
                                                                      
 

Spoštovani gostje, 

iskrena hvala za odločitev, da boste počitnice preživeli na posesti Residenci ANA v Boginji vasi. 

Izrekamo vam dobrodošlico in želimo res lepe počitnice v varnem in mirnem okolju. 

 

Za vas smo na razpolago kadarkoli na naslednjih številkah : 

 - 00386 41 630 479  Marko Pezdirc -  metulj.marko@gmail.com  

 - 00386 40 580 354 Janez Pezdirc  - pezdirc.bv@gmail.com 

 

WIFI: 359078C21E 

 

Residence ANA se nahaja na naslovu:  Boginja vas 9, 8332 Gradac 

Pomembne telefonske številke za primer potrebe po zdravniški pomoči, gasilcih ali policiji : 

             - gasilci: 112 

             - policija: 113 

             - zdravnik - Zdravstveni dom Metlika, oddaljenost 6 km: 07 369 14 100 

Če boste potrebovali kakršno koli pomoč, prosimo pokličite, da vam bomo pomagali. 

 

Ob prihodu na posest smo vam razkazali apartma, bazen, savno in okolico ter vas seznanili z varno 

uporabo opreme in ostalega. Uporaba koles, savne, bazena in igral je na lastno odgovornost. 

Residence ANA posveča posebno pozornost varovanju okolja, odgovorni rabi energije in vode ter 

ravnanju z odpadki. K temu smo zavezani tudi zaradi postopka pridobitve znaka trajnostnega turizma 

Travelife, ki deluje pod okriljem britanskega združenja turističnih agencij in organizatorjev potovanj 

ABTA. Zavedamo se, da bomo uspešni le skupaj z vami, če bomo sodelovali in upoštevali splošno 

znana pravila za ohranjanje čistega okolja. 

V naše vsakdanje življenje smo že uvedli bio razgradljiva čistilna sredstva, ki so pridobila ekološki znak 

EU Ecolabel.  

Spoštovani gostje, prosimo vas za sodelovanje in skrbno ravnanje z: 

1. Voda 

Voda je dragocena tekočina, ki ni na voljo v neomejenih količinah. Podnebne spremembe, 

kot posledica vedno večjega onesnaževanja okolja, povzročajo sušna obdobja, kar se že 

pozna na zniževanju nivoja podtalnice, od koder črpamo vodo za vsakdanje potrebe. 

S skrbno in odgovorno porabo vode v kopalnici in kuhinji je lahko porabimo manj. Pri 

miljenju rok in telesa ter umivanju zob,zaprimo pretok vode, še posebno tople. Sadje in 

zelenjavo operimo v posodi, uporabljeno vodo pa uporabimo za zalivanje cvetlic. 
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2. Elektrika 

Brez elektrike in električnih strojev ne znamo več živeti, kakor tudi ne brez svetil. 

Prizadevamo si, da bi vam ponudili kar najboljše pogoje za preživetje počitnic, zato smo  

navadne svetilke zamenjali z varčnimi led svetilkami in senzorji. Pri nabavi novih 

gospodinjskih strojev upoštevamo energijsko učinkovitost; kupujemo aparate iz 

energetskega razreda A+++. Razmišljamo tudi o lastni sončni elektrarni. 

 

3. Odpadki 

V gospodinjstvu je vedno več odpadkov, vse, kar prinesemo iz trgovine, je v embalaži, 

pogosto le za enkratno uporabo. Temu žal ne moremo ubežati, lahko pa z odgovornim 

odnosom do odpadkov zmanjšamo problematiko. Odgovorno ravnanje z odpadki pomeni 

njihovo ločevanje. Z ločenim zbiranjem odpadkov lahko dosežemo zastavljene cilje, kot so: 

- zmanjšanje skupne količine odpadkov, 

- zmanjšanje emisij toplogrednih vplivov in izcednih vod, 

- vnovična uporaba oz. reciklaža. 

Za ločevanje odpadkov imamo v kuhinji štiri posode in sicer za: 

- plastiko, 

- papir, 

- preostale gospodinjske odpadke, 

- biološke odpadke. 

Kuhinjske posode praznimo v označene kontejnerje ob vhodu na parkirišče, bio odpadke pa 

odlagamo na kompost.  

Naše politike do: 

- varovanja okolja,  

- spoštovanja pravic zaposlenih, človekovih pravic in pravic otrok, 

- sodelovanja z lokalno skupnostjo, 

- zagotavljanja kakovosti, 

- zagotavljanja zdravja in varnosti, 

- nabave  

boste našli na spletni strani www.Residenceana.com. 

 

Opozorilo: 

1. V apartma ni dovoljeno prinašati in odlagati gorljivih in nevarnih snovi; 

2. V WC školjke ni dovoljeno odlagati tamponov in paličic, sanitarnih vložkov, papirnatih brisač in 

plenic, zdravil in lakov, acetona in drugih podobnih snovi; 

3. Po 22. uri zvečer ni dovoljeno predvajati glasne glasbe, ker bo to motilo vaščane. 

4. V apartmajih ni dovoljeno kajenje. 

 

Boginja vas, junij 2020 

http://www.residenceana.com/

