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Več o Ortenii – Apartmaji v naravi si lahko preberete na www.ortenia.com, 

Za dodatne informacije se obrnite na Karin Žvokelj Jazbinšek,  telefon: 031 317 817, e-pošta: karin@ortenia.com. 

 

 

Ortenia – Apartmaji v naravi odpira svoja vrata 
 

Ortenia so prvi ekološki apartmaji v Sloveniji, ki so se uvrstili v  

mednarodno združenje Eco hotels certified  
 

 

Podčetrtek, 6. februar 2014 – V idilični vasici Podčetrtek bodo v četrtek, 6. 2. 2014,  
svoja vrata uradno odprli Ortenia – Apartmaji v naravi. Slavnostni trak bodo prerezali 
Karin Žvokelj Jazbinšek in Miha Jazbinšek - lastnika apartmajev in podjetja MK projekt, 
ki je bil investitor projekta, ter župan Občine Podčetrtek, g. Peter Misja. 

Pred dobrimi štirimi desetletji je ob vznožju grajskega griča nastalo posestvo, ki se je skozi 
desetletja in ob veliki ljubezni do raznobarvnih hortenzij spremenilo v rajski vrt, kot so ga 
poimenovali mimoidoči sprehajalci.  

Nove generacije družine Jazbinšek so lepoto rajskega vrta nadgradili s prvinami trajnostnega 
bivanja. Nastala je Ortenia – prvi ekološki apartmaji v Sloveniji, zasnovani na sodobnih 
principih inovativne trajnostne gradnje.  

V okviru celotnega koncepta eko posesti je šest studio apartmajev ter vrsto skupnih 
prostorov za popestritev bivanja (prostor za sprostitev - Spa center, prostor za druženje, 
prostor za vadbo – fitnes z masažami). Gostom želijo na najpristnejši način pričarati 
povezanost z naravo, medtem ko uživajo v popolnem bivalnem udobju. Ta učinek ustvarjajo 
s celo vrsto trajnostnih elementov, ki krasijo notranjost apartmajev, od glinenih ometov, 
kamna, masivnega pohištva do ročno izdelanih dekorativnih in funkcionalnih ekoloških 
dodatkov ter dodatkov iz narave, ki so jih zasnovali kreativni slovenski oblikovalci. Poleg tega 
pa še z veliko transparentnostjo zunanjih sten, skozi katere se iz vseh strani projicira 
naravno okolje v bivalni prostor.  

 »Pri nas imajo gostje občutek, da so del narave. Lahko se popolnoma sprostijo, si odpočijejo 
telo in duha ter naberejo nove energije za naprej. Še posebej bodo nad apartmaji navdušeni 
gostje, ki jim je zelo pomemben ekološki vidik.« je povedala Karin Žvokelj Jazbinšek, 
lastnica apartmajev.  

Apartmaji Ortenia so se kot prvi ekološki apartmaji v Sloveniji uvrstili v mednarodno 
združenje Eco hotels certified, pridobili pa so tudi kategorijo štiri zvezdice. Trenutno so v 
pridobivanju GreenGlobe certifikata.   

Gradnja apartmajev je trajala približno leto dni. Arhitekturno zasnovo so zaupali 
arhitekturnemu dvojcu O+P=A, Petri Ostanek in Tinki Perkovič, ki sta pomagali izpeljati 
romantično misel, da se preteklost ohranja in nadgrajuje.  

 »Ker si želimo, da bi se Ortenia čim bolj vključila v lokalno okolje, smo se povezali z 
okoliškimi kmetijami, ki našim gostom nudijo lokalno pridelano, po možnosti ekološko hrano. 
Poleg tega smo delo omogočili dvema osebama iz bližnje okolice. Tesno smo prepleteni tudi z 
ostalimi turističnimi ponudniki v občini, vso podporo imamo že od začetka tudi pri županu, g. 
Petru Misji.« je poudaril Miha Jazbinšek, lastnik apartmajev. 

S premišljeno izbiro zdravih materialov in principov delovanja bodo apartmaji postali kraj 
odkrivanja lepših trenutkov življenja, kraj odkrivanja lastne sreče. 

 

http://www.ortenia.com/

