
Spoštovani gost,Ter 54, 3333 Ljubno ob

Savinji

info@kmetija-visocnik.com

00386 51 325 084

00386 41 843 254

T U R I S T I Č N A  K M E T I J A  

V I S O Č N I K

@kmetija.visocnik

@farmstay_visocnik

Farmstay&Glamping Visocnik

www.kmetija-visocnik.com

Farmstay&Glamping Visočnik

Veseli nas, da ste se odločili za bivanje na naši turistični kmetiji v

oazi miru in neokrnjene narave. 

Nastanitev, katero ste izbrali za bivanje ni hotel ali penzion ampak

naš dom, kjer tudi mi živimo in vas z največjim veseljem tukaj tudi

gostimo. Smo družina Visočnik, ki jo sestavljamo mama Viktorija,

oče Martin in hčerki Barbara in Urška. Na naši visokogorski

kmetiji, ki se nahaja 1121 m nad morjem poleg članov naše družine

bivajo tudi naše domače živali. Verjetno vas je naš pes Doni že

pozdravil ob prihodu, okrog domačije boste našli tudi mucke v

hlevu oz. poleti na pašnikih okrog kmetije pa boste našli krave,

koze in kokoši. Zjutraj in tudi čez dan lahko slišite petje petelina. Že

več kot 20 let smo ekološka kmetija, saj lahko le na ta način

pridelamo predvsem varno in zdravo hrano, hkrati pa s tem

skrbimo še za varstvo okolja, skrb za dobro počutje živali in

pomagamo spodbujati biotsko raznovrstnost.

Gospodariti v sožitju z naravo pa so znali že naši predniki. Naša

kmetija se prvič omenja v gornjegrajskem urbarju leta 1426. V naši

kašči iz leta 1880 imamo zbirko starega kmečkega orodja in

pripomočkov. Če si želite kaščo ogledati in  izvedeti več o nas, naši

preteklosti in preteklosti naše kmetije nas pocukajte za rokav in z

veseljem vam pokažemo našo kaščo in povemo kaj več o

Visočnikih iz Mrzlega vrha .

V kolikor potrebujete karkoli v času bivanja na naši kmetiji, vam z

veseljem priskočimo na pomoč – pa naj bo zjutraj, opoldne ali

zvečer. Potrkajte na kuhinjska vrata ali pa nas kar pokličite oz. nam

pišite na telefon.

Iskreno se vam zahvaljujemo, da ste si izbrali Turistično kmetijo

Visočnik in upamo, da boste imeli prijetno bivanje. 

Z lepimi pozdravi, 
Družina Visočnik

Mrzli vrh – geografsko ime dela zaselka Ter, kjer se med drugim nahaja naša kmetija. 
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Na naši kmetiji po predhodnem dogovoru nudimo zajtrke in

večerje. Kuhamo sezonsko, tradicionalno, lokalno, po

dnevnem navdihu. Obvezno predhodno naročilo vsaj dan

pred obrokom. Cena zajtrka znaša 10,00 €. Cena večerje se

spreminja glede na dnevni meni, predvidoma je cena

dnevnega  menija 20,00 EUR. Večerjo je možno naročiti

predvidoma vsak dan razen ob ponedeljkih.

*gostje v glamping hišicah lahko naročijo za zajtrk košaro

domačih dobrot za dve osebi. Cena 20,00 €

Hrano lahko naročite osebno naši družini ali prek

SMS/WhatsApp/Viber sporočil.

NAROČILO OBROKOV 
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ORDER MEALS

We offer breakfast and dinner but only with previous

appointments. We cook seasonal, traditional, local meals by

daily inspiration. Meals must be ordered at least one day in

advance. The price of our supers changes according to the

daily menu. The price for the menu is usually 20,00 EUR. It is

possible to order dinner every day except on Mondays.

*guests in glamping huts can for breakfast order basket of

homemade products for two people. Price 20,00 €.

You can order meals in person to our family or via SMS/

WhatsApp/Viber. 

To check out daily menu for

next day scan the QR code:

Kaj bomo pripravljali za

večerjo lahko preverite na QR

kodi:
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1.     Cenjene goste prosimo, de se ob prihodu na kmetijo prijavijo z osebno

izkaznico ali s potnim listom. 

2.     Na naši turistični kmetiji gostom nudimo doma pripravljen zajtrk in

večerjo z pretežno naših domačih ekoloških sestavin. Zajtrk in večerjo

vam pripravimo po predhodnem dogovoru. Naročilo zajtrka ali večerje je

potrebno vsaj en dan pred obrokom, saj pripravljamo svežo hrano. 

 Zajtrk od 8:00 - 9:00

 Večerja od 18:00 – 19:00

 * točna ura obroka se lahko po predhodnem dogovoru prilagodi .

3.     Nočni mir: po 22:00 mora v namestitvah vladati popoln mir.

4.     Kajenje: kajenje v celotnem objektu ni dovoljeno. 

5.     Hoja v copatih/čevljih: zaželeno je, da gostje uporabljajo copate. Hoja

v smučarskih čevljih ni dovoljena.

6.     Ob nepravilnem ravnanju z inventarjem je gost dolžan škodo

poravnati.

7.     Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

8.     Ob odhodu morajo gostje izprazniti sobo najkasneje do 11 ure v

nasprotnem primeru se jim zaračuna še storitev za naslednji dan.

9.     Parkiranje je brezplačno in na lastno odgovornost. Ne odgovarjamo

za nobeno morebitno nastalo škodo na avtu.

10. Uporaba otroških igral je dovoljena ob nadzoru staršev in je zgolj na

lastno odgovornost. 

11. Zadrževanje gostov v hlevu, strojni lopi in kašči brez prisotnosti osebja

na kmetiji ni dovoljeno.

12. Stik z domačimi živalmi na kmetiji je dovoljen samo ob spremstvu

osebja na kmetiji. Po dogovoru je možno tudi hranjenje, spoznavanje in

pomoč gospodarju v hlevu. Vse zgoraj naštete aktivnosti so izključno na

lastno odgovornost. 

13. Sankanje, smučanje in ostali zimske aktivnosti okrog kmetije so

dovoljene na lastno odgovornost. 

 

Cenjenje goste prosimo, da to upoštevajo!
Družina Visočnik

Kategorizacija:
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Doplačilo za vsako dodatno osebo je 20,00 €.

Doplačilo za zajtrk: 10,00 €, doplačilo za večerjo: 20,00 € (cena

večerje se lahko spremeni glede na dnevni meni).

SPANJE NA SENIKU: 12,00 € na osebo na noč.

Končno čiščenje: 25,00 €

Pranje perila - na pralni stroj: 9,00 €

Otroci do 2 let bivajo brezplačno, doplačilo za otroško posteljico (po

želji): 6,00 € na dan. Otroci od 2-12 let imajo 40% popust na zajtrk in

večerjo.

Za direkte rezervacije, odvisno od dolžine bivanja so možni dodatni

popusti.

Turistična in promocijska taksa : 2,00 € na odraslo osebo na dan,

otroci od 7 do 18 let: 1,00 € na osebo na dan
* Turistične in promocijske takse v višini 50% so oproščeni gostje, ki prenočijo v istem

nastanitvenem obratu neprekinjeno najmanj šest noči. (Odlok o turistični in promocijski taksi v

občini Ljubno)

Prijavnina: 2,00 € na osebo na bivanje.

 2 osebi 3 osebe 4 osebe

SOBA ŠT. 1 90,00 - -

APARTMA 120,00 120,00 120,00

SOBA ŠT. 3 100,00 125,00 -

SOBA ŠT. 4 135,00 135,00 155,00

GLAMPING 160,00 160,00 -

Cenik velja od 01.12.2021              

Podpis in žig:

CENIK NASTANITEV
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Cene so v EUR. Vse cene vključujejo DDV

Turistična in promocijska  taksa ni vračunana v ceni in se plača na kmetiji.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen.


