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Sporočilo za medije         Za objavo! 
 
 

Podprite ekološki projekt Hostla Tresor v Ljubljani 
Bo Youth Hostlu Tresor uspelo pridobiti £5.000,00  za izvedbo trajnostnega projekta sredi zelene Ljubljane? 
 
Hostel Tresor je prvi Slovenski hostel, ki sodeluje na natečaju »HI Sustainability Fund«. Natečaj, ki poteka že četrto leto 
zapored, deluje po crowdfunding principu, kjer se lahko gostje, ki bivajo v hostlih mreže Hosteling International odločijo, da 
majhen del cene nočitev namenijo skladu za financiranje ekoloških in trajnostnih projektov. 
 
Sklad je v zadnjih treh letih financiral projekte iz 9 različnih držav v skupni vrednosti 130.000€, letos pa se bo med 
najboljše 3 projekte razdelilo najmanj 21.000€. 
 
V Hostlu Tresor se projektu v sodelovanju s Popotniškim združenjem Slovenije priključujemo v skladu z našo novo vizijo 
»Eco TresorT« in poslanstvom, ki v središče ponudbe in delovanja hostla postavlja trajnostne principe, ukrepe in ponudbo. 
V valu globalne in lokalne turistifikacije, ne želimo biti del problema, temveč izničiti negativne učinke na okolje in družbo ter 
postati zgleden primer dobrega in odgovornega delovanja v turizmu. 
 
Glavni cilj »HI Sustainability Fund« natečaja je zniževanje izpustov CO2, vendar pa menimo, da morajo trajnostna podjetja 
delovati odgovorno tako do narave, kot tudi do družbe in do svojih zaposlenih. S to mislijo smo, za razliko od ostalih 
prijavljenih projektov, zastavili sveženj ukrepov, ki razširjajo svoj okvir onkraj mej osnovne ekologije.  
 
Predvideni ukrepi: 
 

 Menjava starih žarnic za najnovejše LED svetilke. Stare žarnice se reciklira na DIY delavnicah. 

 Prenehanje prodaje vode v plastenkah, ki se menjajo s steklenicami za večkratno uporabo. Razlika med nabavno 
in prodajno ceno gre v trajnostni sklad za nadaljnje trajnostne naložbe. 

 Nabava transportnega kolesa za potrebe dostave in transporta prtljage do železniške postaje.  

 Nabava mestnih koles, za uporabo zaposlenim v hostlu in gostom. 

 Izdelava zeliščnega vrta na strehi in postavitev dveh panjev. 

 Uvedba rednih izobraževanj in delavnic za edukacijo gostov in lokalnega prebivalstva na temo trajnosti, ter 
uvedba ECO-centa (del cene nočitve lahko gostje namenijo trajnostnim investicijam, ki jih predlagajo in izglasujejo 
sami) 

 
Ocenjujemo, da bomo na letni ravni z vsemi ukrepi zmanjšali izpust CO2 za 31166kg, ter bistveno prispevali k trajnostni 
izobrazbi naših gostov in okolice, sicer pa si lahko naš celoten projekt ogledate tukaj. 
 
Letos bo zmagovalca poleg strokovne komisije določilo tudi javno glasovanje, zato vas pozivamo, da nas podprete s 
svojim glasom in nam s tem omogočite večjo možnost za pridobitev dodatnih sredstev za izvedbo projekta. Svoj glas 
lahko oddate na HI Blogu: http://ow.ly/uz2P304UKgP.   

 

 
Dodatne informacije:  
 
Youth Hostel Tresor 
Rok RAMSAK, vodja projekta 
G: 070 553 546 
E: ramsak88@gmail.com  

Popotniško združenje Slovenije 
Igor JURIŠIČ, predsednik  

G: 041 738 094 
E: info@youth-hostel.si  
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