih stavbah, in sicer hotel B, hotel C in
hotel E. Trajnostna prenova obstoječega objekta je po mnenju Novak (2010) smiselna in že z
izbiro stavbnega pohištva iz naravnih materialov, uporabo recikliranih materialov, zamenjavo
oken in drugega pomembno prispeva k učinkovitejšemu trajnostnemu poslovanju.

5.3.2 Energetska poraba
V vseh hotelih, ki so bili zajeti v našo raziskavo, se je izkazalo, da imajo v sobah nameščene
senzorje, kar pomeni, da se luči prižgejo, ko je gost v sobi. Pri hotelu F energetsko porabo
nadzorujejo na recepciji in se vklaplja po intervalih oziroma po potrebi. Vsi hoteli uporabljajo
tudi varčne LED-sijalke. V skupnih prostorih, kot so hodniki, avle in skupni toaletni prostori,
pa posebnega varčnega nadzora nimajo. Veliki prihranki so možni pri porabi energije, kar
prispeva k zmanjševanju stroškov hotela, čeprav Gössling idr. (2005) poudarjajo, da hotelski
gost v povprečju porabi več energije na dan v primerjavi z lokalnim prebivalcem.
Svoje goste o varčnejši porabi elektrike še najbolj ozaveščajo v hotelu F. Intervjuvani so
pojasnili, da v praksi še vedno predstavlja velik problem dejstvo, da se gostje, ko zapustijo svoje
bivališče in se odpravijo na dopust, obnašajo drugače kot doma. Da se bo to v prihodnje
spremenilo, najbolj dvomijo v hotelu D. Pri vseh intervjuvanih svoje zaposlene ozaveščajo
oziroma so ji seznanili o varčnejši porabi elektrike. Pri svojem delu se morajo obnašati kot
dober gospodar in pri tem nimajo slabih izkušenj, so zatrdili. Je pa res, da posebnih izobraževanj
zanje ne pripravljajo. Naše ugotovitve potrjujejo ugotovitve Pryca (2001), ki poudarja, da bi v
hotelskih podjetjih lahko bolj sistematično izkoristili poudarjanje okoljskih in družbenih
vplivov in s tem pripomogli k bolj trajnostni organizaciji, pa tudi ugotovitve Gössling idr.
(2005), ki poudarjajo, da je ključno povečati raven odgovornosti do družbe in okolja.

5.3.3 Poraba vode
Skladno s predlaganim ukrepom za varčnejšo rabo vode različnih avtorjev (Reuland 2008;
Sloan, Legrand in Chen 2009; Dutton b. l. in drugih) smo ugotovili, da raba in poraba vode v
hotelih poleg energetske porabe predstavlja velik del stroškov poslovanja. Raziskava je
pokazala, da imajo v vseh hotelih, zajetih v raziskavo, nameščene dvostopenjske splakovalne
kotličke. V petih hotelih imajo v sobah in skupnih prostorih nameščene varčne armature ali
senzorje za vodo, pri ostalih dveh hotelih pa za zdaj ukrepov poleg dvostopenjskih splakovalnih
kotličkov v kopalnicah in skupnih prostorih ne uporabljajo. Naše ugotovitve v raziskavi
potrjujejo ugotovitve Cochrana in Fonta (2005), da k izboljšanju uspešnosti hotela pripomore
usposabljanje zaposlenih in zavezanost zaposlenih k strategiji trajnostnega razvoja tako pri
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varčnejši porabi energije kot varčnejši porabi vode. Prav tako je raziskava pokazala, da gostov
o varčnejši porabi vode večinoma ne ozaveščajo, razen v enem hotelu, ki že ima sprejeta
trajnostna priporočila, ki se jih morajo zaposleni držati, gostje pa so ob prihodu v hotel z njimi
seznanjeni. Trajnostna naravnanost poslovanja hotela vključuje tudi ozaveščanje in
izobraževanje gostov.

5.3.4 Odpadki
Vsi hoteli, zajeti v raziskavo, ločujejo odpadke po veljavnih predpisih, in sicer steklo posebej,
biološke odpadke posebej, plastično embalažo posebej, kartonsko embalažo posebej, škodljive
odpadke posebej in ostale odpadke posebej v za to namenjene zabojnike. Nastale odpadke pa
jim odvaža podjetje Snaga. Odpadke hrane v štirih primerih odvaža podjetje Biotera d.o.o., in
sicer v hotelu B, hotelu C, hotelu E in hotelu F. Ugotovili smo, da je ključno zmanjševanje
ustvarjanja odpadkov, zbiranje, recikliranje, ponovna uporaba ter zamenjava po modelu 5 R
(Novak 2010).
Raziskava je pokazala, da v treh hotelih vodo za goste ponujajo v vračljivi stekleni embalaži,
pri ostalih pa vodo gostom ponujajo v plastenkah. En hotel je že dogovorjen s podjetjem za
dobavo vračljive steklene embalaže. Poudarek je na zmanjševanju ustvarjanja večjih količin
odpadkov, kar je skladno z ukrepi za zmanjševanje odpadkov, ki jih priporočajo Lebe (2006),
Reuland (2008) in drugi.
5.3.5 Čistila
Raziskava je pokazala, da imajo v vseh hotelih, ki so bili zajeti v našo raziskavo, poseben
prostor, namenjen hrambi čistil. Njihova nabava pa se med hoteli razlikuje. Pri hotelu F
odpadna embalaža čistil ne nastaja, saj isto embalažo nadalje uporabljajo po ponovnem
polnjenju. V večini hotelov smo ugotovili, da kupujejo čistila v večlitrski embalaži, ki jo nato
vrnejo dobaviteljem, ti pa jo ponovno napolnijo in dostavijo. Večina hotelov čistila kupuje pri
slovenskih dobaviteljih, le en hotel čistila kupuje prek spleta od podjetja iz tujine. Njihovi
zaposleni so s pravilno uporabo čistil seznanjeni in jih uporabljajo ob upoštevanju veljavnih
predpisov. V času izvajanja raziskave pa se je kljub manjšemu številu gostov v hotelih uporaba
čistil povečala, še posebej dezinfekcijskih sredstev, saj veljajo zaradi epidemije še strožji
ukrepi.

5.3.6 Dobavitelji
V tej nalogi je raziskava pokazala, da večina hotelov posluje z dobavitelji iz Slovenije oziroma
da imajo prednost pri dobavi lokalni dobavitelji, še posebej to velja za področje nabave hrane.
Cilj pri tem je hrana lokalnega izvora s čim manj prevoženimi kilometri od dobavitelja do
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njihove lokacije, saj tako ohranjajo višjo kakovost, so zatrdili. Ugotovili smo, da so hoteli del
okolja in v njem se morajo obnašati kot odgovoren gost. Večina hotelov, zajetih v raziskavo, se
zaveda pomembnosti trajnostnega poslovanja, ki ne vključuje samo trajnostne rabe energije in
vode ter ločevanja odpadkov, ampak pomembno vlogo pripisujejo tudi odgovornemu ravnanju
v celotni dobavni verigi, kar je skladno ugotovitvam Bosaka in McCoola (2016).

5.3.7 Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji
Raziskava je pokazala, da vsi sodelujejo z destinacijo, in sicer z zavodom Turizem Ljubljana,
Turistično zvezo Slovenije, lokalnimi podjetji, ki nudijo najem koles, avtomobilov ali ogled
mesta, ter podjetji, ki so tudi pomembni del destinacije. Ugotovili smo, skladno z ugotovitvami
po Vodeb (2014), da se z različnimi oblikami sodelovanja v hotelirstvu uresničujejo pomembni
projekti, v katerih sodelujejo partnerji. Koristno je sodelovanje in povezovanje turističnih in s
turizmom povezanih podjetij, da se lahko oblikujejo kakovostne storitve in proizvodi.
5.3.8 Ozaveščenost gostov o trajnosti
Ugotovili smo, da naši intervjuvanci v svojih hotelih gostov ne ozaveščajo o trajnosti, kot to
počnejo nastanitve, ki smo jih predstavili na primerih dobre prakse. So pa gostje v veliki večini
hotelov seznanjeni z varčnejšo porabo brisač in posteljnine.
Vsi intervjuvani so nam predstavili načrte za v prihodnje glede trajnostnega poslovanja, vendar
jim trenutno veliko težavo predstavljajo manjše število gostov oziroma jih v nekaterih hotelih
v času naše raziskave ni bilo. Dva hotela sta bila namreč še vedno zaprta, kar je posledica
epidemije. Vsem so se čez noč prihodki zmanjšali oziroma jih ni bilo in trenutno ne razmišljajo
o spremembah. Želijo si le, da bi spet imeli goste, ki se bodo vračali, da bodo lahko poslovali
in preživeli. V Ljubljani je turizem namreč odvisen predvsem od poslovnega turizma, tujih
gostov, letalskega prometa in odprtja meja. Ugotovili smo, da večina intervjuvanih
predstavnikov hotelov razmišlja o velikih finančnih izdatkih, če želijo delovati trajnejše, kar je
drugače kot ugotovitve Cochrana in Fonta (2005), ki predlagata posreden način spodbujanja
trajnosti in ozaveščanja gostov z uporabo vprašalnika, intervjuja gosta ali zapisa v knjigo
pritožb, saj hotel na takšen način pridobi informacije, na katerih področjih so potrebne
izboljšave.
5.4 Sklepne ugotovitve in predlogi za izboljšave
Podatki v raziskavi so pokazali (razvidno iz preglednice 15, podpoglavje 5.3), da si intervjuvani
predstavniki hotelov do 50 sob v MOL-u prizadevajo za dobro medsebojno sodelovanje tako v
ožjem kot v širšem okolju, saj sodelujejo z lokalno skupnostjo in drugimi deležniki.
Intervjuvani v svoje poslovanje vključujejo uporabne trajnostne rešitve glede na kazalnike
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uspešnega trajnostnega poslovanja, ki veljajo oziroma so prirejeni za hotele in so skladni s
predlogi okoljskih kazalnikov po Mihalič (2014). Nameščeni senzorji luči, LED-sijalke,
dvostopenjski splakovalni kotlički, protihrupna in varčna okna, ločevanje odpadkov ter hramba
čistil v za to namenjenih prostorih so se izkazali za pozitivno trajnostno rešitev. Pri veliki večini
se je uporaba lokalno pridelane hrane za zajtrke izkazala za doprinos k njihovi ponudbi. Vsi se
zavzemajo, da gostom poleg doživetja pri bivanju in okušanju lokalne hrane ponudijo
spoznavanje okolja z najemom koles ali električnih avtomobilov ter z organiziranimi ogledi po
Ljubljani in okolici, kar ugotavlja tudi Vodeb (2014). Če imamo razdrobljeno ponudbo, bodisi
na destinacijski, regionalni ali državni ravni, ne prispevamo k trajnosti in njeni kakovosti, saj
gost želi edinstvenost in celovitost svojega doživetja. Zato hotele motivira povezovanje na
horizontalni in vertikalni ravni.
Komuniciranje z gosti predstavlja veliko trženjsko priložnost, saj zelene prakse prinašajo večje
zadovoljstvo in višji delež stalnih gostov. Hoteli s trajnostnim konceptom poslovanja si
prizadevajo za nudenje kakovostnejših storitev in bolj poglobljeno izkušnjo gosta. Tržni
potencial za vse hotele je tudi postati prijaznejši hotel do kolesarjev in pohodnikov. Biti
družbeno odgovoren pa izboljšuje delovne razmere za zaposlene in povečuje njihovo
zadovoljstvo, razvijajo se nove priložnosti, poleg tega pa tudi dolgoročno pozitivno vpliva na
uspešnost podjetja in družbo kot celoto. Treba je razvijati in ohranjati karakter destinacije na
trajnostni način (Novak 2010).
V nadaljevanju predstavljamo prostor za trajnostni napredek po posameznih nastanitvah, ki so
bile vključene v našo raziskavo.

5.4.1 Hotel A
Hotel deluje v spomeniško zaščiteni stavbi tik ob parku v strogem središču mesta Ljubljana.
Menimo, da obstaja prostor za napredek na področju trajnosti in družbene odgovornosti
predvsem z vključenostjo gostov v razvoj svojih dejavnosti in ozaveščenostjo gostov o trajnosti,
večji zvestobi gostov ter boljšem nadzoru nad kriznimi situacijami in ozaveščenosti zaposlenih
ter gostov o varčnejši porabi in rabi vode. Med drugim predlagamo namestitev sončnih
kolektorjev. Pri čiščenju bi lahko uporabili naravna čistila ter goste s posameznimi obvestili
ozaveščali o problematiki ločevanja odpadkov, varčevanja z elektriko in porabo vode. Uporaba
hotelske kozmetike ali sredstev za nego iz naravnih sestavin bi bila dodana vrednost.
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5.4.2 Hotel B
Hotel deluje v obnovljeni stavbi. Menimo, da obstaja prostor za napredek v ozaveščanju gostov,
uporabi naravne kozmetike in namestitvi električne polnilnice, saj ima hotel tudi lastno
parkirišče. Kljub temu da se zavedajo pomena trajnosti, menimo, da bi bile sobe lahko
opremljene z bolj trajnostnimi materiali. Hotel oglašujejo kot nastanitev, pisarno in dobro hrano
v enem, zato smo mnenja, da bi lahko več pozornosti namenili tudi možnosti aktivnega oddiha.
Prav tako imajo možnost za oblikovanje lastnega vrta za samooskrbo z zelišči, namestitev
sončnih kolektorjev in uporabo naravnih čistil.

5.4.3 Hotel C
Hotel deluje v na novo zgrajeni stavbi na obrobju mesta. Menimo, da obstaja prostor za
napredek na področju trajnosti in družbene odgovornosti predvsem v vključenosti gostov v
razvoj dejavnosti ter ozaveščenosti zaposlenih o pomenu trajnosti in družbene odgovornosti.
Predlagamo lasten vrt za samooskrbo, uporabo naravnih materialov in ozaveščenost zaposlenih
o ukrepih za zmanjševanje porabe vode in elektrike. Ker imajo lastno parkirišče, med drugim
predlagamo namestitev električne polnilnice in omogočanje brezplačne izposoje koles oziroma
povezavo z MOL-om o možnosti vključitve v sistem Bicikelj. Lega hotela omogoča izhodiščno
točko za preživljanje prostega časa v naravi, zato predlagamo aktivne vsebine tako za
posameznike kot družine. Fitnes na prostem bi bila dodana vrednost k ponudbi storitev hotela.

5.4.4 Hotel D
Raziskava je pokazala, da ima med vsemi intervjuvanimi predstavniki hoteli prav ta hotel
največ možnosti za napredek pri trajnostnem poslovanju. Glede na pridobljene informacije
predlagamo boljšo komunikacijo in ozaveščenost gostov in zaposlenih o trajnosti z uporabo
različnih načinov, kot so napisi in delavnice. Menimo, da bi lahko kupovali čistila v večjih
količinah in vračljivi embalaži pri domačih dobaviteljih. Porabo vode lahko zmanjšajo z
namestitvijo varčnih armatur ali senzorjev, stroške električne energije pa lahko zmanjšajo z
ugašanjem luči v skupnih prostorih, ko ni potrebe, da te gorijo. Kljub ločevanju odpadkov bi
lahko gostom vodo ponujali v stekleni vračljivi embalaži. Glede na to, da imajo lastno
parkirišče, je prostor za napredek v namestitvi električne polnilnice in pa krepitvi sodelovanja
z lokalnimi dobavitelji. Postavitev visokih gred ob hotelu in zagotavljanje naravne kozmetike
za goste bi bila dodana vrednost v ponudbi hotela.

5.4.5 Hotel E
Hotel deluje v novi stavbi. Menimo, da je prostor za napredek v zmanjšanju porabe vode z
namestitvijo varčnejših armatur tako v sobah kot v skupnih prostorih. Gostom bi lahko ponujali
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kozmetiko iz naravnih sestavin, sobe pa bi lahko bile opremljene z opremo iz bolj naravnih
materialov. Na strehi bi lahko namestili sončne kolektorje, na parkirišču pa namestili električno
polnilnico. Hotel je v bližini zelenih površin in ljubljanskega parka Tivoli, kar predstavlja več
možnosti aktivnega oddiha. Menimo, da prostor za napredek predstavlja tudi boljša
ozaveščenost gostov in zaposlenih o varčnejši porabi vode in elektrike ter prehodu na naravna
čistila.

5.4.6 Hotel F
Izmed vseh hotelov, zajetih v raziskavo, predstavlja Vander Hotel najboljši približek
trajnostnemu poslovanju, saj imajo že svojo lastno trajnostno strategijo, s katero želijo
ozaveščati tako goste kot zaposlene o trajnostnosti. A vendar menimo, da je prostor za napredek
v uporabi naravnih čistil in uporabi opreme iz trajnostnih materialov. Na strehi hotela bi bilo
mogoče postaviti visoko gredo z naravnimi zelišči za samooskrbo, saj hotel razpolaga s
prostorom, ki bi to omogočal.

5.4.7 Hotel G
Hotel deluje v spomeniško zaščiteni stavbi v središču mesta. Prostor za napredek vidimo v
uporabi naravnih čistil ali nabavi čistil v večlitrski vračljivi embalaži, boljši povezanosti z
lokalnimi dobavitelji, zamenjavi plastenk z vodo za vračljivo stekleno embalažo in ponudbi
kozmetike iz naravnih sestavin. Menimo, da bi bilo smiselno vzpostaviti boljšo komunikacijo
z gosti in zaposlenimi o trajnosti in jim tako predstaviti prednosti trajnostnega delovanja.
Prostor za napredek predstavlja tudi večja možnost aktivnega oddiha, saj je lokacija hotela v
bližini parka Tivoli.
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6 SKLEP
V magistrski nalogi smo preučili različne pristope uresničevanja trajnostnega poslovanja in
družbene odgovornosti malih hotelov, ki delujejo na območju MOL-a. Glavno vodilo pri delu
sta bili raziskovalni vprašanji: v kolikšni meri so nastanitvene zmogljivosti v MOL trajnostno
naravnane in na kakšen način je mogoče krepiti trajnostno poslovanje nastanitvenih
zmogljivosti. Na podlagi pregleda literature in intervjujev smo ugotovili, da je v ospredje
postavljena dolgoročna skrb in ravnovesje med tremi stebri trajnostnega razvoja, torej med
naravnim in družbenim okoljem ter ekonomskimi interesi. Poudarek je na razvoju butičnega
produkta in storitev. Številne nagrade, uvrstitve na lestvicah, strateški dokumenti ter raziskave
o zadovoljstvu in zaznavah med tujimi turisti govorijo o tem, da je trajnostna usmeritev turizma
Slovenije in MOL-a edina prava usmeritev.
V teoretičnem delu smo se seznanili z različnimi pristopi, kako vpeljati trajnostno poslovanje
oziroma izboljšati trajnostnost poslovanja nastanitvenih ponudnikov v MOL-u. Spoznali smo,
da avtorji različno interpretirajo in dojemajo trajnostni turizem in njegov razvoj. Pri družbeni
odgovornosti si avtorji prav tako niso enotni, nekateri slovenski avtorji so celo mnenja, da naj
se podjetja sama odločijo, ali bodo s svojim poslovanjem prispevala k boljši družbi in tako
varovala celotno družbeno in naravno okolje.
V zadnjih mesecih je zaradi pandemije postala priljubljena fraza »Nič več ne bo tako, kot je
bilo.« Čas je za razmišljanje in delovanje v novi smeri. Med raziskavo smo ugotovili, da se
ponudniki trenutno soočajo s številnimi izzivi, kot je izguba precejšnjega vira dohodka zaradi
epidemije, da je turistična panoga močno prizadeta in da se je poslovanje za nekaj časa ustavilo.
Raziskavo je otežilo dejstvo, da so bili zaradi zaprtja hotelov nekateri intervjuvanci težje
dosegljivi. Trajnostni razvoj zagotavlja dolgoročno vrednost vsem deležnikom z iskanjem
novih priložnosti in upravljanjem s tveganji, ki izvirajo iz ekonomskega, okoljskega in
družbenega razvoja in so povezani z načeli družbene odgovornosti. Največji izziv človeštva je
zagotoviti trajnosten in uravnotežen razvoj, da bodo zadovoljene tako potrebe sedanje kot
potrebe prihodnjih generacij z upoštevanjem naravnega sistema in socialnih ter okoljskih
vrednot. Ključno je poiskati načine, na kakšen način bodo podjetja s svojim poslovanjem
prispevala k boljši družbi, racionalnim ekonomskim učinkom in pri tem varovala naravo.
V raziskavi smo ugotovili, da z ločevanjem in zmanjševanjem odpadkov, namestitvijo LEDsijalk in namestitvijo senzorjev luči v sobah ter uporabo varčnejših armatur in senzorjev
intervjuvani pripomorejo k trajnostnemu poslovanju. Trajnostni razvoj in družbena
odgovornost sta tesno povezana. Na podlagi intervjujev smo ugotovili, da bi ozaveščenost
gostov in zaposlenih dolgoročno pripomogla k izboljšanju trajnostnega poslovanja, saj imata
izmenjava znanja in sodelovanje pomembno vlogo.
Ugotovili smo, da je večini ponudnikom, zajetih v raziskavi, trajnostno poslovanje cilj v
prihodnosti. Odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev bodo v prakso postopoma uvajali
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spremembe, ki vključujejo trajnostno in družbeno odgovorno poslovanje. Spoznali smo, da
intervjuvani trajnostno poslovanje povezujejo z velikimi denarnimi vložki, a vendarle to
predstavlja pogoj delovanja v prihodnje.
MOL je kot destinacija prejemnica številnih nagrad na področju trajnosti in je ne samo pri
oblikovanju produktov, ampak tudi s svojimi turističnimi nastanitvami že dokazala, da je
mogoče trajnostno in družbeno odgovorno uspešno poslovati, kar dokazujejo tudi primeri dobre
prakse, in sicer Hostel Celica, B & B Hotel Park Ljubljana ter Hotel WUD. Vsak od
nastanitvenih obratov v določeni meri in na svoj način deluje trajnostno in prispeva trajnosti.
Trajnostni turizem v praksi prinaša pozitivne učinke ne samo za ponudnike nastanitev, ampak
tudi za vse akterje na destinaciji.
Z opravljeno raziskavo smo dosegli namen magistrske naloge in odgovorili na osrednji
raziskovalni vprašanji. Na podlagi intervjujev smo ugotovili, da je hotel F najbolj trajnosten
med obravnavanimi v naši raziskavi, saj ima že razvito strategijo trajnostnega poslovanja. S
svojo prizadevnostjo in mišljenem so dokazali, da je trajnostni turizem smer razvoja za
prihodnost. Hotel vključuje ravnotežje med ekonomskim, socialnim in okoljskim stebrom
trajnostnega razvoja. Goste spodbujajo k odgovornejšemu ravnanju, njihovi zaposleni pa so
aktivni pri trajnostnem delovanju. Gostje imajo priložnost doživeti drugačnost in edinstvenost,
saj turizem oblikujejo prav doživetja, ki so edinstvena, drugačna in neponovljiva.
Ljudje smo tisti, ki lahko naredimo spremembo in omogočimo razvoj brez omejitev dobrin tudi
generacijam v prihodnosti. Vse se začne pri nas samih. Če smo trajnostni v domačem okolju,
moramo to zavedanje in vedenje ohranjati tudi, ko zapustimo kraj bivanja. Z dejanji lahko
vzdržujemo dobrobit vseh deležnikov. Potrebna je skrb in pripravljenost na spremembe, da
bomo lahko uspešnejši.
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Priloga 1
Priloga 1: Intervju s predstavnikom hotela A
Lokacija izvedbe: prek telefona
Število sob v hotelskem podjetju: 20
Delovno mesto intervjuvanca: vodja hotela
Spol: ženski
Starost: 40
Izobrazba: magistrica turizma
Datum izvedbe: 11. 6. 2020

•

V kolikšni meri je trajnostno poslovanje sestavni del poslovanja hotela?

Gradnja: Hotel je bil leta 2017 obnovljen. Težave pri obnovi je predstavljalo dejstvo, da je
objekt spomeniško zaščiten, kar pomeni, da smo pri obnovi obvezani upoštevati zakonodajo, ki
velja za takšne objekte. Hotel ima troslojna protihrupna okna in varnostna, lesena
staromeščanska obnovljena vrata. Pri obnovi fasade smo upoštevali zakonodajo, ki velja za
takšne objekte.
Odpadki: Odpadke ločujemo po veljavni zakonodaji, torej biološke odpadke v za to namenjen
koš, plastiko v za to namenjen koš, posebej ločujemo tudi steklo in ostale odpadke. Odpadno
hrano ločujemo oziroma jo dajemo v biološke odpadke. Ker je takšne odpadne hrane zelo malo,
nismo zavezani k posebni pogodbi s podjetjem Biotera d.o.o., ampak zadostuje odvoz odpadkov
podjetja Snaga po ustaljenem urniku, ki velja v MOL-u. Prav tako poskrbimo za odpadno
embalažo čistil in ostalih sredstev po veljavnih predpisih.
Voda za goste: Svojim gostom za zdaj nudimo vodo v plastenkah.
Energetska poraba: V sobah so nameščeni senzorji, ki zaznavajo prihod gosta v sobo s kartico,
in nato se prižgejo luči. Prav tako so senzorji nameščeni po hodnikih. V ostalih skupnih
prostorih pa senzorji še niso nameščeni, vendar skrbimo za varčnejšo porabo tako, da luči
ugasnemo, ko jih ne potrebujemo. V lučeh so nameščene LED-sijalke. Gostov hotela posebej
ne ozaveščamo o trajnejši porabi energije, zaposleni pa so s tem seznanjeni in to pri svojem
delu tudi upoštevajo, so skrbni pri energetski porabi.
Poraba vode: V sobah so nameščeni dvostopenjski kotlički. Pipe v kopalnicah in drugih
skupnih prostorih pa za zdaj še nimajo nameščenih senzorjev. Tako kot pri energetski porabi
tudi pri porabi vode gostov posebej ne ozaveščamo o trajnejši porabi vode, so pa naši zaposleni
seznanjeni z varčnejšo porabo vode.

Priloga 1

Čistila: Čistila nabavljamo prek podjetja, ki deluje v Sloveniji in je med drugim specializirano
za oskrbo hotelov. Hranimo jih v za to namenjeni omari in prostoru po veljavnih predpisih.
Čistila uporabljamo po predpisih, s tem so seznanjeni tudi zaposleni in tako tudi delujejo. Česa
posebnega za manjšo porabo čistil ne počnemo, saj je že obstoječa zakonodaja v hotelski branži
takšna, da moramo določene predpise upoštevati.
Dobavitelji: Nabavljamo pri dobaviteljih v Sloveniji.
Gostje in ozaveščenost glede trajnosti: Svojih gostov posebej o tem ne ozaveščamo, saj še
vedno v veliki meri opažamo, da se ljudje ob odhodu od doma vedemo drugače kot doma in to
je še vedno velik problem.
Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji: Sodelujemo s Turizmom Ljubljana in drugimi
akterji, ki delujejo v turistični branži, prav tako sodelujejo z lokalnimi ponudniki.
•

Kako lahko okrepimo trajnostno poslovanje v hotelu?

Obnova objekta? Objekt je bil obnovljen leta 2017.
Odpadki? V načrtu imamo uporabo ustekleničene vode v povratni embalaži namesto plastenk.
Energetska poraba? Ko bomo nabavljali novo opremo, v mislih imam hladilnike in ostalo
opremo, ki potrebuje elektriko, bomo kupovali varčnejšo.
Poraba vode? Če nam bodo sredstva dopuščala, bomo namestili senzorje na pipe.
Čistila? V prihodnje nabava v večlitrski povratni embalaži.
Poslovanje z dobavitelji? Stremimo h kvaliteti in to se odraža tudi pri izbiri dobaviteljev.
Gostje in ozaveščenost glede trajnosti? Goste bomo začeli ozaveščati o trajnosti oziroma si
bomo to prizadevali.
Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji? Tudi v prihodnje bomo še naprej sodelovali z
destinacijo in drugimi akterji.

Priloga 2

Priloga 2: Intervju s predstavnikom hotela B
Lokacija izvedbe: prek telefona
Število sob v hotelskem podjetju: 33
Delovno mesto intervjuvanca: vodja hotela
Spol: ženski
Starost: 40
Izobrazba: magistrica turizma
Datum izvedbe: 11. 6. 2020

•

V kolikšni meri je trajnostno poslovanje sestavni del poslovanja hotela?

Gradnja: Hotel je bil leta 2020 obnovljen. Hotel ima troslojna protihrupna okna in varnostna
vrata. Pri obnovi fasade smo upoštevali veljavno zakonodajo o predpisani minimalni debelini
izolacije.
Odpadki: Odpadke ločujemo po veljavni zakonodaji, torej biološke odpadke v za to namenjen
koš in tako tudi ostale vrste odpadkov, ki jih imamo v hotelu. Za odpadno hrano imamo
pogodbo s podjetjem Biotera d.o.o, za ostale odpadke pa z rednimi odvozi poskrbi podjetje
Snaga po ustaljenem urniku, ki velja v MOL-u. Prav tako poskrbimo za odpadno embalažo
čistil in ostalih sredstev po veljavnih predpisih.
Voda za goste: Svojim gostom za zdaj nudimo vodo v plastenkah.
Energetska poraba: V sobah imamo nameščene senzorje, ki zaznavajo prihod gosta v sobo s
kartico. Prav tako so senzorji luči nameščeni po hodnikih. Za varčnejšo porabo skrbimo tako,
da luči ugasnemo, ko jih ne potrebujemo več, nameščene imamo tudi LED-sijalke. Zaposleni
so seznanjeni z varčevanjem, gostov pa posebej ne ozaveščamo.
Poraba vode: V sobah imamo nameščene varčnejše kotličke, varčnejše pipe, v skupnih
prostorih pa imamo nameščene senzorje. Gostov posebej ne ozaveščamo, naši zaposleni pa so
pri svojem delu varčnejši, kar se tiče porabe vode.
Čistila: Hranimo jih na predpisan način v posebej za to namenjenem prostoru. Nabavljamo jih
prek podjetja v Sloveniji. Pri porabi čistil upoštevamo veljavno zakonodajo in naši zaposleni to
upoštevajo.
Dobavitelji: Večinoma nabavljamo pri dobaviteljih, ki delujejo na območju Slovenije.

Priloga 2

Gostje in ozaveščenost glede trajnosti: Svojih gostov trenutno posebej ne ozaveščamo.
Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji: Sodelujemo s Turizmom Ljubljana in drugimi
akterji, ki delujejo v turistični branži, prav tako sodelujemo z lokalnimi ponudniki.
•

Kako lahko okrepimo trajnostno poslovanje v hotelu?

Obnova objekta? Objekt je bil obnovljen leta 2020.
Odpadki? V načrtu imamo uporabo ustekleničene vode v povratni embalaži namesto plastenk.
Energetska poraba? Oprema v sobah je nova in varčnejša.
Poraba vode? Mislim, da so že uveljavljeni ukrepi za varčnejšo porabo vode dovolj.
Čistila? V prihodnje nabava v večlitrski povratni embalaži.
Poslovanje z dobavitelji? Stremimo h kvaliteti in to se odraža tudi pri izbiri dobaviteljev.
Gostje in ozaveščenost glede trajnosti? Goste bomo začeli ozaveščati o trajnosti oziroma si
bomo to prizadevali.
Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji? Tudi v prihodnje bomo še naprej sodelovali z
destinacijo in drugimi akterji.

Priloga 3

Priloga 3: Intervju s predstavnikom hotela C
Lokacija izvedbe: osebno
Število sob v hotelskem podjetju: 22
Delovno mesto intervjuvanca: vodja hotela
Spol: moški
Starost: 42
Izobrazba: srednja šola
Datum izvedbe: 15. 6. 2020

•

V kolikšni meri je trajnostno poslovanje sestavni del poslovanja hotela?

Gradnja: Objekt je na novo zgrajen, primerno izoliran in v hotelu so nameščena troslojna okna,
ki omogočajo protihrupno zaščito, ohranjajo poleti hlad in pozimi toploto. Vrata hotela so drsna
na senzor.
Odpadki: Pri zbiranju odpadkov ločujemo po veljavnih predpisih. Torej plastiko posebej in
tako dalje. V našem hotelu ponujamo samo zajtrke, ker pa je v neposredni bližini gostinski
obrat, nosimo odpadno hrano tja, oni pa imajo sklenjeno pogodbo s podjetjem Biotera d.o.o.,
ki poskrbi za njen odvoz. Čistila uporabljamo na rinfuzo oziroma nam jo dobavljajo v
večlitrskih embalažah, ki nato prazno vrnemo njim, oni pa nam jo nato ponovno napolnijo.
Tako da odpadne embalaže čistil oziroma drugih škodljivih sredstev praktično nimamo. Svojim
gostom nudimo vodo v vračilnih steklenicah in tako skrbimo za čistejšo naravo.
Energetska poraba: V sobah so nameščene LED-sijalke, sam prižig pa je vezan na vstop gosta
v sobo. Sicer luči ostajajo ugasnjene. V skupnih prostorih so prav tako nameščene LED-sijalke,
vendar tam luči še niso na senzor. Je pa res, da imamo ob lepem vremenu dovolj naravne
svetlobe in takrat luči ugasnemo. Gostov posebej o pomenu trajnosti oziroma varčnejši porabi
ne obveščamo. Zaposleni pa so obveščeni in delujejo kot dober gospodar.
Poraba vode: V sobah so nameščene varčnejše armature, prav tako so v kopalnicah nameščeni
tuši z večstopenjsko ročko, ki porabijo manj vode. Imamo tudi večstopenjske kotličke v sobah.
V skupnih prostorih so prav tako nameščene varčnejše armature. Kot sem že prej omenil, gostov
posebej ne ozaveščamo o trajnejši rabi oziroma porabi vode. Tako kot pri varčnejši porabi
energije so zaposleni seznanjeni tudi pri porabi vode in ravnajo kot dober gospodar.
Čistila: Čistila hranimo v prostoru in omari, ki je za to namenjena. Po predpisanem sistemu
uporabljamo in čistimo hotel, tako da veliko manevrskega prostora nimamo. Uporabljamo
čistila, ki niso koncentrirana. Torej se jih porabi manj.

Priloga 3

Dobavitelji: Večino nabavljamo v Sloveniji, če je ugodnejše, pa tudi od lokalnega okolja.
Zaposlenih posebej ne ozaveščamo o pomenu trajnosti, ravnajo kot dober gospodar.
Gostje in ozaveščenost glede trajnosti: Prav posebej tega ne počnemo.
Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji: Sodelujemo s Turizmom Ljubljane in drugimi
akterji.
•

Kako lahko okrepimo trajnostno poslovanje v hotelu?

Obnova objekta? Hotel je nov in sproti skrbimo za njegovo vzdrževanje.
Odpadki? Skrbimo za ustvarjanje čim manj odpadkov.
Energetska poraba? Že imamo varčnejšo porabo oziroma rabo.
Poraba vode? Enako velja za vodo.
Čistila? Uporabljamo prepisane standarde.
Poslovanje z dobavitelji? Želja, da bi bili lokalni dobavitelji konkurenčnejši.
Gostje in ozaveščenost glede trajnosti? V prihodnje si tudi mi želimo ozaveščati svoje goste,
saj poznamo pomen in koristi trajnosti, a glede na trenutno situacijo, s katero se vsi hotelirji
soočamo, nam je v prvi vrsti pomembno, da imamo goste in da lahko delamo.
Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji? Že sodelujemo in tako si želimo tudi v
prihodnje.

Priloga 4

Priloga 4: Intervju s predstavnikom hotela D
Lokacija izvedbe: prek telefona
Število sob v hotelskem podjetju: 10
Delovno mesto intervjuvanca: vodja hotela
Spol: ženski
Starost: 25
Izobrazba: diplomirana organizatorica turizma
Datum izvedbe: 9. 6. 2020

•

V kolikšni meri je trajnostno poslovanje sestavni del poslovanja hotela?

Gradnja: Objekt je spomeniško zaščiten, zato so omejitve pri obnovi. Sicer pa smo objekt
obnovili, ga na novo prebarvali, prav tako okna in vrata.
Odpadki: Odpadke ločujemo po veljavnih predpisih v za to namenjene zbiralnike. Smeti nam
odvaža podjetje SNAGA. Skoraj nič nimamo odpadne hrane, kar pa jo je, jo dajemo med
biološke odpadke. Odpadno embalažo čistil in drugih sredstev ločujemo po predpisih. Gostom
ponujamo vodo v plastenkah.
Energetska poraba: V sobah in po hodnikih imamo nameščene senzorje. Svojih gostov in
zaposlenih o varčnejši porabi in rabi ne ozaveščamo. Še vedno je velika težava, ker se gostje v
hotelih obnašajo drugače kot doma.
Poraba vode: Za varčnejšo porabo vode nimamo kakšnih posebnih ukrepov, le to, da imamo v
sobah dvostopenjske kotličke za vodo. Prav tako o varčnejši porabi in rabi vode gostov in
zaposlenih posebej ne ozaveščamo.
Čistila: Ne uporabljamo bioloških čistil, ampak tista, ki jih naročimo prek spleta in so
ugodnejša. Sama hramba čistil je v za to namenjeni omari. Glede na veljavne predpise in razne
bolezni ne bomo začeli uporabljati bioloških čistil. Vsa čistila uporabljamo skladno s predpisi
in tako, da zagotavljamo standarde čistoče.
Dobavitelji: Naši dobavitelji nudijo kvaliteto in sodelujemo z ugodnejšimi, kar je za naše
poslovanje ključno.
Naši zaposleni ravnajo kot dober gospodar.
Gostje in ozaveščenost glede trajnosti: Za zdaj naših gostov ne ozaveščamo o trajnosti.

Priloga 4

Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji: Sodelujemo z destinacijo in drugimi akterji.
•

Kako lahko okrepimo trajnostno poslovanje v hotelu?

Obnova objekta? Ker je stavba spomeniško zaščitena, imamo omejitve, vsekakor pa bo tudi v
prihodnje vse odvisno od denarja, ki ga bomo imeli na razpolago.
Odpadki? Odpadke ločujemo in bomo tudi v prihodnje, vendar si bomo prizadevali, da jih
bomo ustvarili čim manj.
Energetska poraba? Nameščali bomo LED-sijalke in uporabljali varčnejšo elektronsko
opremo.
Poraba vode? Če bomo imeli sredstva, bomo v prihodnje namestili varčnejšo armaturo in v
skupnih prostorih namestili senzorje.
Čistila? Razmislili bomo o nabavi čistil v večlitrski embalaži, ki je vračljiva.
Poslovanje z dobavitelji? Zbirali bomo ugodnejše in kvalitetne dobavitelje.
Gostje in ozaveščenost glede trajnosti? Svoje goste želimo ozaveščati o pomenu trajnosti.
Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji? Še naprej bomo sodelovali z destinacijo in
drugimi akterji, saj so ključni za naše poslovanje.

Priloga 5

Priloga 5: Intervju s predstavnikom hotela E
Lokacija izvedbe: osebno
Število sob v hotelskem podjetju: 7
Delovno mesto intervjuvanca: vodja hotela
Spol: moški
Starost: 49
Izobrazba: ekonomist
Datum izvedbe: 16. 6. 2020

•

V kolikšni meri je trajnostno poslovanje sestavni del poslovanja hotela?

Gradnja: Objekt je novo zgrajen, izoliran in pri tem so uporabljena troslojna protihrupna okna,
vrata so na senzor.
Odpadki: Odpadke ločujemo po predpisih. Za odpadno hrano imamo sklenjeno pogodbo s
podjetjem Biotera d.o.o., saj hotel deluje poleg tratorije. Čistila ločujemo oziroma delujemo
skladno s predpisi. Svojim gostom nudimo vodo v vračljivih steklenicah.
Energetska poraba: V sobah so nameščeni senzorji, prav tako uporabljamo LED-sijalke, ki so
varčnejše in nudijo prihranek pri električni energiji. Svojih gostov posebej ne ozaveščamo.
Poraba vode: V sobah so nameščene navadne pipe, prav tako v skupnih prostorih, le kotlički
so dvostopenjski. Gostov posebej ne ozaveščamo.
Čistila: Čistila so spravljena v prostoru, ki je za to namenjen. Seznanjeni smo z ustrezno rabo
in porabo, saj moramo upoštevati predpise.
Dobavitelji: Sodelujemo z lokalnimi dobavitelji. Zaposlene bomo tudi v prihodnje ozaveščali
o pomenu trajnosti.
Gostje in ozaveščenost glede trajnosti: Trenutno gostov ne ozaveščamo o pomenu trajnosti.
Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji: Že sedaj sodelujemo z destinacijo in drugimi
akterji, ki so pomembni za naše poslovanje.
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•

Kako lahko okrepimo trajnostno poslovanje v hotelu?

Obnova objekta? Objekt je nov, v prihodnje si bomo prizadevali za skrbno vzdrževanje. Glede
na trenutno situacijo glede epidemije pa smo precej izgubili, pravzaprav celotna branža, zato je
veliko zastavljenih projektov trenutno padlo v vodo.
Odpadki? Tudi v prihodnje bomo odpadke ločevali in si prizadevali za čim manjše ustvarjanje
odpadkov.
Energetska poraba? Pri nakupu nove opreme, ki potrebuje električno energijo, si bomo
prizadevali za nakup varčnejše opreme.
Poraba vode? Če bomo imeli sredstva, bomo namestili varčnejšo armaturo.
Čistila? O varčnejši rabi čistil ne razmišljamo, saj moramo zagotavljati standard in da se naši
gostje počutijo domače in varni.
Poslovanje z dobavitelji? Še naprej si bomo prizadevali poslovati z lokalnimi dobavitelji
oziroma vsaj z dobavitelji na območju Slovenije.
Gostje in ozaveščenost glede trajnosti? Goste bomo ozaveščali o pomenu trajnosti in skrbi za
okolje.
Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji? Že zdaj sodelujemo z destinacijo in drugimi
akterji in želimo si, da bo tako tudi v prihodnje.
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Priloga 6: Intervju s predstavnikom hotela F
Lokacija izvedbe: osebno
Število sob v hotelskem podjetju: 20
Delovno mesto intervjuvanca: receptor
Spol: moški
Starost: 25
Izobrazba: gostinsko-turistični tehnik
Datum izvedbe: 6. 6. 2020

•

V kolikšni meri je trajnostno poslovanje sestavni del poslovanja hotela?

Gradnja: Hotel je obnovljen, tako zunaj kot znotraj. Hotel ima protipožarna in protihrupna
okna ter vrata. Uporabljeni so steklo, beton in les.
Odpadki: Odpadki se v kuhinji zbirajo ločeno ter odlagajo v za to namenjene vreče ter
zabojnike MOL-a. Odpadna hrana se odlaga v biološke smeti. Odpadna embalaža čistil se očisti
in ponovno uporabi za nova čistila ali zavrže v za to namenjene smeti.
Za vodo za goste v restavraciji uporabljamo steklene litrske steklenice, za goste v sobah imamo
steklenice za večkratno uporabo, uporabljamo »muzejsko vodo«, ki jo lahko gost tudi kupi
(seveda novo, v sobi je na ogled in si jo lahko prelijejo v steklene kozarce).
Energetska poraba: Razsvetljava v hotelu se upravlja na recepciji (tudi časovno), po
nadstropjih so senzorji. Uporabljamo varčne sijalke. Svoje goste in zaposlene ozaveščamo o
odlaganju brisač, varčevanju z vodo, o energiji pa nič posebnega. Zaposleni kar se da varčujemo
tako z vodo kot z energijo.
Poraba vode: Na WC-jih so nameščeni senzorji in gumbi za rahlo ali polno splakovanje. Gostje
so v sobah obveščeni o odlaganju brisač, varčevanju z vodo. Zaposleni kar se da varčujemo
tako z vodo kot z energijo.
Čistila: Zaradi koronavirusa manjša uporabo čistil v tem trenutku žal ni možna, saj je treba za
vsakim gostom temeljito počistiti in tudi razkužiti. Sicer so čistila shranjena v za to namenjenem
prostoru.
Dobavitelji: Večinoma sodelujemo z domačimi dobavitelji. Gostje so že s strani ekstranetov
obveščeni o trajnostnem načrtu. Ljubljana je trajnostno naravnana in sledimo tem smernicam
poleg lastnih. In tako si bomo prizadevali tudi v prihodnje. Uresničevanje naše trajnostne vizije
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pa je v veliki meri povezano z razpoložljivimi denarnimi sredstvi in pa prihodom gostov, ki so
prav zaradi koronakrize trenutno v manjšem obsegu, kot je to bilo pred še nekaj meseci. Dani
situaciji smo se morali čez noč prilagoditi.
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Priloga 7: Intervju s predstavnikom hotela G
Lokacija izvedbe: prek telefona
Število sob v hotelskem podjetju: 21
Delovno mesto intervjuvanca: vodja hotela
Spol: moški
Starost: 48
Izobrazba: diplomirani univerzitetni ekonomist
Datum izvedbe: 15. 6. 2020

•

V kolikšni meri je trajnostno poslovanje sestavni del poslovanja hotela?

Gradnja: Objekt je kulturno zaščiten, a obnovljen po predpisih, ki veljajo za takšne objekte.
Imamo troslojna protihrupna okna in nova steklena vrata.
Odpadki: Odpadke ločujemo po predpisih, za odvoz poskrbi podjetje Snaga. Za odpadno
embalažo čistil poleg ločevanja ne počnemo ničesar posebnega. Hrane v hotelu gostom ne
ponujamo, zato nimamo odpadne hrane. Gostom vodo ponujamo za zdaj še v plastenkah.
Vendar smo že v dogovoru s podjetjem za dobavo ustekleničene vode v vračljivi embalaži. Pri
shranjevanju umazanega perila smo se s čistilnico dogovorili, da namesto v plastične vreče
umazano perilo dajemo v za to namenjene košare.
Energetska poraba: Elektrika v sobah je vezana na kartico, torej ko gost vstopi v sobo, se luči
prižgejo, če je tema. Prav tako imamo nameščene LED-sijalke. Gostov in zaposlenih o varčnejši
porabi elektrike posebej ne ozaveščamo.
Poraba vode: V sobah so nameščeni dvoslojni splakovalniki za vodo – kotlički. Prav tako so
v sobah nameščene varčnejše pipe. Zaposleni in gostje niso posebej obveščeni o varčnejši rabi
in porabi vode.
Čistila: Čistila hranimo v za to namenjeni omari. Težko zmanjšamo porabo čistil, saj se držimo
predpisov in ne moremo si dopustiti, da naši gostje ne bi bili zadovoljni in se ne bi počutili
varne. Še posebej v tem času, ko so v veljavi še dodatni ukrepi. Čistila nabavljamo pri
dobaviteljih po potrebi.
Dobavitelji: Kolikor se le da, imamo dobavitelje iz Slovenije. Naši zaposleni so seznanjeni s
pomenom trajnosti. Gostov pa o tem ne ozaveščamo.

Priloga 7

Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji: Sodelujemo z destinacijo in drugimi akterji, ki
pripomorejo k našemu poslovanju.
•

Kako lahko okrepimo trajnostno poslovanje v hotelu?

Obnova objekta? Objekt je obnovljen in tudi v prihodnje si bomo prizadevali za redno
vzdrževanje objekta.
Odpadki? Odpadke ločujemo in tudi v prihodnje bo tako. Prizadevali si bomo za čim manjše
ustvarjanje odpadkov.
Energetska poraba? Nič posebnega, trenutno o tem ne razmišljamo.
Poraba vode? Več kot toliko ne moremo zmanjšati porabe vode.
Čistila? Razmišljamo o dobavi čistil v vračljivi embalaži.
Poslovanje z dobavitelji? Če je to ugodnejše, že trenutno sodelujemo z lokalnimi dobavitelji
oziroma vsaj takimi, ki delujejo na območju Slovenije.
Gostje in ozaveščenost glede trajnosti? Prizadevali si bomo za ozaveščanje gostov o trajnosti.
Sodelovanje z destinacijo in drugimi akterji? Že sedaj sodelujemo, tako da si bomo
prizadevali, da bomo tudi v prihodnje.

