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Edini hotel s Starscapes® zvezdnim planetarijem v Evropi 
V Four Points by Sheraton Ljubljana, je v četrtek, 17. septembra, 2015, potekala 
novinarska konferenca na temo opazovanja zvezd in predstavitev novega virtualnega 
planetarija v hotelu ter astronomski pogled v zvezde za novinarje z Matejem Mihelčičem, 
urednikom astronomske Revije Spika. 

Four Points Ljubljana v sodelovanju s Starscapes® Artists Illusionists ZIMA ponuja poseben 
paket prenočitve v sobi z virtualnim planetarijem. Dogodek je z zvezdno obarvanim programom 

otvorili Aleksander Mežek z Akademikoma.  

V pozdravnem nagovoru je direktor hotela Aleksander Valentin izpostavil pomen prilagajanja 
podjetij z inovativno ponudbo. Opozoril je, da mora imeti podjetje jasno vizijo, za sklepanje 

poslov pa so najbolj pomembni osebni stiki, ki jih tkemo z našimi gosti.  

V nadaljevanju sta Nataša in Niki ZIMA predstavila koncept virtualnega planetarija in opisala 

potek implementacije ter kako so se hudomušne sanje o steklenem stropu v svoji spalnici, skozi 

katerega bi lahko opazoval nočno nebo, razvile v življenjsko priložnost. 

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons je te sanje spremenil v resničnost in postal edini hotel v 
Evropi, kjer boste lahko po novem zrli v Starscapes® zvezde vse leto. Virtualni planetarij v 

hotelu prepričljivo ustvari iluzijo pravega pogleda v nebo, kakršnega lahko še vidimo v jasni temni 

noči visoko v gorah.  

Prisotni novinarji so ob obisku sobe doživeli nebeški pogled, ki ga zlepa ne bodo pozabili.  

V hotelu se zavedamo, da z našim delovanjem vplivamo na naravno okolje, zato spodbujamo 
akcije za ohranjanje narave. S projektom želimo opozoriti na problem svetlobnega onesnaženja v 
Sloveniji, zato smo pripravili Novinarsko opazovanje zvezdnega neba z Matejem Mihelčičem, 
urednikom astronomske revije Spika. Spoznali smo se z ozvezdji, galaksijami ter pojavom 

svetlobnega onesnaženja.  

Svetlobno onesnaženje – Aktivni za jutri! 
Svetlobno onesnaženje je pojav, ki nastane, ko povečamo količino svetlobe v okolju z umetnimi 
viri svetlobe. Lahko ga definiramo tudi kot nekontrolirano uhajanje svetlobe iz umetnih virov izven 
cilja osvetlitve.  
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Posledice so žarenje nočnega neba nad mesti, bleščanje, vsiljena svetloba, zmanjšana nočna 
vidljivost in nepotrebno trošenje energije. Končna posledica je vedno bolj osvetljeno nočno nebo, 
posledično izginjanje zvezd in izginjanje noči kot naravne danosti. Svetlobno onesnaževanje 
negativno vpliva na biosfero, moti selitve ptic, ogroža kolonije netopirjev, moti gnezdenje želv ter 
ogroža številne vrste žuželk.  
 
Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons si prizadeva zmanjšati porabo električne energije 
za 15 - 25%. Za svoje delovanje uporablja svetila višje učinkovitosti, kot so kompaktne 
fluorescenčne žarnice CFL in LED diode, kar neposredno vpliva na porabo in zmanjševanje 
emisij. S tem se tudi zmanjša obremenitev klimatskih naprav, saj ne proizvajajo toliko toplote kot 
tradicionalne žarnice. 
 
Projekti Four Points by Sheraton Ljubljana na področju okoljske odgovornosti 
Hotel v največji možni meri vgrajuje načela trajnostnega razvoja v svoje poslovanje, v izdelke, 
storitve in vsebine. Okoljske cilje Four Points by Sheraton Ljubljana tesno povezuje z dnevnim 
delovanjem in izvaja številne dejavnosti za zmanjševanje porabe energije.  Hotel v svoje 
poslovanje že vključuje številne okoljske programe: 
 
 

 30 / 20 do 20: Cilj hotelske verige Starwood je zmanjševanje porabe energije za 30% in 
porabe vode za 20% v vseh svojih hotelih do 2020. 

 Prehranjuj se lokalno, misli globalno / »Eat local, think global«: Trajnostni razvoj na 

področju gostinskih storitev. 
 Izberi zeleno pot / »Make a green choice«: Hotel je zavezan k odgovornemu ravnanju z 

okoljem. Ta operativna iniciativa omogoča gostom, da se ne odločijo za polno 
gospodinjsko storitev v namen varčevanja z energijo in vodo. 

 Donatorstvo za otroke / »Check out for children«: Sodelovanje z Unicefom. 
 Solarni program verige Starwood V letu 2014 je hotelska veriga sklenila partnerstvo z 

NRG Energy, da bi implementirala solarne tehnologije v svojih hotelih. 
 Minimizacija odpadkov, recikliranje. 
 Zeleno gospodinjstvo / »Green housekeeping«.  
 Ozaveščanje zaposlenih. 
 Prakse trajnostnega razvoja v okviru MICE segmenta. 
 Uvedba kogeneracije. 

 
Partner projekta: Starscapes® Artists Illusionists ZIMA 
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O blagovni znamki Four Points by Sheraton 

Izkusite pametno potovanje. Z več kot 200 hoteli v več kot 30-ih svetovnih državah, lahko vsak 
popotnik najde brezčasen stil in udobje z edinstveno storitvijo in vsem, kar mu največ pomeni. Od 
Santiaga do Šanghaja, od Milana do Milwaukee-ja, hotele Four Points je mogoče najti v velikih 
urbanih središčih, ob letališčih, v predmestju in v neposredni bližini plaž. 1 bilijon ameriških 
dolarjev, ki je bil nedavno vložen v obnove, konverzije in izgradnje novih hotelov, je blagovno 
znamko še bolj okrepil. Four Points by Sheraton, skupaj z ostalimi blagovnimi znamkami verige 
Starwood Hotels & Resorts s ponosom nudi vsem svojim gostom lojalnostni program Starwood 
Preferred Guest®, enega izmed najboljših lojalnostnih programov v hotelski industriji. Za več 
informacij obiščite spletno stran www.spg.com in ostanite povezani s Four Points by Sheraton na 
omrežju Facebook:  www.facebook.com/fourpoints.  

 

http://www.spg.com/
http://www.facebook.com/fourpoints

