Prvi pisni viri za kmetijo in taberno Koroš obstajajo iz leta 1524, takrat so ljudje živeli z naravo in vse
te samotne kmetije v okolici so bile samooskrbne. Ta samozadostnot je bila ideja za našo vizijo,s
katero smo prej uspešno turistično kmetijo spremenili v Ekohotel.
Danes je Ekohotel Koroš manjši svojevrsten gorsko kolesarski hotel*** z desetimi sobami, manjšim
prostorom za avtodome Camper Stop in glampingom “Bike Bivak”.
ZAKAJ EKOHOTEL ?
»Življenja in aktivnosti naše družine so vsa leta do zdaj neločljivo povezane z ljubeznijo do narave.
Sam sem se z varovanjem narave začel ukvarjati že leta 1986, ko smo s sodelavci na Koroškem
ustanovili prvi Ekološki center. V tistem času smo bili ekologi za večino predvsem nergači in sanjači, ki
smo bolj ali manj neuspešno poskušali spreminjati svet. Danes pa, ko je ekologija pravzaprav postala
ekonomsko vprašanje, lahko ideje in vizije iz tistega časa uresničujem v našem ekohotelu.«
Dušan Štrucl - Dixi direktor/lastnik podjetja
-

Način življenja
Energetska prenova objekta
Ekološko pridelana hrana
Varčevanje z energijo
Varčevanje z vodo
Zero Waste
Zaposlujemo lokalno prebivalstvo in
vključujemo lokalno skupnost
Aktivno sodelujemo pri razvojnih projektih
Uporabljamo predvsem lokalne materijale
npr. les.

EKOLOŠKO PRIDELANA HRANA
Kmetija Koroš je tipična Koroška gorska kmetija z lastnimi njivami, travniki, pašniki, sadovnjakom in
gozdom. Kmetija je od leta 2.000 usmerjena v ekološko pridelavo hrane in ima za to ustrezen
certifikat. Več kot polovico hrane, ki jo postrežemo našim gostom, pridelamo sami ali pa jo nabavimo
pri sosedih. Pridelujemo lastne žitarice, zelišča in zelenjavo. Za dela s traktorji in stroji sodelujemo s
sosednjimi kmetijami in jih tako vključimo v razvoj in delitev prihodkov od turizma. Na našem
jedilniku se odražajo letni časi - poletni jedilniki so prilagojeni pridelkom, ki rastejo na vrtu.
Marmelade in kompoti so pripravljeni iz sadežev našega sadovnjaka in gozdov. Vse živali (krave in
kokoši) so v prosti reji. Večina hrane kupljene v lokalnih trgovinah je slovenskega izvora.

GORSKO KOLESARJENJE - VAROVANJE NARAVE
Naša glavna dejavnost je gorsko kolesarjenje in pri tem verjamemo ter sledimo filozofiji:
NATURE TRAILS
LEAVE NO TRACE
RIDING WITH LOCALS
Več na: www.bikenomad.com/responsibileriding
ZAKAJ STA KOROŠEVA LIPA IN KAŠČA STARI ČEZ 300 LET?

NAŠ PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVE
VODA: Vodo dobivamo iz lastnega manjšega izvira v gozdu nad kmetijo in ker to vodo potrebujemo
za ljudi in naše živali, ter občasno zalivanje rastlin, moramo z vodo ravnati zelo skrbno.
Zato:
- Imamo WC kotličke na dvojno izplakovanje in tuše, ki z uravnavanjem temperature varčujejo z vodo.
-Uporabljamo predvsem ekološka čistila.
-Uporabljamo varčni visoko tlačni čistilec za pranje koles.
- Uporabljamo deževnico za zalivanje vrtnin.
ENERGIJA: Imamo lastno malo hidro elektrarno, ki pa ne deluje skozi celo leto in ne zadostuje vsem
vašim potrebam. Energijo moramo uporabljati varčno.
Zato:
- vse naprave in stroje zamenjujemo šele ob iztrošenosti ali okvari z energetsko najbolj varčnimi.
- smo namestili varčne žarnice A++ /LED.
- vodo ogrevamo s toplotimi črpalkami, ki s pretvorbo energije hladijo shrambe hrane v kletnih
prostorih.
V mrzlem delu leta ekohotel ogrevamo na lesne sekance, ki jih pridobivamo pri »čiščenju« našega
gozda. V vseh sobah so nameščeni termostatski ventili.
RAVNANJE Z ODPADKI: Odpadki so ena največji težav pri turističnih objektih predvsem na podeželju,
kjer odvoz ni tako pogost kot v mestih, zato smo si zastavili koncept in cilj - ZERO WASTE.
- Predvsem uporabljamo »uporabno« embalažo.
- Ločujemo odpadke !
- Organske odpadke kompostiramo za gnojila.

VAŠ PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVE
VODA: Varčujte z vodo!
- Med umivanjem zapirajte pipo.
-Tuširajte se hitro, naši tuši niso namenjen masaži.
-Brisače posušite in jo uporabite večkrat !
-Uporabljajte primerno »tipko« za količino vode pri splakovanju WC-ja.
-Ne mečite neprimernih odpadkov v WC!
-Prekomerno pranje oblačil zelo onesnažuje vodo!
-Kolo lahko sperete hitro in učinkovito!
-Uporabljajte le naravi prijazna čistila!
-»Kamperji« - uporaba biološko nerazgradljivih kemikalij na ekološki kmetiji ni dovoljena!
ENERGIJA: Varčujte z energijo !
-Ugašajte luči, ko niste v sobi !
-Varčujte s toplo vodo!
-Nastavite si ogrevanje v sobi sorazmerno z
zunanjimi temperaturami!
-Zapirajte okna v času ogrevanja !
ZERO WASTE: Premislite, kaj prinašate s seboj, neuporabno embalažo… odpadke!
-Pijte vodo iz pipe ali »plastenk za večkratno uporabo«!
- Ali veste koliko dela in energije je potrebne za proizvodnjo hrane – ne mečite jo stran, raje
vzemite manj in večkrat!
-Če je le mogoče odnesite svoje odoadke s seboj v nazaj v dolino !
Verjetno je vse to za vas samoumevno, morda pa nam boste na podlagi zapisanega pomagali
še z novimi ali učinkovitejšimi nasveti.
Več na: www.ekohotel.si

ENERGETSKA PRENOVA
EKOHOTELA KOROŠ 2019

Za nas ekologija ni nameščanje visokotehnološki in predvsem dragih naprav, ki so morda
svoj »ogljični odtis« pustila drugje. Zastavili smo si, da bo naša prenova potekala »organsko«
in ker lahko prenavljamo le izven glavne letne sezone smo izdelali dolgoročen projekt
prenove za naslednjih pet let.
V prvi fazi smo:
Ekohotel izolirali s kameno volno in nanjo namestili les iz koroškega gorskega macesna, ter
zamenjali večino oken in vrat z energetsko ustreznimi.
Za ogrevanje smo namestili najbolj sodobno in varčno kurilno napravo z zalogovnikom
toplote na lesne sekance.
Za zmanjšanje porabe vode smo namestili varčevalne kotličke za vodo v WC-jih in namestili
termostatske baterije za tuše v kopalnicah.
Za uporabo deževnice smo namestili zbiralnike in odtoke povezali v skupen rezervoar.
V naslednjih fazah bomo:
-Prenovili nadstropje s sobami
-Zamenjali streho in izolirani ostrešje
-Zgradili rastlinsko čistilno napravo za odpadne vode
Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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