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Spoštovani gostje!
V Kmečki hiši Ojstrica*** smo v letu 2022 pridobili okoljski znak

»GREEN KEY/ ZELENI KLJUČ«,
ki je vodilni standard odličnosti na področju
okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v
turistični industriji, in pomeni zavezanost podjetij,
da spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila
Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE.
S pridobitvijo znaka smo dobili priznanje za

ODLIČNOST
na področju okoljske odgovornosti
in trajnostnega delovanja.
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Izjavljamo, da:
• ravnamo okolju prijazno na vseh področjih našega poslovanja,
• o pomenu trajnostne naravnanosti osveščamo naše obiskovalce

goste, prijatelje in sorodnike, ter
• nenehno iščemo nove rešitve za odgovorno ravnanje z naravnimi

viri in za učinkovito rabo električne ter toplotne energije.
Takšno ravnanje je predvsem in najprej koristno za naravno okolje. V večini
primerov gre pri tovrstni skrbi za okolje za majhne ukrepe, ki za nikogar od nas
ne pomenijo velikega napora ter odrekanja ugodju.
Potrebna so le preprosta in komaj opazna dejanja. A če se jih lotimo vsi skupaj,
lahko spremenimo svet na bolje in ga zanamcem pustimo takega, kot smo ga
dobili od prednikov.
Hvaležni bomo, če boste nasvete upoštevali in tako skupaj z nami prispevali k
ohranitvi okolja.
Želimo, da bi imeli lepe spomine na čas, ki ga boste preživeli pri nas.
Brez zadržkov, prosimo, pokličite, če bi karkoli potrebovali: 041 66 44 55

Tim Kmečke hiše Ojstrica
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Informacije
HLAJENJE IN OGREVANJE
Priporočamo vam, da zjutraj in zvečer za kratek čas prezračite sobo. Termostat
nastavite na 4 do največ 6 stopinj Celzija nižje, kot je zunanja temperatura. Za
ohladitev prostora je potreben določen čas, ki ga nastavitev na najnižjo možno
temperaturo ne bo skrajšala. Klimatskih naprav v našem objektu ni na voljo.

SKRBNO UGAŠAMO LUČI
Uporabljamo varčne/led sijalke. Luči ugašamo, ko jih ne potrebujemo. S tem
prispevamo k manjši porabi električne energije in k ohranjanju okolja.

ZMANJŠUJEMO OGLJIČNI ODTIS
Vrata in okna zapiramo. V poletnem času na tak način preprečujemo segrevanje
prostorov, zato dodatno ohlajevanje ni potrebno. Pozimi pa z zapiranjem vrat in
oken preprečujemo ohladitev notranjih ogrevanih prostorov. S tem učinkovito
zmanjšujemo ogljični odtis. Prostore zjutraj in zvečer za kratek čas prezračimo.

ČIŠČENJE
Posodo očistite takoj po vsaki uporabi z vročo vodo in čistilom. Ne uporabljajte
korozivnih proizvodov, grobih krtač ali abrazivnih gobic. Potem posodo osušite.
SKRBIMO ZA VARČNO UPORABO DETERGENTOV IN VODE PRI PRANJU

BRISAČE IN POSTELJNINO MENJAMO Z
RAZMISLEKOM
Vsakodnevno menjavanje brisač je okolju neprijazno, saj ga obremenjuje preko
porabe električne energije, vode in pralnih sredstev. V našem obratu uporabljamo
izključno okolju prijazna pralna sredstva.
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Okolje pa varujemo in ohranjamo ČISTO tudi s tem, da zmanjšujemo porabo
elektrike, vode in pralnih sredstev.
Brisače namreč peremo le takrat, ko so dejansko umazane. Posteljnino menjamo
na 4 dni oz. na željo gosta po dogovoru na recepciji. Okolje vam bo hvaležno, če
boste brisače izročili le takrat, ko bodo umazane in boste želeli, da jih operemo.

VESTNO LOČUJEMO ODPADKE
Smeti ločujemo skladno z navodili. Odpadke vselej odlagamo v ustrezne zabojnike
in nikakor ne v naravo ali v odtoke. Tako odvrženi odpadki onesnažujejo
podtalnico in druge vire pitne vode.
POTRUDIMO SE SMETI ODLOŽITI V LOČENE ZABOJNIKE.

VODO SI PRIVOŠČIMO ZA PITJE,
A SMO POZORNI NA PORABO
Za vzdrževanje zadovoljive kakovosti življenja porabi človek v povprečju 80 litrov
pitne vode na dan. V Sloveniji porabimo dnevno od 130 do 200 litrov pitne vode
na člana gospodinjstva. Za samo eno splakovanje wc-ja porabimo od 2 do 8
litrov čiste pitne vode, za kuhanje pa na dan povprečno slovensko gospodinjstvo
porabi 6 litrov pitne vode.
PONOSNI SMO, DA VAS GOSTIMO V OKOLJU, KJER JE VODA PITNA!
V SLOVENIJI PIJEMO IZJEMNO ČISTO IN KAKOVOSTNO VODO!
LE NATOČITE SI JO, IN NA ZDRAVJE!

ZMANJŠUJEMO UPORABO PLASTIKE
Plastika predstavlja veliko grožnjo – tako okolju kot človeku samemu. V Sloveniji
smo v letu 2017 proizvedli 987.151 ton komunalnih odpadkov oz. 478 kg
komunalnih odpadkov na prebivalca. Letno posameznik v Sloveniji porabi od
100 do 300 plastičnih vrečk, ki pa so v uporabi le od nekaj minut do ene ure.
POTRUDIMO SE IZOGNITI UPORABI PLASTIČNIH IZDELKOV ZA ENKRATNO UPORABO.
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IZPOSOJA KOLES
Smo kolesarjem prijazna namestitev. Naši zaposleni vam bodo v pomoč tudi
pri iskanju kolesa za izposojo, za vas najbolj ustreznih kolesarskih poti, izposoji
osnovnega orodja za popravilo kolesa,….

ČAS PRIHODOV / ODHODOV
Čas prihoda je od 14. ure dalje, čas odhoda je do 10. ure.
Če se želite odjaviti kasneje ali podaljšati svoje bivanje vas prosimo, da pokličete.
Pozni odhod do 18. ure bo obračunan v višini 50 % nočitve, čas odhoda po 18.
uri pa v višini 100 % cene nočitve.

INTERNET
Brezplačna internetna povezava je na voljo v vseh prostorih. Za prijavo dobite
WiFi geslo in uporabniško ime na recepciji.

KAJENJE
V skladu s tobačnim zakonom kajenje v naši nastanitvi ni dovoljeno.

HIŠNI LJUBLJENČKI
Bivanje hišnih ljubljenčkov je dovoljeno po predhodnem dogovoru.

POZABLJENI PREDMETI
Pred odhodom še enkrat preverite ali ste v hiši Ojstrica kaj pozabili. Najdene
predmete pošljemo na dom le na vašo zahtevo. Hranimo jih največ eno leto,
nato ravnamo z njimi v skladu s predpisi.
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SPLOŠNE INFORMACIJE 
Nujna medicinska pomoč, gasilci: 112
Policija: 113
Prijava storilcev kaznivih dejanj, anonimni tel.: 080 12 00
Zdravstveni dom Luče: (03) 838 41 33 ali
(03) 837 08 00 za nujno medicinsko pomoč.
Turistično Informacijski Center (TIC) Solčava: (03) 839 07 10
Avtobusna postaja Celje: (01) 431 77 00
Železniška postaja Celje: (03) 293 35 35
Cenjene goste prosimo, da takoj sporočijo morebitno škodo ali okvaro v
namestitvi. Gost je odgovoren za škodo v prostorih in na napravah, opremi in
inventarju, ki nastane po njegovi krivdi ali po krivdi oseb, za katere je odgovoren.
Gost mora škodo poravnati najpozneje ob odhodu.
UŽIVAMO V LOKALNEM BOGASTVU

NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
Naravna in kulturna dediščina sta v našem okolju izjemni – obiščite, spoznajte;
doživite in okusite ju! Informacije o znamenitostih, doživetjih, gastronomiji in
običajih lahko dobite na naši info točki v recepciji. V primeru, da potrebujete
dodatne informacije, se lahko obrnete na naše prijazno osebje.
OKOLICO RAZISKUJEMO

Z OKOLJU PRIJAZNIMI VRSTAMI
MOBILNOSTI
Naši kraji so idealni za kolesarstvo in pohodništvo. Vsak izlet/ogled, ki ga
opravite s kolesom ali peš, namesto z avtomobilom, je okolju prijazno dejanje.
Ste kdaj pomislili na to, kako zelo drugače spoznamo kraj, če ga obiščemo
peš ali na kolesu? Od blizu ga namreč resnično začutimo, vonjamo, slišimo.
Odpremo se prebivalcem in z njimi lažje vzpostavimo stike. Le tako lahko zares
razumemo kraje in ljudi, ki jih obiščemo. Vse informacije o možnostih izposoje
koles ter o kolesarskih in pohodniških poteh lahko dobite pri naših zaposlenih.
Prosimo, da za vse dodatne informacije nas kontaktirate na telefon 041 66 44 55.
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Želimo vam prijetno bivanje.
GREEN KEY/ ZELENI KLJUČ
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info@logarska-ojstrica.si
www.logarska-ojstrica.si

