
  

 

Ljubljana, 13.7.2015 

 

Hotel Park Ljubljana koraka z zeleno Ljubljano  

 

Evropska Komisija je našemu glavnemu mestu dodelila častni naziv Zelena 

Prestolnica Evrope 2016. Ponosni smo, da je Ljubljana premagala finaliste, kot so 

Essen (Nemčija), Nijmengen (Nizozemska), Umea (Švedska) in celo prestolnico 

Norveške, Oslo.  

V hotelu Park Ljubljana smo se že letos pridružili dogodku in podpori za ekološki in 

trajnostni razvoj Ljubljane.  

Zraven svojega glavnega poslopja smo postavili postajo za polnjenje električnih 

vozil. Hkrati pa smo se opremili z električnim avtomobilom, ki bo služil za 

službene prevoze zaposlenih v podjetju Tabor Ljubljana d.o.o. in Tabor upravljanje in 

vzdrževanje d.o.o.  

Na voljo sta dve vtičnici oz. priključka – 22kv, ki vozilo napolni v približno eni uri ter 

>> klasična << kjer polnjenje traja približno 8 ur.  

Vodja hotela, Urša Malovrh je ponosno povedala: »Poleg tega, da želimo podpreti 

Zeleno prestolnico, sta za nas postavitev električne polnilnice in izbira električnega 

avtomobila zelo logična odločitev. Hotel Park stoji v okolici, ki je namenjena zgolj 

pešcem in kolesarjem (Tabor, Trubarjeva ulica, staro mesto...). Ne nazadnje je tudi 

naše ime »zeleno«, saj smo hotel Park.« 

S postavitvijo električne polnilnice imajo zdaj Ljubljančani kot tudi vsi ostali gosti 

možnost, da si, medtem ko čakajo, da se njihovo vozilo napolni z energijo, odpočijejo 

v priljubljeni restavraciji Park. Še več, lastnikom električnih vozil - tako gostom v 

restavraciji kot tudi hotelskim gostom, bomo ponujali dodatne ugodnosti, ki bodo, kot 

upamo, spodbudile čim več ljudi k uporabi električnega vozila v mestnem prometu.  

Načrti za priključitev k ideji >> Zelene prestolnice << so se pripravljali dolgo časa. 

Nastala je ideja o električni polnilnici in električnemu službenemu vozilu, hkrati pa še 

več idej o  dodatni – eko ponudbi za goste hotela in restavracije.  

»V mesecu juliju in avgustu organiziramo brezplačno jogo za goste hotela in vse 

Ljubljančane v parku pred hotelom, pripravljamo dodatno ozelenitev ploščadi pred 

hotelom,  pričakujete pa lahko tudi >> zelene << novosti na restavracijskem menuju 

ter dodatna presenečenja« , je še dodala Urša Malovrh 

http://www.hotelpark.si


 

Nadaljevalo se bo v smeri pridobitve eko znaka Travelife (mednarodno priznan in 

uveljavljen okoljski znak za hotele in nastanitvene ponudnike), s čimer kasneje hotel 

pridobi tudi znak SLOVENIA GREEN znak. S tem bo hotel še bolj vključen v aktivnosti 

v podporo trženju zelene ponudbe, ki jih bo v prihodnjem letu krepil SPIRIT.  

Povezave: 

 http://hotelpark.si/si_hotel-park-ljubljana-koraka-z-zeleno-ljubljano,358.html 

http://hotelpark.si/si_hotel-park-ljubljana-vabi-na-brezplacno-jogo,359.html 

Travelife:  

http://www.travelife.org/Hotels/What_is_TL.asp?p=2 

SLOVENIA GREEN znak: 

http://www.slovenia.info/pictures%5Ccategory%5Catachments_1%5C2014%5CZelena_shema_S

LOVENIA_GREEN_-_22-10-2014_18913.pdf 

 

 

Več informacij: 

Marijana Damnjanović, vodja prodaje – marijana.damnjanovic@hotelpark.si; 051 352 

190 

Urša Malovrh, pomočnica direktorja – ursa.malovrh@hotelpark.si; 051 687 155 
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