Spoštovani
V soboto 8. septembra 2018 vabimo 19 kmetov iz občine Bloke na brezplačno
enodnevno strokovno ekskurzijo Odgovorni in trajnostni turizem s kulturno dediščino.
Ogledali si bomo dobre prakse, ki so s ponudbo kmetijskih izdelkov ter turističnih in izobraževalnih dejavnostih prišle
do povezovanja s preostalimi ponudniki v lokalnem okolju. Nastajajo produkti in storitve, ki se medsebojno
dopolnjujejo in podpirajo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Vse so primerne tudi za prenos na Bloke.
1. Kmetija Volk, Suhorje http://jahalnepocitnice.si/.
Od leta 2013 so ekološka kmetija. Na kmetiji ponujajo storitev oskrbe konj in od
letos tudi jahalne počitnice s spanjem na senu. Trenutno kmetija zagotavlja redno
zaposlitev eni osebi in preko sodelovanja z ostalimi ponudniki v njihovi okolici
možnost zaslužka tudi ostalim.

2. Ekološka kmetija Mahne http://www.mahne.si/
Kmetija Mahne je družinska kmetija, ki ohranja tradicijo kmetovanja že peto generacijo.
Nahaja se v vasi Tatre. Kmetija je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS
2014–2020, katere glavna aktivnost je bila Ekološko kmetovanje. S podporo so si zadali
cilj spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.
Sirarstvo je glavni in prepoznavni produkt.

3. Kulturna dediščina v kulinariki – Priprava hrane pri vas doma
https://www.facebook.com/rihard.basa
Rihard Baša je kuhar, ki uživa v svojem poklicu. Rad kuha vrhunsko hrano,
predvsem iz domačih, lokalnih surovin s poudarkom na lokalni tradiciji.
Udeležencem po predstavil primer tradicionalnega kmečkega kosila na sodoben
način. Ogledali si bomo tudi čebelarski muzej in slap Sušec.

Na ekskurzijo vabimo lastnike kmetij, turistične kmetije, osebe z dopolnilno dejavnostjo,
brezposelne in mlade, ki živijo na kmetijah, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oz. sedež
v občini Bloke, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine Bloke, upravičenci so tudi družinski člani, ki imajo stalno prebivališče na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine Bloke)

Prijave pošljite na elektronski naslov info@vitra.si (Ime in priimek udeleženca, naslov, telefon, KMG-MID) do petka,
31. avgusta 2018
Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Nova vas je ob 7.00, predviden prihod nazaj pa ob 18.00.
Ekskurzija je za vse udeležence brezplačna in pokriva stroške: avtobusni prevoz, vodenje, vstopnine, degustacije ter
kosilo. V primeru,da imate prehrambene omejitve (alergija, vegetarjenec), nam ob prijavi sporočite.
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 2018.

