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Poslanstvo in vizija
 Šolski hotel Astoria je učni center za študente hotelirstva in turizma,

povezan z znanjem in razvojem turizma ter vpliva na vsebino in kakovost
trajnostne ponudbe Bleda.
 Naš cilj je postati prepoznavno hotelsko kulinarično središče, zazrto v
znanje, z učnim centrom za študente ter s konstruktivno odgovornim in
spoštljivim odnosom do naravnega, družbenega in kulturnega okolja.
Zavedamo se, da trajnostno poslovanje ni le naša odgovornost do okolja
ampak tudi naša prednost.
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Vzorčni

hotel
 Hotel in tržna dejavnost : realizira 24.000 nočitev in 1.900.000 eur
prihodkov, 30-35 zaposlenih
 Hotel in izobraževalna dejavnost: 7.000 ur obveznega PRI + 3.000 –
5.000 PRI, vaje in projekti študentov ( športni in protokolarni dogodki)
 I. faza obnove 2005/2006 : 48 hotelskih sob in konferenčna
infrastruktura
 II. Faza obnove september 2011: 24 hotelskih sob, hotelska kuhinja in
restavracija, šolska kuhinja in učilnica strežbe ter predavalnica, velnes in
garaža
 Arnold Rikli “Voda je seveda koristna, še bolj zrak in največ svetloba”
velnes hotela Astoria

EU MARJETICA
Energija: elektrika iz obnovljivih virov, do 50%, učinkovitost
ogrevalnih kotlov, klimatske naprave z energijsko učinkovitostjo vsaj
razreda B, izolacija oken, izklapljanje gretja, klime, luči,savne s
časovnik stikalom,…
Hotel Astoria: 100% zelena elektrika,uporaba plina, solarna energija za
ogrevanje v prehodnem obdobju ter za ogrevanje sanitarne vode in
bazena, pametne hotelske sobe – sistem elektronskih ključavnic,
daljinsko ogrevanje in izklapljanje, LED svetila ( -40% energije),
električna polnilnica v garaži, senzorji svetlobe v javnih delih hotela in
konferenčnih dvoranah ( prihranek do 50 %), energijska učinkovitost
strojev in naprav je razreda A, redno vzdrževanje


Poraba energije v hotelih

Hlajenje 27%
Razs vetljava 23%
Drugo 13%
Ogrevanje pros torov 11%
Pis arniš ka oprem a 7%
Ventilacija 7%
Refrigeracija 6%
Ogrevanje vode 5%
Kuhanje 1%

Voda: izbira vodnega vira z majhnim vplivom na okolje, pretok vode
iz pip in tušev, varčevanje z vodo v kopalnicah in straniščih, zalivanje
rastlin in vrtov po sončnem zahodu, čiščenje odpadnih voda, pranje
perila, čiščenje odpadne vode,..
Hotel Astoria:uporaba deževnice za sanitarne kotličke in zalivanje pipe z
nizko pretočno glavo, interna pralnica, ki deluje na hladno vodo,
prilagodljivo menjavanje brisač, posteljnine ( obvestila gostom o
okoljski politiki hotela)
 Čistilna sredstva: ekološka in okolju prijazna, usposabljanje osebja
Hotel Astoria: uporaba ekoloških in okolju prijaznih čistil, pametna
uporaba( dozirniki), uporaba ekoloških barv in lakov za notranje
prostore
 Odpadki: ločevanje odpadkov, nevarni odpadki, prevoz odpadkov,
izdelki za enkratno uporabo
Hotel Astoria: ločevanje odpadkov ( predstavljajo zaposleni in gosti ( koši
za smeti, smetarnik) kompostnik, embalaža pri zajtrkih, pijača v
steklenicah, prepoved uporabe izdelkov za enkratno uporabo
 Druge storitve: kajenje, javni prevoz
Hotel Astoria: odvajanje od kajenja –zaposleni, kolesa za goste
brezplačno, povratne steklenice, zbiranje zamaškov, uporaba izdelkov
z ekološko oznako (nabava in sodelovanje z lokalnimi proizvajalci,
skupnostjo in MIC-i)


Zelena ekipa hotela Astoria

Ekološki management nosi odgovornost za trajnost poslovanja,skrbi za
aktivnosti na področju izobraževanja in osveščanja ter spodbujanja
vseh zaposlenih in študentov:
 Oblikovanje skupine s predstavniki posameznih oddelkov ( kuhinje,
gospodinjstva, vzdrževanja, recepcije in prodajne službe, šole)
 Interno komuniciranje o problematiki in predstavitev načrta
trajnostnega poslovanja zaposlenim ( spodbujanje sodelovanja in
povratne informacije o rezultatih)
 Načrt izobraževanja (notranjega in zunanjega) za zaposlene, ki svoje
znanje posredujejo študentom
 Sodelovanje z ostalimi okoljskimi skupinami (IEDC, TNP)
 Obveščanje gostov preko hotelskih informacij, spletne strani in
produktov ( zeleni večeri, info zelene točke, domači zajtrki, predlogi
naših gostov, izkušnja za gosta, ki krepi njegovo ekološko
odgovornost, dodana vrednost storitvi).
 Monitoring: spremljanje stroškov energije in ekonomske uspešnosti
( na dolgi rok), izbor dobaviteljev, uporabljajo manj embalaže
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