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Marjan Batagelj uresničil drzno napoved

V teh dneh Vila Planinka Jezersko, zgrajena iz avtohtonih materialov v neokrnjeni naravi v dolini pod Grintovcem, kjer zgodovina

turizma sega v 16. stoletje, odpira vrata za goste. Vila Planinka na Zgornjem Jezerskem ima 23 različnih sob brez elektronskih

naprav. Na dan bo soba gosta stala od 200 do 400 evrov, v glavni sezoni 600 evrov. Eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov

Marjan Batagelj je pred dvema letoma kupil zapuščeno zgradbo nekdanjega hotela Planinka in s popolno prenovo drzno napovedal

edinstveni primer butičnega turizma. »To ni bil moj največji projekt, bil pa je najtežji,« je pred dnevi dejal novinarjem, ki jih je

sprejel v vili in jim jo je razkazal. Prvi »gostje« smo se lahko po sanjsko opremljeni vili še sprehodili v čevljih, vsi pravi gostje pa se

bodo morali takoj ob vstopu preobuti v copate.

Besedilo in foto: Duša Podbevšek - Bedrač

»Gostje, ki bodo prihajali k nam, bodo

luksuz našli v naravi in miru pod

zvezdnim nebom. Na Jezerskem, ki ima

najbolj čist zrak v Sloveniji, se javna

razsvetljava ugasne ob 23. uri,« pravi

Marjan Batagelj (na sliki s hčerko Kajo).

»Pri nas na Zgornjem Jezerskem čas

teče drugače, pri nas se vse umiri,«

zagotavlja Katja Batagelj. In Maja Pak,

direktorica Slovenske turistične

organizacije: »Želimo si več takšnih

petzvezdičnih butičnih zelenih zgodb,

saj imamo v Sloveniji vse pogoje za to.«

V okolici vile raste skoraj tisoč

različnih vrst divjih rastlin, izjemno

redka in zaščitena je divja orhideja lepi

čeveljc, po kateri se imenuje najlepša

soba v vili.

Vila stoji na vrtu s štirimi energijskimi točkami, najmočnejša je pred vhodom. Novinarki Cveto Potočnik in Moniko Kubelj je v

d ru žbi receptorja Žana Mlinarja točka zelo pritegnila …


