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Program ukrepov okoljske politike

Uvod
V dokumentu Okoljska politika smo zapisali zaveze za ohranjanje naših naravnih bogastev po
naslednjih področjih:

zakonodaja
obveščanje
javnosti

dobavitelji
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okoljske
politike

spremljanje

prihodnost
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Za uresničevanje v Okoljski politiki opredeljenih zavez bomo izvajali v tem dokumentu navedene
ukrepe po posameznih okoljskih področjih. Za uresničevanje in izvajanje ukrepov je zadolžen okoljski
upravitelj – Jože Duh.

Ukrepi
1.ENERGIJA
Ukrepi na področju energije so naslednji:
A) SPREMLJANJE PORABE ENERGIJE – mesečno spremljanje porabljene energije v družbi.
B) VARČEVANJE Z ENERGIJO:
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a. Uporaba ustreznih materialov, aparatov, stavbnega pohištva, opreme…, ki zagotavljajo
manjšo porabo energije (npr.: varčne žarnice, ustrezni ogrevalni kotli, ustrezno izolirana
okna, naprave energijskega razreda A…).
b. Zagotavljanje rednega vzdrževanja in servisiranja aparatov in opreme, kar omogoča
optimalno rabo energije le-teh.
c. Uravnavanje porabe energije (avtomatsko uravnavanje temperature, prižiganje in ugašanje
luči, fenov na senzor, samodejno ugašanje luči, klimatizacije v praznih sobah…).
d. Obveščanje in osveščanje zaposlenih in gostov o upoštevanju ukrepov za varčevanje z
energijo (npr.: zapiranje oken v klimatiziranih prostorih, ugašanje luči, aparatov…).
C) ZAGOTOVITEV USTREZNIH VIROV ENERGIJE:
a. Uporaba kurilnega olja ustrezne kvalitete.
b. Izvedba nadaljnjih korakov za pridobitev čim večjega deleža energije iz obnovljivih virov
(ustrezna struktura virov nabavljene električne energije, vgradnja dodatne toplotne
črpalke, sončna elektrarna…).

2.VODA
Ukrepi na področju vod so naslednji:
A) SPREMLJANJE PORABE VODE – mesečno spremljanje porabljene vode v družbi.
B) VARČEVANJE PRI PORABI VODE:
a. Uporaba ustrezne - varčne vodoinštalacijske opreme (pipe in tuši z ustreznim pretokom
vode, pisoarji, pralni stroji, pomivalni stroji…).
b. Obveščanje in osveščanje zaposlenih in gostov na upoštevanje ukrepov za varčevanje z
vodo (pazljivost pri rabi vode, zmanjševanje količin perila za pranje…).
c. Uporaba deževnice (za zalivanje rož).
C) ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA VODE:
a. Obveščanje in osveščanje zaposlenih in gostov o tem, kaj ne spada v odtok.
b. Zadostno število mest za odlaganje odpadkov.

3.ČISTILNA

SREDSTVA
RAZKUŽEVANJE

IN

SREDSTVA

ZA

Ukrepi na področju čistil in razkužil so naslednji:
A) UPORABA USTREZNIH SREDSTEV ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE:
a. Povečanje uporabe čistil in razkužil, ki so bolj prijazna okolju (čistila z eko certifikatom,
čistila na naravni osnovi).
B) OMEJENA UPORABA RAZKUŽIL, MOČNIH ČISTIL IN PESTICIDOV – uporaba le-teh le v
nujnih in zakonsko predpisanih primerih.

4.ODPADKI
Ukrepi na področju odpadkov so naslednji:
A) LOČENO ŽBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV
Terme Dobrna d.d.
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a. Dogovorjen ločen odvoz posameznih skupin odpadkov (papir, steklo, plastika, organski
odpadki, ostali odpadki…).
b. Urejena ustrezna infrastruktura za ločeno zbiranje odpadkov gostov in zaposlenih.
B) OMEJEVANJE NASTAJANJA ODPADKOV:
a. Zmanjšanje uporabe plastične embalaže (izločitev proizvodov za enkratno uporabo: mila,
šamponi, jedilni pribor, plastični kozarci, jogurti v lončkih, namazi v embalaži za enkrat…).
b. Obveščanje in osveščanje zaposlenih in gostov o skrbi za omejeno nastajanje odpadkov
(printanje nepotrebnih dokumentov, uporaba plastenk…).
c. Ponovna uporaba rabljenega tekstila, pohištva in odprodaja odpisanega pohištva.

5.DRUGE STORITVE
Ukrepi na področju drugih storitev so naslednji:
A) PREPOVED KAJENJA
B) ZMANJŠEVANJE UPORABE AVTOMOBILOV:
a. Spodbujanje gostov k uporabi javnega prevoza oz. prevoza v večjih skupinah.
b. Organiziran prevoz za naše goste (program Lepo je biti upokojenec).
c. Spodbujanje zaposlenih k uporabi javnega prevoza, skupinskega prevoza na delo oz.
prihoda na delo peš ali s kolesom.
C) OKOLJSKO IZOBRAŽEVANJE IN KOMUNICIRANJE:
a. Ekološko obarvane delavnice za otroke.
b. Vključevanje okoljskih tem v animacijski program (gozdna učna pot…).
D) SPODBUJANJE PONOVNE UPORABE
a. Uporaba baterij za ponovno polnjenje.
b. Vključevanje čim več povratne embalaže.
E) VKLJUČEVANJE LOKALNIH PROIZVODOV IN EKOLOŠKO PRIDELANE HRANE V
PONUDBO

6.SPLOŠNO UPRAVLJANJE
Ukrepi na področju splošnega upravljanja so naslednji:
A) USPOSABLJANJE IN OBVEŠČANJE ZAPOSLENIH
a. Seznanitev zaposlenih s sprejeto okoljsko politiko in programom ukrepov ter njihovimi
zadolžitvami povezanimi s tem področjem.
b. Zbiranje in spodbujanje zaposlenih za podajanje predlogov in pobud s področja okoljske
politike.
B) OBVEŠČANJE GOSTOV
a. Zagotovitev vsestranske informiranosti gostov o naši okoljski politiki in ukrepi povezanimi
z izvajanjem le-te.
b. Spodbujanje in zbiranje pobud, predlogov in idej gostov za izboljšanje na tem področju.
C) UPORABA ZNAKA EKO MARJETICA
D) SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO:
a. Zbiranje odpadnega papirja za lokalno šolo.
b. Zbiranje tonerjev za lokalno šolo.
c. Sodelovanje pri razvoju lokalne ponudbe eko izdelkov in hrane (eko tržnice, sejmi).
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