TURISTIČNE KMETIJE V SLOVENIJI

MOJ NAČIN
ODDIHA NA
PODEŽELJU.
#ifeelsLOVEnia
#myway

#mojaslovenija

www.slovenia.info
www.turisticnekmetije.si

Dobrodošli pri nas
doma

2.095.861
prebivalcev

Ko združite objem zelene barve, vonj
sveže pokošene trave, pristna slovenska
narečja, tradicionalno arhitekturo in stare
kmečke običaje, dobite – podobo našega
podeželja.
Povečini družinske turistične kmetije
odpirajo vrata domov in gostom
postrežejo z najboljšim iz svojih vrtov, polj,
kleti, dimnic, shramb in kuhinj.
Gospodinje recepte svojih babic
nadgrajujejo z elementi sodobne
kulinarike, gospodarji vam pokažejo
vinsko klet in napotijo v savno ali bazen,
domači otroci vrstnikom iz mesta
pokažejo, kako preživeti dan brez tablice
ali telefona.
Na naših turističnih kmetijah se vas bomo
iskreno razveselili. Z vami bomo umirili
ritem vsakdana in poskrbeli, da boste
začutili pristnost slovenskega podeželja.
Dobrodošli v vseh letnih časih.

Matija Vimpolšek
Predsednik Združenja
turističnih kmetij Slovenije

(1. januar 2020)

900

turističnih
kmetij

480 izletniških kmetij,
102 vinotoča,
37 osmic in
498 turističnih kmetij z nastanitvijo.

Več kot

200.000
čebeljih
družin

V Sloveniji je doma avtohtona
vrsta kranjska čebela.

20. maj je svetovni dan čebel
na pobudo Slovenije.

Več kot 400
ZNAČILNIH
LOKALNIH IN
REGIONALNIH
ŽIVIL, JEDI
IN PIJAČ

Več kot

30.000

VINOGRADNIKOV
goji trte na skoraj 16.000 hektarih
vinogradov.
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Slovenija

in njene kmetije
2864 m
je visok Triglav – najvišji
slovenstva, upodobljen tudi

10.000 km

na slovenski zastavi.

urejenih pohodniških poti.

vrh Slovenije in simbol

52
vrst
vinskih trt.

32 %

27.000 km

celotnega ozemlja v Sloveniji

so dolge reke, potoki in drugi

pokrivajo kmetijska zemljišča.

vodotoki Slovenije, kar jo
uvršča med eno od vodnato
najbogatejših držav v Evropi.

/
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prebivalcev

58,2 %
površine Slovenije
pokriva gozd.

6,9 ha
zemljišč obdeluje povprečna

V Sloveniji je več kot 110.000

kmetija v Sloveniji, kar je

traktorjev, po številu traktorjev na

približno 8-krat manj, kot

število prebivalcev tako spada v sam

je velikost povprečnega

svetovni vrh.

posestva kmetije v Nemčiji.
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Vsebina

Pregled kmetij
po regijah
str. 22

Gorenjska
Kjer so doma mogočnost gora, kristalna voda
in svežina gozdov, boste z lahkoto našli svoj
košček raja.
str. 30

Goriška
Razgrnjena v podnožju Alp vas bo očarala
z bučanjem Soče in priložnostmi, da sprostite
adrenalin.

str. 8

str. 12

Okusi slovenskih kmetij

Začutite naravo, začutite
slovensko podeželje

Doživite pristno kulinarično razvajanje.
Prepustite se okusom hišnih dobrot iz svežih
sestavin, pridelanih na kmetiji.

Na turistični kmetiji spoznajte bogastvo
podeželja. Obiščite slovenske naravne bisere
in občudujte njihovo raznolikost.

str. 37

Zasavska
Najmanjša regija kliče po odkrivanju
rudarskih rovov in vzponu na zelene vršace
peš ali s konji.
str. 40

Jugovzhodna Slovenija
Ponuja vam elegantno, prepletajočo se
umetniško stvaritev divje narave in človekove
ustvarjalnosti.
str. 44

Koroška
Gozdna pravljica vas bo osvojila med
poganjanjem pedal po gorskih turah ali
preluknjanem podzemlju.

str. 14

Na kmetiji je
lepo!

str. 50

Obalno-kraška

Med odkrivanjem življenja
na kmetiji bo uživala vsa
družina, zlasti ko boste
kmetu pomagali pri različnih
opravilih.

Privoščite si blagodejnost morja in se
mimogrede ustavite še v kulinarično
presežnem zaledju.
str. 56

Primorsko-notranjska
Najmanj tako pestro, kot je dogajanje nad
površino, je divje tudi pod njo. Odkrijte kraško
divjino.
str. 59

Osrednjeslovenska
Pridružite se utripu živahnega osrednjega
križišča Slovenije ter na kratkih razdaljah
doživite veliko in raznoliko.

str. 16

str. 18

V prepletu tradicije in
sodobnosti

Čas za prijatelje

Turistične kmetije so bogat vir za spoznavanje
slovenskih šeg in navad, tam pa lahko
preživite tudi posebej doživete praznike.

str. 86

7 korakov do
brezskrbnega
oddiha

Na kmetiji vas bodo sprejeli odprtih rok.
Doživetja bodo ukrojili po vaših željah in vas
razvajali kot dobre prijatelje.

Podrobnejši zemljevid najdete na str. 20

str. 62

Podravska
Pripravite se na avanturo s sončnimi kraji, kjer
ob vinskih cestah in hribovskih poteh najdete
izobilje lepega.
str. 67

Pomurska
Med ravninami in vinskimi griči vas bodo
navdahnile sprostitvene termalne vode in
bogata kulinarična doživetja.
str. 71

Savinjska
Raziščite svet ob Savinji in onkraj nje, poln
kraljevskih draguljev, ki jih človeku ponuja
narava.
str. 80

Posavska
Vabijo vas s soncem obsijane rečne doline,
griči in gradovi, ki so zaradi svoje pestrosti
nadvse mamljivi.
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Legenda
TIP turistične kmetije

specializirana ponudba kmetij z nastanitvijo
turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje
Ponuja počitnice ljubiteljem zdravega načina življenja. Omogoča
aktivno preživljanje prostega časa v neokrnjeni naravi, ki ga
odlično združuje z zdravim prehranjevanjem.

kmetija z nastanitvijo
izletniška kmetija (tople in hladne jedi in pijača)
Izletniške kmetije so večinoma odprte ob petkih,
sobotah in nedeljah, za naročene skupine pa tudi
med tednom. Pred prihodom se je treba napovedati.

družinam z otroki prijazna turistična kmetija
Ponuja družinske počitnice v pristnem kmečkem okolju. Veliko pozornosti namenja
animaciji otrok, prav tako se ponaša z otrokom prijaznim bivalnim okoljem (oprema sob,
igrala, zdrava prehrana). V vse aktivnosti s posebno pozornostjo vključuje tudi starše.

vinotoč (hladni prigrizki, vino in brezalkoholne pijače)
Vinotoči so večinoma odprti ob petkih, sobotah in
nedeljah, za naročene skupine pa tudi med tednom.
Pred prihodom se je treba napovedati.

otrokom brez spremstva staršev prijazna turistična kmetija
Ponuja zanimivo in aktivno preživljanje počitnic tudi takrat, ko pridejo otroci na
kmetijo brez spremstva staršev, najpogosteje s svojimi vzgojitelji. Nekatere kmetije
varstvo in pester program aktivnosti v celoti zagotovijo same. Programi bivanja
na kmetiji vključujejo spoznavanje narave in dela na kmetiji ter animirano igro pod
skrbnim vodstvom vzgojiteljev ali drugih strokovno usposobljenih oseb.

osmica
Osmice so lahko odprte največ dvakrat na leto do
deset dni, najpogosteje spomladi in jeseni. Izhajajo še
iz časa Marije Terezije in so razširjene predvsem na
Primorskem. Ob cestah so označene z bršljanovimi
vejicami, na dvoriščih pa s šopki bršljana, ki jih
imenujemo »fraska«. Na osmicah ponujajo vino in
brezalkoholne pijače, tri krajevno značilne tople jedi,
hladni prigrizki, kruh in pecivo.

kolesarjem prijazna turistična kmetija
Ponuja številne možnosti kolesarjenja v okolici, informacije o kolesarskih poteh in
njihovih značilnostih ter informacije o zanimivostih, dosegljivih s kolesom. Na kmetiji
lahko kolesa shranite ali si jih, če jih ne boste pripeljali s seboj, tudi sposodite.
vinogradniška turistična kmetija
Vinogradniške turistične kmetije, ki ležijo večinoma ob vinskih turističnih cestah,
so prijazne domačije, ki goste razvajajo z odličnimi vini in okusnimi kulinaričnimi
dobrotami. Gostje lahko spoznajo dela v vinogradu in kleti. Te kmetije niso privlačne
le za poznavalce vin, ampak z gostoljubnostjo in domačnostjo očarajo prav
vsakogar.

prostor za kampiranje

Kategorija kmetij z nastanitvijo
preprosto opremljene sobe
s skupno kopalnico in WC

gibalno oviranim prijazna turistična kmetija
Gostom omogoča, da se lahko z invalidskim vozičkom samostojno gibljejo okoli
kmetije in v prostorih, ki so jim namenjeni in katerih oprema je v največji meri
prilagojena njihovim potrebam.

dobra ponudba kmetije, preprosto
opremljene sobe (najmanj polovica
jih ima lastno kopalnico in WC)

ljubiteljem konj in jahanja prijazna turistična kmetija
Ponuja številne možnosti jahanja na kmetiji in v okolici ter informacije o učenju
jahanja, vodenih terenskih izletih, izposoji konjev, jahalnih urah ter o jahalnih poteh
in terenih. Med počitnicami na kmetiji lahko gostje vzdržujejo in negujejo konje.

zelo dobra ponudba kmetije, dobro
opremljene sobe (večina z lastno
kopalnico in WC)

aktivnosti na kmetiji

odlična ponudba, veliko udobja; dobro
opremljene sobe (vse z lastno kopalnico
in WC), pestra ponudba hrane, pestra
dodatna ponudba

dodatna ponudba kmetij
leži ob vinski cesti

pohodništvo, planinstvo

kopanje v reki, jezeru

jadranje na deski

smučanje

kopanje v pokritem bazenu

padalstvo

tek na smučeh

kopanje v odprtem bazenu

zmajarstvo

konjeništvo

lokostrelstvo

kegljanje

tenis

savna

balinanje

golf

drsanje

otroško igrišče

namizni tenis

kolesarjenje

lov

veslanje

ribolov

hišni ljubljenčki dobrodošli

hiša s tradicijo

čebelarstvo na kmetiji

dostop z avtobusom

avtodom

ekološko kmetovanje

kapacitete

TUJI JEZIKI, ki jih

kratice za cenik

govorijo na kmetiji

NZ

prenočitev z zajtrkom (cena na osebo na dan)

D

nemščina

POL

polpenzion (cena na osebo na dan)

I

italijanščina

PP

polni penzion (cena na osebo na dan)

EN

angleščina

NA

najem apartmaja

CRO hrvaščina

NA2

najem apartmaja za 2 osebi (cena na dan)

F

NA3

najem apartmaja za 3 osebe (cena na dan)

RUS ruščina

NA4

najem apartmaja za 4 osebe (cena na dan)

ES

španščina

NA5

najem apartmaja za 5 oseb (cena na dan)

HU

madžarščina

NA6

najem apartmaja za 6 oseb (cena na dan)

CZ

češčina

NA8

najem apartmaja za 8 oseb (cena na dan)

PL

poljščina

CENA/P.

cena na posteljo na dan

francoščina

srb srbščina

CENA/OS. cena na osebo na dan

št. sedežev
sobe
apartmaji
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Zelena Slovenija

Trajnostna, edinstvena in
gostoljubna
Kdor išče naravo, najde Slovenijo. Kdor išče oddih v naravi, začne na podeželju.
Turistične kmetije so prava izbira za odkrivanje posebnosti zelene Slovenije!

V okviru podeljevanja nagrad
stotim najbolj trajnostnim
destinacijam (2020 Sustainable
TOP 100 Destinatin Awards)
je Slovenija kot najboljša na
področju trajnosti slavila v
kategoriji najboljših v Evropi
(Best of Europe).
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V edini državi Evrope,
ki povezuje Alpe,
Mediteran, Kras in
Panonsko nižino,
prisegamo na
trajnostni turizem.

ZELENA SHEMA
SLOVENSKEGA
TURIZMA
SLOVENIA GREEN
Gostje se povsod lahko zanesemo na zelene
izbire, certificirane v okviru mednarodno priznane
Zelene sheme slovenskega turizma. Obiščimo
mesta na zelenih destinacijah, označenih z
znakom Slovenia Green, izbirajmo namestitve,
potovalne agencije, parke in znamenitosti z

ŠTIRJE SVETOVI GOSTOLJUBJA

Slovenija združuje vso različnost Evrope. V Alpski Sloveniji nas čakajo najvišje gore in najbolj divje vode. V
Mediteranski in Kraški Sloveniji nas poleg toplega morja
navdušujejo skrivnosti kraških jam. V Termalno Panonski
Sloveniji so nanizani vrelci zdravilnih voda, a tudi gradovi
in vinorodne gorice. V Osrednji Sloveniji nedaleč od
živahnega glavnega mesta Ljubljana najdemo svetovno pomembne pragozdove! Kamor koli gremo, povsod se lahko
zanesemo tudi na prijazno gostoljubje zelenega podeželja.
Ker je v Sloveniji vse blizu, so turistične kmetije odlično
izhodišče za odkrivanje celotne Slovenije.
PRISTNA IN EDINSTVENA DOŽIVETJA

Dežela, ki je sinonim za trajnostni razvoj turizma, gostom
povsod ponuja svojo pristnost. Ta je pomemben del slovenskih edinstvenih doživetij (Slovenia Unique Experience).
Zelo kakovostna pristna, trajnostno naravnana zelena
doživetja izkusimo v zelenem okolju in stiku z domačini.
Na vseh koncih Slovenije se lahko zanesemo tudi na izjemne možnosti za najrazličnejše dejavnosti na prostem in
za doživetja naravnih in kulturnih posebnosti. Počitnice
na kmetiji lahko povežemo z obiski zdravilišč in zgodovinskih mest.

zelenim znakom.

ODGOVORNO DO NARAVE IN DO SAMEGA SEBE

Slovenija je bila med prvimi državami na svetu, ki so pridobile znak varna potovanja (Safe Travels WTTC ‒ World
Travel & Tourism Council). Turistični ponudniki v Sloveniji
spoštujejo odgovorne potovalne standarde. Z znakom
GREEN&SAFE označujejo tako te standarde kot trajnostno
usmerjenost in spoštovanje vseh ukrepov Nacionalnega
inštituta za javno zdravje. Tudi na turističnih kmetijah, ki
nam na podeželju omogočajo individualni oddih v zeleni
naravi, lahko z odgovornim ravnanjem ohranjamo svoje
zdravje in zdravje drugih ljudi.
Med potepi po naravi ravnamo odgovorno do okolja. Držimo se označenih poti, za seboj ne puščamo nepotrebnih
sledi in smeti.
DOBRODOŠLICA ZA ČISTO PETICO

Prav lepota narave, ki jo skupaj ohranjamo, je zagotovo
med petimi najpomembnejšimi razlogi za izbiro oddiha na
turistični kmetiji. Tu živimo v stiku z naravnim okoljem.
Iz njega in s sonaravno obdelanih polj in vrtov prihajajo
sestavine za izvrstne jedi, ki jih na marsikateri kmetiji
gospodinje pripravljajo pred našimi očmi. Tu lahko zares
doživimo, kakšno je življenje po domače – v ritmu vseh
kmečkih opravil. Če ujamemo pravi čas, spoznavamo tudi
praznični utrip podeželja z zanimivimi običaji. A tudi če
niso ravno prazniki, brez skrbi, na kmetijah znajo poskrbeti za vesele in družabne trenutke!
Obiščite Slovenijo. Izberite svojo turistično kmetijo. Obiščite jih več! Povsod se lahko počutite kot doma.

Petzvezdnično!
Nepozabna doživetja z znakom Slovenia Unique Experiences
nas na presenetljiv način med drugim vodijo na zeliščni vrt,
senik, pašnik in v mlekarno, ribogojnico, nasad oljk, vinograde,
celo v naravno okolje – medveda! Poiščite svoje na
www.slovenia.info/edinstvena
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Okusi

slovenskih kmetij
Spoznajte slovensko kulinariko izpod kuhalnic kmečkih gospodinj.
Prepustite se doživetju hišnih dobrot. Dovolite si, da vas razvajajo, ali se
v pripravi preizkusite tudi sami.

Ajdovi žganci že od 19. stoletja
veljajo za »steber Kranjske
dežele«. Slovenske gospodinje
jih pogosto pripravljajo kot
glavno jed, poleg katere
tradicionalno postrežejo kislo
mleko.
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400 let

V Sloveniji,
Evropski gastronomski
regiji 2021 prisegamo
na spoštovanje
gastronomske dediščine
in vrhunsko kulinariko
s sestavinami iz narave.

V podravski vinorodni
deželi domuje v Mariboru
najstarejša trta na svetu,
žametovka oziroma modra
kavčina, ki je s starostjo
več kot 400 let zapisana v
Guinnessovo knjigo rekordov
kot najstarejša trta na svetu.

Kuhinja bogate tradicije in inovativne sodobnosti

Hrana, pripravljena z ljubeznijo, ne krepča le telesa, ampak
tudi duha – in to boste začutili ob kulinaričnem obisku
turističnih kmetij. Velika kmečka miza, bogato obložena s
sveže pripravljenimi hišnimi dobrotami, vas bo popeljala
na enkratno gurmansko doživetje pristnih okusov, začinjenih s tradicijo in sodobnostjo. Po predhodnem dogovoru z
gospodinjo boste lahko poskusili hišne jedi iz kakovostnih,
sezonskih in ponekod tudi ekoloških živil, ki jih pridelujejo
na kmetiji. Zraven vam bodo postregli še kozarec odličnega hišnega vina ali jabolčnega vina, ki mu pravimo mošt,
tistim pogumnejšim pa katero izmed domačih žganj.

Kmetje začnejo
zgornjesavinjski
želodec izdelovati
že pozimi, v času
kolin, njegovo
zorenje pa traja
vsaj do maja, ko ga
postrežejo prvič.

Slovenija ni le ena pokrajinsko najbolj raznolikih dežel,
njen dinamični značaj se izraža tudi v kulinariki. Lahko bi
jo opisali kot pravo mešanico tradicionalnih receptov, sodobne inovativnosti in kulinaričnih vplivov štirih sosednjih
držav, Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske, preoblikovanih s pristno slovensko noto. Slovenska kuhinja vas lahko
na vsakih nekaj kilometrov preseneti z novo tradicionalno
jedjo, pijačo ali prilogo in drugačnimi navadami ob hrani.
Vse to je prispevalo k oblikovanju 24 gastronomskih regij,
od katerih ima vsaka svojo prehransko posebnost in značilnost. V Sloveniji imamo več kot 400 značilnih lokalnih
in regionalnih živil, jedi in pijač, ki so temelj slovenske
kulinarične prepoznavnosti in pogosto navdih za ustvarjanje sodobnih palet okusov. Pomembna poudarka slovenske
kuhinje sta tesen stik z naravo in domača pridelava živil.
Oboje boste v najpristnejši luči doživeli prav na turističnih
kmetijah.

Plast vlečenega
testa prleške
gibanice se imenuje
guba (güba), od
koder izvira tudi
njeno ime.
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Ko sedemo za mizo, si z
nasmeškom na obrazu
zaželimo »Dober tek!«
ali »Bog žegnaj!«, ob
privzdigu kozarca
pa glasno zadoni
»Na zdravje!«.

Omamno dišeč hlebec
sveže pečenega
kruha je obvezen del
kmečkega obroka,
vsaka gospodinja pa
ga peče po svoje.

Okusite tradicionalne slovenske jedi

Obisk turistične kmetije izkoristite za pokušino značilnih jedi. V Zgornji Savinjski dolini vam bodo postregli z
zgornjesavinjskim želodcem, sušeno mesnino iz najkakovostnejšega svinjskega mesa in slanine, ki jo pripravljajo
izključno na tem območju. Gorenjske gospodinje vam bodo
za glavno jed z veseljem pripravile tradicionalne ajdove
ali koruzne žgance ter dodale priloge, kot so kislo mleko,
jogurt, zelje, repa, bela kava, mleko, ocvrta jajca, obara ali
golaž. Na Dolenjskem boste lahko poskusili eno najstarejših slovenskih jedi – lične zavitke iz vlečenega ali kvašenega testa, polnjene z nadevi, kot so skuta, smetana, orehi,
jabolka ali med, imenovane dolenjski sirovi štruklji. Za eno
najbolj razpoznavnih slovenskih prehranskih izdelkov velja
tudi »kranjska klobasa – zašpiljeno dobra od 1896«, ki jo na
Gorenjskem tradicionalno postrežejo z gorčico in hrenom
ali s kislim zeljem in repo ter je geografsko zaščitena. Okusno pojedino boste lahko zaključili s tipično sladico, stalnico vseh slovenskih prazničnih pojedin, pehtranovo potico,
ali eno od značilnih regionalnih sladic, na primer prleško
gibanico, slovensko pogačo iz sedmih plasti vlečenega testa
in skutno-smetanovega nadeva.

začinjeno po
slovensko
Nepogrešljiv del slovenske tradicionalne in
sodobne kuhinje so lokalne in regionalne
začimbe, kot so majaron, meta, melisa, žajbelj,
timijan, kraški šetraj, lovor, bazilika, dobra misel
in rožmarin.
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»Potica – dobra jed, boljše
nima celi svet«
Potica velja za eno najbolj
značilnih slovenskih sladic.
Pripravljajo sladke ali slane
in s kar 100 različnimi
nadevi. Najbolj razširjena
med vsemi je orehova
potica, nepogrešljivi del
vsakega tradicionalnega
slovenskega praznika.

»Kranjska klobasa,
zašpiljeno dobra od 1896«
Kranjsko klobaso vam bodo
tradicionalno postregli z
gorčico, hrenom, kruhom ali
žemljo, v zimskem času pa s
kislo repo in zeljem.

70 %

Aktivno kulinarično doživetje

Seveda pa ne boste zgolj uživali v hišni jedači in pijači, iz
prve roke se boste lahko naučili tudi priprave. Tako boste
lahko sodelovali pri pripravi prazničnih in tradicionalnih jedi,
zamesili prvi kruh in ga spekli v krušni peči, se naučili izdelati
sir, maslo ali jogurt. Še zlasti veselo bo jeseni, ko boste lahko
sodelovali pri trgatvi in pokušini vin ali se pridružili delu v
primorskih oljčnih nasadih in izdelavi oljčnega olja. Obisk
podeželja je odlična priložnost za spoznavanje kulinarike
na kulinaričnih oziroma gastronomskih prireditvah, kjer se
kmetije predstavljajo s svojimi dobrotami. Udeležili se boste
lahko praznika žetve pšenice in kozjanskega jabolka ali obujali
spomine na dolgoletno tradicijo planšarstva in flosarstva.

V Sloveniji se letno pridela od
80 do 100 milijonov litrov vin,
kar je v primerjavi s svetovno
pridelavo sicer neznatna
količina, zato pa kar 70 %
vseh slovenskih vin izpolnjuje
merila za kakovostna in
vrhunska vina.

Spoznajte značaj slovenskih vin

V vinorodni deželi
Primorski boste lahko
poskusili eno od izvirnih
vrst vina: to so zelén,
pinela, klarnica, grganja,
pikolit, rebula in kraški
teran.

K odlični hrani se prileže izbrana kapljica vina. V treh
slovenskih vinorodnih deželah uspeva kar 52 različnih
vrst vinske trte, od tega 37 belih in 15 rdečih. Največja po
površini je vinorodna dežela Podravje, ki se razteza prek
severovzhodnega dela Slovenije. Slovi po pridelavi belih
vin s prevladujočo cvetno in sadno noto, poskusili pa boste
lahko tudi specifična rdeča vina, kot sta modra frankinja
in zweigelt. Pravijo, da so s soncem obsijana primorska
vina poslastica za ljubitelje krepkih rdečih vin. V vinorodni deželi Primorski pridelajo največ slovenskih vin, med
njimi tudi znameniti rdeči teran, posebno vrsto vina iz
trte refošk, ki uspeva le na kraških tleh. Med slikovitimi
dolenjskimi griči ob bregovih Krke, Save in Sotle je še tretja
in po površini najmanjša vinorodna dežela, Posavje. Tam
pridelujejo edinstven cviček, vinsko posebnost, sestavljeno iz štirih vrst belega in rdečega grozdja, ki je poleg
toskanskega chiantija edino tovrstno vino na svetu. Na
turističnih kmetijah bodo poskrbeli tudi za tiste, ki niste
ljubitelji vin, in vam postregli z domačimi sadnimi sokovi,
šilcem sadnega ali zeliščnega žganja, medico, moštom in
seveda kozarcem sveže vode iz pipe.
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Začutite naravo,

začutite slovensko podeželje
Svež gorski zrak, neokrnjena narava kamor seže pogled, ter občutek popolne spokojnosti, ki
poživlja telo in duha. Na turistični kmetiji boste začutili bogastvo narave.

Dolina reke Soče na
vsakem koraku preseneča
z neizmerljivo naravno
lepoto. Njena glavna žila,
reka Soča, velja za eno
najlepših evropskih rek.

Slovenska obala – dolga le
46,6 kilometra je odlična
izbira za avanturističnosproščujoč oddih.

Večerni sprehod v
objemu navdihujoče
panorame mogočnih
alpskih vrhov.

Vinorodni okoliši Slovenije
niso le priložnost za
pokušino vrhunskega vina,
temveč tudi za aktivno
preživljanje prostega časa.
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 Postojnska jama, kraljica
klasičnega podzemnega
krasa po velikosti in tudi
številu obiskovalcev v
svoji dvestoletni turistični
tradiciji.

Lipa, simbol slovenstva in Slovencev
S posaditvijo lipe pred slovenskim parlamentom,
na Trgu republike, so Slovenci pred skoraj
tridesetimi leti obeležili razglasitev samostojnosti.
Za najznamenitejšo lipo še vedno velja Najevska
lipa, ki je s starostjo več kot 700 let razglašena
za najstarejšo v Sloveniji.

Slovenija je četrta najmanjša država v središču Evrope,
katere skupno število prebivalcev je primerljivo le z malo
večjim svetovnim mestom, a se ponaša z izjemno raznolikostjo narave. Na majhnem ozemlju se stikajo kar štiri
geografske enote, ki tvorijo edinstven preplet alpskega
visokogorja, primorske obale, vinorodnih štajerskih
gričev, panonskih ravnic in dinarsko-kraških planot s
skrivnostnim podzemnim svetom. Prava igra nasprotij
vam v enem samem dnevu omogoča kombinacije najbolj
edinstvenih doživetij: osvojite lahko dvatisočaka in skočite
v morje; raziskujete jamski svet in uživate ob panoramskem razgledu z vrha hribov; tečete lahko po kilometrih
panonske nižine in plezate po gorskih stenah; si ogledate
ostanke ledenika in se sončite na plaži. Ustvarjate spomine, ki ostanejo.
Čist zrak in pitna voda

V objemu raznolikosti vas pričakujejo turistične kmetije,
obdane s prostranimi travniki, pisanimi polji in bujnimi
gozdovi, kjer kmetje že stoletja živijo v najtesnejšem stiku
z naravo. Od nje jemljejo in ji z vso skrbnostjo dobroto tudi
vračajo. Ohranjajo izjemno čist zrak in pitno vodo. Stran
od mestnega hrupa in vsakdanjega hitenja teče življenje
v drugačnem počasnem ritmu. Tam boste začutili popolno sprostitev: se prebudili ob zvokih kravjih zvoncev in
vonju sveže pokošene trave, brezskrbno poležavali v senci
dreves in poslušali petje ptic v krošnjah. Ko si boste zaželeli
raziskovati čare neokrnjene narave, se boste svobodno
sprehodili po gozdu in travnikih. Posebno doživetje bodo
tudi jasni večeri, ko je nebo posejano s tisočerimi zvezdami,
ki v soju mestnih luči pogosto izgubijo pravo moč. Takrat
se boste počutili tesno povezani z naravo in polni sveže
energije. Doživetje, ki ga ponuja slovensko podeželje, je
idealna priložnost, da pobegnete iz vsakdanje rutine ter se
prepustite pristnemu stiku z naravo in samim seboj.

Slovenija je po
mednarodnih merilih
Green Destinations
prva država na svetu,
ki se kot celota
ponaša z nazivom
Zelena destinacija.

Sto in ena priložnost za nova aktivna doživetja

Turistične kmetije so zaradi svoje lege odlično izhodišče
za raziskovanje okolice in aktivno preživljanje oddiha v
naravi. Tako se boste lahko s kolesom podali na odkrivanje okoliških poti, se povzpeli na katero izmed slovenskih
gora, jahali konje po prostranih travnikih ali se le preprosto
sprehajali po naravi. V poletnih mesecih bo še zlasti prijal
skok v čiste reke in jezera ali slani piš vetra, ujetega v jadra.
Ohladite se lahko tudi med odkrivanjem skrivnostnega
sveta kapnikov, jamskih voda in drugih kraških pojavov, saj
se v slovenskem podzemlju skriva prek 13.000 kraških jam,
vsako leto pa jih v povprečju na novo odkrijejo še 100. Slovenija je ena izmed držav z najvišjo stopnjo biodiverzitete v
Evropi, ki jo skrbno varuje, zato je njeno površje posejano s
številnimi narodnimi, regijskimi in krajinskimi parki. Ti so
odlična priložnost za pustolovski fotolov, z malo sreče pa
boste lahko v fotografski objektiv ujeli tudi nekaj najredkejših prosto živečih živali, kot so volkovi, risi, medvedi,
divje mačke, divji petelini in fazani. Tisti, ki v življenju raje
hodite po robu, nikakor ne smete zamuditi adrenalinskih
doživetij, kot so spusti po rekah, vožnja z ziplinom ali
skok z jadralnim padalom – pogled na pokrajino s ptičje
perspektive vas bo naravnost osupnil. Spoznajte Slovenijo
v popolnoma novih doživetjih.

NATURA 2000
Kar 37,16 % površine Slovenije je zaščitene kot
posebna varovana območja NATURA 2000. Gre
za evropsko mrežo, ki si z varovanjem naravnih
habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst
prizadeva za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
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Na kmetiji

je lepo!

Prespati na senu. Svobodno tekati naokoli. Spoznavati kmečko življenje v igri in
s smehom. Uživati na kmetiji v družbi najbližjih in ustvarjati spomine, ki bogatijo.

Ob jutranjem soncu, sredi
prostranega pašnika in v
družbi domačih živali vam
bo srce preprosto zaigralo.

Ogled hleva
in neposreden
stik z živalmi
– nepozabno
doživetje za
otroke in odrasle.

Prava zabava se
na kmetiji začne v
kuhinji ob pripravi
tradicionalnih
slovenskih dobrot.

 an, preživet z gospodarjem, bo poln
D
zanimivih izkušenj, saj se boste lahko
preizkusili v tradicionalnih in tudi
sodobnih kmečkih opravilih.
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Čebelarstvo je ena najbolj
tradicionalnih panog v
Sloveniji. Na kmetiji vam bodo
z veseljem pokazali, kako
skrbijo za čebele, in predstavili
čebelje pridelke.

174.000 ha

»Hrana je bila odlična,
saj je gospa Vilma
odlična kuharica! Ves
teden pa nas je pridno
čuval gospodar.«

Poljedelstvo je ena najpomembnejših
panog slovenskega kmetijstva. Leta
2018 so imele vse kmetije skupaj kar
174.000 hektarov njiv, kar je enako
245 tisoč nogometnim igriščem. Več
kot polovica med njimi je namenjena
pridelavi žit, zlasti koruzi in pšenici.

Turistične kmetije so lahko poučna dogodivščina za vso
družino. Sprejmite izziv in se preizkusite v grabljenju sena,
radovednim otrokom pa pokažite, od kod mleko, ki ga pijejo iz najljubšega lončka. Skupaj lahko spoznavate spretnosti v različnih kmečkih opravilih in se naučite kaj novega.
Med odkrivanjem življenja na kmetiji bodo najbolj uživali
prav otroci, saj je večina kmetij oddaljena od prometnih
cest, zato bodo lahko brezskrbno tekali po travnikih, spoznavali, kje in kako pridelujejo hrano, se igrali z živalmi ter
se o življenju in naravi učili iz lastnih doživetij. Nekatere
kmetije bodo otroke razveselile tudi z različnimi aktivnostmi, ki jih zanje organizirajo v obliki posebnih animacijskih programov in taborov. Naj se pustolovščina začne!

V gospodarjevih čevljih

Na kmetiji se dan začne že ob vzhodu. Po krepčilnem
zajtrku in jutranji kavi si gospodar obleče delovno obleko,
gospodinja pa odhiti novim opravkom naproti. Stopite v
njune čevlje in se za en dan preizkusite v različnih kmečkih
opravilih. Z veseljem vam bodo pokazali tudi tista, ki jih
večina kmetij danes pri delu nadomešča s sodobnimi stroji.
Pridružili se boste delu na vrtu, ki je v poletnih mesecih
še posebej bogat z najrazličnejšimi vrtninami. Gospodar
vas bo vzel s seboj v sadovnjak, kjer mu boste pomagali pri
obrezovanju dreves ali pobiranju sadja, otroci pa se bodo
iz prve roke naučili razlikovati med različnimi drevesi.
Gospodinje vas bodo odpeljale tudi v hlev in vas naučile
pomolsti kravo ali ločiti med čisto svežimi in malo starejšimi kokošjimi jajci. Otroci bodo lahko pri vseh teh aktivnostih sodelovali in se tako naučili, od kod sploh hrana, ki
se znajde na krožniku, kako jo kmetje pridelajo ter kako
pomembne so rastline in živali za naše preživetje.
V radoživi družbi domačih živali

AVTOHTONE DOMAČE
ŽIVALI
Na slovenskih kmetijah domuje kar 12 vrst
avtohtonih domačih živali: tri pasme konj
(lipicanec, posavski konj, slovenski hladnokrvni
konj), štiri pasme ovac (belokranjska in istrska
pramenka, bovška ovca in jezerska solčavka),
cikasto govedo, štajerska kokoš, drežniška koza,
krškopoljski prašič in kranjska čebela.

Na kmetiji vas bo pričakal še nekdo – domače živali. Že takoj ob prihodu na kmetijo vas bo z mahajočim repom pozdravil kuža, med nogami pa se vam bodo zapletale domače
mačke. Uživali boste lahko ob pogledu na veličastne konje
in čredo krav, ki se pasejo na pašniku. Prav tako bo zanimivo opazovati, kako se kokoši in gosi prosto sprehajajo po
dvorišču ali travniku. Na povprečni slovenski kmetiji boste
srečali do 15 različnih vrst živali. Vaši otroci jih bodo lahko
spoznavali, jih pomagali negovati in hraniti, se z njimi
igrali in jih seveda tudi ljubkovali. Z malo sreče bo katera
izmed njih imela mladičke, ki se bodo sramežljivo skrivali
v varnem zavetju staršev. Nepozabna izkušnja bo zagotovo
jutranja budnica petelina, ki bo naznanila vaš odhod v hlev,
kjer boste lahko pomagali krmiti živali. Pogled na živali, ki
bodo z navdušenjem pojedle vse, kar jim boste pripravili,
pa vas bo navdal z občutkom zadovoljstva in topline.
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V prepletu tradicije

in sodobnosti

Odkrivajte slovensko ljudsko izročilo in okusite življenje, kjer se stikata
tradicionalno in sodobno. Spoznajte bogato kulturno dediščino, ki jo razkriva
obisk turističnih kmetij.

Prvi muzej s kozolci na
svetu je prav v Sloveniji.
V njem je predstavljenih
vseh šest tipov kozolcev,
značilnih za slovensko
etnično območje.

Velika noč ne mine brez
okraševanja pirhov, enega
najbolj prepoznavnih
simbolov tega praznika.

Otroci bodo lahko
spoznali tudi stare kmečke
dejavnosti, kot je mletje žita.

V črni ali beli ovčji kožuh
odet, z rogovi in perjem
okrašen, prepasan s
težkimi kravjimi zvonovi ter
ježevko v roki, pleše kurent
svoj pustni ples in kliče v
deželo pomlad.
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Martinova otvoritev
nove vinske letine
poteka ob glasbeni
spremljavi harmonike
in glasne zdravljice.

1550
Leta 1550 je bila izdana prva
knjiga v slovenskem jeziku –
Katekizem. S tem delom je
avtor, protestantski pastor
Primož Trubar, dokazal, da
se da slovenski jezik zapisati
in tudi tiskati, ter ga tako
postavil ob bok evropskim
književnim jezikom.
Doživite tri kmečke šege

Ko boste sedli ob toplo krušno peč in se prepustili pripovedim o življenju na kmetiji, boste občutili pristnost kmečkega okolja. Stare šege in navade na kmetijah še vedno živijo,
gostitelji pa bodo z veseljem razkrili vse o njih. Pridružili se
jim boste lahko pri praznovanju nekaterih tradicionalnih
praznikov, se naučili priprave prazničnih jedi in spoznavali
zanimive navade, ki so se ohranile vse do danes. Ponekod
si boste lahko ogledali tudi značilna kmečka poslopja, ob
katerih boste začutili utrip preteklosti in spoznali, za kaj
nekatera še danes uporabljajo.
Pristno praznično vzdušje

Na turističnih kmetijah vas bodo v času praznikov, kot sta
božič in velika noč, z veseljem sprejeli medse ter skušali
pričarati praznično vzdušje s pridihom tradicije. Prepevanje božičnih pesmi, krašenje božično-novoletne smrečice z
ročno izdelanimi okraski, postavljanje jaslic ter priprava in
pokušina tradicionalnih božičnih dobrot vas bodo navdali
z vznemirjenjem in nostalgijo. Stare navade bodo še zlasti
žive v objemu velike noči, ki za eno mizo združuje najbližje. Prava dogodivščina bo priprava pirhov, enega najbolj
prepoznavnih simbolov tega praznika, ki se razlikujejo
od kraja do kraja po imenu, značilnih motivih in tudi po
načinu izdelave. V Idriji jih recimo krasijo s slavno idrijsko
čipko, belokrajnske pisanke še vedno okrašujejo po stari
metodi z raztopljenim čebeljim voskom, vrhniški pirhi pa
so tradicionalno prevrtani s tisočimi drobnimi luknjicami, kar ustvarja pravo čipkarsko umetnino. Gospodinje
vam bodo z veseljem pokazale, kako pirhe krasijo same,
pomagali pa jim boste lahko tudi pri pripravi tradicionalne
velikonočne pojedine.

6 kmečkih
pregovorov
1.

Če človek pol sveta obteče, najboljši kruh
doma se peče!

2.

Ne naredi kruha moka, ampak roka!

3.

Sreča človeka sreča, ujeti se ne da.

4.

Ljubezen je kot morje; nevarno, če ne znaš
plavati.

5.

Drevo se naslanja na drevo, človek na
človeka.

6.

Delo hvali mojstra.

Pravijo, da »sv. Martin iz mošta naredi vin«. V tem starem
šaljivem reku se skriva tudi bistvo enega najpomembnejših
praznovanj na kmetijah. Martinovo se je danes razvilo v
izrazit vinski praznik, ki ga po krščanskem koledarju praznujemo 11. novembra na god sv. Martina, njegovi zametki
pa segajo daleč nazaj v predkrščansko obdobje, ko je pomenil predvsem konec del na polju in zahvalo za dobro letino.
Ob obisku kmetije za martinovo boste lahko sodelovali
pri pripravi in pokušini tradicionalne martinove pojedine,
si ogledali vinsko klet, poskusili izbrana vina in doživeli
vinski krst. S svojo šegavostjo vas bodo 46 dni pred velikonočno nedeljo navdušila tudi hudomušna tradicionalna
pustovanja. Slovenija velja za eno s pustnimi maskami
najbogatejših držav, med njimi pa je najznamenitejši prav
kurent (oziroma korant, kot ga imenujejo na domačem
Ptujskem polju), mitološki lik, ki odganja vse slabo ter
prinaša srečo, veselje in vse dobro. Na kmetijah vam bodo
povedali vse o starih pustnih navadah, predstavili tipične
šeme, v mestih in vaseh si boste lahko ogledali pustni
karneval ter se posladkali z dobrotami, kot so pustni krofi
in flancati. Posebno doživetje bodo poleg martinovanja in
pustovanja tudi prireditve, ki obujajo dediščino različnih
kmečkih opravil. Tako boste lahko spoznali stara kmečka
dela in opravila, kot so košnja trave s koso, žetev, mlačev,
ličkanje koruze, žganjekuha in druga.
Utrip preteklosti

Medtem ko boste bivali v udobju sodobne kmečke hiše,
boste pravo nasprotje doživeli ob ogledu nekaterih značilnih kmečkih poslopij. Okusili boste delček življenja na
kmetiji nekoč in hkrati spoznali, kako se uporabljajo še
danes. Tak primer so zagotovo zidanice, ki jih najdemo ob
vinogradih v vinorodnih predelih Slovenije in jih kmetje še
danes uporabljajo za spravilo orodja in za stiskanje grozdja.
Lesene ali zidane kašče danes sicer niso več v uporabi, so
pa bile včasih središče vsake kmetije, saj so kmetje v njih
shranjevali večino svoje težko pridelane hrane. Na gorenjskih pašnikih ob vzponu na katero izmed gora lahko
opazite planšarske koče, ki tvorijo prava naselja. Včasih so
jih pastirji uporabljali kot prebivališče med pašno sezono,
v njih pa so predelovali tudi mleko. Slovensko podeželje po
svetu slovi predvsem po eni posebnosti, to je kozolcih, ki
so včasih veljali za simbol trdnosti kmetije. Kmetje so jih
uporabljali predvsem za sušenje sena, spravilo pridelkov
in shranjevanje strojev. V Sloveniji so se razvili v značilnih
oblikah, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje po svetu, in so
se v svoji pristni obliki ohranili vse do danes.
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Čas za

prijatelje

Kmetije, ki so razpršene po vsem ozemlju Slovenije, so si različne, kljub vsemu pa podobne
v želji, da pričarajo nepozabno doživetje domačnosti, ki bo pisano na kožo prav vam.

Pristno kmečko okolje
je za leseno klopjo na
dvorišču združilo več
generacij.

Med kolesarjenjem po eni izmed
številnih kolesarskih poti vas bodo na
turističnih kmetijah vedno veseli.

Gospodinje vas
toplo sprejmejo v
svoj dom in vam
postrežejo le z
najboljšim.

Doživite sproščene družinske
večere ob krušni peči in pristnem
zvoku starih ljudskih glasbil.
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Turistične kmetije so
odlične tudi za romantični
pobeg v dvoje.

Ko frajtonar'ca zaigra
Veselo druženje zbranih doseže vrhunec,
ko zaigra harmonika, eden najbolj tipičnih
slovenskih narodnih glasbil. Slovenci
najpogosteje igrajo na diatonično harmoniko, ki
jo po domače imenujejo »frajtonar'ca«.

Začutite domačnost

Šilce domačega žganja za dobrodošlico in takoj zatem
bogato obložena miza z dobrotami z domačega vrta in polj,
iz shramb in dimnic. Krepka gospodarjeva beseda slikovito
razlaga, koliko glav živine se pase na travniku, od kod do
kod sega njegov sadovnjak, kaj vse pridelujejo na polju, in
doda, da večernega klepeta ob sladki hišni specialiteti nikakor ne smete zamuditi. Nato gre svojim opravkom naproti
in vam pred tem stisne še roko, rekoč, da vam pozneje z veseljem razkrije več o vsakdanu na kmetiji. Ob vstopu v sobo
s svežimi belimi rjuhami se boste zavedali, da še obstajajo
kotički, kjer vas bodo ljudje z veseljem in ponosom sprejeli
v svoj dom ter vas razvajali kot dobre prijatelje.
Doživetje po meri

Srčni gostitelji vas bodo pričakali odprtih rok in z velikim
nasmeškom na obrazu. Njihovo gostoljubje vas bo navdalo
z občutkom domačnosti in sprejetosti, vrednotami, ki se v
hitrem sodobnem ritmu življenja prepogosto pozabljajo, na
kmetijah pa so še kako žive. Za vas si bodo vedno vzeli čas
in vam skušali pričarati doživetje, ki bo prilagojeno vam in
vašim željam. Turistične kmetije se od drugih turističnih
ponudnikov razlikujejo tudi po tem, da nikoli niso obdane
z množico turistov, ampak le s peščico obiskovalcev, ki tako
kot vi iščejo sprostitev v sožitju z naravo.

TRETJI PO ZNANJU
TUJIH JEZIKOV

Obisk vinotočev, osmic in izletniških kmetij je lahko le
nekajurno doživetje, obisk nastanitvene kmetije pa je lahko
večdnevna dogodivščina, saj ponujajo tudi prenočišča – udobne sobe ali prikupne apartmaje, opremljene z vsem, kar potrebujete. V toplini lesa, ki veje skozi prostore, se boste počutili
zares sproščeno, tisto piko na i pa bo hladnejšim večerom
dodala toplina krušne peči, ob kateri se boste lahko pogreli.
Domačnost boste začutili tudi ob mozaiku narečij, s katerimi
se boste srečali, če boste obiskali več slovenskih kmetij in primerjali njihovo slikovitost. Ste vedeli, da imamo Slovenci med
vsemi slovanskimi jeziki največ narečij? Obstaja jih več kot
50, kar je ob dveh milijonih prebivalcev zagotovo svojevrsten
fenomen. Z gostitelji se boste lahko seveda sporazumevali v
tujih jezikih. V katerih vse, pa je zapisano pri vsaki kmetiji.
Za vsakega nekaj

Nekatere turistične kmetije z nastanitvijo so se prilagodile posebnim željam obiskovalcev po določenih
doživetjih in pridobile znak specializirane ponudbe. Ob
obisku ekološke turistične kmetije boste lahko pobliže
spoznali pridelavo ekološke hrane in jo tudi poskusili.
Številne kmetije so zaradi svoje lege odlično izhodišče
za aktivno preživljanje časa v naravi in nosijo oznako
turističnih kmetij s ponudbo za zdravo življenje. Če iščete
bolj specifične aktivnosti, kot sta recimo kolesarjenje in
jahanje konj, bodo za vas prava izbira kmetije, prijazne
kolesarjem ter ljubiteljem konj in jahanja. V vinorodnih
pokrajinah je kar nekaj kmetij z znakom vinogradniških
turističnih kmetij, na katerih vam bodo z veseljem pokazali, kako poteka pridelava vin. Pravo doživetje za vso
družino bodo kmetije, ki omogočajo posebna doživetja za
otroke in se tako ponašajo z nazivom prijazne družinam z
otroki. Nekatere med njimi imajo celo svoje vzgojitelje in
animatorje, saj so se specializirale kot turistične kmetije,
prijazne otrokom brez spremstva staršev. Določene kmetije so prilagojene gibalno oviranim gostom.

Slovenci so tretji najbolj polilingvističen narod
v Evropi. Po podatkih Statističnega urada
Slovenije kar 93 % prebivalstva govori vsaj en
tuji jezik, 32 % dva tuja jezika, 45 % ljudi pa celo
tri ali več. Prevladujejo angleščina, nemščina,
hrvaščina in italijanščina.

19

20

21

Gorenjska

Lahkih nog naokrog
Kjer so doma mogočnost gora, kristalno čista voda in svežina gozdov,
boste z lahkoto našli svoj košček počitniško-avanturističnega raja.

Dolina Triglavskih jezer
je dostopna v nekaj urah
hoda iz doline. Mimo njenih
sedmih jezer poteka ena
najlepših pešpoti v Julijcih.
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Zaradi ledenikov, ki so pred desettisočletji klesali njeno
površino, so obline Gorenjske nadvse razkošne in dramatične. Tu je bil ustanovljen Triglavski narodni park,
eden najstarejših narodnih parkov v Evropi. Z najvišjimi
vrhovi, gozdnato planoto Pokljuko, slapovoma Savico in
Peričnikom ter globokimi rečnimi in jezerskimi dolinami z
Bohinjskim in Blejskim jezerom je določen značaj te regije.
Tega proti vzhodu dopolnjujejo naravno bogata planota
Jelovica, očarljive doline, kot je Jezersko, ter zgodovinsko
pestro Škofjeloško in Cerkljansko hribovje.

Posebnosti
1 Vzpon na vrhove Julijskih Alp in Karavank nudi

razglede celo do Jadranskega morja, vzpon na
nižje hribe in planine pa tišino divjine, ki je pozimi,
ko je na Gorenjskem na voljo nešteto možnosti za
smučanje in tek na smučeh, še mirnejša.
2 Od višine se lahko zvrti, zlasti če Gorenjsko

Zdrava in naravna

Blagodejna narava Gorenjske že stoletja vabi sonca in svežega zraka željne obiskovalce. Te je na klimatsko terapijo
ob Blejsko jezero konec 19. stoletja vabil tudi Švicar Arnold
Rikli. Njegovi pacienti so se morali poleg sončenja in kopanja povzpeti tudi na Blejski grad in se sproščati na izletu
s pletno na Blejski otok. Čas so preživljali na planinah, po
katerih danes vodi sirarska pot in kjer so planšarji še vedno
aktivni, ter degustirali pikantni sir mohant, rezerviran za
gurmane. Del njihove stroge zdrave prehrane je bil gotovo
tudi čebelji med slovenske avtohtone čebele kranjske sivke.

preletite v letalu, če se nad njo spustite s
padalom ali si jo ogledate z vrtoglave planiške
velikanke.
3 Gorenjske vode so izjemno čiste. V njih ali na njih

se lahko sprostite tudi ob muharjenju, na raftingu
ali kanjoningu, na obrežju Blejskega jezera pa se
posladkate z blejsko kremno rezino.

Sladko-strastna

Tradicija čebelarske obrti, ki jo je tu začel Anton Janša, oče
modernega čebelarstva, je bila navdih za Čebelarski muzej
Radovljica. Verjetno pa je sladkoba medu, vmešanega v
lectova srca, s katerimi lahko izkažete naklonjenost kaki
ljubljeni osebi, vnela prenekatero strastno ljubezen. In
prav strast – do aktivnega, okusnega in sprostitvenega – je
zapisana v prstni odtis Gorenjske.

Divje vode so na
Gorenjskem marsikje
izklesale ozke, komaj
prehodne doline, celo
najožje vintgarje, kot je
slikoviti Blejski Vintgar.
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1

Ancel

Mir, tišina, ptičje petje, jutranje opazovanje
divjadi na travniku – to so značilnosti naše
kmetije, s katere je krasen razgled na venec
Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank. Kočna,
Grintovec, Babe … so tako rekoč na dosegu
roke. Naravnim lepotam dodamo zdravo
domačo hrano, ki je tipično slovenska oziroma
tipična za naš kraj (štruklji, žganci, domače
marmelade, mesnine itd.), in vsak dan sveže
pecivo.

  25
  4/2, 1/3
nadmorska višina (m): 965
velikost kmetije (ha): 50

»Čudovit razgled na gore! Prav to
je to, kar potrebuješ, če se hočeš
umakniti za nekaj dni.«
Mohamed, Italija
sezona: NZ: 38 €
zunaj sezone: NZ: 38 €

Ivan Muri
Zgornje Jezersko 151
SI-4206 Zgornje Jezersko

Šenkova
domačija

Naša domačija pod mogočno severno
steno Grintovcev s svojo gručasto
postavitvijo osmih, z leseno kritino kritih
stavb predstavlja neponovljiv biser alpske
arhitekture, ki so ga naši predniki osnovali
pred več kot 500 leti. Na kmetiji, ki je
ekološko usmerjena in kjer na mizo pridejo
lokalne jedi, sobivajo slovenske avtohtone
živali: štajerske kokoši, krave cike,
krškopoljski pujsi in ovce jezersko-solčavske
pasme.
Polona Virnik Karničar
Zg. Jezersko 140
SI- 4206 Zg. Jezersko

T: +386 (0)4 254 11 46
M: +386 (0)41 589 194
info@ancel-muri.net
www.ancel-muri.net

M: +386 (0)41 467 008
info@senkovadomacija.si
www.senkovadomacija.si

D, EN, CRO

CRO, EN, D

2

Makek

Bio kmetijo Makek odlikuje že več kot 100-letna
turistična tradicija; prepričajte se sami, zakaj
je naša alpska oaza – v naročju Makekove
Kočne – resnično vredna obiska. Doživite našo
mirno lego, edinstvene poglede, sproščujoče
sprehode po neokrnjeni gorski okolici ter se
razvajajte z dobrotami kmečke kuhinje iz naše
ekološke pridelave. Za goste, vešče jahanja,
v poletnih mesecih nudimo vodene ture po
romantični naravi Kamniško-Savinjskih Alp.
Luka Skuber
Zgornje Jezersko 77
SI-4206 Zgornje Jezersko
T: +386 (0)4 254 50 80
M: +386 (0)40 874 974
F: +386 (0)4 254 50 81
info@makek.com
www.makek.com
D, I, EN, F
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  25
  4/2, 1/3, 3/4
nadmorska višina (m): 950
velikost kmetije (ha): 80

»Kot nalašč za goste, ki iščejo mir
in poseben dopust.«
Steiner, München
sezona: NZ: 44 € POL: 52 €
zunaj sezone: NZ: 44 €
POL: 52 €

4

Pr' Dovar

Lahko bi rekli: tako blizu prestolnice, pa hkrati
odmaknjeni v samoto, v mir v naravi, na svež
zrak, v jutra vzhajajočega sonca in večerna
zahajanja. Domujemo na pragu najrazličnejših
aktivnosti: krajših sprehodov, zahtevnejših
pohodov, strmih vzponov, skoka s padalom,
spusta s kolesom, smuke na Krvavcu,
sprostitve v termah Snovik. Od koder koli pa
se boste vračali, vedno vas bo pričakala miza,
polna dobrot domače kuhinje. V poletnem času
imamo krave in ovce na planini na Krvavcu.
Polona Kuhar
Ambrož pod Krvavcem 5
SI-4207 Cerklje
M: +386 (0)31 499 759, +386 (0)41 204 563
info@turizem-kuhar.si, matevz@turizem-kuhar.si
www.turizem-kuhar.si
D, CRO, EN

  50
   6/2, 1/3
   1/2, 1/4+2, 2/4
nadmorska višina (m): 920
velikost kmetije (ha): 52

»Izredno presenečena nad gostoljubnostjo, prijaznostjo, čistočo,
ambientom; že lokacija sama pa
je dodaten razlog, da se zagotovo
še vrneva v kakem drugem letnem
času. Spremenila ne bi niti ene
najmanjše stvari, ostanite taki še
naprej!«
Sara in Tibor, Slovenija
cenik je objavljen na
www.sekovadomacija.si

  40
   5/2, 2/3, 1/4
nadmorska višina (m): 987
velikost kmetije (ha): 20

»Odlična lokacija, če želite hoditi
ali smučati v gorah. Res lepo in
čisto, moderna namestitev in res
priporočam zajtrk, sveže pripravljen vsak dan, iz domačih surovin
– meso, marmelade in sveže pečen
kruh.«
Sabrina, Anglija
sezona: NZ: 30 €
zunaj sezone: NZ: 28 €

5

Pri Marku

Vasica Crngrob je znana po cerkvi Marijinega
oznanjenja in po lepih pogledih na Sorško polje
ter Škofjeloško hribovje. Gostje, ki pridejo k
nam, si ogledajo ta kulturni spomenik in se
odpravijo raziskovat okolico. Pomagajo nam
lahko pri delu na travniku, na polju ali v hlevu,
otroci se spoznavajo z živalmi in življenjem
na kmetiji. Večino hrane – tudi obilico sadja –
pridelamo doma, tako da je ta vedno sveža.
Simon Porenta
Crngrob 5
SI-4209 Žabnica

  60
  3/1, 8/2, 2/2+1, 1/2+2
nadmorska višina (m): 450
velikost kmetije (ha): 30

»Prvič smo bili pri vas leta 2008.
Od takrat se vračamo skoraj vsako
leto. Česa takega še nismo nikjer
doživeli, tako dobrih, prijaznih ljudi. Toliko dobre hrane, kot jo imate
Slovenci, v tujini pogrešamo.«
Štefka in Miran, Nemčija
sezona: NZ: 35 € POL: 45 €
zunaj sezone: NZ: 35 €
POL: 45 €

7

Žgajnar

  20
  3/2, 2/3, 1/4
  2/4, 1/6+2
nadmorska višina (m): 860
velikost kmetije (ha): 50

Če želite bivati dobesedno sredi smučišča
Stari vrh, potem je naša ekološka kmetija pravi
naslov za vas. Prav tako smo pravi, če želite
biti popolnoma naši: vas Zapreval namreč šteje
le šest hiš. Živimo in delamo v sožitju z naravo,
ki nas je obdarila v vsem svojem izobilju, zato
je naša kuhinja domača, jedi pa pripravljene iz
sestavin, prilagojenih letnim časom. Imamo tudi
finsko savno in masažni bazen.

»Raj na zemlji! Mir, čist zrak,
čudoviti sprehodi, prikupne sobe,
prijetno bivanje, bogata ponudba,
gostoljubna družina Demšar in
izvrstna kuhinja gospe Jane mi
bodo za vedno ostali v spominu.
Pa še čarobna zimska pravljica, ko
pozimi zapade dovolj snega …«
Lea, Koper

Ivanka Demšar
Zapreval 3
SI-4223 Poljane

T: +386 (0)4 513 16 26
M: +386 (0)41 711 260
F: +386 (0)4 513 97 90
info@pri-marku.si
www.pri-marku.si

T: +386 (0)4 518 80 32
M: +386 (0)51 663 232
F: +386 (0)4 518 81 36
info@zgajnar.si
www.zgajnar.si

D, I, EN, CRO

EN, CRO

6

Megušar

Stara Loka je ena najstarejših vasi v Sloveniji,
saj se prvič omenja že leta 973. Spojena je s
Škofjo Loko in skupaj nudita obilo turistične
in športne ponudbe. Mi k temu dodajamo
prijetno namestitev, domačo hrano in sprostitev
v wellness centru (finska savna, infrardeči
ležalniki, jacuzzi). Ukvarjamo se z živinorejo in
poljedelstvom, pomembni dejavnosti pa sta tudi
pridelava jagodičevja – ameriških borovnic in
malin – ter predelava sadja.
Matej Megušar
Stara Loka 45
SI-4220 Škofja Loka

  1/2, 2/3, 1/4-6
  2/4
nadmorska višina (m): 350
velikost kmetije (ha): 10

»Zelo lep prostor, prijeten in zelo
čisto. Zajtrk je bil eden najboljših,
kar smo jih kdaj poskusili! Največji
plus: super WIFI!!«
Družina Jansa, Avstrija

8

Ljubica

sezona: NZ: 27 € POL: 33 €
NA: 15 €/os. NA: 50 €
zunaj sezone: NZ: 27 €
POL: 33 € NA: 15 €/os. NA: 50 €

  60
  4/2, 3/3, 2/4+1
nadmorska višina (m): 650
velikost kmetije (ha): 47

Ko si želite stran od ponorelega sveta, je naša vas Vinharje kar pravi
naslov. Kmetija Ljubica leži povsem na samem sredi travnikov na obrobju
Polhograjskih dolomitov; pogledi sežejo vse od Škofjeloškega hribovja do
Karavank in Julijskih Alp. K miru in svežemu zraku spadajo doma in naravno
pridelana hrana, srečanja z domačimi živalmi ter vrsta možnosti za gibanje:
hoja in kolesarjenje, smučanje in tek na smučeh, balinanje in lov. Pripravljamo
tudi eko in naravoslovne tabore za vrtce in osnovne šole.

sezona: NZ: 35 € NA4: 140 €
zunaj sezone: NZ: 35 €
NA4: 110 €
odprto za goste: 1. 1.–31. 12.

Ljubica Stanonik
Vinharje 10
SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko

T: +386 (0)59 925 726
M: +386 (0)40 503 830
tk-megusar.staraloka@siol.net
www.tk.megusar.si

T: +386 (0)4 510 73 50
M: +386 (0)41 676 703
ljubicastanonik@gmail.com

EN, CRO

CRO, EN, D

sezona: NZ: 25 € POL: 34 €
zunaj sezone: NZ: 25 €
POL: 34 €

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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9

Pri
Boštjanovcu

V hiši družinske kmetije nudimo apartmaje
za prijeten oddih in sprostitev v naravi. Naši
gosti so del nas, naših sosedov, okolice;
otroci lahko krmijo živali (krave, koze, zajce),
medtem ko starši počivajo ob bazenu. Na
voljo so velik vrt z ležalniki, otroško igrišče,
žar, lahko hodite po bližnjih hribih, kolesarite
ali v bližnjih rekah poskušate srečo z
ribolovom.

Gašper Banič
Hotavlje 34
SI-4224 Gorenja vas

  1/8, 1/5, 1/4, 1/2
nadmorska višina (m): 450
velikost kmetije (ha): 23

»To je lep kraj za bivanje v gorah.
Potovali smo s kolesi in ljudje so
bili prijazni in so nam pomagali
poiskati boljše poti za naše kolesarjenje. Soba je bila precej velika
z lastno kopalnico in celo kuhinjo.«
Flavio, Brazilija
sezona: NZ: 37 € NA2: 45 € NA4:
75 € NA5: 85 € NA8: 135 €
zunaj sezone: NZ: 37 € NA2: 45 €
NA4: 65 € NA5: 73 € NA8: 135 €

Na samem odmaknjeni od mestnega vrveža
v objemu narave v škofjeloških hribih leži
naša turistična kmetija, ki vam ponuja
domačo hrano in prenočišča. Otroci pa bodo
lahko uživali ob različnih domačih živalih ali
pa na otroškem igrišču, v bližini pa je tudi
adrenalinski park. Od nas se lahko podate
po okoliških hribih. Del naše ponudbe pa
sestavlja tudi program za šole in vrtce.
Olga Debeljak
Jarčje Brdo 2
SI-4227 Selca
T: +386 (0)4 518 80 01
M: +386 (0)31 615 721
F: +386 (0)4 518 80 01
olgadebeljak@gmail.com
www.podmlacan.com
D, EN, CRO
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Le 350 metrov smo oddaljeni od glavne
znamenitosti naše vasi, romarske bazilike
Marije Pomagaj. Gostje se lahko po
bogatem zajtrku sprehodijo po Plečnikovem
drevoredu ob cerkvi ali gredo skozi gozd do
slapa Peračica. Pred odhodom na vrhove
Julijskih Alp in Karavank po navadi pobožajo
našega bernardinca in uživajo v cvetju, ki
obkroža kmetijo.

»Odličen zajtrk z izdelki s kmetije. Vse je zelo lepo. Lepa soba,
nedaleč stran od avtoceste, ampak
tiho.«
Kerstin, Nemčija
sezona: NZ: 30 €
zunaj sezone: NZ: 30 €

M: +386 (0)70 848 037
kmetija.tominc@gmail.com
D, EN, CRO

D, EN, CRO

Podmlačan

Tominc –
Frelih

  2/2+1, 2/3 + 1, 1/2
nadmorska višina (m): 500
velikost kmetije (ha): 12

Boštjan Frelih
Brezje 21
SI-4243 Brezje

T: +386 (0)4 518 22 39
M: +386 (0)31 389 306
info@turisticnakmetija.si
www.turisticnakmetija.si

10

11

  50
  1/1, 2/2, 3/3, 2/4, 1/5
nadmorska višina (m): 650
velikost kmetije (ha): 45

»Prav lepo je in prijazni ljudje so
tu doma.«
Smilja, Slovenija
sezona: NZ: 23 € POL: 28 €
PP: 33 €
zunaj sezone: NZ: 23 €
POL: 28 € PP: 33 €

12

Frčej

Naša bio kmetija leži v bližini Blejskega jezera
(3 km). V vasi nas ni mogoče zgrešiti, saj naša
hiša stoji nasproti cerkve sv. Jurija. V stavbi
imamo ohranjeno staro kmečko sobo, v kateri
so predmeti iz 18. stoletja. Gostom ponudimo
prave bio zajtrke z 90 odstotki doma pridelane
hrane; kako se pridela, lahko vidijo na vrtu, na
pašnikih … Otroci se lahko zabavajo na velikem
igrišču in v družbi živali.
Anton Zupan
Zgornje Gorje 42 pri Bledu
SI-4247 Zgornje Gorje pri Bledu
T: +386 (0)4 576 92 20
M: +386 (0)40 200 275
F: +386 (0)4 576 92 22
zupan.anton@siol.net
www.frcej.com
D, I, EN, CRO, F

  5/2
  1/2, 1/5
nadmorska višina (m): 600
velikost kmetije (ha): 19

»Zelo smo se razveselili vaših
dobrih zajtrkov.«
Jahr, Nemčija
sezona: NZ: 28 € POL: 35 €
NA: 23 €/os.
zunaj sezone: NZ: 26 €
POL: 34 € NA2: 22€/os.

13

Mulej

Na mirni lokaciji le kilometer od slovenskega
turističnega bisera Bleda leži turistična kmetija s
proizvodnjo mleka. Če bi želeli od blizu spoznati,
kako poteka sodobna pridelava mleka po načelu
»srečna krava – srečen kmet«, vas vabimo
na našo kmetijo. Na njej ponujamo veliko vrst
mlečnih izdelkov, tudi blejski ementaler, in izdelkov
iz mesa, med katerimi je sušena govedina, ki
se kot specialiteta pojavi v nekaterih najboljših
restavracijah. V gospodarskem poslopju je na
ogled etnološka zbirka starega kmečkega orodja.
Jože Mulej
Selo pri Bledu 42a
SI-4260 Bled

  50
  6/2+2, 2/4+2
  2/4+2
nadmorska višina (m): 480
velikost kmetije (ha): 67

»Kmetija leži v očarljivi mirni
vasici malo stran od blejskega jezera. Lokacija kmetije ne bi mogla
lepša. Pogled na gozdnato planoto,
gore ter čista reka in urejene
majhne kmečke hiše. Zelo dobro
sem spal. Vsekakor priporočam!«
Durango, ZDA
sezona: NZ: 49 € NA: 49 €/os.
zunaj sezone: NZ: 39 €
NA: 39 €/os.
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Pri Andreju

Naša kmetija stoji v Triglavskem narodnem
parku. Hiša, hlev in 200 let star, vendar lepo
ohranjen kozolec toplar so ohranjeni v značilnem
bohinjskem slogu. Okrog hiše se razprostira vrt
za prijetno preživljanje prostega časa, na njem
pa so bazen, žar, gugalnice in peskovnik. Za
hišo je gozd, zato tudi v visoki sezoni pri nas
vlada mir. V hlevu imamo krave in kokoši, tako
da imamo dovolj mleka in jajc; gostje si lahko
kuhajo sami, v okolici pa so tudi restavracije.
Janez, Ivana Logar
Studor v Bohinju 31
SI-4267 Srednja vas

T: +386 (0)4 574 46 17
M: +386 (0)40 224 888
info.mulej@gmail.com
www.mulej-bled.com

T: +386 (0)4 572 35 09
M: +386 (0)31 427 159
info@priandreju-sp.si
www.priandreju-sp.si

D, I, EN, CRO

D, EN, CRO
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Povšin

Naša kmetija je stara več kot 250 let, na njej pa
gospodari že deveta generacija. Odmaknjeni
smo proč od prometnih cest, vendar pa vodijo
mimo nas sprehajalne poti, v naši bližini so
turistične znamenitosti. Sobe za goste so velike,
imamo pa tudi prostorno dvorišče z otroškim
igriščem, tako da smo primerni za družine z
otroki. V moderno opremljenem hlevu imamo
krave molznice, iz njihovega mleka pa nastajajo
mlečni izdelki. Slovimo tudi po suhih mesninah.
Jože Soklič
Selo 22
SI-4260 Bled

  50
   5/2, 2/3, 2/4
  1/6
nadmorska višina (m): 500
velikost kmetije (ha): 70

»Čudovit majhen podeželski
hotel!«
Tal, Izrael
sezona: NZ: 37 € POL: 52 €
NA6: 150 €
zunaj sezone: NZ: 37 €
POL: 52 € NA6: 150 €

  1/2, 1/4, 1/5
nadmorska višina (m): 560
velikost kmetije (ha): 35

»Resnično lahko priporočam
apartma. Bil je čist, dovolj prostoren, in kar je najpomembneje,
sprejeti bili kot gosti, odšli pa
smo kot prijatelji. To so bile ene
najboljših počitnic zahvaljujoč
gostiteljici Ivanki.«
Marcus, JAR
sezona: NA2: 71 € NA3: 89 €
NA4: 122,50 € NA5: 135 €
zunaj sezone: NA2: 49–57 €
NA3: 60–70 € NA4: 78,50–93,50 €
NA5: 91–106 €

  2/2, 1/4
  1/4+1
nadmorska višina (m): 1076
velikost kmetije (ha): 11
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Gorjup

Naša hiša, ki je bila leta 1841 zgrajena
na obronkih Pokljuke, je bila obnovljena v
starem kmečkem slogu. Leta 1999 smo
prešli pod ekološki nadzor. Redimo ovce,
koze, osle, prašiče in govedo ter gostom
ponujamo le doma pridelano ekološko
hrano. Iz kuhinje zadiši po domačih
klobasah, jagnjetini, skutnih štrukljih,
žgancih, telečji obari, ješprenju …

»Čudovita lokacija, lep razgled
na bohinjsko dolino in prijazni
gostitelji. Štruklji in gobova juha
so odlični!«
Gregor, Celje
sezona: NZ: 37–40 €
POL: 50–52 € NA4+1: 93 €
zunaj sezone: NZ: 33–34 €
POL: 44–46 € NA4+1: 72 €

Angelca Soklič
Podjelje 19
SI-4267 Srednja vas v Bohinju

T: +386 (0)4 576 76 30
F: +386 (0)4 576 76 31
info@povsin.com
www.povsin-bled.com

M: +386 (0)41 825 671
info@ekokmetija-gorjup.si
www.ekokmetija-gorjup.si

D, I, EN, CRO

EN, I, CRO

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Penzion
Ana & Toni

Turistična kmetija je družinski penzion, nahaja
se v zelenem okolju na sončni strani gore Dobrče
med Italijo in Avstrijo, blizu Avsenika in Blejskega
jezera. S prečudovitim razgledom. Ponoči se
lahko opazujejo zvezde na nebu. Je odlično
bivanje za vse, ki iščejo mir in tišino v naravi ali
pa si želijo pravih pustolovščin v vseh letnih časih
in vas vabi na razne aktivnosti; pohod, plezanje,
plavanje, kolesarjenje, ribolov, lov, golf, rafting,
poletno in zimsko sankanje, biatlon...
Špela Gomboc
Srednja vas 6
SI-4275 Begunje na Gorenjskem

»Zelo prijazni in ustrežljivi
lastniki. Dobra in mirna lokacija.
Odlična in sveža kuhana hrana.«
Michael, Avstrija
sezona: NZ: 33 € POL: 49 €
NA2: 70 € NA4: 100 €
NA6: 120€ NA7: 140€
zunaj sezone: NZ: 30 € POL: 46 €
NA2:49 € NA4: 79 € NA6: 119 €
NA7: 129 €
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Špan

Naša kmetija je prepoznavna po miru,
sanjskem razgledu na hribe in gore (Storžič,
Kriška gora, Triglav), po obisku planin
(Konjščica, Javornik, planine pod Košuto), po
udobju, zasebnosti in domači hrani. Pri nas se
ob šumenju vetra, petju ptic in drugih zvokih
narave čas ustavi, vaše misli pa zbistrijo. V
naši bližini je Dovžanova soteska, svetovno
pomembno najdišče okamnin iz perske dobe.

Slavka Meglič
Potarje 3a
SI-4290 Tržič

T: +386 (0)4 533 36 79
M: +386 (0)31 698 609, +386 (0)40 463 563
pr.trlej@gmail.com
www.sloveniaholidays.eu

T: +386 (0)4 594 50 45
span3@siol.net
www.turisticnekmetije.si/span

D, EN, CRO, I

D, EN, CRO
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Brunarica Pri
Ingotu

Če si želite kulinarične in kulturne dogodivščine,
potem pridite in začutite utrip življenja na naši
planini. Pri nas se prepletajo kmetijstvo, pastirstvo,
pohodništvo in turizem. Najlepša pot do nas
vodi iz Gozda Martuljka po soteski Martuljek, iz
Kranjske Gore pa od jezera Jasna prek Tofovega
grabna. Pričakala vas bo črna kuhinja na
prostem, kjer boste priča kuhanju enolončnice
na odprtem ognju, pripravi ajdovih žgancev in
izdelavi odličnih hišnih sladic za sladokusce.
Ingo Robič
Na trati 7
SI-4282 Gozd Martuljek
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  30
  1/2
  1/4-6
nadmorska višina (m): 670
velikost kmetije (ha): 20

  60
nadmorska višina (m): 940
velikost kmetije (ha): 23

»Prijazna gospodarica, toplo
sonce, lepa narava in čudovito
kislo mleko – bi radi še kaj več?
Enkratno. Hvala!«
Francka in Stane, Ptuj
odprto za goste: 1. 5.–30. 10.
(od maja do oktobra: sobota,
nedelja; od 20. junija do 1. septembra: vsak dan, za naročene
goste po dogovoru)
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Pr' Tič

Pri nas vemo, kaj je čudovit razgled po
dolini in vršacih. Ne poznamo megle, pozimi
je topleje in poleti prijetneje kot v dolini.
Pohvalimo se lahko s cvetočimi travniki in
lastno planino za pašo živine. Naše okolje
je raj za otroke, ki imajo veliko možnosti za
brezskrbno igro in so v stiku z živalmi, ter
tudi za odrasle, ki – ker kmetujemo ekološko
– okusijo zdravo hrano in odkrivajo del
kmečkega vsakdana.
Perne Ambrož
Potarje 10
SI-4290 Tržič

T: +386 (0)41 749 048
M: +386 (0)31 749 048
barbara.robic@telemach.net
www.jasenje-priIngotu.com

T: +386 (0)4 594 50 44
M: +386 (0)41 822 843, +386 (0)51 252 943
ambroz.perne@siol.net
www.kmetija-tic.si

EN, D, CRO, IT

EN, D, CRO, I

  30
  2/2
  1/3, 1/4
nadmorska višina (m): 800
velikost kmetije (ha): 72

»Z možem Danilom sva preživela
teden dni nepozabnega dopusta.
Bilo je zares prijetno na kmetiji,
kjer sva dobila družbo med
domačimi, ki so nadvse prijazni,
ljubeznivi, ustrežljivi.«
Danilo, Italija
sezona: NZ: 24 € POL: 30 €
NA: 20 €/os.
zunaj sezone: NZ: 24 €
POL: 30 € NA: 20 €/os.

  1/2+1, 1/3+2
nadmorska višina (m): 1050
velikost kmetije (ha): 40

»Je še kaj lepšega kot tišina, kravji
zvonci, svež zrak, čudovite sprehajalne poti, odlična domača hrana,
ustrežljivi in pozorni gostitelji ter
lepa, čista namestitev?«
Christine, Avstrija
sezona: NA1/2+1: 49 €
NA1/3+2: 69 €
zunaj sezone: NA1/2+1: 40 €
NA1/3+2: 59 €

ZDAJ JE ČAS.
Za okuse iz narave.

Ko odkrivam podeželje Slovenije, odkrivam
tudi okuse izvrstnih lokalnih jedi. V Evropski
gastronomski regiji 2021 sestavine mnogih
dobrot prihajajo direktno iz narave ali iz
ekološke pridelave. Njihova pot od njive do
krožnika je kratka. Ko obiščem turistično
kmetijo, se morda celo sam podam po
zelenjavo na vrt, po gozdne sadeže na rob
prve jase ali po zeli, zaradi katerih v kuhinji
tako lepo diši!

#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija
www.slovenia.info
www.tasteslovenia.si

Goriška

Med zemljo in zrakom
Doživetje skoraj vseh odtenkov Slovenije – to je Goriška. Razgrnjena v podnožju
Alp, razlivajoča se po slikovitih dolinah in začinjena s posebnostmi.

Soča je zaradi svoje
razgibanosti – umirjenosti
v nekaterih delih in
podivjanosti v drugih –
med najbolj zaželenimi
divjimi vodami za
adrenalinske vodne športe,
posebno veslaške.
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Kot je zasijal prvi dokumentirani meteorit na ozemlju
Slovenije, ki je leta 1908 padel na Avče, tako sije mavrica
Goriške. Njen lok se boči od visokih gora skoraj do morja
in pod sabo riše nepredstavljive prelive smaragdne narave,
intenzivne zgodovine in svetleče prihodnosti.
V iskanju miru

Danes lahko slišite, kako reka Soča buči na prvih kilometrih svoje poti od izvira v Trenti, idilični gorski dolini, pred
stoletjem pa je tako bučalo v hribih. Ob današnji slovensko
-italijanski meji je potekala ena najpomembnejših front v
1. svetovni vojni, soška fronta. Toda glas preteklosti, ki mu
lahko prisluhnete v večkrat nagrajenem Kobariškem muzeju, danes odmeva v pozitivnih zgodbah. Pot miru ponotranja sporočilo Ernesta Hemingwaya, ki je po navdihu soških
bitk napisal knjigo Zbogom, orožje. Pot vzdolž nekdanje
soške fronte v iskanju spokojnosti povezuje območja in ljudi, vam pa ponuja vrsto priložnosti za popotovanja, polna
zgodovine in lepot, ki služijo v spomin in opomin.

Posebnosti
1 Spustite se v izjemen Antonijev rov v idrijskem

rudniku živega srebra ali odkrijte navdihujočo
obrt klekljanja čipk na Idrijskem in Cerkljanskem.
2 Če iščete adrenalin, se preizkusite v enem od

vodnih športov, ki jih ponujajo v Soški dolini,
ali pa se s kolesom ali sankami spustite z
Mangartskega sedla. Če hrepenite po miru, pa si
privoščite muharjenje na Soči in njenih pritokih,
kolesarjenje po Vipavski dolini ali vzpon na
Nanos, Goro, Čaven in druge hribe.
3 Brezskrbno in z vmesnimi postanki potujte z

vlakom od Jesenic do Nove Gorice. Bohinjska
proga na poti premaga Julijske Alpe, kar ji uspe s
skoraj 100 predori, galerijami in mostovi.

Mlečna pot vodi me ...

Življenje se skozi Goriško danes pretaka nadvse živahno. Glavna žila, ki ga napaja, Soča, je zaradi apnenčaste
podlage slepeče mlečno zelene barve. Enkrat napol prazna,
drugič polna, vedno pa razburljiva. V zgodbi Slovenije že
desetletja piše avanturistično-doživljajsko poglavje ter
velja za epicenter pohodništva, kolesarstva, kajakaštva,
raftanja, kanjoninga, smučanja, padalstva in zmajarstva.
Toda okoljsko ozaveščeni športniki in drugi obiskovalci za
sabo ne puščajo brazd, kot jih je tu pustilo nekaj potresov v
zadnjem stoletju. Njihov odnos in odnos tistih, ki

V Goriških brdih svetovno
znani vinarji pridelujejo
vrhunska vina, ki skupaj
z mehko zaobljenostjo
vinorodnih gričev
dopolnjujejo romantičnost
razgledov proti
Jadranskemu morju.
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Vipavska dolina je ena
vinorodno najbolj plodnih
območij Slovenije.
Grozdne jagode, v katerih
se združujejo predalpska
svežina, blag vpliv
bližnjega morja in obilica
sonca dajejo živahna in
polna vina.

21

Hiša Štekar

Brda z vsem, kar ponujajo, vabijo sama po
sebi. Zdaj pa jim dodajte še izbrane briške jedi,
ki temeljijo na najboljših domačih sestavinah,
kulinarične delavnice, na katerih je mogoče
spoznati skrivnosti priprave teh jedi, ogled
kleti in vodene degustacije vrhunskih vin (tudi
poskus biološkega vina) – vse to vas pričaka pri
nas, na domačiji, ki naj bi bila po cerkvenih virih
zgrajena okrog leta 1771.

»Idrijski rudnik,
drugi največji rudnik
živega srebra na
svetu, je prepreden s
700 kilometri rovov,
vpisanih na Unescov
seznam kulturne
dediščine.«

  60
  5/2, 1/3, 1/4
nadmorska višina (m): 250
velikost kmetije (ha): 12

»V Hiši Štekar se čas ustavi, kjer
ob dobrem vinu in hrani pozabiš
na vsakdanje skrbi. Preprosto
lepo je.«
Sanja, Ljubljana

sezona: NZ: 40 €
zunaj sezone: NZ: 40 €

Jure Štekar
Snežatno 26a
SI-5211 Kojsko
T: +386 (0)5 304 65 40
M: +386 (0)41 413 083
stekar@siol.net
www.stekar.si
FB:Hiša Štekar, In: hisastekar
D, I, EN, CRO
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Kmetija
Štekar

  25
  1/1, 4/2, 1/5
nadmorska višina (m): 200
velikost kmetije (ha): 15

omogočajo, da Soška dolina ponuja aktivnosti najrazličnejših težavnosti, pa celo zagotavljata, da bo obsoška Smaragdna pot ohranjena počakala na zanamce. Da bodo tudi oni
lahko v poživljajoči preprostosti planšarij še čez stoletje
okušali tradicionalni sir tolminc.
Odpih navzgor

Padalci in jadralci, ki izdatno barvajo nebo nad Goriško,
dobro vedo, da je med hribi vzgornik, ki hladi planince tudi
pri tleh, pogosto več kot ugoden. Le skok čez Cerkljansko
in Idrijsko hribovje pa že lahko doživite sunkovito burjo,
ki v Vipavsko dolino, sadjarski in vinarski center Goriške,
prinaša hlad z višin. Tudi zato so tukaj pridelano sadje,
kraški pršut in aromatično vino teran zelo posebni. Ampak
na Goriškem tako ali tako nič ni običajno, še najmanj pa
najstarejše najdeno glasbilo na svetu, neandertalčeva piščal, ki so jo našli pri Cerknem v jami Divje babe.
Zato bi na meniju Goriške lahko pisalo: divje – po naročilu,
umirjeno – na razpolago, nepozabno – stalno v ponudbi.
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Med vinogradi in sadovnjaki, na mirni
lokaciji, boste dneve na naši kmetiji preživljali
v sproščenem vzdušju. Za zajtrk vam bomo
na mizo prinesli ekološko pridelane dobrote:
mesnine, jajca, jogurte, tolminske sire in
skuto, sadje itd. Na kmetiji pridelujemo tudi
naravna vina. Ob hiši se boste ohladili v
naravnem plavalnem bazenu.

»Ni nama žal – udobje, gostoljubje, sonce, ki ima te kraje res
rado, in pogled na ljudi, ki jih delo
osrečuje. Tu se ni težko počutiti
kot doma!«
Anja in Klemen, Radovljica
sezona: NZ: 40 €
zunaj sezone: NZ: 35 €
odprto za goste: 15. 3.–15. 11.

Tamara Lukman
Snežatno 31a
SI-5211 Kojsko
T: +386 (0)40 221 413
info@kmetijastekar.si
www.kmetijastekar.si
D, I, EN,CRO

23

Široko

Ko vas bo pot po asfaltirani cesti pripeljala
na vrh hriba, boste razumeli, zakaj pravijo,
da je »razgled na kmetiji najlepši na svetu«.
Odpre se pogled na dolino Soče, Cerkljansko
hribovje, Baško grapo, Julijske Alpe, Goriška
brda in kanalske griče. Naša družina vam bo
ponudila prijetno prenočišče, nasvete, kaj
početi, in domačo hrano. Hišna specialiteta so
štruklji, nadevani s skuto, orehi ali čokolado.

  60
  2/2
  1/2+2
nadmorska višina (m): 755
velikost kmetije (ha): 20

»Če pravijo, da je v nebesih raj,
potem imajo nekaj podobnega tudi
na tej kmetiji.«
Janko, Koper
sezona: NZ: 30,50 €
POL: 39,50 € PP: 51,50 €
NA2: 60 € NA3: 70 € NA4: 80 €
zunaj sezone: NZ: 30,50 €
POL: 39,50 € PP: 51,50 €
NA2: 60€ NA3: 70 € NA4: 80 €
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Pri Kafolu

Vabimo vas na skrajni zahod Slovenije, na
rob Triglavskega narodnega parka, kjer traja
dan dlje kot drugje. Ko zadiši kruh iz kmečke
peči, vabi miza; postrežemo s planinskim
sirom in skuto, mesninami iz domačega
hleva in zelenjavo iz domačega vrta. V miru
in tišini se lahko sprostite ob petju ptic,
prisluhnete pogovoru domačih živali, se
sprehodite med travniki ali se odpravite na
enega od naših hribov.

Aljaž Bevk
Tolminski Lom 41a
SI-5216 Most na Soči

Tomaž Leban
Prapetno 15
SI-5220 Tolmin

T: +386 (0)5 388 72 20
M: +386 (0)31 252 786
tksiroko@gmail.com
www.siroko.si

T: +386 (0)5 388 37 53
M: +386 (0)41 618 698
info@prikafolu.com
www.prikafolu.com

I, EN, CRO
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Pri Lovrču

Če želite spoznati življenje v naročju
Tolminskih hribov, potem vabljeni v našo
vasico. Tu živimo preprosti in prijazni ljudje; z
ljubeznijo se ukvarjamo z ekološko živinorejo
in skrbimo, da se pašniki ne zaraščajo. Naša
glavna dejavnost je prireja kravjega mleka,
ki ga v vaški sirarni predelamo v znani
avtohtoni sir Tolminc in albuminsko skuto.
Ekološko pridelano hrano pa vam z veseljem
skuhamo v domače in okusno kosilo.
Aljoša Bončina
Čadrg 8
SI-5220 Tolmin

  25/60
  2/4
nadmorska višina (m): 700
velikost kmetije (ha): 25

»Draga Marija in ostali moški člani družine, širok nasmeh in dobra
volja sta nam polepšala že tako
lepe dni. Razvajali ste nas s hrano,
prisrčnostjo, čudovito naravo …
K vam se zagotovo še vrnemo!«
Nataša z družino, Ljubljana
sezona: NA2: 72 € NA3: 76 €
NA4: 80 €
zunaj sezone: NA2: 72 €
NA3: 76 € NA4: 80 €

  50
  8/2
  1/2, 2/5
nadmorska višina (m): 200
velikost kmetije (ha): 23

»Lokacija je čudovita, lastniki
zelo prijazni in ustrežljivi ter
hrana odlična. Tukaj smo preživeli
izjemne štiri dni.«
Sue, Velika Britanija
sezona: NZ: 35 € POL: 48 €
NA: 70–120 €
zunaj sezone: NZ: 35 €
POL: 47 € NA: 70–120 €

  1/6+2
nadmorska višina (m): 600
velikost kmetije (ha): 12
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Žvanč

Naše ekološke kmetije se že od nekdaj
drži sloves mojstrov sirarske obrti. Redimo
govedo, ovce in avtohtono pasmo drežniških
koz; drobnica se poleti pase na gorskih
pašnikih in mleko predelamo že na planini. V
tradicionalno opremljeni sirarni organiziramo
sirarske večere z izdelavo sira ob odprtem
ognju, sirarskimi izobraževanji ipd. Pa
brez skrbi: ponudili vam bomo tudi mesne
dobrote in zelenjavo z domačega vrta.

»Hvala za lep in z okusom opremljen apartma. Mir in tišina ter
prijazni gostitelji so prispevali k
enemu najlepših praznovanj novega leta. Hvala in vse dobro!«
Nives, Slovenija
sezona: NA: 60–140 €
zunaj sezone: NA: 55–135 €

Davorin Koren
Drežniške Ravne 33
SI-5222 Kobarid

T: +386 (0)5 381 11 54
M: +386 (0)31 709 001, +386 (0)31 548 383
prilovrcu@gmail.com
www.prilovrcu.si

T: +386 (0)5 384 86 56
M: +386 (0)31 664 248
kmetija.zvanc@gmail.com
www.ekokmetija-zvanc.si

EN, CRO, D

EN, CRO, I

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Kranjc –
Pri Arnejčku

Vinkov »ta trd« za zajtrk, Irenina jagnjetina
za večerjo, Urškina gostoljubnost čez cel
dan – tako lahko opišemo našo kmetijo, ki
se je specializirala ter prilagodila ponudbo
kolesarjem in pohodnikom. Mimo naše
hiše vodjo Alpe Adria Trail, Pot miru, Trans
Slovenia, veliko je gorskokolesarskih poti
in možnosti za zanimive pohodniške ture.
Po napornem dnevu pa priporočamo še
sprostitev v hišnem wellnessu.
Vinko Kranjc
Koseč 7
SI-5222 Kobarid

»Lepo je pri vas, ni kaj! Če je
Drežnica s svojimi naravnimi lepotami – veličastnim Krnom, slapovi
in koriti, številnimi kipi na Forma
Vivi – biser narave in kulture, ste
vi njen najlepši šopek! Hvala za
lepotno in kulturno doživetje.«
Marija, Slovenija
sezona: NZ: 35–45 €
POL: 45–55 €
zunaj sezone: NZ: 30–40 €
POL: 40–50 €

29

Černuta

Naša ekološka kmetija, ki leži v Triglavskem
narodnem parku, se uvršča med značilne
sirarske kmetije. Na voljo imamo pestro
izbiro izdelkov iz ovčjega mleka, najbolj
znani smo po izdelavi izvrstnega bovškega
ovčjega sira (s certifikatom). Z veseljem vam
pokažemo sirarno in pripravimo degustacijo
sirov in ogled kmetije. Otroci uživajo v družbi
muc in ovac, odrasli pa v miru in tišini.

M: +386 (0)31 321 441, +386 (0)41 822 940
domen.cernuta@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/cernuta

D, I, EN, CRO

EN, D, CRO, IT

Jelenov
breg

Kako se naredi sir? Kako se pripravijo domači
piškoti? Kaj lahko naredim iz lesa? Kdo so
damjaki? Le kaj se oglaša ponoči? Na ta
vprašanja iščemo odgovore na poletnih otroških
taborih – mladi med 8. in 12. letom spoznavajo
naravo, živali, kmečka opravila … in uživajo
v medsebojnem druženju. Manj mlade pa
očaramo s tipično lokalno hrano, med katero
posebno mesto zavzemajo kobariški štruklji.
Branko Medveš
Avsa 22
SI-5222 Kobarid

  45
  1/2, 1/5
  1/5
nadmorska višina (m): 800
velikost kmetije (ha): 12

»Nekaj vam morava povedati:
suuuuper ste! P.S.: Upava, da
Tine ne poči, da račke dobijo še
kak naraščaj, da Kajo ujahate, da
damjaki ne bi bili preveč … In da
zajčka okopate …«
Živa in Borči, Slovenska
Bistrica
sezona: NZ: 33 € POL: 50 €
PP: 67 € NA: 27 €/os.
zunaj sezone: NZ: 33 €
POL: 50 € PP: 67 € NA: 27 €/os.

  40
  2/4
nadmorska višina (m): 650
velikost kmetije (ha): 30

»Radi se vračamo v vaš raj v neokrnjeni naravi, med prijazne ljudi
in uživamo ob vašem siru.«
Renner, Nemčija
sezona: NA4: 55–75 €
zunaj sezone: NA4: 55–75 €

Domen Černuta
Log pod Mangartom 40
SI-5231 Log pod Mangartom

M: +386 (0)41 946 088, +386 (0)31 404 175
info@turizem-kranjc.si
www.turizem-kranjc.si
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34

  32
  1/1, 5/2
  1/3, 1/4 (družinske sobe)
  2/2 (2 glamping hiški)
nadmorska višina (m): 600
velikost kmetije (ha): 9
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Pri Plajerju

Trenta se zdi gostom kot raj na zemlji, zato se
radi vračajo in niso redki, ki pri nas ostanejo
dva ali tri tedne. Pravijo, da jim ni dolgčas.
Deležni so »božjega« miru in neštetih možnosti
za potepanje po Triglavskem narodnem parku
in različnih aktivnosti. Radi se ukvarjamo
z otroki, saj želimo, da začutijo življenje na
kmetiji. V družbi domačih otrok pomagajo pri
krmljenju kokoši in zajčkov, pobirajo jajčka ipd.
Stanka Pretner
Trenta 16a
SI-5232 Soča

T: +386 (0)5 384 40 40
M: +386 (0)41 494 560, +386 (0)41 853 455,
+386 (0)41 972 257
medves.branko@gmail.com
www.jelenov-breg-pod-matajurjem.si

T: +386 (0)5 388 92 09
M: +386 (0)41 600 590
info@eko-plajer.com
www.eko-plajer.com

EN, D, I, CRO

D, I, EN, CRO

  20
  2/3, 1/4
  1/3 +2, 1/2+2
nadmorska višina (m): 610
velikost kmetije (ha): 15

»Čudovit kraj s krasnimi ljudmi.
Vse, kar nudite in s čimer se
ukvarjate, si zasluži oceno 10+.«
Darja, Andrej, Vuzenica
sezona: NZ: 39 € POL: 54 €
NA: 35–40 €/os.
zunaj sezone: NZ: 39 €
POL: 54 € NA: 35–40 €/os.
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Jelinčič

Domujemo v osrčju Triglavskega narodnega
parka ob reki Soči, ki ponuja vrsto možnosti
za najrazličnejše aktivnosti. Po njih boste
želodčke lahko napolnili z lokalnimi
specialitetami, kot so denimo čompe s slano
skuto, ali našo specialiteto, ki je postrv z
ovčjim sirom. Že več kot 20 let v sirarni po
receptu, starem prek 700 let, izdelujemo
bovški ovčji sir in skuto, pravi uspešnici pa
sta tudi bovški sir Trentar in sir z zelišči.

  60
  4/2, 1/6
nadmorska višina (m): 550
velikost kmetije (ha): 40

»Čudovit kamp, veliko zabave za
otroke, čista in ledena Soča.«
Anja, Ljubljana
sezona: NZ: 31 € POL: 41 €
NA: 50–85 €
zunaj sezone: NZ: 31 €
POL: 41 € NA: 50–85 €
odprto za goste: 1. 4. – 30. 9. in
1. 10. – 31. 3. po dogovoru

Ana Jelinčič
Soča 50
SI-5232 Soča

EN, D, I, CRO

Rjavčevi

Tik pred apartmaji je na pašniku edinstvena
pristaniška točka za zmajarje in padalce,
zato ne bodite presenečeni, če vam bo kak
zmajar »pogledal v krožnik«. Vanj si boste
lahko naložili pridelke z domačega vrta ali
sadovnjaka, predvsem zajtrke pa bodo
sestavljale izključno domače dobrote: pršut,
salama, panceta, vratovina, med, marelična
marmelada, bezgov sirup in domač kruh.
Tadeja Curk Kompara
Lokavec 46a
SI-5270 Ajdovščina

»Bilo je prelepo, ne da se popisati.
Priporočala vas bova povsod v
Nemčiji, kjer imava sorodnike
in prijatelje. Najlepša hvala za
lepe dni. Če ostaneva zdrava, se
zagotovo še vidimo!«
Peter in Veronika, Nemčija
sezona: NZ: 33 € NA2: 50 €
NA4: 85 €
zunaj sezone: NZ: 33 € NA2: 50
€ NA4: 85 €

I, EN, CRO
  60
nadmorska višina (m): 100
velikost kmetije (ha): 10

Poleti vas vabimo h kamniti mizi pod murvo, ki daje senco, v hladnejših
mesecih vas postrežemo v hiši ob ognju. Na mizo prinesemo – kot kosila,
malice ali večerje – domače dobrote, pripravljene po receptih naših non:
pršut, panceto, salame, mineštre, njoke, domače testenine, svinjsko prato,
sezonsko divjačino s polento, zelenjavne priloge, štruklje, jabolčni zavitek …
V kleti pripravimo pokušino odprtih vin, saj smo usmerjeni v vinogradništvo
(ter poljedelstvo, prašičerejo, živinorejo in čebelarstvo).

Vinko Cernatič
Šempas 158
SI-5261 Šempas

Pri Rebkovih

  1/3, 1/4
nadmorska višina (m): 150
velikost kmetije (ha): 55

T: +386 (0)5 368 91 29
M: +386 (0)40 467 472, +386 (0)41 636 289
F: +386 (0)5 368 91 29
apartma.rebkovi@gmail.com
www.apartma-rebkovi.si

T: +386 (0)5 388 95 10
M: +386 (0)31 753 162
kmetija.kamp.jelincic@gmail.com
www.kmetijajelincic.si
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  60
  6/2, 1/3, 2/5
nadmorska višina (m): 920
velikost kmetije (ha): 40

Abram

Krasen pogled na slovensko in italijansko
morje. Zaradi visoke lege je spanje prijetno
tudi brez klimatskih naprav. Hrana je
pripravljena na tradicionalni način. Na voljo
so številne možnosti za aktivne počitnice.
Na kmetiji vam bodo delali družbo medved
Mitko in druge živali.

»Ta kraj je vredno obiskati.«
Mauro, Italija
sezona: NZ: 32 € POL: 40 €
zunaj sezone: NZ: 32 €
POL: 40 €

Božo Jež
Nanos 6
SI-5271 Vipava

T: +386 (0)5 308 86 59
M: +386 (0)41 734 980
rjavcevi@gmail.com
www.rjavcevi.si

M: +386 (0)59 388 008
info@abram-si.com
www.abram-si.com

CRO, I, EN

D, I, EN, CRO

Več informacij na www.turisticnekmetije.si

35

35

Ferjančič

Kmetija Ferjančič leži pod strmim pobočjem
Nanosa, od koder se razteza prečudovit
razgled na Vipavsko dolino. Na kmetiji se
ukvarjamo z vinogradništvom, vinarstvom in
turizmom. Poznani smo po tem, da dvakrat
letno organiziramo osmico: novembra okrog
martinovega in spomladi. Ponudimo domače
(belo in rdeče) vino ter jabolčni sok, pa domače
suhomesne izdelke, domač kruh, joto, svinjska
rebra in pečenko, klobase z zeljem in repo,
orehove štruklje in jabolčni zavitek.

  60
  3/3
  1/3
nadmorska višina (m): 300
velikost kmetije (ha): 7

»Imeli smo se dobro. Hrana in pijača sta bila dobra in cena ugodna.
Upam, da ponovno pridemo.«
Janez, Slovenj Gradec
sezona: NZ: 29 € NA: 25 €/os.
NA: 50 €
zunaj sezone: NZ: 29 €
NA: 25 €/os. NA: 50 €

Boris Ferjančič
Gradišče pri Vipavi 11a
SI-5271 Vipava

Želinc

Ob sotočju Idrijce in Cerknice leži naša
kmetija, ki je članica evropske mreže Hiše
s tradicijo. Poleti lahko gostje ob domačih
dobrotah uživajo v zunanjem bazenu, pozimi
pa v wellnessu s finsko in infrardečo savno
ter masažnim bazenom. V čebelnjaku
imamo posebne sobe, v katerih gostje
lahko vdihavajo čebelji zrak, zdravilen za
odpravljanje dihalnih težav. Pridelujemo tudi
druge čebelje izdelke (med, cvetni prah).

T: +386 (0)5 372 40 20
info@zelinc.com
www.zelinc.com

CRO, I, EN, F

D, I, EN, CRO

Pri Flandru

Mir in spokojnost v neokrnjeni naravi, to
je Zakojca, vas, kjer so nekdaj domovali
Bevkovi Pastirci, Pestrna, Grivarjevi otroci,
Tatič, Mali upornik … K nam vas vabimo, da
bi vam ponudili ekološko pridelano hrano in
vas napotili do vrste znamenitosti. Prijetno
presenečenje – predvsem za otroke – so
konji, ki vas v sedlu ali z zapravljivčkom
popeljejo po okolici. Z izkušenimi jahači pa
se podamo tudi na daljše potepe.
Marko Tušar
Zakojca 1
SI-5282 Cerkno

  40
  1/1, 11/2
nadmorska višina (m): 306
velikost kmetije (ha): 52

»Ponovno smo se imeli čudovito.
Zelo radi se vračamo. Hvala za
gostoljubje in okusno hrano. Se
vidimo naslednje leto.«
Fabio, Italija
sezona: NZ: 40–52 €
POL: 58–70 €
zunaj sezone: NZ: 33–45 €
POL: 51–63 €

Urša in Jernej Brus
Straža 8 (Želin)
SI-5282 Cerkno

T: +386 (0)5 368 52 83
M: +386 (0)31 892 585
osmica.ferjancic@gmail.com
www.kmetija-ferjancic.si
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  55
  2/1, 4/2
nadmorska višina (m): 700
velikost kmetije (ha): 40

Leban

»Ko začutiš, da so vsi sadovi zdravi in so posledica zdravih korenin,
močnega debla in objema ljubečega sonca, se z veseljem prepustiš
razvajanju. Naj bodo vaši sadovi
še naprej sočni in sončni kot zdaj;
vsi nasmehi, vsaka beseda, dobra
hrana, prijazna postrežba …«
Irena, Ajdovščina

V prijetni vasici, ki leži pod najvišjim kraškim vrhom Trsteljem, se dobra
stotnija vaščanov že od nekdaj ukvarja pretežno s kmetijstvom. Mi smo
obnovili in razširili še vinograde ter gostom k svojemu vinu ponudimo
suhe mesnine, med njimi vsekakor kraški pršut, pa klobase in krodige z
zeljem, joto s klobaso, domače kuhane orehove štruklje … Obisk naše
kmetije je najboljše združiti s sprehodom po kraški gmajni, ogledom stare
avstrijske železnice, ostankov iz prve svetovne vojne, obiskom Trstelja ali
prazgodovinskih gradišč na Sveti Katarini in Svetem Ambrožu. Miren in tih
kraj, daleč od vrveža, je raj za pohodnike in kolesarje.

sezona: NZ: 35 € POL: 50 €
zunaj sezone: NZ: 35 €
POL: 50 €

Božo Leban
Lipa 3a
SI-5296 Kostanjevica na Krasu

T: +386 (0)5 377 98 00
M: +386 (0)31 288 142, +386 (0)41 750 983
info@kmetija-flander.si
www.kmetija-flander.si

M: +386 (0)51 611 402
bozo.leban@siol.net
www.osmicaleban.simplesite.com

D, I, EN, CRO

D, EN, CRO

  60
   2/2, 4/4
nadmorska višina (m): 380
velikost kmetije (ha): 6

sezona: NZ: 30 €
zunaj sezone: NZ: 30 €

Zasavska

Od globine in višine se zvrti
Zasavje je sicer daleč najmanjša slovenska regija, toda prostor in priložnosti, ki jih ponuja
narava, izrablja nadvse zanimivo.
S poti po travnatih
pobočjih Javorja, ki velja
za kolesarski raj, se
pogledi ne odpirajo le na
dramatično razgibanost
Zasavja, temveč tudi na
prostranost Slovenije.
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Med vožnjo po slikoviti dolini Save bi se lahko poigrali
z mislijo, da so se Zasavci zaradi pomanjkanja prostora
obrnili k podzemlju. Tukaj že skoraj 300 let kopljejo po
kamnini, bogati z rjavim premogom, ki je izdatno poganjala razvoj Slovenije.
Rudarske globine

Izrazito rudarska rečna dolina je tudi zato etnološko
edinstvena. Rudarji oziroma knapi so veljali za posebno
skupino ljudi, zato ne čudi, da so se združevali v edinstvenih rudarskih naseljih, kolonijah, kjer so si delili slabo in
dobro. Rudarski krampi so tu sicer že skoraj zastali, toda
potomci tistih, ki so na delo šli beli, vrnili pa so se črni,
so Zasavje spremenili v atrakcijo, ki ustvarjalno povezuje
industrijsko in naravno dediščino.
Zelene višine

Bogastvo je tukaj bujno tudi nad površjem. Enega najširših pogledov na Slovenijo boste ujeli prav tukaj. Oko bo
najvišjo goro Slovenije, Triglav, brez težav doseglo z vrha
Kuma, zasavskega Triglava. Na njegovih pobočjih boste
morda uzrli gamsa, muflona, v kakšni temni skalni razpoki
pa drobnega hrošča, kumskega brezokca, ki živi le tukaj.
Kot se z vrha Kuma daleč naokoli širijo radijski in televizijski signali, se z njega širijo tudi mnoge pešpoti. Le skok
čez Savo je potreben do zelenih gozdnih pobočij in cvetočih
travnikov Mrzlice in Čemšeniške planine.
In ne bodite presenečeni, če vas bodo, ko se boste siti
funštrca, zasavskega šmorna, vračali domov, pozdravili s
»srečno«. To voščilo je stoletja spremljalo knape v podzemlje Trbovelj, Zagorja in Hrastnika.
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Posebnosti
1 Spustite se v podzemno kraljestvo

Perkmandeljca, rudarskega škrata, ki je znal
rudarjem nagajati, a jih tudi opozarjati na
nevarnosti. Podajte se na razburljiv pohod skozi
rove rudnika Trbovlje-Hrastnik in spoznajte
tradicijo knapovstva v Rudarskem muzeju
Zagorje.
2 Podajte se na daljinsko Zasavsko pohodno pot,

ter se povzpnite na 1220 metrov visoki Kum, ki
ponuja razglede po vseh hribovjih med rekami
Savo, Savinjo in Sotlo.
3 Zasavske hribe odkrivajte peš ali s konji. Ti so

nekoč pomagali rudarjem, danes pa njihovo
prisotnost skrbno ohranjajo v konjeniških klubih.

Prek 100 kilometrov rovov
v rudnikih Zagorje in
Trbovlje-Hrastnik ni več
v uporabi in so zasuti ali
potopljeni. V uporabi je še
okoli 13 kilometrov rovov.
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Pr’ Špan

Smo izletniška kmetija, vendar pa z nekaj
posebnostmi. Obiskovalcem ponudimo to,
kar pri nas zraste in kar pridelamo sami:
narezke z domačimi salamami in kruhom,
juhe, koline, štruklje itd. Po predhodnem
dogovoru organiziramo ogled kmetije. Pri
nas je mogoče dobiti pšenico, ječmen in
različno zelenjavo. Za slivovo žganje smo
prejeli bronasto priznanje.

  60
nadmorska višina (m): 660
velikost kmetije (ha): 30

»Hrana, ki jo skuhate, je tako dobra, okusna in preprosta. Zelo nam
je všeč vaša kmetija, ker je živa,
ker imate živali … in da je toliko
njiv na skoraj 700 m.n.v.«
Nevenka, Hrastnik

Mateja Vodenik
Rovišče 3
SI-1282 Sava

Bajda

Če želite kaj dobrega pojesti in vam Zasavje
ni preveč od rok, potem predlagamo,
da pridete k nam. Kot izletniška kmetija
smo odprti samo ob petkih, sobotah in
nedeljah po dogovoru. Za hrano se je treba
najaviti, saj je vedno sveže pripravljena,
zlasti pa se lahko pohvalimo s čebulnim
kruhom, kmečkim narezkom, gobovo juho
in praženim krompirjem, zasavsko jetrnico,
prekajenimi in pečenimi kračami itn.

»Tako dobrega praženega krompirja in čebulnega kruha že dolgo
nisem jedel.«
Janez, Trbovlje

M: +386 (0)41 887 995
janez.bajda@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/bajda

EN, CRO, D

Zelena trava

  30
nadmorska višina (m): 600
velikost kmetije (ha): 6

Anica Bajda
Podkum 64
SI-1414 Podkum

T: +386 (0)3 567 81 76
M: +386 (0)31 484 987
jernej2.vodenik@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/pr-span
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EN, CRO
  60
nadmorska višina (m): 460
velikost kmetije (ha): 35

Glavna dejavnost naše hribovske kmetije je ovčereja, pravi Uroš Macerl,
morda bolj kot kmet znan kot prejemnik Goldmanove nagrade za okolje.
Pod kozolcem imajo prostora za 100 ljudi, ki imajo radi piknike. Na voljo sta
jim domača hrana in pijača, specialiteta pa je vsekakor zorjena jagnjetina
pod peko ali na žaru. Lani so že sedmič prejeli priznanje za najboljšo rejo;
meso prodajajo po vsej Evropi. Del kozolca je zaprt, tako da obiskovalcev –
organizirajo tudi seminarje, predavanja – ne moti slabo vreme, na njem pa je
mogoče tudi prespati.

Uroš Macerl
Ravenska vas 38
SI-1410 Zagorje ob Savi
M: +386 (0)41 413 855
uros.macerl@gmail.com
EN, CRO

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Jugovzhodna Slovenija

Poživljajoče pestra

Čeprav za velikane velja, da so okorni in nerodni, je za največjo slovensko regijo
resnica drugačna. Jugovzhodna Slovenija vam ponuja elegantno, prepletajočo se
umetniško stvaritev divje narave in človekove ustvarjalnosti.

Kartuzija Pleterje je
edina še delujoča
kartuzija v Sloveniji. Med
kontemplativnim življenjem
menihi pridobivajo čebelje
pridelke, pridelujejo sadje
ter ustvarjajo izjemna vina
in posebna žganja, kot
sta pleterska hruška in
grenčica.
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Pestrost tega konca Slovenije ni presenetljiva, saj za svojimi
mejami gosti nekaj popolnoma različnih svetov. Kako zelo
navdihujoč gostitelj je kos ozemlja, razprostrt med skrbno
obdelana gričevja, Suho in Belo krajino ter bujne ostanke
pragozda v kočevskih gozdovih, ki še gostijo medvede.
Umet(el)nost človeka

Dobrodošlico, ki jo s prisojnimi, rodovitnimi griči, vodami
in termalnimi vrelci tu še danes izreka narava, so prepoznali že pradavni prebivalci Dolenjske. Ti so pri Novem
mestu v starejši železni dobi pustili bogastvo jantarnega
in steklenega okrasja ter mojstrsko dovršenih situl, ki jih v
Dolenjskem muzeju občuduje vsa Evropa.
Ustvarjalnost ni bila le domena davne preteklosti. Z
vrhunskim občutkom za estetiko so gradovi, kot sta Otočec
in Kostel, postavljeni na izjemna, celo dramatična mesta.
Srednjeveške vedute dopolnjujejo v strmine stisnjeni vinogradi, ki s skromnimi zidanicami slikajo podobo marljivosti
tukajšnjega človeka.
Umet(el)nost narave

Posebnosti
1 Začutite preteklost. Obiščite starodavne gradove,

ki jih je bilo nekoč samo v dolini reke Krke kar
65, in Deželo kozolcev v Šentrupertu, kjer je v
muzeju na prostem na ogled celo razkošje teh
ljudskih arhitekturnih posebnežev.
2 Krka in Kolpa celo leto vabita v svojo bogato

in ohranjeno naravo. Posebno v toplejših
mesecih vam nudita tudi blagodejno ohladitev s
kopanjem, veslanjem, supanjem in muharjenjem.
3 V tipični vinogradniški zidanici si privoščite

pristno doživetje gostoljubja in osvežitve s
svežim, lahkim cvičkom. Ta je zaščitni znak tega
dela Slovenije in je poleg chiantija edino vino iz
rdečih in belih sort.

Toda umetelnost ni rezervirana le za ljudi. Podobno kot
voda in mah gradita lehnjakove pragove pri Žužemberku, tudi bobri, divji gradbinci, ki se vračajo ob mamljive
vode Krke in Kolpe, vztrajno dopolnjujejo lepoto valujoče
pokrajine.
Edinstveno naravo podrobneje spoznate v krajinskih
parkih Lahinja in Kolpa, človeka in njegovo delo pa v Belokranjskem muzeju v Metliki. Najpristneje ju začutite, če
se prepustite umetnosti, ki zaokrožuje poti po tej deželi v
malem. To je umetnost, ki jo Dolenjci in Belokranjci obvladajo: prvinsko gostoljubje v spremljavi belokranjske pogače
in kozarca cvička.

Izdelovanje suhe robe
– lesenih posod, košar,
igrač in orodja – ima
že 500-letno tradicijo,
večinoma omejeno na
Ribnico in njeno okolico.
Tam lahko pri mojstrih
izdelovanja suhe robe
in celo lončarstva svoje
rokodelske spretnosti
preizkusite tudi sami.
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Kastelic

  50
nadmorska višina (m): 200
velikost kmetije (ha): 25

Na kmetiji Kastelic je na voljo dvorana za poslovna srečanja, seminarje
in praznovanja, oddajamo prostor za piknike, šotorjenje in avtokamp, a
naša glavna dejavnost se vrti okrog – mleka. Naš slogan: »Čas od molže
do predelave merimo v sekundah.« Izdelujemo jogurt in skuto, imamo
samopostrežni avtomat za mleko, mlečne napitke in točeni sladoled. Pri
nas lahko dobite še jajca, polnozrnato pšenično moko, zdrob (na avtomatu
24/7), postrežemo vam tudi z domačim zeliščnim likerjem, žganjem, vinom in
sokom. Priporočamo obisk!

Matjaževa
domačija

Matjaž Pavlin
Paha 4
SI-8222 Otočec

M: +386 (0)51 413 368
kmetija_kastelic@t-2.net
www.kmetija-kastelic.com

T: +386 80)41 880 813
info@avtentic.si
www.matjazeva-domacija.si

CRO, EN

CRO, EN, D

Šeruga

Kmetija leži blizu glavnih cest, vendar v
popolni samoti, obkrožena je s potokom
in gozdom. Zaradi ohranjanja kulturne in
stavbne dediščine smo bili leta 2001 sprejeti
v elitno evropsko mrežo Hiš s tradicijo.
Ker hrano pridelamo doma na način, ki
je prijazen do narave in še tako zahtevnih
jedcev ter ker živimo z ljubeznijo do okolja
in gostov, nas priporočajo prav vsi veliki
svetovni vodniki.

  50
  8/2, 2/2+1
   1/2 (200 let stara kašča)
nadmorska višina (m): 150
velikost kmetije (ha): 14

»Če ste v Sloveniji, morate obiskati to kmetijo. Lepo je, pristno
in mirno. Sobe so velike in čiste.
Hrana je okusna. Ne pričakujte
jedilnega lista, vendar pa boste
presenečeni, kaj bodo skuhali za
vas. Vse je pridelano na kmetiji.
Res je čudovito!«
Alexandra, Nemčija
sezona: NZ: 37,50 €
POL: 51,50 € NA: 90 €
zunaj sezone: NZ: 37,50 €
POL: 51,50 € NA: 90 €

Slavko Šeruga
Sela pri Ratežu 15
SI-8222 Otočec

  50
  3/4
nadmorska višina (m): 500
velikost kmetije (ha): 3

Naša zgodba, »avtentična zgodba malega vinogradnika«, se je začela leta
1998, ko smo kupili in po nasvetih ZVKD prenovili sosedovo hišo. Nato
smo ustvarili zgodbo o cvičku, dodali zidanice Škatlar 1, 2 in 3, prostor za
vinogradniško opremo in 200 let star leseni hramček. Ustvarjanje zgodbe
smo nadaljevali ob pristnem stiku z gosti; z dobrodošlico (domač kruh,
salame, klobase, sir) jih sprejme Ana Pavlin, vinska kraljica Slovenije 2020,
nato jih popeljemo v vinsko klet ter predstavimo življenje svojih prednikov na
dolenjskem podeželju.

Andrej Kastelic
Žabja vas 9
SI-8000 Novo mesto
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Vinotoč
Drča

Kmetijo pod mogočnimi Gorjanci obdajajo
vinogradi. S ponosom vam v kozarce
natočimo cviček. Pohvalimo se lahko tudi
z modro frankinjo. Ker dobra kapljica lažje
steče po grlu v družbi domače hrane, poleti
na zunanjem kurišču spečemo odojka ali
jagenjčka, pozimi pa naredimo klobase po
receptu babic. Postrežemo tudi svinjsko
pečenko, skutne štruklje, ajdovo kašo z jurčki
…, najbolj pa smo ponosni na domačo šunko.

Marjan Gorišek
Drča 17
SI-8310 Šentjernej

T: +386 (0)7 334 69 00
info@seruga.si
www.seruga.si

T: + 386 (0)7 308 24 50
M: +386 (0)41 521 120
jozica.gorisek1@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/vinotoc-drca

D, EN, I, F, ES

EN,CRO

sezona: NA2: 88 € NA4: 98 €
zunaj sezone: NA2: 88 €
NA4: 98 €

  60
  2/2
  1/4
nadmorska višina (m): 250
velikost kmetije (ha): 3

»Kdor se pri Gorišku okrepčal in
pomiril ni, ta življenjske radosti
okusil ni.«
Potočar, Slovenija
sezona: NZ: 25 € POL: 30 €
PP: 35 € NA4: 60 €
zunaj sezone: NZ: 25 €
POL: 30 € PP: 35 € NA4: 60 €
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Fortunovi

Obisk naše mlinarske domačije, ki se
ponaša s 300 let starim mlinom, vpisanim
v register kulturne dediščine, je primeren
za ljubitelje reke Kolpe. Bivali boste v
studiu s kuhinjsko nišo in kopalnico. Gre
za domiselno preoblikovano prebivališče
mlinarja, ki je na domačiji živel, ko je mlin
še služil svojemu namenu. Na kmetiji lahko
kupite hrano in si sposodite opremo za
»izkoriščanje« Kolpe (sandolin) ali kolo.

  1/2
nadmorska višina (m): 140
velikost kmetije (ha): 3

»Čudovita narava. Domačnost.
Čudovit dopust ob reki, kjer te
obkrožajo mir in domače živali.«
Matjaž, Slovenj Gradec
sezona: NA: 50,40 €
zunaj sezone: NA: 50,40 €
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Mlinar

Čeprav je osnovna dejavnost naše kmetije reja
ekološke govedine se na kmetiji nahaja lastna
ribogojnica in turistična dejavnost. Vzgajamo
postrv šarenko, katero si gosti vzamejo svežo
domov ali pa vam jo postrežemo pečeno.
Nahajamo se v dolini od koder vodijo čudovite
sprehajalne poti. Otroci bodo navdušeni
nad domačimi živalmi, katere se nahajajo na
kmetiji.

Bonia Miljavac
Krasinec 23
SI-8332 Gradac

Denis Plut
Rožni Dol 7
SI-8333 Semič

T: +386 (0)7 306 93 13
M: +386 (0)41 614 735
bonia.miljavac@siol.net
www.turisticnekmetije.si/fortunovi

T: +386 (0)7 306 82 23
M: +386 (0)31 836 649
ribogojnica.plut@gmail.com
www.ribogojnica-mlinar.si

D, EN, CRO

EN, CRO
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Ob izviru
Krupe

Ob skrivnostnem izviru, po katerem
smo poimenovali kmetijo, je raj za željne
tradicionalne belokranjske kuhinje.
Belokranjska je tudi naša tradicionalna hiša,
ki služi kot muzej. Na ogled so stara kmečka
izba, na podstrešju pa razstava belokranjskih
vezenin na domačem lanenem platnu s
poudarkom na stenskih prtih, ki so ročno
delo naše stare mame Olge. Na ogled so tudi
narodne noše Bele krajine. Dodatno ponujamo
tudi različne fizioterapevtske storitve.

  60
   1/1, 5/2, 2/3
nadmorska višina (m): 360
velikost kmetije (ha): 25

»V življenju ni veliko lepih, še
manj pa dobrih stvari. Vse to
sva našla pri vas. Vaša topla
prijaznost in iskrenost sta začinili
dobro kuhinjo. Hvala za čudovite
dneve.«
Saša in Rajko, Ankaran
sezona: NZ: 30 € POL: 37 €
zunaj sezone: NZ: 30 €
POL: 37 €

  50
1/25 (skupna ležišča)
nadmorska višina (m): 350
velikost kmetije (ha): 70
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Kmetija leži le poldrugi kilometer od najjužnejše
točke Slovenije, v osrčju krajinskega parka
Kolpa in, kar je najpomembneje, le sto
metrov od reke Kolpe. Ob njej je urejeno
eno najslikovitejših naravnih kopališč. Če
želite začutiti čarobnost reke, ne smete
preskočiti spusta s kanujem ali raftom – vtisnil
se vam bo v nepozaben spomin. Lahko
pa ob reki poganjate tudi pedala ali brusite
pete. Vsekakor so počitnice pri nas aktivne
počitnice.
Zvonko Žagar
Damelj 11
SI-8344 Vinica

T: +386 (0)7 306 80 12
M: +386 (0)41 418 162
F: +386 (0)7 306 80 12
daniela.cerjanec@amis.net
www.turisticna-kmetija-cerjanec.si

T: +386 (0)7 306 44 41
M: +386 (0)41 606 920
F: +386 (0)7 306 44 42
tk.zagar@gmail.com
www.tk-zagar.si

D, EN, CRO

D, CRO, EN

Odprto za goste: maj–oktober
(po predhodnem dogovoru)

  50
  3/3
nadmorska višina (m): 201
velikost kmetije (ha): 26

Žagar

Danijela Cerjanec
Krupa 9
SI-8333 Semič

»Še nikoli nisem jedel boljše ribe.«
Tone, Ljubljana

»Zahvaljujeva se za prijaznost,
odlično hrano in prijetno vzdušje.
Domačnost in prijazna beseda
ter občutek, da si v goste sprejet
kot oseba in ne kot številka, to so
želje vsakega malce zahtevnejšega
dopustnika.«
Maja in Mitja, Grosuplje
sezona: NZ: 33 € POL: 39 €
zunaj sezone: NZ: 33 €
POL: 39 €

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Koroška

Gozdna pravljica
Koroška se sveti v diamantnem lesku. Pa ne zato, ker je v kamnini na
Pohorju mogoče najti (mikro)diamante, ampak ker je v svoji preprostosti
osupljivo posebna.
Peca je najvzhodnejši
dvatisočak v Sloveniji in
ponos Korošcev. Njena
pobočja se proti jugu
spuščajo v slikoviti dolini
Tople in Meže, poti, ki s
slovenske strani vodijo
nanjo, pa so primerne za
dnevne pohodnike in tudi
za zahtevne plezalce.
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Tri doline – Mežiška, Dravska in Mislinjska – ter tri pogorja – Karavanke, Pohorje in Kamniško-Savinjske Alpe – se
združujejo v sestavljanko te dežele.
Gor in dol

Prvinsko gorsko naravo z globokimi, temnimi, a ne temačnimi gozdovi dopolnjujejo večinoma razpršena naselja, ki
prepredajo pokrajino. Tu in tam dajo prostor smučiščem,
neštetim pohodniškim potem in – kar je še zlasti mamljivo – več kot 1000 kilometrom tur za gorske kolesarje. Tem
namreč Korošci izrekajo posebno toplo dobrodošlico, zato
ne čudi, da so prav s svojo naklonjenostjo temu športu ustanovili prvi gorski kolesarski park v Sloveniji. Pripravili so
celo kolesarsko poslastico: poganjanje pedal po opuščenem
rudarskem podzemlju Pece.
Preteklost v sedanjosti

Podzemlje Pece je bogato preluknjano, saj so tukaj kar 400
let kopali rudo ter jo topili v svinec in cink. Nič ne kaže, da
je rudarski nemir izpod gore zmotil kralja Matjaža, ki naj bi
se mu na begu po legendi odprla gora in ga skupaj z vojaki
sprejela v svoja nedrja. Še vedno namreč spi za mizo v
votlini pod vrhom Pece, ljudstvo pa čaka, da se bo njegova
brada devetkrat ovila okoli mize. Takrat naj bi se prebudil
in jih rešil.
Dom presežnikov

Toda Korošci v resnici ne potrebujejo pomoči ljubljenega
kralja. Kar jim ponuja narava, sprejemajo, negujejo in
izkoriščajo z največjo skrbnostjo. In narava ponuja res velikodušno in presežno. V krajinskem parku Topla se šopiri

Posebnosti
1 Dravsko dolino spoznajte z gladine reke. S

splavarji se lahko spustite od pristana pri Gortini
ali na Javniku in se pustite razvajati s koroškim
moštom ter skuto s čebulo in bučnim oljem.
2 Globoko zadihajte in se peš odpravite po

Koroški planinski poti ali uspešno opravite
hribovski izziv K24: v 24 urah osvojite Uršljo
goro, Smrekovec, Raduho, Olševo in Peco. Kolo
poženite po Dravski kolesarski poti ali Pohorski
kolesarski transverzali, s smučmi zavijte na Kope
in Ribniško Pohorje, s kopalkami v Vodni park
Radlje ob Dravi, s plezalnimi vrvmi pa v mnoge
razburljive stene.
3 Spustite se v podzemlje Pece ter v muzeju in

ob knapovskem zajtrku spoznajte zgodovino
rudarstva, rudnik pa odkrijte z vlakom, kolesom
in celo s kajakom.

Šentanel je ena najstarejših
koroških vasi z izrazitim
pridihom domačnosti in
zgodovinske pestrosti, ki jo
lahko občutite na Mlinarski
poti ob Šentanelski reki.
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Šest kilometrov
edinstvene poti za
kolesarje po Mežiškem
rudniku dopolnjujejo
mnoge kolesarske ture,
razmrežene po Koroški.
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Hiša Viher

  1/2
  1/6
nadmorska višina (m): 330
velikost kmetije (ha): 4

Pri nas goste pričaka več kot 500 let stara kamnita hiša, zgrajena na živi
skali. Izbirate lahko med spanjem v udobnem apartmaju za od šest do
osem oseb ali spanjem na skednju. Hiša ima tudi muzejsko sobo s starim
pohištvom, slikarskimi deli in fotografijami, ki pomagajo razumeti zgodovino
kraja in okolice. Le-to si je po zajtrku, ki ga lahko pripravi gospodinja Ana,
mogoče ogledati peš, na kolesu ali pa si na kmetiji izposodite konja za ježo
oziroma se preizkusite v organiziranem jahanju. Za oddih in uživanje sta na
voljo tudi center dobrega počutja (wellness) in naravni vodni vrt kot plavalni
ribnik.

Anuška Viher
Planinska ulica 3
SI-2367 Vuzenica

770 let
naj bi bila stara Najevska lipa na

sezona: NZ: 80 € NA: 250 €
zunaj sezone: NZ: 70 €
NA: 200 €

M: +386 (0)41 721 541, +386 (0)40 304 016
hisaviher@gmail.com
www.hisaviher.si
EN, CRO, D

Ludranskem vrhu, 12,5 metra debelo
drevo, ki je simbol slovenstva.

1678 metrov
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Klančnik

  60
nadmorska višina (m): 360
velikost kmetije (ha): 100

visoko stoji pod vrhom Uršlje gore
najvišje ležeča cerkev v Sloveniji, cerkev
sv. Uršule iz 16. stoletja.

izjemno število divjih petelinov, na Ribniškem Pohorju še
vedno raste najvišja (Sgermova) smreka v Srednji Evropi,
na skrajnem jugu regije pa se v nebo vzpenja edini ostanek vulkanskih pogorij v Sloveniji, Smrekovec. Ne samo
Smrekovec, celotni geopark Karavanke, katerega del je,
nudi pravo igrišče narave za ljubitelje geologije. Pestrost
površinskih oblik, kamnin in nahajališč fosilov je tu nadvse
zgoščena in sega celo na avstrijsko stran.
S sosednjo deželo si Koroška deli tudi Dravo, ki obogatena
z alpskimi pritoki prihrumi v Dravsko dolino in prinaša
vodno obilje, ki so ga spretno izkoriščali že v preteklosti,
ko so iz mogočnih gozdov spravljali in splavljali les. Ta je
še danes pomemben del genov Korošcev. Njihov značaj
pa izvrstno začutite v pripovedkah, denimo tisti o Mojci
Pokrajculji. Ta z najdenim krajcarjem kupi majhen lonček
in ga uredi v skromni domek, v katerega med neurjem
sprejme celo vrsto živali. Sporočilo, ki ga nosi ta zgodba,
pravzaprav povzema bistvo Koroške in njenih ljudi: vabljivost s pristnim gostoljubjem.
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S pravim turističnim vlakom vas bomo
popeljali v oboro za divjadi. V biološki učilnici
boste spoznali pestrost živalskih vrst v
Sloveniji (prek 100 različnih vrst nagačenih
živali). Predstavili vam bomo življenje na
kmetiji, spominsko sobo kmetije Klančnik,
sobo zgodovine lova na kmetiji ter vas na
koncu pogostili z dobrotami.

»Klančnikova kmetija nas je znova
presenetila s kmečkimi igrami in
poučnim izletom. Trenerji in udeleženci tabora male šole juda se
zahvaljujemo za lepo pripravljeno
dopoldne. Malica je bila odlična.«
Blaž, Ljubljana
Odprto za goste: 1. 4.‒1. 12.

Marko Kogelnik
Podklanc 5
SI-2370 Dravograd
M: +386 (0)31 619 306, +386 (0)40 590 184
kmetija.klancnik@kanet.si
www.kmetija-klancnik.si
CRO, D
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Jeglijenk

Doma smo tam, kjer se stikajo Mislinjska,
Mežiška in Dravska dolina. V zdravi, neokrnjeni
naravi kmetujemo po ekoloških standardih.
Velik del hrane, ki jo ponudimo, pridelamo in
predelamo doma, z ljubeznijo, pri kuhi pa se
držimo tradicije koroške kuhinje in priprave
jedi po tradicionalnih receptih. Poznani smo
po suhomesnih in mlečnih izdelkih, katerih
pestrost obogatita šilček žganja ali bokal
mošta.
Zdravko Grilc
Selovec 14
SI-2373 Šentjanž pri Dravogradu

  60
  2/4
nadmorska višina (m): 500
velikost kmetije (ha): 30

»Eden najlepših krajev na našem
planetu! Odlična gostitelja in
neprekosljiva prijaznost. Sijajno
pripravljene jedi domače slovenske
kuhinje. Vse skupaj ustvari
preprosto čudovito vzdušje in
vzdrami duha.«
Dmitrij, Rusija
sezona: NA2: 40 € NA3: 45 €
NA4: 55 €
zunaj sezone: NA2: 35 €
NA3: 45 € NA4: 55 €

Naš slogan se glasi Kmetija – oddih za navdih.
Odlikujejo jo mir in nešteto odtenkov zelene
barve. Za hišo je odlična točka za opazovanje
sončnega zahoda. Poleti čez dan ni prevroče
in ponoči ne potrebujemo klime. Ob hiši
je vrt, na katerem si gostje lahko naberejo
zelenjavo, v sadovnjaku pa sadja, kolikor ga
lahko pojedo. Znani smo po tem, da odlično
pripravimo jagnjetino izpod peke, po dogovoru
pa tudi zajtrk in večerjo.
Breda Gnamuš Dušak
Sele 37
SI-2380 Slovenj Gradec
T: +
 386 (0)2 822 30 41
M: +386 (0)41 787 090
info@kmetija-ravnjak.si
www.kmetija-ravnjak.si
CRO, EN, D

Samec

V objemu Uršlje gore, v vasici Sele, na 700 metrih nadmorske višine vas
pričakuje gospodinja Cvetka. Z možem je obnovila podedovano kmetijo, tako
da sta najprej ustvarila dom za družino, potem v počitniško kočo obnovila
staro kaščo, nato pa postavila še drevesno hišico in mini skedenj za igro
ter izdelala unikatni savni. Pri nas je v štirih apartmajih prostora za dvanajst
gostov in njihovih hišnih ljubljenčkov, ki se bodo lahko potepali po okoliških
hribih, kolesarili, plezali, smučali ali pa se greli v savni in knajpali.
sezona: NA2: 57–65 €
NA3: 65–72 € NA4: 71–80 €
NA5: 78–87 € NA6: 85–95€
zunaj sezone: NA2: 57–65 €
NA3: 65–72 € NA4: 71–80 €
NA5: 78–87 € NA6: 85–95€

Cvetka Kotnik
Sele 25
SI-2380 Slovenj Gradec

EN, CRO

EN, CRO

Ravnjak

1/2‒6
nadmorska višina (m): 700
velikost kmetije (ha): 9

T: +386 (0)2 822 30 44
M: +386 (0)51 378 132
kmetija.samec@gmail.com
www.kmetija-samec.si

T: +386 (0)2 878 50 59
M: +386 (0)41 341 063
zdravko.grilc@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/jeglijenk
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  35
  1/2, 1/2+2, 1/2+3, 1/3+3
nadmorska višina (m): 760
velikost kmetije (ha): 45

»Bila sva prvič in kot da sva po 25
letih znova na medenih tednih.
Zagotovo se še vrneva.«
Romana in Robert, Bled
sezona: NA2: 51,75–63,25 €
NA3: 75,90 €
zunaj sezone: NA2: 45–55 €
NA3: 66 €
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Klevž

  60
  1/1, 3/2, 1/4
nadmorska višina (m): 627
velikost kmetije (ha): 20

Ni veliko kmetij, ki bi imele – tako kot naša
– spominsko sobo. V naši Klevževi sobi so
prostor našli stari predmeti, ki so jih včasih
uporabljali na kmetiji, zelo ponosni pa smo
na več kot sto let staro zibelko, v kateri se je
zibalo vseh 16 Klevževih otrok, 12 fantov in 4
dekleta, ki so se rodili na tej kmetiji. Znamenita
sta tudi dvojni kozolec iz leta 1900 in slopasto
znamenje, ki izvira iz turških časov.

»Tukaj sva preživela tri dni.
Čeprav je zunaj deževalo, je v
hiši sijalo sonce, saj so domačini
pravi gostitelji. Vse je bilo zelo
lepo, hrana je bila več kot odlična.
Možu se bo verjetno še sanjalo
o marmeladah. Hvala za vse in
veliko zadovoljnih gostov.«
Proje, Maribor

Helena Rotovnik
Legen 151
SI-2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

sezona: NZ: 30 € POL: 37 €
zunaj sezone: NZ: 30 €
POL: 37 €

T: +386 (0)2 885 30 69
M: +386 (0)41 332 807
info@klevz.si
www.klevz.si
D, EN, CRO

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Lešnik

Ekološka turistična kmetija Lešnik je invalidom
in družinam z otroki prijazna kmetija z bogato
naravno in kulturno dediščino, ki ohranja
tradicijo, lesene igrače, ljudsko pesem in običaje.
Na kmetiji sta urejena zeliščni in medoviti vrt,
v popolnoma prenovljenem čebelnjaku pa
sobica za apiterapijo. Na kozolcu so bivalni in
družabni prostori, ob njem pa prostor za šotore
in avtodome. Smo učna kmetija: ponujamo
možnost ogleda kmetije, praktične delavnice in
prostor za izvajanje seminarjev.

  50
  3/2, 2/2+2, 1/3, 1/4
  1/4+2
nadmorska višina (m): 700
velikost kmetije (ha): 24

»Ful dobri štruklji, polnjene jabke
in ajdova kaša. Super vegetarijanski meni. Velik plus je, da lahko
'čohaš' živali. Odlično vse!«
Neža, Mislinja

Smo hiša s tradicijo: v Šentanelu smo se prvi
začeli ukvarjati s turizmom na kmetiji. Tudi
naša izvirna, doma pridelana hrana, temelji
na tradiciji: naša specialiteta so kločevi nudli
in seveda številne druge koroške dobrote.
Imamo lepo urejeno kmetijo, z obilico cvetja,
za kar nas je leta 2011 Turistična zveza
Slovenije nagradila s prvim mestom. Gostje
se pri nas počutijo dobrodošli in sprejeti kot
člani naše družine.
Marina Kumprej
Šentanel 3
SI-2391 Prevalje
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K nam se je treba povzpeti 800 metrov nad morje. Smo v samem središču
gorskokolesarskega parka Jamnica. Za goste smo uredili prostorni sobi z
balkonom, apartmaja z ločenima spalnicama in obnovili več kot 230 let staro
hiško. Lahko se odločite le za najem ali pa vam z veseljem pripravimo bogate
zajtrke in večerje, vse iz ekoloških sestavim naše kmetije. Med drevesi smo
uredili tudi prostor za kampiranje. Dobrodošli!

Stanko Kert
Jamnica 11
SI-2391 Prevalje

T: +386 (0)2 885 36 01
M: +386 (0)41 453 326
irma.javornik@guest.arnes.si
www.apiturizem.si/ekolosko-turisticna-kmetija-lesnik/
FB: Ekološko turistična kmetija Lešnik
D, EN, CRO

Ploder

Mikl

  30
  2/4, 1/5
nadmorska višina (m): 800
velikost kmetije (ha): 37

sezona: NZ: 25 € POL: 32 €
NA: 60 €/apartma
zunaj sezone: NZ: 25 €
POL: 32 € NA: 60 €/apartma

Albert Javornik
Golavabuka 24
SI-2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

57

58

sezona: NZ: 40 € NA: 90–100 €
zunaj sezone: NZ: 40 €
NA: 90–100 €

M: +386 (0)41 842 839
ekokmetija@gmail.com
www.eko-kmetija.si
EN, CRO
  60
  10/2
nadmorska višina (m): 583
velikost kmetije (ha): 27

»Vaša kmetija nas je očarala –
pristno, prijetno, okusno, luštno,
veselo, pozitivno in še bi lahko
naštevali. Super, mi se zagotovo
še vrnemo!«
Primorci – spočiti, veseli in
več kot zadovoljni
sezona: NZ: 30 € POL: 40 €
zunaj sezone: NZ: 30 €
POL: 40 €
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Gradišnik

  2/4
nadmorska višina (m): 830
velikost kmetije (ha): 30

Žitni klas in Škrlatno jabolko se imenujeta apartmaja, ki vas pričakujeta na
naši domačiji. Zajtrk si lahko pripravite sami, lahko pa vam ga pripravimo
mi – izključno z izdelki, pripravljenimi na naši kmetiji. To so maslo, jogurti,
sirni namazi, suhe mesnine in pašteta ter ržen kruh, pečen v krušni peči
na smrekova in borova polena; pa še orehov šarkelj pride iz krušne peči.
Otroci lahko raziskujejo kmetijo, zvečer pa krmijo kokoši, pobirajo jajčka,
dajo teličkom seno in skupaj z gospodarjem pomolzejo krave. Kmetija je del
SINGLE TRAIL PARKA JAMNICA. Po bližnjih gozdovih in travnikih so speljane
urejene steze, po katerih se lahko naužijete adrenalinskih voženj s kolesi.

Danilo Libnik
Jamnica 6
SI-2391 Prevalje

T: +386 (0)2 823 11 04
M: +386 (0)41 867 375, +386 (0)31 877 612
kmetijaploder@hotmail.com
www.kmetija-ploder.com

M: +386 (0)51 250 881, +386 (0)31 729 274
kmetija.gradisnik@gmail.com
www.kmetija-gradisnik.si

D, EN, CRO

EN, CRO

sezona: NA: 70–95 €
zunaj sezone: NA: 70–95 €
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Reht

Tik ob slovensko-avstrijski meji, ob mejnem
prehodu Reht, stoji turistična kmetija – Reht.
Spoznali jo boste po častitljivi, skoraj 600
letni lipi, ki v poletnih dneh daje prijeten hlad
in senco, in po živalih, ki se pasejo okrog
hiše. Zapomnili pa si jo boste po odličnem
kosilu in kmečkem narezku, ki vsebuje same
domače izdelke – s poudarkom na pašteti in
rženem kruhu – in po raznovrstnih štrukljih
(kločevi, orehovi, skutni, ajdovi).

   60
nadmorska višina (m): 600
velikost kmetije (ha): 40

»Več kot dvajset let prihajamo na
to kmetijo in vedno smo sprejeti
kot pravi prijatelji. Malo je krajev,
kjer se lahko počutiš kot doma.
Kmetija Reht je takšno mesto.«
Boris, Drago, Lidija, Vesna
in Marija, Hrvaška

62

Plaznik

Smo tipičen koroški »celk« – samotna
kmetija, na kateri ni svetlobe mestnih
luči in hrupa vozil. S kločevimi nudli,
koroškim želodcem in uporabo štedilnika
na trda goriva ohranjamo tradicijo koroške
kuhinje, otrokom pa s posebnimi programi
predstavimo pot od mleka do izdelka in
osnove ekološkega kmetovanja. Pozimi
uredimo trikilometrsko progo za tek na
smučeh, v bližini pa je smučišče, na katerem
je prve zavoje naredila Tina Maze.

Danica Peter
Podkraj 7
SI-2392 Mežica

Vida Adamič
Bistra 14
SI-2393 Črna na Koroškem

T: +386 (0)2 823 52 64
M: +386 (0)31 742 918
danica.peter@tab.si
www.turisticnekmetije.si/reht

T: +386 (0)2 823 80 22
M: +
 386 (0)51 273 564
vida.adamic@gmail.com
www.turisticna-kmetija-plaznik.com

D, EN, CRO

D, EN, CRO
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Kajžar

Na naši kmetiji v deželi kralja Matjaža vse
konce tedna prijetno diši po jedeh, ki jih
pripravljamo po tradicionalnih receptih.
Hišne specialitete so odojek iz krušne peči,
govedina v divjačinski omaki s kruhovimi
cmoki, kvočevi in skutni nudlni/štruklji,
domači suhomesni narezki s skuto, čebulo,
bučnim oljem in domačim rženim kruhom.
Hrano poplaknete s koroškim moštom in
različnimi domačimi sokovi.

  60
1/2+2, 1/4+2
nadmorska višina (m): 520
velikost kmetije (ha): 14

»Svetovne pojedine, kar tako
naprej!«
Samo, Ljubljana

sezona: NA2: 120 €
zunaj sezone: NA2: 120 €

  60
  1/2, 1/večposteljna
nadmorska višina (m): 850
velikost kmetije (ha): 62
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Ob cesti, ki pelje na prelepo Uršljo goro leži
naša turistična kmetija Ošven. Kmetija je na
samem v tišini, obdana z gozdovi in travniki,
kar privabi veliko popotnikov, da se tukaj
ustavijo. Nudimo domačo hrano, ki jo pripravi
gospodinja Slavica, ki slovi po zelo dobri
kuhinji. Pripravi vam koroške dobrote in hrano,
ki si jo zaželite. Na kmetiji se ukvarjamo z
živinorejo in prašiči, zato je hrana res domača.
Slavica Gostenčnik
Uršlja Gora 7a
SI-2394 Kotlje

T: +386 (0)2 823 52 85
M: +386 (0)70 733 394, +386 (0)70 236 381
persak95@gmail.com, ksenija.persak@gmail.com
FB: IzletniskaKmetijaKajzar, Brunarca Kajzar

T: +386 (0)2 822 28 97
M: +386 (0)31 477 069
kmetija.osven59@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/osven

EN, CRO

CRO, EN

sezona: NZ: 30 € POL: 40 €
zunaj sezone: NZ: 30 €
POL: 40 €

  60
  7/2, 2/3, 1/4
nadmorska višina (m): 1000
velikost kmetije (ha): 70

Ošven

Urška in Ksenija Peršak
Ob Meži 10
SI-2392 Mežica

»Ko nas bo pot spet pripeljala na
Koroško, se bomo zagotovo ponovno ustavili pri družini Plaznik, saj
redkokje še dobiš domače stvari
za pod zob in redko se še najdejo
tako prijazni, prijetni in preprosti
ljudje!«
Družina Senekovič, Maribor

»Iskali smo raj in smo ga našli pri
vas na Ošvenu. Odlični ste, kaj
odlični, vrhunski v vseh pogledih.
Gospa Slavica razvajali ste me s
svojimi nepozabnimi dobrotami.«
Družina Pal iz Maribora

sezona: NZ: 25 € POL: 30 €
zunaj sezone: NZ: 25 €
POL: 30 €

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Obalno-kraška

Dišeča po vetru in soli
Blagodejnost morja boste čutili še dolgo potem, ko bo začinjenost s soljo le
še spomin. Morje in zaledje, na katerega ta tako močno vpliva, imata pač
magično moč.

Ročno požeta in obdelana
z ljubeznijo neskončnega
sonca, ki razvaja
Sečoveljske soline, je
sečoveljska sol že stoletja
cenjena po vsem svetu.
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Skok do obale ni nikjer tako kratek kot v tej regiji. Pred
tem se splača ustaviti na kulinarično presežnem Krasu, v
sladkih Brkinih in v drobnih vasicah primorskih gričev.
Na prepihu stoletij

Že v 16. stoletju so avstrijski veljaki ugotovili, da so travišča, ki rastejo na kamnitih tleh Krasa, posebno rodovitna. Ne le, da je na značilni rdeči zemlji jerini poganjala
aromatična sorta trte refošk, iz katere še danes stiskajo
skoraj črno vino teran. Travnata prostranstva so bila kot
ustvarjena tudi za konjerejo. Na krilih tega spoznanja je
bila ustanovljena najstarejša evropska kobilarna Lipica,
kjer pretežno bele lipicance vzrejajo in postavljajo na ogled
že več kot 400 let.
Toda narava ne razvaja le živali. V jamah v okolici Sežane so pljučni bolniki še danes deležni terapije v hladni,
vlažni jami. Razkošje jam je na Krasu posebno bogato, celo
tako, da se vsa površja po svetu, ki izkazujejo vsaj delček
bogastva podzemnih in nadzemnih oblik, kot jih najdemo
tukaj, imenujejo po Krasu – kraška. Zato ne čudi, da so bile
Škocjanske jame prva znamenitost Slovenije, ki jo je potrdil
Unesco. Pogled v globoko udornico na deročo reko Reko, ki
tu izgine v na videz strašljivo podzemlje, kar vabi na sprehod po mostovih, varno visečih nad podzemno vodo.

Posebnosti
1 Doživite edinstveno tradicijo osmic. Nekoč so

lahko kmetje vinogradniki osem dni v letu brez
davka prodajali vinske presežke, danes pa je
tradicija dopolnjena s kulinarično ponudbo, tudi
s tradicionalnim pršutom. Osmice prepoznate po
šopkih bršljana na dvoriščih.
2 Kraška in obalna pokrajina z vasicami,

postavljenimi v hladu oljk, murv in borov, je s
svojo zmerno razgibanostjo idealna za odkrivanje
s kolesom ali peš.
3 Sprehodite se do Strunjanskih in Sečoveljskih

solin, kjer sol pridobivajo na petoli, posebni
naravni podlagi, ki preprečuje mešanje z blatom
na dnu bazena, sol pa aromatizira. Edinstvenost
te soli, predvsem solnega cveta, cenijo v
vrhunskih kuhinjah po vsem svetu.

Toplo-hladno, nikoli mlačno

Nenavadna odsotnost površinskih tokov je edinstvena.
Tudi na Brkinih vodo le slutimo, ko opazujemo velike slepe
doline, značilne za kontaktni kras na stiku neprepustnega fliša in prepustnega apnenca. Mnoge jame so tu lahko
dostopne, zato ne čudi, da so jih nekoč uporabljali namesto
hladilnikov. V njih so celo shranjevali led, ki je v toplih

Prostrana predsoba slovenske
obale, Kras, pusti vtis, kamor
koli pogledate. Zlasti če je ta vtis
začinjen z močnim, aromatičnim
vinom teran in krepko enolončnico
šelinko, ki bo dobra podlaga za vino.
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Kobilarna Lipica je izvorna
kobilarna ene najstarejših
pasem konj, lipicancev.
Danes v Lipici lahko raziščete
kobilarno, spoznate okolico
iz kočije ali sedla ter si
ogledate inteligenco in igrivost
lipicancev v predstavitvi
treninga klasične šole jahanja.

64

Francinovi

Na obnovljeni domačiji, ki se ponaša s kraško
arhitekturo, poskrbimo za kulinarična razvajanja
gostov. Pripravljamo večinoma kraške jedi;
vedno so na voljo kraški pršut, salama, sir v
oljčnem olju, štruklji. Ob dobri hrani ponudimo
doma pridelano vino, saj smo vinogradniškovinarska kmetija. Radi vam predstavimo
lepote Krasa in vas usmerimo na kolesarske
poti. Blizu je Štanjel, v bližini pa so še Lipica,
Divaške in Škocjanske jame, Benetke …

»Obalni pas v
Strunjanu, pred
Piranom in na Debelem
rtiču krasijo visoki klifi
iz slikovitega fliša, ki
kot stkana preproga
nudi zavetje mnogim
pticam.«

  50
  4/2, 1/8
nadmorska višina (m): 395
velikost kmetije (ha): 21

»Odlična kulinarika in vino, zelo
prijazna gostiteljica in prijeten
ambient. Priporočamo!«
Matej, Celje
sezona: NZ: 32 € POL: 42 €
zunaj sezone: NZ: 32 €
POL: 42 €

Bojana Ukmar
Avber 21
SI-6210 Sežana
T: +386 (0)5 768 51 20
M: +386 (0)41 472 713
info@ukmar.si
www.ukmar.si
EN, CRO, D, I
65

Vinska klet
Tavčar

  60
nadmorska višina (m): 300
velikost kmetije (ha): 25

mesecih hladil ribji ulov na Obali. Prav značilne temperaturne razlike med dnevom in nočjo ter kombinacija obilice
padavin in razkošja sonca vdihujejo vrhunsko sladkobo
v brkinske plodove, ki obilno obtežujejo jablane, češplje,
hruške in češnje.
Piš Jadrana

Vsakršnih podnebnih ekstremov je konec, ko se kraška
planota strmo prevali proti morju. Tu zaveje morski vetrc,
kraško arhitekturo zamenja pridih mediteranskih ribiških
naselij Pirana in Izole, sadovnjake skoraj zamenjajo oljčni
nasadi. Tu je eno najsevernejših evropskih rastišč oljke
in strokovnjaki se strinjajo, da težje razmere botrujejo po
vsem svetu priznanim vrhunskim okusom ploda in olja, ki
daje značaj tukajšnji kulinariki.
Kot so oljke nujni inventar primorskih hiš, običajno stisnjenih v umirjene vasice na vrhu gričev, tako je vsaj delček
Obalno-kraške regije nujno doživeti v vsakem letnem času.
Enkrat v življenju je za tako pestrost preprosto premalo.
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Vinogradniško tradicijo Pri Starčih – Tavčar ohranjamo že štiri stoletja. Na
s soncem obsijanem kraškem dvorišču takoj za vinogradi boste našli mir,
v kamniti kleti pa vrhunsko vino. Za vas pripravimo gurmansko doživetje v
kleti, degustacijskem prostoru ali pa kar med vinogradi. Vino teran je naš
posebnež, »zapeljemo« pa vas tudi z malvazijo, vitovsko, merlotom, pa s
peninami, žganji in likerji. Z veseljem vam povemo vse o vinu in naši kmetiji
ter pripravimo vodeni ogled vasi ob starih pripovedkah.

Milena Tavčar
Križ 158
SI-6210 Sežana
T: +386 (0)5 764 03 85
M: +386 (0)31 329 622
katjusa.tavcar@gmail.com
www.tavcar.si
D, EN, CRO, I
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Dujčeva
domačija

Smo na obrobju parka Škocjanske jame, ki
so uvrščene na Unescov seznam svetovne
kulturne dediščine. V neposredni bližini teče
reka, ki ob starem mlinu tvori slikovita otoka;
ob reki smo uredili prostor za kampiranje
in piknike. Na voljo imamo večnamensko
dvorano za delo skupin. Gostom, ki se lahko
vozijo s kanujem, gredo na kolesarski izlet
in na obisk kraških jam, pripravimo tipične
brkinske jedi.

  60
  1/2
  4/3, 2/4
nadmorska višina (m): 400
velikost kmetije (ha): 8

»To je kraj miru, kjer si sedanjost
in preteklost podajata roke.«
Štefka, Celje
sezona: NZ: 35 € NA3: 75 €
NA4: 110 € NA: 25 €/os.
kamp: 11 €/os.
zunaj sezone: NZ: 30 €
NA3: 60 € NA4: 90 € NA: 20 €/os.
kamp: 9 €/os.
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  40
  3/2, 1/3
  1/5+2
nadmorska višina (m): 280
velikost kmetije (ha): 22

Petelin –
Durcik

Naša turistična kmetija je najbolj poznana po
dobremu teranu. Obdelujemo približno štiri
hektare vinograda, naše najpomembnejše
vino pa je prav teran. Z njim se udeležujemo
ocenjevanj in degustacij in je vedno dobro
ocenjen, večkrat zaseda tudi prvo mesto.
Leta 2016 je na viteškem turnirju vitezov
evropskega reda vitezov vina postal
zmagovalec viteškega turnirja, za kar smo
pridobili veliki viteški grb.

Emilijana Lipovšek
Škoflje 33
SI-6217 Vremenski Britof

Breda Durcik
Pliskovica 93
SI-6221 Dutovlje

T: +386 (0)5 762 53 05
M: +386(0)31 786 125, +386(0)41 597 988
info@dujceva.si
www.dujceva.si

T: +386 (0)5 764 00 28
M: +386 (0)41 519 253, +386 (0)31 654 171
petelin.durcik@siol.com, mail@petelin-durcik.si
www.petelin-durcik.si

CRO, EN, D, F

CRO, EN, I
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Škerlj

  50
  4/2, 2/3, 2/4
nadmorska višina (m): 360
velikost kmetije (ha): 18

Naša kmetija leži v osrčju Krasa, na gričku
Tabor v Tomaju. Po prepričanju mnogih prav v
Tomaju, zaradi posebne rdeče zemlje, dozori
najboljši teran. Kraška burja daje poseben
pečat pršutu. Pri nas lahko poskusite oboje,
tako teran kot pršut, pa seveda še vrsto
drugih suhomesnih izdelkov (prato, vratovino,
panceto), gospodov klobuk ali pečenko po
kraško s teranovo omako ter naš tipičen
medeni sladoled.

»Preživeli smo čudovit večer,
mirno noč in dišeče jutro. Za vaš
teran, pršut, gospodov klobuk,
frtaljo, marmelado, štruklje in
kruh izrekamo pohvale. Izjemno
prijeten ambient, domačnost v sobah in prijazni gostitelji. Zagotovo
se še vrnemo!«
Deset prijateljev, Slovenska
Bistrica

Primož Škerlj Drožina
Tomaj 53a
SI-6221 Dutovlje

sezona: NZ: 35 € POL: 47 €
zunaj sezone: NZ: 32 €
POL: 46 €

69

Villa
Fabiani

»Krasna lokacija, prijazni gostitelji in vrhunsko vino. Še se bomo
vrnili.«
Matjaž, Kranj
sezona: NZ: 30 € NA5: 110 €
zunaj sezone: NZ: 30 €
NA5: 110 €

  60
  6/2
nadmorska višina (m): 350
velikost kmetije (ha): 10

Blizu morja in v osrčju Krasa pri Štanjelu se že stoletja dolgo razprostira
vinogradniško posestvo Villa Fabiani. To je kmečki dvorec, šarmantna
italijanska vila iz romana Murva Fabianijevih, ki ji karizmo poleg arhitekta
Fabianija dajejo še večstoletno zaščiteno drevo, Murva Fabianijevih, rožni
vrtovi in park posestva z vinogradom pikolita. Mediteransko in kraško.
Ležerno ali aktivno. Prestižna podeželska zgodovinska lokacija v osrčju Krasa
ponuja možnosti za butično zgodbo na kmetiji na mestni način. Zasebnost
in intima gostov sta tu na prvem mestu, zato je posestvo dostopno samo za
najavljene goste.
Blanka Malgaj
Kobdilij 39
SI-6222 Štanjel

T: +386 (0)5 764 06 73
M: +386 (0)31 306 919, +386 (0)40 210 540
skerlj.tomaj@gmail.com
www.tk-skerlj.si

T: +386 (0)5 769 05 41
M: +386 (0)41 315 580
villafabiani@malgaj.com
www.villafabiani.com

CRO, EN, I

D, EN, CRO

sezona: NZ: 180–350 €
POL: 205–375 €
zunaj sezone: 140–280 €
POL: 165–305 €

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Pri
Kamnarjevih

  35
nadmorska višina (m): 280
velikost kmetije (ha): 6,5

Leta 2004 smo prevzeli in biodinamično oživili opuščeno kraško kmetijo
v mirni kamnoseški kraški vasici Volčji Grad. Gostje k nam vstopajo čez
tipično kraško dvorišče; v manjši jedilnici, ki je primerek kraške arhitekturne
dediščine, na urejenem kraškem borjaču ali v jedilnicah na prostem lahko
okušajo sezonske kraške, vegetarijanske in veganske jedi s pridihom
sodobnosti. Nas, naš način življenja in našo kmetijo lahko z različno
intenzivnostjo spoznate v doživljajskih paketih, ki smo jih skrbno in smiselno
sestavili za dnevne obiskovalce in goste.
Več: www.prikamnarjevih.com
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»Kakovost in količina gresta tu z
roko v roki. Štirikrat smo bili na
kmetiji ob različnih priložnostih
(družina, poslovno, zabava) in
vedno je bila to zmaga. Pravi utrip
so dodali tudi lastnik in njegovi
sodelavci. Nujno morate poskusiti
domači narezek in žganje!«
Gabriele, Italija
sezona: NZ: 30 €
zunaj sezone: NZ: 30 €

D, EN, CRO, I

I, EN, CRO

Poleg domače hrane (sir, skuta, mineštre,
polenta z jurčki, jagenjček …) na kmetiji
pridelujemo različna žganja, med katerimi
izstopata kraški brinjevec in brkinski slivovec
z geografsko označbo. Kraški brinjevec je
narejen iz fermentiranih brinovih jagod in se
destilira dvakrat. Pri prvi destilaciji pridobimo
tudi brinovo olje, ki ima veliko zdravilnih
učinkovin. Brkinski slivovec je proizveden
iz avtohtonih sort češpelj z destilacijo
fermentirane drozge.

V Rodiku smo ponosni na bogato
gastronomsko dediščino pokrajine, zato
gostom ponudimo tradicionalne jedi iz
sestavin, ki jih pridelamo sami.
Naša posebnost je zeliščarstvo, saj svetujemo
in pripravljamo različne zeliščne izdelke. Smo
odlična izhodiščna točka za kolesarske in
pohodniške izlete (kolesa si lahko izposodite),
okolica ponuja obilje naravnih in kulturnih
znamenitosti.

  34
  3/2, 2/3
nadmorska višina (m): 580
velikost kmetije (ha): 20

T: +386 (0)5 680 00 38
M: +386 (0)51 637 890
friscevi@gmail.com
www.friscevi.si

T: +386 (0)5 766 82 45
M: +386 (0)40 644 121
prikamnarjevih@amis.net
www.prikamnarjevih.com

Pri Filetu

Pri Friščevih

Iztok Race
Rodik 40
SI-6240 Kozina

Ivana Venier Stancich
Volčji Grad 40
SI-6223 Komen
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  60
  2/2, 3/3
  1/3, 1/4
nadmorska višina (m): 625
velikost kmetije (ha): 8

»Lepo in mirno okolje, prijazni
ljudje in odlična hrana! Še se
vrnemo!«
Martin, Nemčija
sezona: NZ: 29 € POL: 42 €
NA: 24 €/os.
zunaj sezone: NZ: 29 €
POL: 42 € NA: 24 €/os.
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Jakomin

  60
nadmorska višina (m): 233
velikost kmetije (ha): 34

Naša turistična kmetija vabi vse ljubitelje narave in živali na počitnice ali
obisk v mirno in prijetno okolje. Med letom pripravljamo različne dogodke za
otroke in odrasle. Dvakrat na leto gostom odpremo vrata osmice. Pripravimo
vam tudi odlično domače kosilo ali večerjo za vaš rojstni dan oziroma drugo
praznovanje. V popolnoma opremljen kamp lahko sprejmemo goste s
šotorom ali avtodomom.
Več: www.kmetijajakomin.si

Franc Jelušič
Slope 20a
SI-6240 Kozina

Marino, Silvana Jakomin
Kubed 57a
SI-6272 Gračišče

T: +386 (0)5 680 20 16
T.K.-FILE@siol.net
www.tk-file.si

M: +386 (0)41 508 546
kmetijajakomin@gmail.com
www.kmetijajakomin.si

D, I, EN, CRO

EN, I, CRO
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Tonin

Puče so majhna istrska vas, znana po
vodnih izvirih, po »pučarski fjeri« in prijaznih
domačinih. Naša družina vas bo očarala z
domačo istrsko hrano: pršutom in panceto,
domačimi testeninami in mineštrami,
vloženimi bučkami in divjimi šparglji,
mesom izpod peke … Hišna specialiteta so
palačinke s figami. Goste tudi vabimo, da
sodelujejo pri domačih opravilih v vinogradu,
na polju ali v oljčniku.

  50
  2/2+2
nadmorska višina (m): 260
velikost kmetije (ha): 12

»Ideja o pomoči na kmetiji je zelo
zanimiva. Sadili smo česen in se
imeli zelo lepo.«
Gregor, Slovenija
sezona: NZ: 35 € NA2: 60 €
zunaj sezone: NZ: 30 €
NA2: 50 €

Luka Pucer
Puče 48
SI-6274 Šmarje

Eden od zaščitnih znakov naše kmetije je
ekološko pridelano in hladno stiskano oljčno
olje. Tako kot olje lahko obiskovalci kupijo
tudi domačo zelenjavo in vrhunska vina z
zaščitenim geografskim poreklom (refošk,
malvazija, rumeni muškat). Prav posebne
so naše domače žganjice in tradicionalne
istrske jedi (bobiči, fuži s tartufi …). Za piko
na i vam prikažemo še oranje z istrskim
govedom (boškarinom).
Robert Lisjak
Krkavče 18a
SI-6274 Šmarje

Eco kamp
Supot

»Sredi narave, brez razkošja, a kamp z dušo, kjer se – predvsem zaradi
prijaznih gostiteljev – počutite kot doma,« so najpogostejši opisi kampa v
vasici Koštabona; priporočajo ga ljubiteljem alternativnega, ekološkega sloga
bivanja. Kamp je odlično izhodišče za raziskovanje (slovenske in hrvaške)
obale ali notranjosti Istre. Če želite bivati v stiku z naravo, šotor postavite
v gozdu; mogoče je souporabljati popolnoma opremljeno zunanjo kuhinjo.
Lahko pa prespite tudi na trdem ležišču. V kampu je na voljo žar, osvežite se
v zunanjem bazenu, otrokom je na voljo otroško igrišče.

Odprto za goste: 15. 6.–15. 9.

M: +386 (0)41 645 095, +386 (0)31 683 466
kamp.supot@gmail.com
EN, I, CRO

EN, I, CRO

Robivera –
Lisjak

2/2, 1/3
nadmorska višina (m): 210
velikost kmetije (ha): 4,5

Romana Rejc
Koštabona 71d
SI-6274 Šmarje

T: +386 (0)5 656 70 98
M: +386 (0)31 559 094
tonin.pucer@gmail.com
www.kmetija-tonin.com
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  60
  2/4
nadmorska višina (m): 200
velikost kmetije (ha): 18

»Na tej krasni turistični kmetiji, ki
proizvaja vino in oljčno olje, smo
bivali pet dni. Robert je popoln
gostitelj. Apartma je udoben,
čist in dobro opremljen. Pravkar
smo imeli zajtrk, ki je bil obilen,
raznolik in okusen. In kakšen je
pogled s terase …«
Els, Belgija
sezona: NZ: 30 € POL: 40 €
PP: 50 € NA: 30 €/os.
zunaj sezone: NZ: 25 €
POL: 35 € PP: 45 € NA: 25 €/os.
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Oljčni gaj

  1/2
nadmorska višina (m): 143
velikost kmetije (ha): 3

V neokrnjeni dolini Dragonje, kjer vas pričakata mir in lepota narave, si lahko
v kamniti istrski hiški »kažeti« ogledate shranjene biodinamične preparate
in njihovo dinamiziranje. Gostitelji ohranjajo tradicionalni način gojenja oljk
na kulturnih terasah, po biodinamični metodi pridelujejo ekstra deviško
oljčno olje najvišje kvalitete. Gostitelji čebelarijo po biodinamičnih načelih –
svet čebel vam predstavijo v oglednem panju ali pa vam pripravijo medeni
zajtrk. Lahko se pridružite žetvi lavande, laškega smilja ali rožmarina ter
destilaciji zelišč, na vrtu nabrano zelenjavo pa pripravite na odprtem ognju in
z domačim ekstra deviškim oljčnim oljem. Okus vam bo razkril razliko med
konvencionalno in biodinamično pridelano hrano.
Evgenija Pejič
Dilici 15
SI-6274 Šmarje

T: +386 (0)5 656 76 51
M: +386 (0)41 739 024
info@robivera.si
www.robivera.si

M: +386 (0)40 988 868
evgenija.pejic@gmail.com
www.organic-farm-dragonja.com

EN, I, CRO

EN, I, CRO

sezona: NA2: 80 €
zunaj sezone: NA2: 73 €

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Primorsko-notranjska

Preluknjana divjina

Najmanj toliko, kot se dogaja nad površino, se tukaj dogaja tudi pod njo. Morda sicer drži,
da je bistvo očem skrito, a v Primorsko-notranjski regiji se bistvo pred vami ne skriva.

Cerkniško jezero velja za
največje jezero v Sloveniji,
a le občasno, ko ga po
večjih deževjih napolnijo
vode podzemlja. Ker pa
so poplave tukaj redne in
predvidljive, domačini še
vedno gradijo in kmetujejo
nad mejo običajnega
visokega vodostaja.
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V izdatno preluknjanem delčku Slovenije je doma prava
divjina. V njej izmenjaje valujejo visoke notranjske planote
z bujnim gozdom, v katerem so doma medvedi, risi in
volkovi, ki se človeku najraje izognejo, in spreminjajoče
se ravnine kraških polj, ki dajejo slutiti, da je pod vašimi
nogami zelo pestro.
Divje pod zemljo

In res je. Pod površjem se po mnogih jamah – v Sloveniji
jih je skupno že več kot 13.000 – pretakajo vode, ki se po
deževjih silovito rojevajo iz bruhalnikov in poplavljajo
polja, ob suši pa kažejo globoke požiralniške brazde. Pojav
presihajočih jezer je pred 300 leti opazoval polihistor Janez
Vajkard Valvasor in se spraševal, od kod na površje prihajajo prozorni »zmajevi mladiči«, ki so jim pozneje nadeli
ime človeška ribica. Njihov obstoj morda res ni slovenski
unikum, se je pa v Postojnski jami, po kateri je pred 140
leti zapeljal prvi jamski vlak na svetu, zgodil izjemno redek
dogodek – opazovanje izleganja ličink mladih človeških
ribic.

Posebnosti
1 Odkrijte kraško divjino. Raziščite izjemne jame,

kot sta Križna in Postojnska jama, ena najbolj
znanih turističnih jam na svetu, ki velja tudi za
jamo z največ podzemnimi živalmi. Pustite pa se
navdušiti tudi ob izvirih, ponikalnicah, naravnih
mostovih, kot je tisti v Rakovem Škocjanu, ter
presihajočih jezerih pri Cerknici in Pivki.
2 Poiščite razglede proti morju. Na visoke planote

– Vremščico, Nanos, Bloke, Javornike in Snežnik
–, s katerih se pogledi širijo daleč naokoli, vodijo
pestre pohodniške in celo kolesarske poti.
3 Vživite se v bajke in pripovedke, povezane z

gradovi, kot sta Predjamski in Snežniški, ter
razburkajte svojo domišljijo.

Divje nad zemljo

Notranjci dobro vedo, da se z divjo naravo ne gre boriti.
Tako so v Predjami grad naslonili kar na skalo, uničujoče pojave v okolici Cerknice pa so si preprosto razložili s
hudobo tam živečih čarovnic. V trdih zimah so na Blokah
iznašli smučanje po visokem snegu ter se zalagali s kupom
ulovljenih polhov, ki so jih nato jedli pečene, v obari in
golažu, kot to počnejo še danes. Take divje izkušnje in
divja narava brez dvoma zagotavljajo, da bodo spomini na
doživetja ostali brez lukenj.

V Guinessovo knjigo
rekordov vpisan največji
jamski grad na svetu že
700 let kraljuje visoki skalni
steni, skozi katero vodi
skrivni Erazmov rov, ki iz
starega gradu pripelje na
površje.
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Dolenčevi

Naša kmetija je kot nalašč za vse, ki imajo radi
hribe in jame – ne le Postojnsko jamo, saj je v
bližini še več manjših, manj znanih jam, a nič
manj lepih. K nam rade pridejo tudi družine z
otroki, ki gredo v hlev ali pa brezskrbno tekajo
po travnikih. Poskrbimo tudi, da gostje od nas
odidejo s polnimi želodci. Ponudimo gobove
mineštre (gobe so naša specialiteta!), njoke,
domače koline in pecivo, zelenjave pa imamo
toliko, da jo je mogoče še kupiti.

  45
  2/2, 1/3, 1/4
nadmorska višina (m): 595
velikost kmetije (ha): 20

»Domačnost in gostoljubnost sredi
neokrnjene narave.«
Andrea, Italija
sezona: NZ: 32 € POL: 38 €
zunaj sezone: NZ: 32 €
POL: 38 €

Pri
Andrejevih

Na turistični kmetiji Pri Andrejevih z več kot
20-letno tradicijo ponudimo gostu udobje,
sproščenost in podeželski oddih s številnimi
aktivnostmi ter izvrstno kulinariko. Pridite
tudi vi in začutite z nami utrip podeželja in
narave. Andrejevi smo ekološki kmetovalci,
živinorejci, čebelarji, kulinarični navdušenci,
ljubitelji narave, glasbeniki in animatorji.
Kuhamo s srcem in poskrbimo tudi za dušo.

Jože Želko
Narin 107
SI-6257 Pivka

Boris Dolenc
Sajevče 8
SI-6225 Hruševje
T: +386 (0)5 756 20 22
dolencevi@dolencevi.si

T: +386 (0)5 753 20 70, +386 (0)5 753 20 71
M: +386 (0)41 536 094
info@andrejevi.si
www.andrejevi.si

CRO, EN, D, I

CRO, EN, D, I
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Peternelj

Smo turistična kmetija v neposredni bližini
Hrvaške, tako da je do obale le približno pol
ure vožnje. Če vam je bliže kot skok v morje
osvežitev v neslani vodi, se lahko osvežite v
bližnjem potoku Posrtvica. Če želite biti še
aktivnejši, vam posodimo kolo, da raziščete
Brkine. Nato pa vas povabimo za mizo in
vam postrežemo s tradicionalnimi jedmi,
med katerimi še zlasti slovijo jedi iz telečjega
in konjskega mesa ter mesa govedi angus.
Florijan Peternelj
Brce 10a
SI-6250 Ilirska Bistrica
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  60
  1/2, 2/3, 3/4
  2/5
nadmorska višina (m): 460
velikost kmetije (ha): 113

»Lepa kmetija na čudoviti lokaciji,
obdana z naravo. Prijazni gostitelji. Zelo čisto in udobno. Bilo
nam je težko, ko smo morali oditi.
Dobra lokacija za izlete na tem
območju.«
Tina, Nizozemska
sezona: NZ: 25–30 €
NA: 60–110 €
zunaj sezone: NZ: 25–30 €
NA: 60–110 €
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Smrekarjeva
domačija

  60
  2/2, 4/4
nadmorska višina (m): 478
velikost kmetije (ha): 30

»Neverjetno prijazna družina,
lepe sobe, odlična lokacija sredi
narave, udobne postelje, odlična
ekološka hrana. Popolno doživetje
dopolnjuje bazen. Na dvotedenskih počitnicah po Sloveniji je
bila kmetija Pri Andrejevih absolutno najboljši kraj za počitnice!«
Marco, Nemčija
sezona: NZ: 34 € POL: 49 €
zunaj sezone: NZ: 34 €
POL: 49 €

  60
   1/2, 1/3, 2/4, 1/5
  1/5
nadmorska višina (m): 543
velikost kmetije (ha): 35

Naša domačija stoji na polovici poti med Ljubljano in Koprom, le kilometer
od avtocestnega izvoza Postojna, v vasici Grobišče. Smo ekološka kmetija.
Ukvarjamo se z vzrejo avtohtonega goveda (cike), prašičev (krškopoljski) in
oslov, za pestrost kmetije pa poskrbijo še mini ovčke in himalajske koze.
Staro hišo smo prenovili v nastanitveni objekt s petimi sobami in apartmajem,
skedenj, ki so ga v preteklosti uporabljali za spravilo sena in kmečkega
orodja, pa v restavracijo, kjer gostom postrežemo hrano, pridelano iz naših
surovin in surovin okoliških kmetij.

Melita Stegel
Grobišče 11
SI-6257 Prestranek

T: +386 (0)5 714 44 29
M: +386 (0)41 584 193, +386 (0)41 622 359
kmetija.peternelj@gmail.com
https://turisticnakmetijapeternelj.si/

M: +386 (0)31 632 550, +386 (0)41 740 574
info@smrekarjeva-domacija.si
www.smrekarjeva-domacija.si

D, EN, CRO, I

CRO, EN, I

Aktualni cenik se nahaja na
spletni strani.

Osrednjeslovenska

Živahno križišče Slovenije
Osrednji del Slovenije je pravi koncentrat te podalpske dežele. Na kratkih razdaljah boste doživeli veliko in raznoliko, v zraku pa boste čutili živahnost in spokojnost hkrati.

Planšarstvo je na Veliki
planini še kako živo.
V toplejšem delu leta tu zato
vrvi od pohodnikov, v zimi
pa lahko užijete prijetno
sankanje ali zimski pohod.
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Si lahko predstavljate, kako so se Jazonu in Argonavtom,
ki naj bi v davnini skozi Ljubljansko kotlino tovorili zlato
runo, zasvetile oči, ko so pripluli proti toku po Savi? S
soncem obsijane Alpe in zelenilo vse naokoli.
Urbano-zeleni obroč

Danes se tu odpre majhno, a svetovljansko mravljišče
urbanega in kulturnega središča Slovenije, to je Ljubljana.
Ne čudi, da je bila okrašena z nazivom Zelena prestolnica
Evrope, saj je obdana s parkom Tivoli, vzpetino Rožnikom
in dobrih 32 kilometrov dolgim pohodniškim krogom Poti
spominov in tovarištva. Znamenita pešpot vodi tudi skozi
nekdanja predmestja, katerih podeželski pridih se danes
meša z elegantno arhitekturo Jožeta Plečnika, ki zaznamuje glavno mesto, stisnjeno pod grajski hrib.
Obroč divjine

In le vzpon na Ljubljanski grad ali na celo pozimi oblegano
Šmarno goro je potreben, da spoznate razkošnost te regije.
Na zahodu se dvigujejo gozdnati Polhograjski dolomiti. Na
severu Velika planina vabi na prag razbrazdanih KamniškoSavinjskih Alp. Proti vzhodu Sava vrezuje slikovito dolino,
ki se zares razširi šele pri Litiji. Proti jugu pa se izriše
obsežno Ljubljansko barje, po katerem v veselje veslačev vijuga skoraj ukročena trmoglavka Ljubljanica. Po izvirih pri
Vrhniki njene vode, zbrane iz mnogih ponikalnic, izvirov
in kraških polj, dobijo že svoje sedmo ime. Prav zlahka bi
ji pripisali tudi osmo: Arheolognica. Na njenem dnu so namreč našli mnoge pomembne najdbe, celo najstarejše kolo
z osjo na svetu. Regija v srcu Slovenije je zares kot značilna
pehtranova potica: edinstvena.
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Posebnosti
1 Dihajte s polnimi pljuči! Ni pomembno, ali

boste smučali na Krvavcu ali se sprehodili med
planšarji na Veliki planini, po Arboretumu Volčji
potok ali po neskončnih gozdnih in obvodnih
poteh. Povsod boste lahko sproščeno aktivni.
2 Mnoge ostaline naj vas vodijo po rimskih poteh

od Longaticuma (Logatca) in Navporta (Vrhnike)
do centra nekdanje Emone (Ljubljane), kjer so
Rimljani ustanovili mesto s kanalizacijo, kopališči
in gostišči.
3 Z obiskom mogočnih cerkva se naužijte miru, z

obiskom najstarejšega še delujočega samostana
v Sloveniji v Stični pa zdravja, ki ga tam pakirajo
v tradicionalne zeliščne izdelke.

Ljubljanska tržnica je
ena glavnih žil, ki napaja
živahnost mesta. Z mnogimi
tradicionalnimi in rednimi
dogodki združuje ljudi, ki
se sicer morda sploh ne bi
spoznali.
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Pr' Ostank –
Apartmaji Hribar

Srednja vas pri Kamniku leži skorajda v
središču Slovenije, kar je izvrstno izhodišče za
izlete na vse strani. Bivate v naših urejenih in
cenovno ugodnih apartmajih, koristite lahko
popuste v bližnjih termah Snovik in obiščete
izvir termalne vode. Uberete jo na Veliko ali
Menino planino, odidete do zdravilnega gaja
v Tunjicah, v Arboretum v Volčjem Potoku,
v srednjeveški Kamnik in še kam. Okolica je
primerna za sprehode po označenih pohodnih
poteh, kolesarjenje itd.
Joži in Brane Hribar
Srednja vas pri Kamniku 14
SI-1241 Kamnik

  2/2+1, 2/4+2
nadmorska višina (m): 430
velikost kmetije (ha): 16

»Zelo urejen in čist apartma ter
prijazna lastnica. Prišla sva na
oddih v mirno okolje in sveža in
spočita odhajava nazaj v nove delovne zmage … Srečno in hvala.«
Jerneja in Damjan, Radlje
ob Dravi
sezona: NA2: 34 € NA4: 48 €
NA6: 60 €
zunaj sezone: NA2: 34 €
NA4: 48 € NA6: 60 €
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Grofija

Naša spomeniško zaščitena kmetija ob
stari košati lipi je četrt ure hoda oddaljena
od samostana Stična. Leži na vzpetini
na starodavnem Cvingerju – okoli 3000
let starem nahajališču obzidanega
prazgodovinskega naselja iz stare železne
dobe. V bližnjem izviru potoka Vir je prvo
znano nahajališče človeške ribice in nekdanji
gospodarji naše kmetije so neposredno
vpleteni v zgodbo njenega odkrivanja.

T: +386 (0)1 787 81 41
M: +386 (0)41 777 944
info@grofija.com
www.grofija.com

EN, CRO

D, EN, CRO

Na hribčku

Že ime naše kmetije pove, da stoji na hribčku,
od koder imajo gostje lep razgled na dolenjsko
gričevje na eni in zasavsko hribovje na drugi
strani. K nam pridejo izletniki, ki si želijo dobre
hrane in pijače. Ker na domačih njivah raste
pšenica, iz doma pridelane moke spečemo
pravi kmečki kruh. Dodamo mu domače
narezke, šunke, štruklje, ajdove žgance … pa
kozarec vina ali šilce žganja. Urejen imamo
tudi prostor za piknike.

  60
nadmorska višina (m): 480
velikost kmetije (ha): 29

»Po malo daljšem sprehodu sva si
privoščila odlično kosilo. Osebje
je zelo gostoljubno. V miru, tišini
in ob prečudovitem razgledu na
okoliških sedem cerkva sva uživala
še celo popoldne in z veseljem se
bova še vrnila.«
Jožica, Ljubljana
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  60
nadmorska višina (m): 800
velikost kmetije (ha): 41

Šinkovc

Na Medvedje Brdo pridite, ko si zaželite dobrega
kosila, na kmetiji pridelane hrane, prostora, kjer
bodo otroci zadovoljni – odmaknjeni od ceste in
v družbi z živalmi – in kjer boste postreženi v hiši
s častitljivo letnico (1721). Ponujamo suhomesne
izdelke in domač kruh, pozimi koline, na različne
načine pripravimo domače meso in zelenjavo,
zraven pa postrežemo idrijske žlikrofe, štruklje.
Posebna ponudba so jedi iz zorene domače
govedine.

Anton Končina
Velika Štanga 17
SI-1275 Šmartno pri Litiji

Vilma in Jože Brenčič
Medvedje Brdo 10
SI-1373 Rovte

T: +386 (0)1 899 10 87
M: +386 (0)41 820 386
petra.koncina@gmail.com
www.nahribcku.si

M: +386 (0)41 376 062
vilma.brencic@gmail.com
www.kmetijasinkovc.si
FB: TuristicnaKmetijaSinkovc

EN, CRO

I, EN, CRO

»Dober glas z vaše kmetije sega
po vsem svetu, zato ste lahko
upravičeno ponosni, da ste uspeli
dediščino prednikov ohraniti, jo
nadgraditi in v različnih oblikah
ponuditi ljudem, ki so željni
pristne domačnosti slovenskega
podeželja.«
Družina Puš, Krka
sezona: NZ: 35 € POL: 45 €
zunaj sezone: NZ: 35 €
POL: 45 €

Majda Vrhovec
Vir pri Stični 30
SI-1295 Ivančna Gorica

T: +386 (0)1 839 27 00
M: +386 (0)41 882 559, +386 (0)41 837 286
info@apartmaji-hribar.si
www.apartmaji-hribar.si
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  40
  3/2+2,1/2
nadmorska višina (m): 450
velikost kmetije (ha): 21

»V vaši družbi in ob prijaznih besedah se človek sprosti, ob pogledu
na lepoto narave se duša spočije
in oko zbistri. Domača hrana te
okrepča in ti da moči, da si spet
kos vsakodnevnim obveznostim v
mestu … Raj na zemlji!«
Mateja, Slovenija
odprto za goste: vse dni v letu
zaprto: božič in velika noč

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Podravska

Zmenek z izobiljem
Ste za avanturo s sončnimi kraji, ki vabijo na razstavo narave in bogastvo
doživetij? Dobrodošli v Podravju.

Vé se, čemu je zapisano
srce Podravcev: vinogradu.
V Podravju najdete ljubezen
izrisano celo s cesto, ki
se vije med vidnogradi
Svečinskih goric.
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Pripravite se: ob vinskih cestah, hribovskih poteh, na
smučiščih in v gradovih vas čaka cela menažerija dobrega
in lepega!
(Skoraj) vse je Drava

Radodarnost Podravske regije je vselej kanček povezana
z veliko reko, Dravo. Njeni pritoki so razbrazdali Pohorje
in Kozjak, da so lahko lesno obilje po grapah spuščali v
dolino, danes pa jih prepredajo kolesarske poti in pešpoti.
Kar četrtina Slovenije prižiga luč zahvaljujoč elektrarnam
na Dravi, ob zajezitvenih jezerih pa so našle zavetje mnoge
ptice. Najstarejše dokumentirano slovensko mesto Ptuj ter
Maribor z romantičnim sprehajališčem ob Dravi, Lentom,
in najstarejšo še rodno trto na svetu ne bi bila enaka, če
se skozi njiju ne bi vila Drava, ki je pred tisočletji nasula
rodovitne ravnice.
Sončno bogata

Drava pa ni nasula le prsti, ampak je iz avstrijskih Visokih
Tur do ravnin privalila tudi zlato. Še pred stoletjem je bilo
izpiranje zlatih lusk dobičkonosno, danes pa se, čeprav
naj bi bilo zlata še nekaj tisoč ton, Podravci raje postavijo
z ustekleničenim bogastvom. Vinarstvo je na od sonca
razvajenih gričih Slovenskih Goric, Haloz in podgorja Pohorja resno opravilo, kar boste zlahka prepoznali v skrbno
zasajenih vinogradih in urejenih vinskih kleteh. Taka je
tudi 2,5 kilometra dolga Vinagova klet pod Mariborom, ena
največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi.
Na zmenku s Podravsko regijo dobite natanko to, kar bi
morali doživeti na vsakem zmenku – razburljivost pri
spoznavanju in pomenljivo vsebino. Pa čeprav je ta iz gob,
ješprenja in mesa zakuhana v domač pohorski pisker.

Posebnosti
1 Skočite med trte. Zavijugajte po vinskih cestah

in se ustavite v eni od vinskih kleti, ki ponujajo
pokušino vin.
2 Zavijte na Pohorje: s kolesom, smučmi, peš ali na

konjskem hrbtu. Nabirajte borovnice, robidnice,
gobe in kostanj, nato pa si spočijte mišice v
enem od svežih in čistih potokov, ki se zlivajo s
Pohorja. V nekaterih še vedno živijo potočni raki,
drugače zelo občutljivi za onesnaženost.
3 Spoznajte umetnost preteklosti. Mogočni

gradovi (Ptuj, Štatenberg, Slovenska Bistrica …)
za svojimi zidovi hranijo pričevalce človekove
iznajdljivosti. Pojdite po njihovih poteh in
spoznajte stare obrti.

Podravska vinorodna
dežela diha z vinom – vse
od prvih spomladanskih
poganjkov na trti pa vse
do tradicionalne trgatve
in zorenja vina v neštetih
kleteh navečje vinorodne
dežele.
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Kaloh

  25
  2/2, 1/3, 1/5
nadmorska višina (m): 330
velikost kmetije (ha): 7

Iz Maribora, mesta najstarejše vinske trte, lahko med naše vinograde, ki se od
jutra do mraka kopljejo v soncu, pridete peš, sicer pa je naše posestvo zlahka
dostopno. Trsi so del naše družine, z gosti pa delimo to, kar donegujemo z
ljubeznijo in predanostjo. Naša posebnost so predikatna vina, ki so prejela
številna domača in tuja priznanja. Pripravimo vinsko pokušino, ob kateri lahko
uživate v bogatih domačih narezkih izbranih izdelkov domačih pridelovalcev. Pri
nas lahko tudi prespite in z nami doživite dan ali dva življenja v vinarstvu.

Timotej Kaloh
Stolni Vrh 30
SI-2000 Maribor

Jarc

Lokacija naše kmetije vas bo očarala.
Doma smo na vrhu hriba; pred hišo se pred
obiskovalca razgrne amfiteater domačih in
avstrijskih vinskih goric, razgibana pokrajina
s trto poraslih gričev, ki jih prekinjajo ozki
pasovi listnatih gozdičkov in pisanih pročelij
hiš. Kot pravijo domači, še bolj pa tuji
gostje – prava štajerska Toskana. Ukvarjamo
se z vinogradništvom in vinarstvom, zato
ponudimo odlična vina in jedi
s prepoznavnim okusom.

T: +386 (0)41 771 954
info@vinojarc.si
www.vinojarc.si

EN, D, CRO

CRO, EN, D

Vino in turizem
Dreisiebner

  60
  4/2, 1/4, 1/5, 1/7
nadmorska višina (m): 472
velikost kmetije (ha): 17

Do nas pripelje cesta med vinogradi. Pa
ne katera koli cesta, temveč največkrat
fotografirana – cesta v obliki srca. Na razgledni
točki, od koder se vidi srce, je kip sv. Jurija,
postavljen leta 1848 v spomin na odpravo
tlake. Znameniti sta tudi miza na meji in ptica
svobode. Ker ima naša kmetija dolgoletno
tradicijo vinarstva in vinogradništva, boste
– ob domači hrani – lahko poskusili različna
kakovostna in vrhunska vina.

»Raj na zemlji – ne moremo verjeti, da kmetijo le nekaj kilometrov
od mestnega vrveža obdajajo tak
mir in tako čudoviti razgledi.«
Tina, Celje

Janez Dreisiebner
Špičnik 1
SI-2201 Zg. Kungota

sezona: NZ: 35 €
zunaj sezone: NZ: 35 €

  50
  1/1, 3/2
nadmorska višina (m): 440
velikost kmetije (ha): 10

»Nebeško lepa dežela, topli ljudje,
blažen mir! Koliko desetletij je
že minilo, odkar naju je zbudil
petelin? Hvala, še prideva.«
Marjeta in Mitja, Kranj
sezona: NZ: 35 € POL: 55 €
zunaj sezone: NZ: 35 €
POL: 55 €

Maksimiljan Jarc
Slatina 10
SI-2201 Zg. Kungota

M: +386 (0) +386 (0)70 673 389
adtk.kaloh@gmail.com
www.kaloh.si
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sezona: NZ:26–30 €
zunaj sezone: NZ: 25–27 €
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Jamškova
klet

  60
nadmorska višina (m): 360
velikost kmetije (ha): 34

Če si želite oči spočiti ob pogledih na svečinske vinogradniške griče, je
Jamškova klet pravi naslov. Kot pove ime, je rdeča nit vinogradniškoizletniške kmetije vino; zanj gostitelji pravijo: »Je kot nekdo, ki ga s ponosom
predstaviš in deliš z ljudmi, ki cenijo te vrednote.« Goste lahko sprejmejo v
kleti pod Svečinskim gradom, v stavbi s častitljivo letnico 1837, katere vhod
krasi potomka stare vinske trte z Lenta. K dobri kapljici ponudijo kruh iz
krušne peči, domačo tunko, gibanice, marmelade in kompote.

Romana Jamšek
Svečina 27
SI-2201 Zgornja Kungota

T: +386 (0)2 656 07 77
M: +386 (0)31 268 114, +386 (0)31 764 558
jdreisiebner@gmail.com
www.dreisiebner.si

T: +386 (0)2 656 01 71
M: +386 (0)41 989 541
Jamskova.klet@gmail.com

D
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Vinotoč Pri
razglednem stolpu

  35
nadmorska višina (m): 506
velikost kmetije (ha): 12
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  60
  2/2, 2/3
nadmorska višina (m): 330
velikost kmetije (ha): 13,9

Emil

Od leta 2000 na Plačkem vrhu na dobrih 500 metrov nadmorske višine stoji
28 metrov visok lesen razgledni stolp z lepim razgledom vse do Prekmurja,
Hrvaške in avstrijskih Koralp. Le 70 metrov od njega pa domuje vinotoč,
kjer gostom natočijo vino: rumeni muškat, renski rizling, sauvignon. Najbolj
priljubljena hrana sta divjačinski golaž in narezek iz suhomesnih izdelkov,
najbolj zaželen – po predhodnem dogovoru – pa ogled jelenov, damjakov in
muflonov. Uživajo lahko tudi otroci, saj imajo na voljo igrala, domače živali in
velik travnik. Prihodnje leto bodo na voljo še sobe za skupine in apartma.

Naša kmetija se razprostira ob Mariborski vinski cesti v Vodolah pri
Malečniku. Vrata kmetije so odprta od petka do nedelje, ko se iz kuhinje
širi omamen vonj. Domači suhomesni izdelki, pečenice s kislim zeljem in
prekajene klobase so prvaki ponudbe skupaj s sveže pečenim kruhom in
jabolčnim zavitkom. Vse to podpre žlahtna kapljica, donegovana v domači
vinski kleti. Za piko na i je treba dodati še jabolčni sok in vrsto žganic. Z
razgledne točke v bližini se odpre lep pogled na Maribor in okolico. Pri
nas lahko tudi bivate in se tako več dni prepuščate užitkom, ki jih prinaša
sobivanje z naravo.

Robert Sahornik
Podigrac 10
SI-2201 Zgornja Kungota

Jožica Bračko
Vodole 23
SI-2229 Malečnik

M:+386 (0)41 229 795, +386 (0)40 800 678
tanja.no1@gmail.com
www.placki-vrh.si

T: +386 (0)2 473 00 96
M: +386 (0)31 423 727, +386 (0)51 217 817
bracko.emil@gmail.com

CRO, EN, D

CRO, EN, D
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Stergar

  1/4
nadmorska višina (m): 600
velikost kmetije (ha): 20

Na vzhodnih obronkih Pohorja, 600 metrov visoko, lahko na ekološki kmetiji
Stergar, odmaknjeni od običajnega turističnega vrveža, preživite prijetne
počitnice. Ohranjena stavbna dediščina, visokodebelni sadovnjak, travniki
in gozd, ki obkrožajo kmetijo, vam prebudijo misli na v pozabo bežeče
čase. Znani smo po pridelavi jabolčnega kisa in sezonske zelenjave, ki jo v
kuhinji apartmaja lahko skuhate v okusen obrok. Seveda pa je kmetija tudi
odlično izhodišče za kolesarjenje, tek in pohodništvo, pozimi za smučanje
na Mariborskem Pohorju. Tudi z obiskom kulturnih dogodkov v bližnjem
Mariboru si lahko popestrite dan.
sezona: NA4: 90 €
zunaj sezone: NA4: 90 €
Marko Stergar
Hočko Pohorje 17
SI-2208 Pohorje

sezona: NZ: 25 €
zunaj sezone: NZ: 25 €
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  60
  5/2, 1/1
nadmorska višina (m): 372
velikost kmetije (ha): 17

Protner

Kmetijo obdajajo vinogradi, tako da lahko
utrgate grozd kar skozi okno sobe …
Poznani smo po pridelavi grozdja in vina,
tako da žejni nikakor ne boste odšli od
nas. Naša vina so lahka, sveža in sadna
ter se prilegajo mesu iz tunke (kiblflajšu),
jelenovi salami, pašteti, zaseki, gibanici in
kruhu iz krušne peči. Na velikem ograjenem
pašniku si lahko od blizu ogledate tudi jelene
damjake.

»Prijazni ljudje, krasno okolje,
dobra vina in hrana. Zagotovo se
bom vrnil naslednje leto.«
Amit, India
sezona: NZ: 28 €
zunaj sezone: NZ: 28 €

Bojan Protner
Dragučova 65
SI-2231 Pernica

M: +386 (0)41 858 905
marko.varja@gmail.com

T: +386 (0)2 473 03 92
M: +386 (0)31 793 650
info@protner.si
www.protner.si

CRO, EN

D, CRO, EN

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Firbas

Pri nas vas bodo na krožnikih pričakali
okusi, ki jih daje narava; gostom ponudimo
samo najboljše, kar pridelamo. In med
najboljše zagotovo spadajo naše hruške
viljamovke. Že na drevju se ne sramujejo
obiskovalcev, potem pa so, predelane na
sto in en način v marmelado, krhlje, kompot
…, vedno deležne pohval. Za nealkoholike je
božanski gosti sok, za tiste, ki želodček radi
pozdravijo s šilcem močnejšega, pa žganje
oziroma viljamovka.

  60
  2/2, 5/3, 1/4
  1/3, 1/4
nadmorska višina (m): 330
velikost kmetije (ha): 12

»Ta kmetija je primer izrazite,
pristne slovenjegoriške in slovenske gostoljubnosti v okolju, kjer si
narava in ljudje na izvirne načine
podajajo roke!«
Janez, Ljubljana
sezona: NZ: 36 €
zunaj sezone: NZ: 30 €

D, EN, CRO

Kmetijo, ležečo med vinogradi, zaznamuje
tradicija vinogradništva in vinarstva, ki se
prenaša iz roda v rod. V naši kleti zorijo odlična
vrhunska bela in rdeča vina. Gospodinja Mojca
je sommelierka in gostom pripravi strokovno
vodeno degustacijo. Znani smo tudi po
ponudbi jabolk – ta so vedno na jedilniku. Iz
njih pripravljamo marmelade, jabolčne zavitke,
pite, potice, kompote, pridelujemo tudi domač
jabolčni sok, kis in krhlje (klojce).
Marjan Druzovič
Drbetinci 26
SI-2255 Vitomarci
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Petintridesetletna turistična tradicija nam
daje trdno podlago, da lahko zapišemo, da
so pri nas »Nebesa na Pohorju«. Bivate v
zavetju miru in topline. V kuhinji smo pravi
ustvarjalci; pripravljamo domače pohorske
jedi (pripravimo najboljšo pohorsko gibanico)
in se spogledujemo s sodobnimi pogledi na
kulinariko. Otrokom je na voljo pisana druščina
»živih« igrač (krave, kokoši, ovce …). Radi tudi
obujamo spomine na stare, že pozabljene igre.

»Gostoljubje kot pri babici, okolica
kot v pravljici, kulinarika kot v
najboljši restavraciji, to so nepozabne počitnice pri Kovačniku.
Očarani nad čudovitim krajem in
krasnimi ljudmi.«
Družina Lahajner, Kranj
sezona: NZ: 33 €
zunaj sezone: NZ: 33 €

T: +386 (0)2 601 54 00
M: +386 (0)41 878 474
info@kovacnik.com
www.kovacnik.com
FB: Pri kovačniku

M: +386 (0)31 855 814
info@firbas.com
www.firbas.com

Pri Kapeli
(Veršič-Druzovič)

Štern – Pri
Kovačniku

  60
  1/2, 3/4
nadmorska višina (m): 700
velikost kmetije (ha): 36

Barbara in Danilo Štern
Planica 9
SI-2313 Fram

Bojan Firbas
Cogetinci 60
SI-2236 Cerkvenjak
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D, I, EN, CRO
  2/2, 1/3, 2/4
nadmorska višina (m): 300
velikost kmetije (ha): 7,5

»Odlična domača hrana, vino,
prijazni in gostoljubni ljudje ter
mirna okolica.«
Srečko, Vrhnika
sezona: NZ: 25 € POL: 35 €
PP: 45 €
zunaj sezone: NZ: 25 €
POL: 35 € PP: 45 €

97

Koren
"Pri Korošcu"

  60
nadmorska višina (m): 590
velikost kmetije (ha): 25

»Dobrote domače kuhinje čakajo na vas,« pravimo gostitelji na naši družinski
kmetiji v idilični vasici Gaj nad Mariborom ob Mariborski vinski cesti na Kozjaku.
Kmetija je odmaknjena od mestnega vrveža in se razprostira v objemu
neokrnjene narave. Nudimo vam domača kosila, domače narezke, posladkate
pa se lahko z babičino gibanico in jabolčno pito. Jeseni se pri nas lahko
okrepčate s pečenim kostanjem in moštom, pozimi pa pripravimo domače
koline. Seveda ob domačih dobrotah prija hišno vino, ki ga gospodar prinese
iz 140 let stare vinske kleti. Poskrbimo tudi za najmlajše obiskovalce, saj lahko
pobliže spoznajo domače živali in se seznanijo z življenjem na kmetiji.

Joško Koren
Šober 23
SI-2354 Bresternica

T: +386 (0)2 757 54 11
M: +386 (0)41 728 941, +386 (0)31 728 941
prikapeli@siol.net
www.prikapeli.si

T: +386 (0)2 656 06 91
M: +386 (0)31 735 030
kmetija.koren@gmail.com

CRO, D, EN

CRO, EN, D

Pomurska

Očarljiva posebnica
Pomurje kot roža v laseh dodaja edinstvenosti Slovenije bistveni del. Žari,
dopolnjuje in umirja, pa tudi eksplodira v razvratu posebnega.

Obrežja reke Mure, ki je
regiji dala ime, so nekoč
utrjevali büjraši, obrtniki,
ki so reko ohranjali v strugi
in varovali naselja pred
njenim poplavljanjem.
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Pomurje je svet čisto drugačnega melosa. Kot v umirjenih
pesmih, ki jih, navdahnjeni s pokrajino, pišejo pomurski
pesniki, vas bodo tukaj navdahnile sprostitvene termalne
vode in bogata kulinarična doživetja.

Posebnosti
1 Vzemite si čas za lončarski tečaj pri enem od

Začutiti ravnino in vinske griče

Zdi se, da iz ravninske lahkotnosti in gričevnate mehkobe
izhaja vse, kar je. Reka Mura se leno zliva med polji, ponekod
celo tako leno, da zastane v biotsko edinstvenih mrtvicah
s sladkovodnimi, a nedolžnimi meduzami. V Prekmurju in
Prlekiji si ljudje še vzamejo čas za lončarjenje in druženje ob
ličkanju koruze. Pridelujejo aromatično vino, kuhajo izdatne,
bogate jedi in stiskajo iz semen gurmansko bučno olje, ki
z bogatim okusom in zelenočrno barvo zaključuje mnoge
specialitete. Morda je prav ta romantika, ki jo še globlje
občutijo v siceršnje dirjanje prisiljeni obiskovalci, dala ime
Otoku ljubezni pri Ižakovcih. In zna biti, da se prav zato tudi
štorklje v Pomurje vračajo v pričakovanju podmladka.

mojstrov še žive stare obrti ali se pridružite
gospodinjam na turističnih kmetijah pri pripravi
prekmurske gibanice ali uživanju v prleški tünki.
2 Prepustite se živahnim zgodbam mlinarjev

ob prečkanju Mure na splavu ali ob obisku
Babičevega mlina pri Veržeju. Nato se s kolesom
ali peš odpravite po ravninskih ali razgibanih
poteh po Pomurju ter si ob kozarčku naravne
mineralne vode raztegnite noge v termalnem
zdravilišču.
3 V Lendavskih, Ljutomersko-Ormoških in

Radgonsko-Kapelskih goricah ob degustaciji
vin na turističnih kmetijah med pogovorom z
domačini poskusite razvozlati prekmursko ali
prleško narečje.

Doživeti eksplozijo

Ta idilični mir zmoti le še nekaj poleg topotajočih klopotcev,
tradicionalnih varuhov vinogradov, to je vulkan sredi Goričkega z razburljivim doživljajskim parkom. Podobno kot v
razgibani Prlekiji, raztezajoči se od desnega brega Mure, tudi
zaobljeni griči Goričkega blagodejno popestrijo kolesarske
poti in pešpoti. Te vodijo vse do Madžarske, ki s čezmejnim
vplivom bogati panonsko kraljestvo. Mešajo se jeziki in
ljudje, kot se pod mnogimi zdravilišči mešajo termalne in
mineralne vode, ki so dediščina Panonskega morja, ki se je
nekoč penilo nad današnjimi ravnicami in hribčki. Pomurska
pesem se ne more izpeti. Le želeli si boste, da bi v svoj spomin uspeli nanizati čim več verzov iz sveta ob Muri.
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Goričko ni le še ena
gričevnata pokrajina. Tukaj
živi najvitalnejša sklenjena
populacija ogrožene vidre,
izmuzljive vodne kune.
V Gradu pa stoji eno
največjih grajskih poslopij
na Slovenskem.
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Posestvo
Podlipje

»Kjer se cesta konča, se začne posestvo
Podlipje,« pravimo. Poimenovali smo ga po
starem ledinskem imenu, saj je bilo tu nekoč
zasajenih veliko lip. Danes na 30 hektarov
velikem posestvu redimo ekološko govedo
pasme črni Angus, v oborah se pasejo jeleni
damjaki in mufloni, v ograjenih prostorih
imamo divje prašiče, svinje mangalice in
kopune. Hrana je domača, prenočišča pa
ponujamo v leseni bio brunarici.

  60
  1/8
nadmorska višina (m): 230
velikost kmetije (ha): 30

»Pri vas smo doživeli košček raja
na zemlji.«
Tanja, Brezovica pri Ljubljani
sezona: NA8: 220 €
zunaj sezone: NA8: 220 €
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Tompa

  60
  4/2, 2/4
nadmorska višina (m): 290
velikost kmetije (ha): 3,5

Naši kmetiji dajejo prepoznavnost ambient,
hrana, ljudje in dogodki. Objekt je zgrajen le
iz naravnih materialov, s terase pa se odpirajo
prekrasni razgledi po Jeruzalemu, dolini
Cerovca, Desnjaka … Hrana je dnevno sveža,
kot regionalno specialiteto pa ponudimo
ajdov krapec. Poskušamo se prilagoditi
vsakemu gostu in poskrbeti, da je družabno
za martinovo, silvestrovo, ob velikonočnih in
prvomajskih praznikih ter med počitnicami.

»Ko sva bila pri vas na kosilu, sva
bila prijetno presenečena nad izvirnostjo in sezonsko pripravljeno
hrano; čemaževa juha, telečja pečenka na hišni način, hišni mlinci,
za sladico pa še vroč ajdov krapec!
Čestitamo, bilo je enkratno! Še se
bova vrnila.«
Aleksandra & Robert,
Avstrija

Nadica Tompa
Stara cesta 12f
SI-9240 Ljutomer

Alenka Lovrenčec
Tešanovci 140
SI-9226 Moravske Toplice
T: +386 (0)41 648 425
info@podlipje.si
www.podlipje.si

T: +386 (0)2 580 90 57
M: +
 386 (0)41 516 637
F: +386 (0)2 580 90 58
info@turizemtompa.si
www.turizemtompa.si

EN, D, CRO

EN, CRO, D
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Dervarič

  50
  1/3, 1/4
nadmorska višina (m): 250
velikost kmetije (ha): 2

Aduti naše kmetije so vino, hladno stisnjena olja
in kulinarika Pomurja. Na površini dveh hektarov
uspeva 6000 vinskih trt. Ukvarjamo se tudi s
pridelavo sokov (jabolčni sok, bezgov sirup),
jabolčnega kisa, registrirano imamo žganjekuho
in delamo različne likerje, med katerimi je
posebnost Klintonov liker. Poleg hladno
stisnjenih olj (orehovo, bučno, konopljino,
laneno, sončnično in repično) prodajamo tudi
različna semena in moke.

»V pravljično lepem okolju smo
preživeli dva prelepa dneva.
Hrana je bila odlična, vino prav
tako. Gostoljubje na visoki ravni.
Prav bo, da za to izvedo še naši
prijatelji, zato še pridemo. V
mestu pogrešamo mir in tišino,
tega pa imate vi v izobilju. Hvala
za vse.«
Vika, Žalec

Simona Božič
Kopriva 17
SI-9240 Ljutomer

sezona: NZ: 29 € POL: 36 €
zunaj sezone: NZ: 29 €
POL: 36 €
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Na koncu
vasi

sezona: NZ: 32–35 €
POL: 40–43 €
zunaj sezone: NZ: 32–35 €
POL: 40–43 €

  60
nadmorska višina (m): 175
velikost kmetije (ha): 2

Smo izletniška kmetija na koncu vasi Cven in v osrčju Prlekije ter se lahko
pohvalimo z vinsko kraljico Slovenije iz leta 2015 ter ljutomersko vinsko
kraljico Prlekije – Martina XVI. Ponosni smo na naše prleške in pomurske
dobrote – prleško tunko, ajdov krapec, gibanico …, ki jih dopolnimo
z izbranimi sortnimi in vrhunskimi vini, pridelanimi v lastnih vinogradih.
Pripravljamo pokušine in goste popeljemo po bližnjih znamenitostih oziroma
se z njimi spustimo po Muri. Za otroke pa smo postavili vrsto igral na
prostem.

Suzana Kolbl
Cven 48 H
SI-9240 Ljutomer

M: +386 (0)41 376 765, +386 (0)31 365 985
tkdprenocisca@gmail.com
info@turisticna-kmetija-dervaric.com
www.turisticna-kmetija-dervaric.com

T: +386 (0)2 584 98 76
M: +386 (0)41 340 589
nakoncuvasi@gmail.com
www.nakoncuvasi.si

EN, CRO, D

CRO, EN, D

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Vrbnjak

Pri nas ni avtomobilskega vrveža in tudi
tovarniških dimnikov ni v bližini. V neokrnjeni
naravi imamo pogoje za ekološko pridelavo
hrane, s katero oskrbimo goste, viške sveže
zelenjave in vloženo domačo zelenjavo pa
prodajamo v ekoloških prodajalnah. Na kmetijo
radi pridejo ljubitelji konj, saj imamo take konje,
na katere lahko sedejo najmlajši obiskovalci,
in tudi take, s katerimi se je mogoče podati na
teren. Zapeljete se lahko s kočijo.
Anton Vrbnjak
Kuršinci 19
SI-9243 Mala Nedelja

  3/4, 1/6
nadmorska višina (m): 200
velikost kmetije (ha): 15

»Pri vas mestni ljudje doživimo pristen stik z naravo in
ljudmi – čisto drugače kot pri nas.
Apartma je super, vodna postelja
pa – zakon! Zajtrki so bili tako
obilni in dobri, da drugih obrokov
sploh nisva kuhala. Pa seveda zelo
prijazni ljudje.«
Elvira in Marino, Izola
sezona: NA2: 65 € NA3: 75 €
NA4: 85 € NA5: 95 € NA6: 105 €
zunaj sezone: NA2: 60 € NA3: 70 €
NA4: 80 € NA5: 90 € NA6: 100 €

Borko

Ker smo vinogradniška turistična kmetija,
se veliko aktivnosti vrti okrog vina. Poznani
smo po pridelavi renskega rizlinga, traminca,
belega in sivega pinota, chardonnaya,
sauvignona, laškega rizlinga in po tem, da
vinske degustacije pripravljamo v štiri stoletja
stari vinski klet. K vinom postrežemo hrano,
pripravljeno po receptih babic, pri čemer
je posebnost ponudbe vsekakor orehova
kvasenica.

T: +386 (0)2 561 13 79
M: +386 (0)41 730 093
vino.borko@hotmail.com
www.turisticnekmetije.si/borko

CRO, D, EN

CRO, EN, D

Hiša penin
Frangež

  60
nadmorska višina (m): 300
velikost kmetije (ha): 5

AVANTURA: v Hiši penin Frangež smo za vas pripravili vrhunsko, mehurčkov
polno vinsko pustolovščino, ki bo prebudila vse vaše čute. Vstopite in okusite
našo zgodbo. TRADICIJA: pogosto nas vprašajo, kako se je začela zgodba
Frangeževih penin. Z ljubeznijo in strastjo, bi lahko odgovorili. PRIPOVED:
stara opeka, izdelki umetnega kovaštva, izobilje ročno obdelanega lesa dajejo
naši hiši edinstvenost, ki smo jo v desetletjih dopolnili s številnimi vinskimi
zgodbami.

Jernej Frangež
Hercegovščak 41a
SI-9250 Gornja Radgona

  50
  2/2, 2/3
  1/4
nadmorska višina (m): 243
velikost kmetije (ha): 12,5

»Čudovito! Velika kmetija s
prijazno, prisrčno lastnico! Zajtrk
je super, lokalne in doma pripravljene specialitete. Spet pridemo
naslednje leto.«
Christian, Nemčija
sezona: NZ: 28–34 €
POL: 36–42 € NA: 20 €/p.
zunaj sezone: NZ: 28–34 €
POL: 36–42 € NA: 20 €/p.

Danijela Borko
Črešnjevci 9
SI-9250 Gornja Radgona

T: +386 (0)2 584 82 86
M: +386 (0)31 705 646
F: +386 (0)2 584 82 86
tk.vrbnjak@gmail.com
www.turisticna-kmetija-vrbnjak.si
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Ferencovi

Na naši kmetiji ob umetnem Ledavskem jezeru
boste lahko »stopili« v nekdanje čase: hranimo
namreč zbirko kmečkih orodij in strojev, med
katerimi so nekateri spomeniško zaščiteni in
razglašeni za kulturno tehniško dediščino.
Na potepanju po Goričkem boste lahko našli
različne kulturne, naravne in druge posebnosti
te pokrajine.

Marjeta Ivanič Kous
Krašči 23a
SI-9261 Cankova

M: +386 (0)41 716 527
jernej.frangez@hisapenin.com
www.hisapeninfrangez.si

T: +386 (0)2 540 11 17
M: +386 (0)31 302 531, +386 (0)41 330 982
ferencovi.jezero@siol.net
www.ferencovi.si

D, EN CRO

D, CRO

  60
  3/2, 1/3, 2/3+1
nadmorska višina (m): 232
velikost kmetije (ha): 9

»Prijazna postrežba, okusna
hrana in krasna okolica so naju
prepričali, da se bova še vrnila.«
Alenka in Matjaž, Gorenjska
sezona: NZ: 27 € POL: 35 €
zunaj sezone: NZ: 27 €
POL: 35 €

Savinjska

Zeleno kraljestvo
Kakršna je reka Savinja, taka je tudi regija, ki si z njo deli ime: ponekod
neukročena, drugje lično urejena ter razigrana in umirjena hkrati.

Logarska dolina polni
duha in telo tekačev, turnih
smučarjev, pohodnikov,
kolesarjev in plezalcev,
podoba nedrja hribov s
košato Logarjevo lipo pa
je tako nepozabna, da tudi
tujci menijo, da je ta dolina
celo najlepša alpska dolina
v Evropi.
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Svet ob Savinji in onkraj nje je poln kraljevskih draguljev, ki
jih je človeku v brušenje in užitek ponudila narava. Ta tukaj
zadovolji celo najzahtevnejše hedoniste.
Odmevi z gora

Že zahodni rob Savinjske regije napoveduje obilje. Podoba
butičnih gorskih dolin Matkovega in Robanovega kota ter
Logarske doline s kolesarji in pohodniki je pač nepozabna.
Morda se zdi, da se svet v navidezni slepi ulici pri slapu
Rinka konča, a poti vodijo naprej. Med pašnike in domače
kmetije, kjer še znajo pripraviti slastne hruškove žlinkrofe,
in v mogočne gore, po katerih so nekoč robantili velikani.
Med skalami, ki so jih posrečeno pometali v doline, se danes v posebno veselje kajakašev in raftarjev pretaka slepeče
čista Savinja.
Odmevi z ravnin in gričev

Dolvodno ob Savinji ozke doline zamenja široko razgrnjena Savinjska dolina. Radi ji rečejo zelena dolina, enako
upravičeno pa bi ji rekli tudi dolina zlatá. Iz plemenitega
štajerskega hmelja, ki porašča pokrajino, tu varijo zlato
obarvano pivo.

Posebnosti
1 Poleti se ohladite v jezerih (Velenjsko,

Šmartinsko, Braslovško jezero …) in v osvežilnih
gozdovih Zreškega Pohorja, pozimi pa ogrejte v
podzemnih jamah (Snežna jama, jama Pekel) in
termalnih kopališčih.
2 Odžejajte se pri enem od deviških izvirov ob

zgornjem toku Savinje in se v Rogaški Slatini
okrepite z naravno mineralno vodo, najbogatejšo
po vsebnosti magnezija na svetu.
3 Peš, na kolesu, smučeh ali rolerjih odkrijte bogati

svet krajinskih parkov Logarska dolina, Robanov
kot, Boč-Donačka gora, Golte, Ponikovski kras
in ribnik Vrbje ter Kozjanskega regijskega parka,
kjer slastna jabolka še pridelujejo v z živalmi
bogatih travniških sadovnjakih.

V času Rimljanov ni bilo tako, saj piva pač niso posebno cenili. So pa ti zapustili mnoge ostaline, tudi izjemno nekropolo pri Šempetru in celo »mesto pod mestom« v Celju.
V Celju začne Savinja pot proti Savi. Za njenim hrbtom
se odprejo zaobljeni sončni griči vinogradniškega okoliša
Škalce pri Slovenskih Konjicah in Šmarsko-virštanjskega
okoliša ter začne prvinska narava z mineralnimi in termalnimi vrelci ter sedmimi zdravilišči. Tisti, ki življenju radi
pripišete veliko začetnico, boste zato v Savinjski regiji našli
vse razloge za to.
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Nasadi hmelja dajejo
Savinjski dolini značaj.
Hmelj in pivo sta v teh
krajih doma, kot je mogoče
izvedeti v Ekomuzeju
hmeljarstva in pivovarstva
v Žalcu ter občutiti ob
fontani piva v Žalcu.

106

Soržev
mlin

Kmetija leži ob reki Hudinji in potoku, ki
še vedno poganja kolesa mlina in žage
»venecijanke«. Gostje si lahko ogledajo njuno
delovanje, gospodar pa jim predstavi še
kmetijo, ki jo sestavlja sedem zgradb, od katerih
jih je pet razglašenih za kulturni spomenik,
pot od zrnja do kruha ter lastne sonaravno
pridelane kmetijske pridelke in izdelke. V mlinu
je mogoče kupiti celo paleto mlevskih izdelkov.

1/2+1, 1/2+2, 1/4+1,
1/11
nadmorska višina (m): 290
velikost kmetije (ha): 5

»Kdor spoštuje preteklost, drži v
rokah prihodnost.«
Estonski minister
za kmetijstvo
sezona: NA2+1: 46 € NA2+2: 50 €
NA4+1: 80 € NA11: 22 €/os
zunaj sezone: NA2+1: 46 €
NA2+2: 50 € NA4+1: 80 €
NA11: 22 €/os

108

  50
  1/2, 2/3, 1/4
  1/4+1
nadmorska višina (m): 970
velikost kmetije (ha): 68

Arbajter –
Kotnik

Naša hiša stoji sredi ovčje farme in farme
jelenov damjakov, ki se prosto pasejo in vas
pozdravijo ob prihodu z Rogle ali zreških
term. Med njimi se lahko sprehajate, jih krmite
in spremljate njihovo vzrejo. Znani smo po
pristni pohorski kulinariki, med specialitetami
pa najraje izpostavimo jedi, pripravljene iz
jagnjetine in jelenovega mesa (salame, pršut,
golaž z zabeljenimi žganci, zrezki z jurčki).
Imamo tudi jedilnico za pogostitev do 50 oseb.

sezona: NZ: 32 € POL: 40 €
zunaj sezone: NZ: 32 €
POL: 40 €

Andrej Arbajter
Skomarje 46
SI-3214 Zreče

Oton Samec
Polže 1
SI-3203 Nova Cerkev

»V skomarski hiši smo se zbrali
in Jurijeve pesmi poslušali. Bilo
je tako lepo, da ni besed za to.
Potem smo k Arbajterjem šli, kjer
smo tudi med jeleni bili. Za nas so
poskrbeli tako, da je sreča segala v
nebo. Želimo, da še kdaj pridemo v
ta čudoviti kraj.«
Ana, Idrija

T: +386 (0)3 576 23 90
M: +386 (0)41 815 697, +386 (0)41 753 846
F: +386 (0)3 576 23 90
tk.arbajter@siol.net
www.arbajter.com

M: +386 (0)41 571 473, +386 (0)31 454 828
sorzev.mlin@gmail.com
www.sorzev-mlin.si
EN, CRO, D

D, EN, CRO, I, HU, RO
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Urška

Vse na kmetiji se vrti okrog besede z le tremi
črkami »eko«. Upoštevanje eko standardov je
zakon, zato se na pogrnjeni mizi znajdejo ekološki
pridelki, za čiščenje uporabljamo ekološka čistila,
skrbimo za okolje ter si prizadevamo za manjše
onesnaževanje zraka in varčnejšo rabo energije
… In najpomembneje: smo prva kmetija v
Sloveniji z znakom »eko marjetice« (uradni znak
EU za okolju prijazne turistične namestitve), ki so
ji dodali še priznanje »zelena namestitev«.

  20
  2/suita, 5/2
nadmorska višina (m): 500
velikost kmetije (ha): 14

»Na celotnem potovanju po Evropi
še nisem nikjer tako dobro jedel
kot pri vas.«
Fang, Kitajska
sezona: NZ: 50 € POL: 59 €
zunaj sezone: NZ: 40 €
POL: 51 €
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  45
  1/2, 3/3, 1/4
nadmorska višina (m): 945
velikost kmetije (ha): 62

Ramšak

Pohorski gozdovi so nekaj posebnega.
Temni, bogati in dišeči. V njih je obilje divjadi
in sadežev, zrak, ki ga dihate, pa je z eno
besedo – zdravje. Ob robu teh gozdov sredi
neokrnjene narave stoji naša ekološka kmetija.
Pri nas so krožniki zvrhani najrazličnejših
dobrot: pripravimo sirove in krompirjeve
štruklje, povito potico, imamo domače salame
in spečemo ržen ali sadni kruh, pripravimo
kislo mleko in odličen jabolčni sok.

Urška Topolšek Planinšek
Križevec 11a
SI-3206 Stranice

Tomaž Mernik
Padeški Vrh 2
SI-3214 Zreče

T: +386 (0)3 759 04 10
M: +386 (0)31 249 812, +386 (0)51 211 066
info@kmetija-urska.si
www.kmetija-urska.si

T: +386 (0)3 752 08 23
M: +386 (0)41 891 629
tkramsak@siol.net
www.kmetija-ramsak.si

D, EN, CRO, I

EN, CRO, D

»Vedno se je lepo vrniti v oazo
miru in dobre hrane. Navdušena
sva nad iskreno gostoljubnostjo, ki
tukaj veje kot veter.«
Tamara, Italija
sezona: NZ: 33 € POL: 44 €
zunaj sezone: NZ: 33 €
POL: 44 €
odprto za goste: 1. 12. –15. 3.,
1. 6.–30. 9.

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Kočnik

Resnik je idilična pohorska vasica ob cesti
na Roglo; naša kmetija stoji v mirnem in
urejenem okolju. Gostom za dobrodošlico
ponudimo domači borovničevec in rogljičke.
Tudi vsa druga hrana je domača, od kruha,
pečenega v krušni peči, do suhomesnih
in mlečnih izdelkov ter sirovih štrukljev. V
družabnem prostoru imamo pikado in ročni
nogomet, poleg televizorja pa krušno peč,
ob kateri se je pozimi prijetno pogreti.
Janez Kovše
Resnik 33
SI-3214 Zreče

Marjanca

»Ne pravijo zaman, da dober glas
seže v deveto vas! Prišla sem na
priporočilo znancev in vidim, da je
vse res. Namestitev udobna, topla,
prijazna … da ne omenjam kuhinje
– hrana odlična, domača. Vse
pohvale družini KOVŠE in upam,
da pridem še kdaj!«
Karmen, Ljubljana

Družinam prijazna in inovativna turistična
kmetija z bogato ponudbo v bližini svetovno
znane Rogaške Slatine.Gostje pri nas vedno
odkrijejo kaj novega; otroci pobirajo jajčka,
pomagajo pri peki kruha, igrajo na glasbila.
Starši se razvajajo v wellnessu ali pa se
družijo za mizo, na katero priromajo dobrote,
ki ohranjajo značilnosti tradicionalne
kozjanske kuhinje.

sezona: NZ: 30 € NA4: 60 €
NA6: 80 €
zunaj sezone: NZ: 30 €
NA4: 60 € NA6: 80 €

David Černogoj
Sp. Kostrivnica 5
SI-3250 Rogaška Slatina

  2/2+1
nadmorska višina (m): 330
velikost kmetije (ha): 6

Domačija Artišek leži na sončnem kraju, na vrhu manjše vasi Ogorevc, od
nje se odpira idilični razgled na hribovje okoli celjske kotline, Pohorje in
Kamniško-Savinjske Alpe. Gostom je na voljo nova turistična stavba, ki stoji
na mestu stare vinske kleti. Poleg stavbe je urejen prostor za avtodome
in šotore, v poletnem času pa je posebno doživetje nočitev na manjšem
kozolcu. Kraj je odlična izhodiščna točka za izlete do okoliških turističnih
znamenitosti ter za pohodniške in kolesarske poti. Na kmetiji domujejo tudi
čreda ovac in oslica.

Boštjan Senica
Ogorevc 6
SI-3220 Štore

74

»Posebej morava pohvaliti vaš
smisel za dizajn: zelo lepo urejen
wellness, čudovite sobe, čistoča.
Okolje, ki človeka navdihuje.
Posebna pohvala za domač in
neopisljivo dober zajtrk.«
Mateja in Drago, Podlehnik
sezona: NZ: 39 € POL: 49 €
NA: 75 €
zunaj sezone: NZ: 35 €
POL: 45 € NA: 70 €

EN, CRO

EN, CRO, D, I

Domačija
Artišek

  50
  2/1, 4/2, 2/3, 1/studio
  1/2
nadmorska višina (m): 350
velikost kmetije (ha): 11

T: +386 (0)3 581 42 64
M: +386 (0)40 625 705
info@tk-marjanca.net
www.tk-marjanca.net

T: +386 (0)3 576 11 28
M: +386 (0)40 622 090
tk.kovsekocnik@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/kocnik

111
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  25
  1/5
  2/4, 1/6
nadmorska višina (m): 1000
velikost kmetije (ha): 27

sezona: NZ: 85 €/sobo
zunaj sezone: NZ: 79 €/sobo
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Pirc

  2/2+2, 2/4+3
nadmorska višina (m): 330
velikost kmetije (ha): 12

V leseni apartmajski hiši so trije udobni in
lepo urejeni apartmaji, dva manjša in en
večji. Na kozolcu poleg hiše smo letos
uredili nov družinski apartma, ki je opremljen
s starim lesom naše kmetije. V hiši se
lahko razvajate v finski savni. Izpred hiše in
kozolca imate prelep razgled na naš pašnik,
okoliške hribe in strugo reke Savinje. Na
kmetiji imamo vrsto domačih živali.

»Kmetija Pirc je bila absolutno
najboljša izbira za naš dopust.
Apartmaji so zelo domačni, lepi
in prostorni. Zelenica in igrala
pred hišo pa so kot nalašč za
male otroke. Seveda pa so tu še
odlični hišni zajtrki- sveže mleko,
jajačka, marmalade, salame,..
Verjamem, da se še vrnemo.«
Ana, Kranj

Katarina Pražnikar
Lahomšek 1
SI-3270 Laško

sezona: NA: 35 €/os. NA2: 70 €
NA4: 140 €
zunaj sezone: NA: 30–32,50/os.
NA2: 65 € NA4: 120 €

M: +386 (0)41 504 228, +386 (0)41 725 864
info@artisek.si
www.artisek.si

T: +386 (0)3 573 14 55
M: +386 (0)31 704 930
info@kmetijapirc.si
www.kmetijapirc.si

D, EN, CRO

CRO, EN, D, IT
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Nemec

To je kmetija v deželi škrata Perkmandeljca,
tistega škrata, ki je rad ponagajal
rudarjem. Mi vam ne bomo ponagajali,
temveč poskrbeli, da se boste seznanili
s skrivnostmi naše kuhinje, se preizkusili
v vsakdanjih opravilih v hlevu ali uživali v
pohodih na Kal, Mrzlico, Kopitnik, Kum,
Šmohor. Obiščete lahko bližnji zdravilišči
Laško ali Rimske Toplice, če ljubite družabno
življenje, pa pridite k nam med tradicionalno
prireditvijo Pivo in cvetje.

  60
  6/2
nadmorska višina (m): 420
velikost kmetije (ha): 8

»Ponovno sva preživela prelepe
dneve pri družini Nemec. Ta družina je zame za zgled! Čestitam!
Gostoljubnost in kuhinja sta odlični. Hvala lepa! Do prihodnjič!«
Lidija in Eberhard, Nemčija
sezona: NZ: 30 € POL: 34 €
PP: 38 €
zunaj sezone: NZ: 30 €
POL: 34 € PP: 38 €

Jerica in Stanko Nemec
Sedraž 19e
SI-3270 Laško

116

Pri
Mlinarju

V obnovljeni 250 let stari kmečki hiši
sprejemamo izletniške goste, ki radi dobro
jedo. Ukvarjamo se s pridelavo hmelja – v
času obiranja »zelenega zlata« nam gostje
lahko pomagajo in si ogledajo celoten
proces. Smo tudi pridelovalci česna,
na bližnjih gričih pa imamo vinograde z
zasajenimi trsi kernerja, laškega rizlinga,
pinota, chardonnayja, silvanca ter modre
frankinje in modrega pinota.

T: +386 (0)3 710 42 43
pri.mlinarju@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/pri-mlinarju

CRO, EN

D, EN, CRO

Weiss

Mir, tišina in veliko narave okrog kmetije k
nam privabljajo goste, ki si želijo odpočiti,
označene pohodne in kolesarske poti pa
tiste, ki si želijo dopust preživeti aktivno.
Trudimo se, da se pri nas oboji počutijo
kot doma. Zajtrk, ki ga ob lepem vremenu
ponudimo na terasi, je sestavljen le iz
domačih dobrot. Na travniku ob starem
toplarju imamo prostor za kampiranje, na
voljo sta tudi finska in infrardeča savna.
Maja Weiss
Miklavž pri Taboru 37
SI-3304 Tabor
T: +386 (0)3 572 71 11
M: +386 (0)31 619 484, +386 (0)41 706 433
info@turisticna-kmetija-weiss.si
www.turisticna-kmetija-weiss.si
EN, CRO

»Srečen je tisti, ki opravlja delo,
ki si ga želi in kjer so vidni tudi
uspehi.«
Štefka, Ljubljana

Ksenija in Miran Rotovnik
Gotovlje 45
SI-3310 Žalec

T: +386 (0)3 573 65 49
M: +386 (0)41 218 743, +386 (0)31 383 162
turizem.nemec@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/nemec

115

  60
nadmorska višina (m): 400
velikost kmetije (ha): 26

   2/2, 1 /4
nadmorska višina (m): 500
velikost kmetije (ha): 23

»V osrednjem delu države smo
uživali v lepotah pokrajine in bili
hkrati obdani z vsemi znamenitostmi Slovenije, ki smo jih želeli
videti. Med vsemi tremi evropskimi kraji, v katerih smo bivali, je
bila ravno ta Majina in Romanova
najljubša destinacija.«
Sandra, ZDA

117

  60
nadmorska višina (m): 540
velikost kmetije (ha): 24

Karničnik

Na kmetiji redimo tri avtohtone slovenske pasme živali, krškopoljske prašiče,
čebele kranjska sivka in slovenske hladnokrvne konje. Imamo lepo naravo,
razgled in veliko domačih živali. Pečenko krškopoljskega prašiča s krompirjem
in zelenjavo pečemo v krušni peči, postrežemo pa jo v stari sušilnici hmelja, ki
je preurejena v družabni prostor. Za sladico ponudimo domač slivov zavitek.
Predelujemo suhe mesnine iz krškopoljskega prašiča, meso je višje kakovosti
in marmorirano. Imamo certifikat za blagovno znamko krškopoljski prašič za
izdelke in jedi iz te pasme prašiča. Če pa si želite spoznati apiturizem na kmetiji,
vas popeljemo v čebelnjak, kjer je prava oaza miru za dušo in telo.

sezona: NZ: 30 €
zunaj sezone: NZ: 30 €
Marko Karničnik
Hrastovec 36
SI-3320 Velenje
M: +386 (0)31 370 728, +386 (0)31 793 720
kmetija.karnicnik@gmail.com
CRO, EN

Več informacij na www.turisticnekmetije.si

75

118

Apat

Nismo čisto tipična slovenska družina; »ta
mladi« smo življenje v prestolnici zamenjali
za travnike, gozdove in 40 glav govedi. Vsak
dan delamo z roko v roki, da se gostje pri nas
počutijo kot doma. Ponudimo jim najboljšo
govejo juho, kruh iz krušne peči, zaseko, hišna
specialiteta pa so »Nadini rogljiči«, polnjeni
z domačo marmelado. Na voljo imamo dve
sobi s skupnim prostorom za druženje, dva
apartmaja ter prostor za razvajanje s savno in
masažnim bazenom.
Laura Apat
Gaberke 214
SI-3325 Šoštanj

120

  60
  2/2
  2/2
nadmorska višina (m): 500
velikost kmetije (ha): 33

Lesjak

»Kot inženir na področju storitev
zares veliko potujem in bivam v
različnih hotelih. Moje bivanje
na turistični kmetiji Apat je bilo
zame popolnoma nova izkušnja.
Lastniki so zelo vljudni in prijazni.
Zajtrk in večerja sta bila neverjetna in fantastična. Mama je
slovenski Jamie Oliver.«
Peter, Nizozemska

Pri nas se ne ukvarjamo samo s turizmom,
ampak tudi kmetujemo. Tako gostje vidijo,
kakšna je pot do hrane, ki jo prinesemo na
mizo, spoznajo pa se lahko tudi z domačimi
živalmi. Zanimivost je tudi lastno vodno
zajetje; okus prave izvirske vode je drugačen
od tiste, ki (v mestih) priteče iz pip. Tudi
hrana je drugačna, domača; vidi se daleč
naokrog in mimo nas ne pelje nobena cesta,
kar je »adut« za družine z otroki.

sezona: NA: 60 €
zunaj sezone: NA: 60 €

T: +386 (0)3 891 33 39
M: +386 (0)41 965 944, +386 (0)41 776 228
turizemapat@gmail.com
http://turizemapat.wordpress.com

  40
  4/2
nadmorska višina (m): 700
velikost kmetije (ha): 30

»Pri vas smo preživeli lepo
popoldne, vse je bilo prečudovito.
Marsikje sem že jedel dobro, malokje pa je bilo osebje tako prijazno
kot pri vas. Vsem čestitke.«
Franci, Dobje
sezona: NZ: 30 € POL: 38 €
zunaj sezone: NZ: 30 €
POL: 38 €

Ema Lesjak
Šmihel nad Mozirjem 5
SI-3330 Mozirje
M: +386 (0)31 443 282
kmetija.lesjak@gmail.com
www.lesjakturizem.com
EN, D, CRO

CRO, EN, D
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Korošec

Za goste smo uredili bivanje v sodobno
opremljenih lesenih hišah, narejenih iz
brun in hlodov savinjskega lesa, v katerih
so poleg apartmajev na voljo tudi zasebni
wellness: savna, jacuzzi, masaža. Gostje se
lahko kopajo v domačem jezeru, v katerem
lahko tudi lovijo ribe ali se vozijo s čolnom,
pozimi pa na njem drsajo. Spoznali boste
Urškin »gartelc« z domačo zelenjavo in
kotičkom z zelišči.
Urška Reberčnik
Ljubija 5
SI-3330 Mozirje

76

  1/2, 3/4+2, 2/2+2
nadmorska višina (m): 320
velikost kmetije (ha): 14

»Bilo nama je zelo všeč: dobrodošlica, super osebje, vse naj naj.
Najboljša je bila savna z jacuzzijem. Nepozabno! Še se bomo videli
in tudi informacije bova ponesla
naprej.«
Dare in Simona, Ljubljana
sezona: NA2: 45–70 €
NA3: 65–85 € NA4: 80–100 €
NA5: 95–115 € NA6: 110–130 €
zunaj sezone: NA2: 45–70 €
NA3: 65–85 € NA4: 80–100 €
NA5: 95–115 € NA6: 110–130 €

121

Bukovje

Ponosni smo na obnovljeno kmečko hišo, ki
se ponaša z letnico 1891. V njenem zavetju je
čutiti domačnost, našo prijaznost in energijo,
kar prevzame tudi goste. Razvajamo jih s
časom, ki jim ga namenimo, in z resnično
domačo hrano, predvsem z zgornjesavinjskimi
kulinaričnimi dobrotami. Smo odlično
izhodišče za ljubitelje ribolova in muharjenja,
saj čez naše posestvo teče reka Savinja, pa
tudi za druga pohajkovanja po okolici.
Alenka Korpnik
Primož pri Ljubnem 79
SI-3333 Ljubno

T: +386 (0)3 583 11 22
M: +386 (0)31 619 634
info@turizemkorosec.com
www.turizemkorosec.com

T: +386 (0)3 838 14 16
M: +386 (0)31 630 476
kmetija.bukovje@siol.net
www.turisticnekmetije.si/bukovje

D, EN, CRO

D, EN, CRO, I

  50
  1/1, 4/3
nadmorska višina (m): 435
velikost kmetije (ha): 30

»Ponosni smo, da smo lahko goste
pogostili pri vas. Enostavno povedano, najboljši ste! Hvala vam.«
Polona z družino, Slovenija

sezona: NZ: 35 € POL: 43 €
zunaj sezone: NZ: 35 €
POL: 43 €

122

Visočnik

Naša kmetija leži na samem na nadmorski višini
1121 metrov, od koder je čudovit razgled na
Kamniško-Savinjske Alpe. Smo ekološka kmetija,
na kateri imajo gostje stik z domačimi živalmi.
Goste razvajamo s pristno domačo hrano.
Odlikujeta nas bogata zgodovina in tradicija.
V kašči iz leta 1880 imamo zbirko starega
kmečkega orodja in pripomočkov. V bližini je
nešteto stez in poti v naravo, pozimi pa lahko
smučate na pet kilometrov oddaljenih Golteh.
Viktorija Visočnik
Ter 54
SI-3333 Ljubno ob Savinji

124

Stoglej

»Velika družinska kmetija na lepi
lokaciji s čudovitim razgledom.
Okusne domače jedi. Otroci so
imeli priložnost molsti kozo in
kravo, tudi jahali so na bližnjem
ranču. Okoliške pohodniške poti so
primerne za vse generacije. Odlična izbira za poletne počitnice.«
Ivo, Hrvaška

Smo turistična kmetija z najdaljšo tradicijo v
Sloveniji. Kmetija je obdana z gozdom, z vrta
se odpira pogled na mogočno Raduho, ki se
dviga nad Lučami. V naši neposredni bližini
je odlična točka za vse ljubitelje ribolova,
saj je reka Savinja oddaljena le 200 metrov.
Gostom ponudimo domače suhe mesnine,
marmelade, štruklje in številne druge
dobrote.

sezona: NZ: 37 € POL: 52 €
NA3-4: 75 €
zunaj sezone: NZ: 34 €
POL: 49 € NA3-4: 65 €

Milena Marolt
Podveža 3
SI-3334 Luče

M: +386 (0)51 325 084
FB: Turistična kmetija Visočnik
info@kmetija-visocnik.com
www.kmetija-visocnik.com

T: +386 (0)3 838 40 31
M: +386 (0)31 494 196
kmetija.stoglej@gmail.com
www.stoglej.eu

D, CRO, EN

EN, D, CRO
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Prodnik

Ponosni smo na športne aktivnosti, s
katerimi poskušamo navdušiti obiskovalce
kmetije. Organiziramo spuste z rafti po
Savinji, izposojamo kajake in kanuje. Poleti
si lahko pri nas izposodite kolesa, pozimi
pa smuči – v bližini je športno-rekreacijski
center Golte. Na voljo sta savna in fitnes. Z
veseljem vas popeljemo v naravo; pri nas
je odlično izhodišče za vzpone na vršace
Kamniško-Savinjskih Alp in Logarske doline.
Frančiška Jurjevec
Juvanje 1
SI-3333 Ljubno ob Savinji

  45
  1/1, 5/2, 1/3
nadmorska višina (m): 555
velikost kmetije (ha): 70

  35
  2/2, 1/2+1, 1/5
  1/2+1
nadmorska višina (m): 1121
velikost kmetije (ha): 99

  2/2, 8/2+2
nadmorska višina (m): 350
velikost kmetije (ha): 25

»Imeli smo se zelo dobro, zajtrki
so bili okusni, iz samih domačih
dobrot. Tako dobrega kruha že
dolgo nismo jedli. Lepo urejena
kmetija, prijazni gostitelji in
čudovit razgled na pašnike. Pa
še okolica je odlična za številne
aktivnosti.«
Jure, Grosuplje
sezona: NZ: 40 €
zunaj sezone: NZ: 40 €

125

Naša družina že štiri desetletja na stežaj
odpira vrata obiskovalcem na turistični
kmetiji. Okolica kmetije ponuja pohodne in
kolesarske poti ter omogoča mnoge športne
aktivnosti. Popeljemo vas po urejeni krožni
etnološki poti, v kuhinji se lahko preizkusite
v kulinaričnih delavnicah ali pa se srečate
s predicami in pletarjem. Ob večerih lahko
zapojete ali zaplešete ob zvokih harmonike.

T: +386 (0)3 838 10 30
M: +386 (0)31 752 111, +386 (0)41 752 111
s.c.prodnik@gmail.com
www.prodnik.com

T: +386 (0)3 838 41 60
M: +386 (0)41 334 531
info@zgornjizavratnik.com
www.zgornjizavratnik.com

CRO, EN, D

D, EN, CRO

sezona: NZ: 35 € POL: 47 €
zunaj sezone: NZ: 35 €
POL: 47 €

  50
  1/1, 6/2+1, 1/3, 1/4
nadmorska višina (m): 850
velikost kmetije (ha): 45

Zgornji
Zavratnik

Simona Germelj Šumah
Raduha 49a
SI-3334 Luče

»Pri vas smo preživeli lepe dopustniške dni. Zahvaljujemo se vam
za gostoljubnost, prijaznost in
kulinarične dobrote. Upamo, da se
vidimo tudi v naslednjem letu.«
Evelina, Murska Sobota

»Kmetijo so nam priporočili prijatelji, ki jo obiskujejo že prek 20
let. Vse, kar so nam povedali, drži:
prijazno osebje, odlična hrana,
bogate naravne znamenitosti v
okolici … Ostanite taki, kot ste, mi
pa se k vam gotovo še vrnemo.«
Lidija, Koper
sezona: NZ: 35 € POL: 47 €
zunaj sezone: NZ: 35 €
POL: 47 €

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Lenar

Kmetija Lenar vas vabi v srce magičnega
alpskega parka Logarska dolina na nepozaben
oddih v objemu narave. Ponujamo prenočitev
z zajtrkom in najem apartmajev. Zajtrki so
sestavljeni iz lokalno pridelane hrane. Nastanitev
na kmetiji omogoča odlično izhodišče za
pohodništvo in plezanje v Kamniško-Savinjskih
Alpah ter tudi za kolesarjenje po dolini poleti
in tek na smučeh pozimi. Izposoja opreme za
rekreacijo je brezplačna.

5/2, 1/3
  1/2 (studio), 1/2, 1/4
nadmorska višina (m): 780
velikost kmetije (ha): 160

»Neverjetni ljudje in čudovita
narava – res super izkušnja!«
Inna, Izrael
sezona: NZ: 49 € NA: 100–140 €
zunaj sezone: NZ: 45 €
NA: 100–140 €

Urška Lenar
Logarska dolina 11
SI-3335 Solčava

Naša kmetija ima vse, kar imajo kmetije
v Logarski dolini, in še nekaj za povrh: že
dve desetletji se specialno ukvarjamo z
lokostrelstvom. Gostje si lahko sposodijo
lok ter puščice – dobijo prve napotke in ko
spoznajo osnove streljanja, se lahko odpravijo
na lokostrelsko 3D progo, kjer se v gozdu
srečajo z 28 tarčami živali iz umetne mase
(simulacija lova).

»Lep kraj in prijazni ljudje. Slovenija je zares čudovita. Vse je bilo
čudovito. Hvala.«
Rebecca, Italija
sezona: NZ: 32 € NA: 100–125 €
NA: 27 €/os.
zunaj sezone: NZ: 32 €
NA: 100–125 € NA: 27 €/os.

CRO, D, EN
  25
  2/2
  2/4
nadmorska višina (m): 920
velikost kmetije (ha): 63

»Hvala za čudovito doživetje.«
Elen, Koper

sezona: NZ: 35 € NA4: 80 €
zunaj sezone: NZ: 35 €
NA4: 80 €

129

Rogar

Smo najvišje ležeča turistična kmetija z
nastanitvijo v Sloveniji. Nahajamo se na
nadmorski višini 1250 metrov, kjer ob lepem
vremenu s pogledom zajamete KamniškoSavinjske Alpe, Raduho in Olševo. Mimo
kmetije vodi Medvedova pot do arheološkega
najdišča Potočka zijalka, lahko pa se
odpravite odkrivat tudi številne lepote ob
Solčavski panoramski cesti. Ponujamo odlične
suhomesne izdelke, večkrat nagrajene domače
marmelade in domač borovničev zavitek.

Breda Gradišnik
Logarska dolina 18
SI-3335 Solčava

Urška Štiftar
Podolševa 24
SI-3335 Solčava

M: +386 (0)41 526 699
info@gradisnik.si
www.gradisnik.si

T: +386 (0)3 839 50 30
M: +386 (0)31 204 703, +386 (0)41 246 795
rogar@siol.net
www.turisticnekmetije.si/rogar
D, EN, CRO

CRO, EN, D
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Na naši kmetiji smo vsi odlični poznavalci
zelišč in gob, zato skozi vse leto zapeljivo
diši iz kuhinje. Posebej so gostje – tako
popotniki kot tisti, ki kupujejo pri nas –
navdušeni nad našimi štruklji. Nič manj
navdušeni pa niso nad okolico, ki ponuja stik
z naravo in možnosti za vzpone na bližnje
vršace Kamniško-Savinjskih Alp. Pogumni se
lotijo raftinga po reki Savinji, najpogumnejši
pa poleta z jadralnim padalom.

M: +386 (0)40 477 909, +386 (0)41 931 466
selisnik.milan@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/strevc

D, EN, CRO, I

Gradišnik

Strevc

  48
  1/3
  1/4, 1/5
nadmorska višina (m): 1235
velikost kmetije (ha): 142,3

Milan Selišnik
Podolševa 26
SI-3335 Solčava

T: +386 (0)3 838 90 06
M: +386 (0)41 851 829
F: +386 (0)3 838 90 03
tk.lenar@siol.net
www.lenar.si

127
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  25
  3/2, 1/3, 1/4
nadmorska višina (m): 1250
velikost kmetije (ha): 80

»Čudoviti razgledi, celotna okolica
urejena od a do ž ter na prvem
mestu prijaznost in domačnost
domačih. Prijetno se je vrniti tja,
kjer te pričakajo z nasmehom.«
Mirjana, Slovenija
sezona: NZ: 30 € POL: 38 €
zunaj sezone: NZ: 30 €
POL: 38 €
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Majdač

Kamorkoli seže oko – povsod planine.
Samota, mir, petje ptic, glas čebel, vonj
gozda in zdravilnih zelišč – tako je pri nas,
900 metrov nad morjem. Ker dela nikoli ne
zmanjka, pridnih rok pa je vedno premalo,
goste povabimo, da nam pomagajo pri
kmečkih opravilih in delu z živino. Ko se
malce zlakotnijo, jim domače salame,
zgornjesavinjski želodec, sir, skuta, žganci,
žlikrofi, štruklji in potice še bolj teknejo.
Majda Klemenšek
Podolševa 10
SI-3335 Solčava

  20
  2/2, 1/3, 2/4
  1/8+2
nadmorska višina (m): 900
velikost kmetije (ha): 85

»Odlična kulinarika, mirna lokacija
z možnostjo športne aktivnosti,
gostoljubnost in velika prilagodljivost domačih (tudi mlajše
gospodarice Majde) nas bo vrnila k
Majdačevim. Se še vidimo!«
Družina Grajžl, Slovenija

Kmetija je v celoti zaščitena kot kulturni
spomenik: objekti so iz 19. stoletja, posestvo
pa je precej starejše, saj se omenja že
v srednjeveških zapisih. Stavbo boste
spoznali po freskah, ki jo krasijo, po bližnjem
stoletnem kužnem znamenju in stari leseni
žagi z obnovljenim mlinom. Kmetija je
odlična izhodiščna točka za bolj ali manj
zahtevne pohodnike, za ribiče in goste, ki radi
poskusijo domač zgornjesavinjski želodec,
salame in domače mlečne izdelke.
Jožica Kos
Robanov Kot 29
SI-3335 Solčava

Na
Matkovem

Naš dom leži v Matkovem kotu, majhni
ledeniški dolini med Savinjskimi Alpami in
Karavankami. V bližini je veliko naravnih
znamenitosti: Matkov škaf in Matkovo okno.
Kmetijo obdajajo gozdovi. Na kmetiji živimo
tri generacije, hrano pridelujemo po ekoloških
smernicah. Smo ekološka kmetija.

»Zelo sem užival na vaši gozdarski
kmetiji. Spoznal sem svobodne
ljudi, kar mi zelo veliko pomeni.
Vse najboljše!«
Aleks, Avstralija
sezona: NZ: 40 € POL: 50 €
zunaj sezone: NZ: 36 €
POL: 45 €

Klemen Matk
Logarska dolina 21
SI-3335 Solčava
M: +386 (0)41 556 752, +386 (0)31 696 218
info@matk.si, janja.matk@gmail.com
www.matk.si

D, EN, CRO

Bevšek –
Ošep

  35
  5/2, 2/3
nadmorska višina (m): 1165
velikost kmetije (ha): 700

sezona: NZ: 30 € POL: 35 €
PP: 40 € NA: 70 €
zunaj sezone: NZ: 30 €
POL: 35 € PP: 40 € NA: 50–60 €

T: +386 (0)3 839 49 40
M: +386 (0)31 318 332
majdamajdac@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/majdac
FB: Ekološka turistična kmetija Majdač
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EN, D, CRO
  1/1, 5/2, 1/3
nadmorska višina (m): 600
velikost kmetije (ha): 115

»Na kmetiji Bevšek - Ošep smo
preživeli novoletne počitnice.
Gostitelji so bili zelo prijazni,
vsa hrana je domača in okusna.
Morate poskusiti njihove domače
dobrote (skuto, sir, mleko, marmelade ipd.).«
Simon, Slovenija
sezona: NZ: 32 € POL: 42 €
zunaj sezone: NZ: 32 €
POL: 42 €
odprto za goste: 25. 4.–15. 10.
ter za novoletne praznike
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  30
  6/2
nadmorska višina (m): 650
velikost kmetije (ha): 72

Ambrož –
Gregorc

Domačini našo kmetijo imenujejo Na logu,
saj je idilično umeščena na obsežen travnik
ob Savinji, obkrožajo pa jo vrhovi KamniškoSavinjskih Alp. Ker imamo veliko domačih živali
– krave, koze, kure, ponija, mačko, psa – nas
rade obiščejo družine z otroki. Lega kmetije
je pisana na kožo kolesarjem in ljubiteljem
sprehodov v neokrnjeni naravi. Razvajamo jih z
zajtrki in večerjami iz doma pridelanih izdelkov.
Renata Ambrož Gregorc
Solčava 53
SI-3335 Solčava

T: +386 (0)3 838 60 36, +386 (0)68 632 826
bevsek.osep@siol.net
www.bevsek-osep.si

T: +386 (0)3 584 60 97
M: +386 (0)41 705 949
F: +386 (0)3 584 60 97
rgregorc@siol.net
www.ambroz-gregorc.com

D, EN, CRO

CRO, D, EN

»Čudovito! Vse je bilo popolno.
Sobe so čiste in z balkona je
čudovit razgled. Vsa hrana je bila
okusna in odlično pripravljena.
Lokalno pridelano. Gostitelji so
prijazni in gostoljubni. Priporočamo obisk!«
Emily, Švedska
sezona: NZ: 34 € POL: 46 €
zunaj sezone: NZ: 34 €
POL: 46 €

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Posavska

V objemu voda
Posavje je vroče. Pa ne toliko zato, ker je tu doma slovenski temperaturni
rekord, ampak ker so s soncem obsijane rečne doline, griči in gradovi tu
nadvse mamljivi.
V Brežice in okolico se
ne splača zaviti le zaradi
vodnih doživetij na rekah
in v vodnih parkih, jahanja,
kolesarjenja in ribolova.
Za lep dan lahko zavijete
tudi na Brežiško planinsko
pot in vse lepote Krškobrežiškega polja se bodo
razgrnile pod vašimi
nogami.
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Posavska regija svojo pestrost napaja iz Save, Krke in Sotle,
rek, ki dodobra določajo njen značaj. Ob njih na razglednih
mestih stoji cela množica gradov, med njimi Kostanjevica,
Brežice, Sevnica in Rajhenburg, zato te doline upravičeno
imenujemo doline gradov. Tudi sicer se zdi, da je voda
povsod.
Vodno kraljestvo

Čeprav voda, ki redno poplavlja otoško Kostanjevico na
Krki, ob povodnjih ni dobrodošla, pa vedno mokri ravnici
Jovsija ob Sotli in Krakovskega pragozda ob Krki nudita
varen dom redkim vrstam živali in rastlin. Gozdni sestavi
hrasta doba so tukaj starejši od 300 let, na Bizeljskem pa s
skoraj osmimi metri obsega raste celo najdebelejši slovenski hrast dob, Nujčev hrast.

Posebnosti
1 Opazujte raznovrstnost ptic ob ravninskih

mokriščih Jovsija in Krakovskega gozda ter
traviščih Kozjanskega regijskega parka in
Vetrnika, ki velja za enega biotsko najbogatejših
habitatov v Evropi.
2 Odpravite se na popotovanje po Poti repnic in se

v njih prepustite kulinaričnemu doživetju. Gotovo
vam bodo ponudili vino, sadje in morda celo
tradicionalni ajdov kolač.
3 Pedala in noge spravite v gibanje ter raziščite

Kruha in vina

Bujna rast pa ni le ekskluziva gozda. Na traviščih v Kozjanskem regijskem parku obilno pridelujejo stare sorte jablan,
na bizeljsko-sremiškem območju pa aromatično, celo za
pridelavo šampanjcev dobro grozdje.
Prav za hrambo vina in pridelkov so pred več kot 200 leti iz
mehkega kremenčevega peska, ki ga je pred milijoni let tja
naneslo Panonsko morje, izklesali podzemne jame, repnice.
Svoje pridelke namreč Posavci prav posebej cenijo, hrami,
kjer jih hranijo, pa še danes veljajo za posvečeni kraj.
Skupaj z repnicami so hrami točka srečevanj ob kozarčku
kakovostnega vina. In kako dobrodošlico obiskovalcu izreči
topleje kot z vhodnimi vrati hramov, na katerih je izrezljano sonce? Sončna vrata so posebnost tega dela Slovenije
in kažejo pravi obraz Posavja, sončnega kraja mnogih
prisrčnih doživetij, zanimivosti in izkušenj.

rečne doline z ohranjenimi mlini in poti po
vinorodnih gričih ter osvojite vrh Lisce ali
Bohorja, na obronkih katerega se lahko ohladite
ob vrsti slapov.

Grad Sevnica popotnika
na poti ob Savi pozdravi
v dolino obnovljenih in
vse bolj živahnih gradov
Posavja.
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Vimpolšek

50
nadmorska višina (m): 150
velikost kmetije (ha): 11

Turistične kmetije so v kulinariki naredile več kot le korak naprej, pri
Vimpolškovih pa se okrog dobre hrane vrti vsa turistična ponudba. Ukvarjajo
se z integrirano pridelavo poljščin in zelenjave, na prostem redijo perutnino in
prašiče, pomagajo si z recepti naših babic – k dobrotam, kot so prekanjena
krača s kislim zeljem in ajdovimi žganci, osukana župa z ocvirki, ajdov
prepognjen kolač …, je treba dodati še kozarec domače žlahtne kapljice, pa
je zadovoljstvo popolno.

Matija Vimpolšek
Lenartova pot 22
SI-8250 Brežice

Je že res, da boste na naši kmetiji dobro jedli
in pili ter marsikaj doživeli, a ponosni smo
na repnice, v peščene nanose Panonskega
morja skopane, nepozidane kleti, edinstvene
v Evropi. Prejšnji lastniki so jih uporabljali
za shranjevanje poljskih pridelkov in sadja,
mi pa smo eno od njih povezali s kletnimi
prostori in jo uporabljamo za hrambo vin.
V tem edinstvenem peščenem podzemlju
pripravljamo tudi degustacije.
Darko Ogorevc
Stara vas ‒ Bizeljsko 89
SI-8259 Bizeljsko
T: +386 (0)7 495 12 28
M: +386 (0)31 484 003
info@pudvoi.si
www.pudvoi.si
CRO, D, EN
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Našo repnico, tj. jamo, skopano v kremenčevem pesku, v kateri so nekoč
shranjevali poljske pridelke, mnogi uvrščajo med najlepše. V prvem,
največjem prostoru je naravno poslikan strop, v drugem delu je prostor za
shranjevanje odprtih vin in za degustacije. Tretji prostor je namenjen zorenju
vin v buteljkah, v četrtem pa hranimo barike. Poleg ogleda repnic ponujamo
degustacije svojih vin – bizeljčana, rumenega muškata, modre frankinje, h
katerim sodijo domače dobrote (kruh, narezek, sirov zavitek, sirove plošče,
bizeljski ajdov kolač …).

M: +386 (0)41 204 876
repnicanajger@siol.net

EN, CRO

Pudvoi

Repnica
Najger

  50
nadmorska višina (m): 200
velikost kmetije (ha): 4

Aljoška Najger Runtas
Brezovica 32
SI-8259 Bizeljsko

M: +386 (0)41 392 708
kmetija.vimpolsek@gmail.com
www.kmetija-vimpolsek.com
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EN, CRO

48
3/2, 1/3
nadmorska višina (m): 240
velikost kmetije (ha): 4,5

»Kmetija Pudvoi je hiša prijaznih
ljudi, v njihovi sredini se počutiš
kot kralj. Imeli sva se zelo lepo.
Postrežejo dobro domačo hrano in
res izbranimi doma pridelanimi
vini. Možnosti za pohode po
gričkih in dolinah so brezmejne.«
Ida, Kranj
sezona: NZ: 23 € POL: 30 €
zunaj sezone: NZ: 23 €
POL: 30 €
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Vino Graben
Šekoranja

45
nadmorska višina (m): 400
velikost kmetije (ha): 10

Vino Graben je priznana in mednarodno uveljavljena blagovna znamka
vrhunskih vin. Več kot stoletno tradicijo pridelave družina Šekoranja
nadgrajuje z novimi spoznanji in tehnologijami. Zasajenih imajo 40 tisoč trt
in znotraj njih 45 različnih sort grozdja. V ponudbi imajo bela, rdeča, suha in
sladka vina. Njihova posebnost je zelo široka paleta vrhunskih vin, ki jih zorijo
v peščenih kleteh – repnicah. V prijetnem okolju pripravljajo degustacije vin
ob spremljavi domačega kruha in narezka.

Zala Šekoranja
Brezovica na Bizeljskem
SI- 8259 Bizeljsko
T: +386 (0)7 495 10 59
M: +386 (0)30 611 013
vino.graben@gmail.com
www.vino-graben.si
CRO, EN, D, I, F, RUS, CZ
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Pri
Martinovih

Goste pričakamo v več kot 250 let stari
leseni kmečki hiši, ki je lepo obnovljena
in spomeniško zaščitena. Pogostimo jih
s hrano, ki je, ker smo ekološka kmetija
s certifikatom, v osemdesetih odstotkih
pridelana doma. Tudi vina – cviček, modra
frankinja in bela vina – so iz domače kleti,
v kateri pripravljamo pokušine. Za prijetno
vzdušje ob dobri hrani in pijači pa poskrbijo
domači muzikanti.
Milena Tomše
Globočice 8
SI-8262 Krška vas

60
   6/2, 4/4
nadmorska višina (m): 250
velikost kmetije (ha): 21

»Cela družina ustvarja prav
posebno zgodbo. Doma pridelano
hrano, ki jo gospodinja Milena
spremeni v odlične slastne jedi,
gospodar Franci pa postreže svoja
odlična vina. Toplo priporočam
obisk!«
Sabina, Sevnica
sezona: NZ: 35 € POL: 45 €
zunaj sezone: NZ: 35 € POL:
45 €

Grobelnik

Naša aduta sta odlična kuhinja v kombinaciji
z lastnimi vini. V vinski kleti so sortna
vina sauvignon, laški rizling in modra
frankinja ter naravni grozdni sok iz šipona.
Za posebne priložnosti pa likersko vino
iz modre frankinje v 150 let stari kamniti
sobi. Zelo radi pokažemo klet, pridelavo
grozdja, nego vina in vodimo degustacije
vin z vinskim sommelierjem. Jeseni lahko
gostje sodelujejo pri trgatvi, martinovanju in
športnih igrah v vinogradu in kleti.

»Pri vas smo preživeli nekaj nepozabnih trenutkov ob posebni priložnosti – poroki, ko je Prekmurec
prišel po Dolenjko. Hvala vam za
vašo prijaznost in gostoljubnost!
Bilo nam je lepo!«
Svatje iz Prekmurja
sezona: NZ: 33 €
zunaj sezone: NZ: 33 €

M: +386 (0)41 335 257
info@grobelnik.si
www.grobelnik.si
EN, CRO

D, EN, CRO, I

Roštohar

  60
  10/2
nadmorska višina (m): 380
velikost kmetije (ha): 20

Slavica Grobelnik
Podvrh 39
SI-8292 Zabukovje

T: +386 (0)7 496 10 57
M: +386 (0)41 381 271
martinovi@siol.net
www.martinovi.com
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50
nadmorska višina (m): 259
velikost kmetije (ha): 14

Vas Selce nad Blanco, kjer kmetujemo, leži ob Bizeljsko-sremiški vinski cesti.
Veljamo za eno prvih kmetij v Posavju, ki so začele lastno izdelavo suhomesnih
izdelkov. Predstavljali smo jih na pokušinah po vsej Sloveniji, tudi pod planiško
velikanko. Zdaj goste vabimo na kmetijo, kjer jim ponudimo še vrsto drugih
dobrot, med njimi žgance – gospodinja je že zmagala v pripravi te dobrote – in
postrežemo z dobro domačo kapljico. Kmetija je tudi izhodišče za ogled štirih
slapov, ki izvirajo izpod Bohorja, ter »apnenice«, peči, v kateri so žgali apno.

Karolina Roštohar
Selce nad Blanco 10
SI-8283 Blanca
M: +386 (0)40 630 115
jozerostohar@gmail.com
CRO, D

Več informacij na www.turisticnekmetije.si
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Podpis k fotografiji

Seznam drugih turističnih kmetij
Ime kmetije

Priimek in ime

Telefon

Naslov

Pošta in kraj

Regija

Št. ležišč Št. sedežev

Osrednjeslovenska
Tome

Tome Matjaž

+386 (0)51 314 999

Cesta A. Bitenca 144

1000

Ljubljana

60

Pri Čeh

Kastelic Tatjana

+386 (0)1 722 76 38

Kolovec 12

1235

Radomlje

55

Pri Mežnarjevih

Kocjančič Ivanka

+386 (0)1 723 15 40

Katarija 7

1251

Moravče

40

Pr' Krač

Čič Tone

+386 (0)41 412 288

Dolsko 19

1262

Dol pri Ljubljani

Lekše

Habjan Marija

+386 (0)1 788 47 57

Vrh 18

1294

Višnja gora

65

Okorn

Okorn Marta

+386 (0)41 329 810

Pristava nad Stično 5

1295

Ivančna Gorica

60

Boltetni

Arko Bernarda

+386 (0)1 836 02 08

Dane 9

1310

Ribnica

6

Pri Papeževih

Selan Alojzij

+386 (0)41 792 816

Banja Loka19

1336

Kostel

11

6

35

Podravska
Vino Gaube

Gaube Alojzij

+386 (0)41 747 151

Špičnik 17

2201

Zg. Kungota

30

Vintoč Pliberšek

Pliberšek Nataša

+386 (0)41 661 795

Svečina 4

2201

Zg. Kungota

50

Vina in turizem Bračko Bračko Brigita

+386 (0)31 830 017

Spodnje Hlapje 22

2222

Jakobski Dol

14

60

Vinogradništvo Mulec Mulec Roman

+386 (0)41 342 528

Ročica 40

2222

Jakobski Dol

14

60

Valentan

Valentan Metka

+386 (0)41 571 761

Vodole 36

2229

Malečnik-Maribor

60

Pri Baronu –
eko kmetija Uranjek

Uranjek Boris

+386 (0)51 317 104

Planica 6

2313

Fram

50
Koroška

Turizem sonce

Stojan Darko

+386 (0)51 313 333

Legen 178

2383

Šmartno pri
Slovenj Gradcu

16

40

Savinjska

84

Kolar

Naraločnik Franjo

+386 (0)41 506 946

Kolovrat 9

3333

Ljubno ob Savinji

12

Klemenšek

Klemenšek Judita

+386 (0)41 593 715

Logarska dolina 29

3335

Solčava

Ramšak-Solčava

Krivec Bogomir

+386 (0)51 264 203

Podolševa 13

3335

Solčava

7

Žibovt

Poličnik Martina

+386 (0)3 584 71 18

Logarska dolina 24

3335

Solčava

13

60

45
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Podpis k fotografiji

Ime kmetije

Priimek in ime

Telefon

Podpis k fotografiji

Naslov

Pošta in kraj

Regija

Št. ležišč Št. sedežev

Gorenjska
Pr Špan

Ušlakar Štefka

+386 (0)31 307 160

Breg ob Kokri 14

4205

Preddvor

12

Majerček

Barle Dragica

+386 (0)40 816 823

Bašelj 9

4205

Preddvor

9

45

Goriška
Pr Plašajtarju

Jenstrle Andrej

+386 (0)31 76+4 624

Podporezen 3

5243

Podbrdo

12

Guerila vina

Petrič Zmagoslav

+386 (0)41 616 091

Planina 111

5270

Ajdovščina

12

Pr' Jureč

Bogataj Tomislava

+386 (0)31 433 519

Ledine 19

5281

Sp. Idrija

Kamp Vrhpolje

Kobal Aton

+386 (0)5 366 53 05

Vrhpolje 42

5271

Vipava

30

Gregorič

Gregorič Nevenka

+386 (0)40 879 260

Zalošče 1

5294

Dornberk

20

60
50

60

Obalno-Kraška
Osmica pri
Vidi in Dušanu

Rebula Vida

+386 (0)41 238 569

Brestovica pri Komnu 32

6223

Komen

Domačija Butul

Butul Tatjana

www.butul.net

Manžan 10d

6000

Koper

60
15

25

Jugovzhodna Slovenija
Zidanica Colnar,
Trška gora

Colnar Janez

+386 (0)31 725 830

Črešnjice 124

8222

Otočec

Zidanica Majzelj

Majzelj Gašper

+386 (0)41 510 510

Vrbovce 12a

8310

Šentjernej

60
9

50

Pomurska
Benko

Benko Milena

+386 (0)2 564 82 55

Sp. Ščavnica 10

9250

Gornja Radgona

Posestvo Pasero

Passero Sotošek
Jasmina

+386 (0)51 357 170

Tešanovci 24

9226

MoravskeToplice

60
8

60

Posavska
Balon

Balon Branko

+386 (0)41 507 766

Pišeška cesta 2

8259

Bizeljsko

60
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münchen

milano

benetke

dunaj

Zagreb

7 korakov

do brezskrbnega oddiha
Verjamemo, da vas je ob prebiranju očaral vsak delček Slovenije, zato odločitev, katero
kmetijo izbrati, zagotovo ni preprosta. Da bi vam olajšali še zadnje korake do počitnic
in bi bile te čim bolj brezskrbne, smo vam pripravili nekaj koristnih informacij.
Kdaj so odprte slovenske

Kako najlaže rezerviram bivanje ali

Kakšne so možnosti plačila na turističnih

turistične kmetije?

enodnevni obisk na turistični kmetiji?

kmetijah?

Obisk slovenskih turističnih kmetij lahko
načrtujete v vseh letnih časih, saj je večina
odprtih skozi vse leto. Ker vsak letni
čas na kmetiji zahteva svoja opravila, je
pomembno le, da se za obisk predhodno
najavite.

Izbrano turistično kmetijo lahko kontaktirate po telefonu ali e-pošti, podatke pa
najdete v tem katalogu ali na spletni strani
Združenja turističnih kmetij Slovenije
(www.turisticnekmetije.si). Na tej strani
lahko povpraševanje oddate tudi prek
spletnega obrazca. Vse informacije o rezervaciji počitnic, ponudbi in nasvete vam
zagotavlja tudi pisarna Združenja turističnih kmetij Slovenije. Pišite jim na e-naslov
ztks@siol.net ali jih pokličite na telefonsko
številko +386 (0)3 491 64 80.

Na večini slovenskih turističnih kmetij boste
plačevali gotovinsko, z evri, ki so uradno
plačilno sredstvo v Sloveniji. Le nekaj kmetij
ponuja možnost plačila s plačilnimi karticami
(POS-sistem). Največje povpraševanje za počitnice na kmetijah je v času poletne sezone,
zato boste morali takrat za bivanje na kmetiji
poravnati predplačilo v višini 30 odstotkov
celotnega zneska. Vse storitve boste sicer
plačali ob odhodu s kmetije. V cene storitev,
navedene v katalogu, ni vključena turistična
taksa. Med božičnonovoletnimi prazniki
so cene lahko višje, doplačilo pa bo potrebno tudi, če boste na kmetiji prespali manj
kot tri noči. Na večini kmetij imajo otroci
popuste, ponekod veljajo nižje cene tudi za
upokojence. Turistične kmetije si pridržujejo
pravico do spremembe cen. Na večini kmetij
velja glavna sezona od 1. 7. do 31. 8. in med
prazniki ter šolskimi počitnicami.

1

8.
mesto med 163 državami je po
oceni Inštituta za ekonomijo
in mir v letu 2019 zasedla
Slovenija, ki se tako uvršča med
najvarnejše države.
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3

Čas potovanja do
Ljubljane

6

Boste na kmetijah imeli dostop do brezžične

Kaj storiti, če v Sloveniji zbolim ali se

internetne povezave?

poškodujem?

V osrčju neokrnjene narave se ne boste počutili odrezani od sveta, če si tega ne boste
želeli. Prostori na kmetijah so opremljeni z
brezžičnim internetnim omrežjem (Wi-Fi),
do katerega boste imeli brezplačen dostop
na vseh turističnih kmetijah. Po Sloveniji
je dobra tudi pokritost s širokopasovnim
mobilnim omrežjem, izjema so le nekateri
odročni kotički države.

V vseh večjih slovenskih mestih so bolnišnice in zdravstveni domovi, v manjših pa posamezne ambulante, ki so zaradi majhnosti
Slovenije in dobrih cestnih povezav hitro
dostopne. Državljani Evropske unije lahko
v Sloveniji uveljavljajo evropsko kartico
zdravstvenega zavarovanja. Pred obiskom
Slovenije niso predpisana obvezna cepljenja.
Pri gibanju v gozdovih, naravi ali ob vodi
bodite pozorni na klope. Priporočljivo je,
da se oskrbite z ustreznimi repelenti ali se
preventivno cepite.

4

Kako je najlažje potovati v Slovenijo
in znotraj nje?

Slovenija, ki je del schengenskega območja, je
iz vseh sosednjih držav preprosto dostopna,
saj ima dobre cestne, železniške in letalske
povezave. Največ letal pristaja na mednarodnem letališču Jožeta Pučnika Ljubljana,
kamor lahko vsakodnevno priletite iz različnih evropskih mest. Prav tako iz številnih
evropskih mest vsak dan vozijo avtobusi. Po
državi z avtomobilom najhitreje potujete po
avtocestah, za katere pa potrebujete vinjeto.
V Sloveniji in sosednjih državah, preden prečkate mejo, lahko vinjeto kupite na bencinskih
servisih. Če lastnega vozila nimate, se lahko
zanesete na dobro urejen javni prevoz.

5

Kateri so najpomembejši kontakti za pomoč

7

v nujnih primerih?

Slovenija velja za varno državo, toda previdnost nikoli ni odveč. Če se zgodi, da vas
okradejo ali se znajdete v podobnih težavah,
pokličite policijo na telefonsko številko 113.
Zapomnite si telefonsko številko 112, ki jo
pokličete, če potrebujete nujno medicinsko
ali veterinarsko pomoč. Uporabite jo lahko
tudi, če potrebujete pomoč gasilcev ali drugih reševalnih enot.

RAVNAJMO ODGOVORNO.

Slovenija je med prvimi državami na svetu
pridobila znak Safe Travels (varna potovanja) Svetovnega potovalnega in turističnega
sveta (WTTC), kar potrjuje, da so slovenski
zdravstveni in higienski standardi, vključeni
pod znak Odgovorni potovalni standardi
slovenskega turizma GREEN&SAFE, v skladu s standardiziranimi globalnimi higienskimi protokoli varnih potovanj. Upoštevajmo
priporočila na izbrani destinaciji in ostanimo varni.
www.slovenia.info/standardi
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