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Primeri dobre prakse

Razpršeni
hotel

Hotel
Park

Čebelja
pot

Razpršeni
hotel?

Razpršeni hotel Konjice
• Obnovljena zgradba kulturne dediščine (dvorec Trebnik)
– nova uporaba
• Vse sobe 100 % prilagojene invalidom (gibalno ovirani)
• Inovavativni poslovni model – turistična kooperativa
• Učinkovito izkoriščanje praznih prostorov fizičnih in
pravnih oseb
• Enota Ranč
• Stara kmetija obnovljena z rabljenimi materiali
• Notranja oprema – obnovljeno pohištvo stare
kmetije + obnovljeno pohištvo iz re-use centra
• Kmetovanje po načelu permakulture
• Ponudba jedi in pijač – od vil do vilic 0 km
• Les
• Konji

Hotel Park, Urbani & Zeleni

Hotel Park, Urbani & Zeleni

Posebna pozornost
krajinskim parkom

Sveže jedi iz domačega
okolja, brezplačna
jutranja joga pod
krošnjami dreves ali
popoldansko branje v
knjižnici na prostem

Skrb za manjšo porabo
energentov

Voda je eden glavnih
virov obstoja, zato
zmanjšali njeno porabo in
s tem tudi porabo čistil

Ločevanje odpadkov in
skrb za njihovo reciklažo

Ponudba domačih jedi in
napitkov, pripravljenih iz
lokalnih produktov

Skrb, da je odpadne
hrane čim manj

Odpadnih mil ni več,
nameščene dozirnice

Spodbujanje gibanja,
hoje in kolesarjenja. Tudi
med zaposlenimi

Usmerjenost v električna
vozila namesto klasičnih
na naftna goriva, njihovi
imetniki dobijo dodatne
ugodnosti

Raba recikliranega papirja
in naravnih materialov,
kjer je možno

Ozaveščanje gostov in
hvaležnost za vsak njihov
prispevek

Vsem gostom, ki prispejo
z vlakom, 15% eko
popusta

Vsem gostom možnost
izposoje električnih vozil
pri partnerju Avantcar.

Brezplačni prenos
aplikacije za iskanje
električnih
polnilnic ChargeJuice.

Čebelja pot za samooskrbo MO Ljubljana
• V Ljubljani se zavedajo pomena opraševalcev za zeleno mesto,
zato so leta 2015 odprli Čebeljo pot. Zanjo je MOL prejela
nagrado URBACT za dobro prakso.
• v svoji strategiji razvoja podeželja MOL poudarja pomen
kakovostne hrane in lesa za samooskrbo ter njune sonaravne
pridelave, k čemur naj bi prispevalo povečanje čebelarstva tako
na podeželskih kot urbanih območjih občine.
• Za umeščanje čebelarjenja v urbani prostor je mesto poskrbelo s
posebej za ta namen oblikovanimi čebelnjaki in stojišči za
panje. Poleg fizičnih posegov v prostoru in ukrepov pri
vzdrževanju zelenih površin so za spodbujanje čebelarjenja
ključne izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti.
• Čebelja pot je dober primer sodelovanja med čebelarji,
prebivalci, zasebnimi podjetji in mestno upravo, ki združujejo
naravno in kulturno dediščino, kulinariko, obiske panjev in
mestne zelene površine kot tudi trinajst teras nad mestom, kjer
domujejo mestne čebele.
• Več: https://www.ljubljana.si/sl/mojaljubljana/podezelje/cebelja-pot/

Cilji:
• razvoj čebelarstva na širšem območju Mestne
občine Ljubljana (izobraževanje čebelarjev,
nudenje pomoči za razvoj dejavnosti,
sofinanciranje delovanja petih čebelarskih
društev)
• čebelarjenje v urbanem središču (varnost,
ozaveščanje in izobraževanje meščanov o pravilih
čebelarjenja v urbanem prostoru)
• novi turistični produkti s predstavitvijo naravne
in kulturne dediščine, povezane s čebelarjenjem
v mestu
• razvoj novih urbanih čebelnjakov in čebeljih
stojišč

Več: CircE seminar “Local glance” – krožno
gospodarstvo iz vidika lokalnih oblasti
•

Jana Apih, Goodplace, Zelena shema slovenskega turizma

•

Petra Križan, Turizem Ljubljana, Zelene nabavne verige

•

Aleš Zidar, LAS med Snežnikom in Nanosom, Projekt sodelovanja, Razpršeni hotel

•

dr. Marinka Vovk, ustanoviteljica Repair Cafe v Sloveniji, Repair Cafe v občini Vojnik

•

Igor Kos, WCYCLE inštitut, Projekt Wcycle Maribor

•

Edi Kraus, Generalni direktor Aqafil, Aquafil integracija krožno-gospodarskega sistema

•

Teo Bunta, Zavod Zadihaj, – Izzivi trajnostne urbane mobilnosti

•

Jošt Šmajdek, Javni holding Ljubljana, Predstavitev kartice Urbana

•

Hotel Park – Urban in zelen koncept, Urša Malovrh, direktorica hotela

•

Inštitut za celulozo in papir, Strateški projekt Cel.krog, Mateja Mešl, direktorica

•

Center ponovne uporabe in Repair Cafe Ljubljana, dr. Marinka Vovk, Director

•

RCERO Ljubljana, Igor Petek, pomočnik direktorja

Več: Mesta in
krožno
gospodarstvo

• Čebelarstvo in čebelja pot v
Ljubljani_Nataša Jazbinšek
Seršen

• Partership for a Green
Economy_Janja Kreitmayer
McKenzie
• Poziv za prenosna
omrežja_Kristijan Radojčić
• Prehod urbane regije v krožno
gospodarstvo_Igor Kos
• Prenova in oživitev stanovanjske
soseske Planina_Sanja Kožman
• Quo Vadis, Europa_Kai Boehme
• Thinking Circular Acting
Local_Francesca Miazzo

