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Inves�cija v energetsko sanacijo Hotela Rute***
Glavni cilj/namen operacije:

Povečanje energetske in snovne učinkovitos� objekta

V Hotelu Rute smo dotrajano stavbno pohištvo (skupaj 35 kosov) zamenjali z novimi sodobnimi tro-slojno 
zastekljenimi okni. Okna imajo toplotno prehodnost zasteklitve U=0,5W/m2K. Dodatno smo toplotno 
izolirali celoten objekt / names�li dodatni sloj toplotne izolacije – fasadni sistem premium Dalma�ner 

debeline 12,5cm, na podstrešni pa dodatno 30cm izolacije.

Ker želimo varčeva� z vodo smo prenovili kopalnice, names�li varčne pipe, vkopali rezervoar za deževnico 
prostornine 32m3, mu vgradili hidrofor in filtre, da lahko uporabljamo deževnico tako v pralnici kot v 

varčnih kotličkih hotelskih kopalnic. Potratne tuš prhe in pipe smo zamenjali s takimi, ki porabijo manj 
vode.

Za pripravo tople sanitarne vode predvsem v poletnih mesecih smo na streho Hotela Rute dodatno vgradili 
sistem s sončnimi sprejemniki energije (vakuumski) površine 55m2 – kar je 36 panelov.

Za potrebe ogrevanja smo vgradili toplotno črpalko voda/voda in izdelali vr�ne z globino 60 m. V hotelskih 
sobah in skupnih prostorih smo vgradili lokalne rekuperatorje za potrebe prezračevanja.

Po objektu smo starejše žarnice in ponekod sijalke oz. sve�la zamenjali z energijsko učinkovi�mi LED 
sijalkami oz. sve�li. Gre za zamenjavo 154 kosov luči. Sve�lka LED namreč porabi tudi do 40-krat manj 

električne energije kot primerljivo svetla navadna ali halogenska žarnica. Poleg tega je njena življenjska 
doba do 1000-krat daljša.

Porabo odpadkov zmanjšujemo predvsem z zmanjšanjem embalaže. Povečevali smo nakup lokalnih 
izdelkov. Kupujemo manj pripomočkov za nastanitveno dejavnost in prehrano v ločenih embalažah in 

težimo k nabavi surovin, ki jih je mogoče ali servira� odprte ali pa večkrat uporabi�, odvisno od namena 
uporabe. Nakupili smo koše za ločeno zbiranje odpadkov in o ustreznem ločevanju tudi seznanili goste. 
Manjše koše za ločevanje odpadkov smo names�lo v sobe in hodnike ter skupne prostore. Zunaj smo 

postavili 1 koš za ločeno zbiranje. Ob hotelu imamo tudi nov kompostnik.

Izvedene inves�cije bodo objektu zvišale razred energetske učinkovitost, zmanjšale porabo pitne vode in 
omogočile zmanjšanje obstoječe količine odpadkov.

Varujemo okolje zato tudi gosta spodbujamo naj ločuje odpadke, naj sam dnevno odloča o pogostos� 
menjave posteljnine in brisač (s čimer posredno vpliva na koriščenje količine vode in pralnih sredstev), naj 

varčuje z elektriko, ogrevanjem, naj ugasne luč, televizijo, če jo ne potrebuje.


