
Skrb za okolje in spodbujanje širitve
programa trajnosti sta sestavna dela
poklicnih dejavnosti in vodenja enote
Turizem. Naš cilj je slediti in spodbujati
dobro trajnostno prakso, zmanjševati
vplive na okolje pri vseh naših
dejavnostih ter pomagati našim
strankam in partnerjem, da storijo
enako.
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Upoštevati in preseči vso veljavno zakonodajo, predpise in kodekse
ravnanja, kadar je to izvedljivo.
Vključiti upoštevanje trajnosti v vse naše poslovne odločitve.
Zagotoviti, da bodo vsi zaposleni v celoti seznanjeni z našo trajnostno
zavezo in se zavezali k njenemu izvajanju in izboljšanju.
Zmanjšati vpliv na trajnost vseh pisarniških in prevoznih dejavnosti.
Ozavestiti stranke in dobavitelje o naši zavezi k trajnostnem razvoju in jih
spodbuditi k sprejemanju trdnih praks trajnostnega upravljanja.
Pregledovati, letno poročati in si nenehno prizadevati za izboljšanje naše
trajnostne učinkovitosti.

Naša trajnostna zaveza temelji na naslednjih načelih:

Ozaveščamo in spodbujamo naše zaposlene k izvajanju bolj trajnostnih
poslovnih praks z obveščanjem in vključevanjem v uvajanja in redna
usposabljanja.
Uporaba papirja za recikliranje, časopisov, stekla, baterij, fluorescenčnih
žarnic, nizkoenergijskih žarnic ter žarnic z dolgo življenjsko dobo,
pločevink in kartuš.
Za brošure uporabljamo recikliran papir.
Zmanjšujemo porabo papirja tako, da tiskamo obojestransko.
Če je mogoče, uporabimo elektronsko pošto, da zmanjšamo porabo papirja.
Poskrbimo za ponovno uporabo ali recikliranje pisarniških odpadkov,
kolikor je to mogoče, vključno s papirjem, računalniškim materialom in
odvečno opremo.
Uporabljamo pravilnik o "izklopu" za pisarniško osebje za izklop
računalniške opreme in tiskalnikov, kadar jih ne uporabljajo.
Zapiramo pipe na umivalnikih.
Spremljamo porabo električne energije in vode.
Ugašujemo nepotrebne luči.
Zmanjšujemo porabo energije pisarniške opreme z nakupom energetsko
učinkovite opreme in z rednim vzdrževanjem.
Zmanjšujemo uporabo škodljivih čistilnih kemikalij in uporabljamo raje
okolju prijazne nadomestne izdelke, kadar koli je to mogoče.
Spodbujamo zaposlene, da bi v službo prišli peš, s kolesom ali z javnim
prevozom.

Z naslednjimi ukrepi si prizadevamo, da bi odgovorno zmanjšali svoj
vpliv na okolje:



Za udeležbo na sestankih, izobraževanjih, seminarjih ali obiskih lokacij se
sprehodimo, kolesarimo in/ali uporabljamo javni prevoz, razen v izjemnih
okoliščinah, kadar so alternative nepraktične in/ali stroškovno omejene.
Izogibamo se fizičnega potovanja na sestanke in ostalih srečanj, ko so na
voljo alternativne možnosti pogovora, npr. uporaba telekonference,
videokonference ali temu namenjenih programov in tehnologij, in
uporabljamo učinkovit časovni razpored srečanj v izogib večkratnim
sestankovanjem ter potovanjem. (Te možnosti so sicer energetsko
učinkovitejše, vendar ne prinesejo koristi rednim stikom s strankami in
partnerji!)
Zmanjšujemo potrebo po potovanju naših zaposlenih tako, da podpiramo
alternativne delovne ureditve, vključno delo od doma.
Za spremljanje vpliva na okolje (ogljični/okoljski odtis) bomo uporabljali
shemo beleženja emisij za poslovna potovanja.

Posebej smo pozorni na naslednja področja:
 Potovanja in sestanki1.

Izvajamo prostovoljno delo z lokalno skupnostjo in/ali okoljskimi
organizacijami ter doniramo za nadomestitev emisij ogljika iz naših
dejavnosti.
Zagotavljamo, da vsi sodelavci, ki jih zaposlimo, v svojih nasvetih za stranke
upoštevajo vprašanja trajnosti.
V vse naše predloge za stranke vključujemo kopijo naše zaveze trajnostnega
razvoja in jih tako k le-temu tudi spodbujamo.
Spodbujamo goste k raziskovanju lokalnih zanimivosti z javnim prevozom,
s kolesom ali peš in jim posredujemo informacije o sprehajalnih in
kolesarskih poteh, o izposoji koles ter zasebnih in avtobusnih/železniških
prevoznikih na recepciji. Pri ponudnikih namestitev smo zagotovili
sprehajalne karte za lokalne znamenitosti.

2. Delovne prakse in svetovanje strankam

Vnašem podjetju zagotavljamo dobre delovne pogoje. Spoštujemo nacionalno in
mednarodno zakonodajo na področju dela in človekovih pravic. Zaposleni imajo
redne programe izobraževanja in usposabljanja ter se zavedajo politik, ciljev in
ukrepov trajnostnega razvoja podjetja.

3. HR zaveza



V naši enoti se zavedamo, da z nakupom lokalnih dobrin in storitev prispevamo k
dobremu počutju lokalne skupnosti. Naša nakupna zaveza zato daje prednost
lokalnim proizvodom, pa tudi okoljsko odgovornim izdelkom in izdelkom s
certifikati o trajnosti (pravična trgovina, ekološki izdelki, FSC itd.).

4. Nabavna zaveza

Posodabljamo svojo spletno stran z zelenimi podatki o potovanjih, kot so
lokalni najem koles, priporočila in nasveti za odgovornega popotnika,
obiskovalca, občana ...
Pripravljamo in objavljamo nasvete za turistične ponudnike o zmanjšanju
porabe energentov, reciklaži in up-ciklaži, o povezovanju in sodelovanju v
Zeleni verigi dobaviteljev ...
Nadaljujemo z zmanjšanjem naše porabe energije v poslovnih prostorih za
10%.
Zmanjšujemo porabo vode za 10% tako, da nadaljujemo s prilagajanjem
naprav za varčevanje z vodo v sanitarijah.
Sodelujemo v projektih lokalne skupnosti.
Spodbujamo nakupe pri lokalnih ponudnikih (Katalog lokalnih
ponudnikov).

5. Projekti v teku

Namen ukrepov je spodbujati trajnostni razvoj in s tem zmanjšati
vplive naše dejavnosti in turizma na okolje. Pri tem pričakujemo, da
se nam pri upoštevanju in ozaveščanju teh načel pridružijo tudi naši
partnerji in dobavitelji.
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