Spoštovani
V soboto 31. oktobra 2020 vabimo 19 kmetov iz občine Bloke na enodnevno strokovno
ekskurzijo Eko kmetija z razširjeno ponudbo.
Ogledali si bomo tri primere dobre prakse, ki vzgajajo in pridelujejo tradicionalne rastline in povrtnine z elementi
ekološkega kmetovanja iz območja LAS Srce Slovenije.
1. Domačija Paternoster, izletniška kmetija Pr'Šepc http:www.domacija-paternoster.si; http://www.srceslovenije.si
Kmetija ponuja prijeten prostor za avtodome, kamp prostor s tremi
glamping hiškami. Ukvarjajo se s pridelavo sirov, ki jih lahko obiskovalci
poskusijo in kupijo. Ponujajo prostor za šolo v naravi, zaključene družbe
ali piknike. Kot posebno doživetje podeželja pa ponujajo možnostjo
spanja na seniku. V parku med medovitimi rastlinami imajo postavljen
tradicionalen slovenski čebelnjak, kjer izvajajo api - terapije.

2. Pivec domačija, zeliščarstvo
d.o.o. http://www.srce-slovenije.si/turizem/ponudniki/Zeliscarska-domacijaPivec-Smartno-pri-Litiji
Na zeliščarski domačiji Pivec v vasi Vrata, nedaleč od gradu Bogenšperk,
si bomo na vzorčnem zeliščnem vrtu ogledate pridelavo zdravilnih rastlin.
Lastnica Jožica Bajc Pivec bo predstavila svojo poslovno pot s zelišči ter
način nabiranja divje rastočih zelišč, pripravo različnih tinktur in mazil v
domači kuhinji.

3. Kmetija Vodnjov https://ekokmetija.webs.com/
Spoznali bomo inovativen par, ki se je kmetijstva lotil načrtno, saj nimata
kmečkih korenin, tudi kmetijske površine sta kupila.
Na ekološki kmetiji nudijo kakovostne ekološke pridelke in izdelke. Imajo
registrirane različne dopolnilne dejavnosti. V njihovih sadovnjakih uspeva
cca. 100 sort in 30 vrst sadja (jablana, sliva, hruška,kutina, nešplja,
aronija, črni ribez, kaki,… Glavnino sadnih dreves predstavljajo leske in
orehi.
Na ekskurzijo vabimo lastnike

kmetij, turistične kmetije, osebe z dopolnilno dejavnostjo,
brezposelne in mlade, ki živijo na kmetijah.
Prijave pošljite na elektronski naslov info@vitra.si (Ime in priimek udeleženca, naslov, KMG-MID, telefon) do
ponedeljka, 26. oktobra 2020
Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Nova vas je ob 6.40, predviden prihod nazaj pa ob 16.30.
Prostovoljni prispevek na udeleženca je 10 € in pokriva: avtobusni prevoz, vodenje, vstopnine, degustacije. Pobira
se na avtobusu na dan ekskurzije. V primeru, da imate prehrambene omejitve (alergija, vegetarijanec), nam ob
prijavi sporočite. S seboj imejte obrazne maske.
Za vse dodatne informacije pokličite na 041 830 867 (Bojan Žnidaršič)
¸Ekskurzija je sofinancirana iz razpisa Občine Bloke za dodelitev pomoči »de minimis« za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke v letu 20209.

