
  

                   

                                                         
 

HOTEL PARK LJUBLJANA – najbolj urbani in zeleni hotel v 

središču Ljubljane 

Prvi hotel v Sloveniji, ki je prejel prestižni Travelife Gold 

okoljski znak 

 
Hotel Park Ljubljana je prejel prestižni zlati certifikat Travelife za hotele in nastanitve. 

Travelife – mednarodno priznana shema za trajnostni razvoj, ki ocenjuje dosežke na 

socialnem, okoljskem in ekonomskem področju.  Shema pomaga hotelom pri trajnostnem 

poslovanju, na cenovno dostopen in prijazen način. 

 

Za pridobitev Travelife Gold certifikata je moral hotel izpolniti kar 150 trajnostno usmerjenih 

kriterijev. To vključuje tako okoljske tematike, kot zmanjševanje količine odpadkov, porabe 

energije, vode in kemikalij. Posega pa tudi na področje socialnih vprašanj, zadovoljstva in 

pravic zaposlenih, sodelovanje z lokalno skupnostjo, zaščito otrok in človekovih pravic. 

Pomembno je tudi, da podpirajo lokalno skupnost in poslovanje ter ščitijo lokalno tradicijo in 

naravno okolje. 

 

Lani se je v postopek že vključilo sedem hotelov in nastanitev v Ljubljani. Hotel Park 

Ljubljana pa je prvi hotel v Sloveniji, ki je prejel prestižni Travelife Gold okoljski znak. V 

okviru Ljubljane – zelene prestolnice Evrope 2016 je to zagotovo pomemben dosežek v 

smeri trajnostnega razvoja.  

 

Okoljevarstvo 

 

Energija 

Hotel Park Ljubljana je zmanjšal porabo energije s postopno uporabo varčnih žarnic, 

nadzorom nad uporabo klim in gretja, uporabo dnevne svetlobe itn. da doseže svoje 

zastavljene cilje. Uporabljajo električno službeno vozilo in imajo brezplačno električno 

polnilnico za goste.  

 

 



  

                   

Odpadki 

Hotel Park Ljubljana je zmanjšal količino odpadkov z dobrim načrtovanjem porabe. manjšo 

ter ponovno uporabo, ločevanjem odpadkov, recikliranjem, uporabo dozirnic za mila, 

recikliranim toaletnim papirjem, nakupovanjem v večjih količinah itn.  

 

Voda 

Hotel na več načinov skrbi za manjšo porabo vode. Imajo varčne tuš ročke in perlatorje, ki 

zmanjšajo porabo vode za 50 odstotkov. Kotlički so nastavljeni tako, da splahujejo z manj vode. 

Poleg vsakodnevnih ukrepov skrbijo za okolje tudi širše gledano. Spomladi bodo na strehi 

postavili svoj čebelnjak in zeliščni vrt.  

 

Hotel redno spremlja porabo in učinek trajnostnih ukrepov, o tem poroča in ustrezno 

ukrepa. 

 

Podpora okolici in ljudem 

Travelife certifikat potrjuje, da se hotel zavzema za pravičen in spoštljiv odnos do ljudi.  Skrbi 

za dobre delovne pogoje ter vlaga v njihovo redno izobraževanje in osebni razvoj. Hotel Park 

Ljubljana se zavzema za aktivno vlogo v soseski. Organizira dogodke, brezplačno jogo ter 

knjižnico v parku, podpira dobrodelne projekte in se vključuje v lokalne aktivnosti.  

 

Lokalno gospodarstvo 

 

Hotel Park Ljubljana podpira lokalno skupnost tudi tako, da je že vključen v zeleno 

nakupovalno verigo mesta Ljubljane, teži k temu, da kupuje lokalno in sodeluje z lokalnimi 

dobavitelji. Tudi svoje goste navdušuje, da obiskujejo lokalne znamenitosti, restavracije, 

bare in se udeležujejo lokalnih aktivnosti, da podprejo tudi druge akterje in lokalno 

gospodarstvo.  

Komunikacija z gosti 

 

Hotel Park Ljubljana se trudi, da tudi svoje goste vključi v trajnostno delovanje. Izobražuje in 

spodbuja jih, da ločujejo in reciklirajo, porabijo manj vode in energije. Ozavešča jih o 

krajinskih parkih in na vsakem nadstopju si lahko ogledajo enega izmed 12 parkov. Poleg 

tega nudijo gostom tudi dodaten popust, če se pripeljajo z vlakom. Nudijo jim prevoze z 

električnimi vozili oz. jih spodbujajo, da se odpravijo na raziskovanje Ljubljane peš ali s 

kolesom. 

 

Ključna trajnostno usmerjena aktivnost turističnega objekta pa je skrb za ohranitev  

naravnega in kulturnega okolja v katerem se nahajajo.  Hotel Park Ljubljana svojim gostom 



  

                   

nudi domače lokalne jedi, jih informira o lokalnih kulturnih znamenitostih in običajih, ter jih 

spodbuja k nakupu lokalnih izdelkov.  

 

 

 

Travelife Gold certifikat za Trajnostni turizem 

                                                                                     

O Travelife shemi 

Travelife je mednarodno priznana shema, ki promovira trajnostno delovanje na področju 

turizma. Operaterjem, hotelom in nastanitvam pomaga, da upravljajo in spremljajo svoj 

vpliv na družbo in okolje, ter komunicirajo svoje dosežke z uporabniki in gosti. Gre za 

preprost trajnostni sistem, ki članom nudi praktično shemo za napredek v poslovanju.  

 

Travelife svojim članom nudi širok nabor podpore za pripravo na ocenjevanje. Če hotel ali 

nastanitev zadovoljijo kriterije, prejmejo Gold oz. zlati Travelife znak, ki ga lahko uporabljajo 

pri svoji promociji. 

 

Travelife za hotele in nastanitve je edini certifikat, ki sodeluje v partnerstvu z operaterji, 

tako v Združenem Kraljestvu kot tudi mednarodno, in uporabljajo shemo za širitev 

trajnostnega delovanja v industriji in o dosežkih obveščajo svoje uporabnike in goste.      

Za več informacije o Travelife shemi obiščite:  

www.travelife.org ali www.travelifecollection.com 

 

Za dodatna vprašanja se prosim obrnite na: 

Urša Malovrh 
Direktorica hotela / Hotel Manager 
Tabor Ljubljana, d.o.o. 
Tabor 9, 1000 Ljubljana 
T: +386 1 3002523 
M: +386 51 687155 
Email: ursa.malovrh@hotelpark.si 

Špela Grohar  
Marketing Manager 
M: +386 31 651330 
Email: spela.grohar@hotelpark.si 
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