KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ

Oddelek za kmetijsko svetovanje
Pisarna Jesenice
C.železarjev 6a, Jesenice
Tel: 58 69 250, 051 684 161
e-pošta: tilka.klinar@kr.kgzs.si

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE
ZGORNJE GORENJSKE

Datum: 28.7.2017

VABILO v BELO KRAJINO
ODHOD: ČETRTEK 17. 08. 2016
NAJMANJŠE ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 45
ČAS ZA PRIJAVO: do 10.8.2016
CENA: cca 40.00 €, za člane 20 €, - če bo dovolj udeležencev
PREDLOG PROGRAMA

Ob 5.30 odhod avtobusa iz Rateč, ob 6.00 uri z Jesenic (Čufar), ob 6:30 iz Lesc
(bencinska črpalka Texas. Vmes bo ustavil avtobus na postajah, kjer bodo prijave.
Potovali bomo v Belo krajino.
Najprej nas bodo v Žuničih V Šokčevem dvoru, kjer je sedež Krajinskega parka Kolpa, pričakali s
pogačo in manjšo pogostitvijo. Pokusili bomo dobrote kmetije Grabrijan. Direktorja g. Borisa vsi poznate kot
bivšega predsednika Zveze društev rejcev drobnice. Sledi ogled

pravoslavne cerkvice na vrhu hriba v Miličih. Prav do tja (cca 400 m) bo treba iti peš, ker je pot
preozka za večji avtobus.
Ob 11.30 se bomo ustavili na ovčerejski kmetiji Ranko Selakovič v Marindolu.
Sledi ogled Grabrijanovih živali, ki se bodo takrat pasle v bližini državne ceste. Zagotovo bomo lahko videli
2 ali 3 pasme njegovih ovc, osle, mogoče govedo (cike, rjavo pasmo in limuzin). Morda nam pripelje njegove pse
in pokaže premik ovc.

Okrog 14.ure je predvideno kosilo v Starem trgu ob Kolpi.
Po kosilu si bomo ogledali še kmetijo Totter v Gribljah, čeprav je gospodar ravno ob četrtkih na sejmu v
Ljubljani. Ta kmetija danes redi 20 krav, od katerih je 10 dojilj, 10 pa jih molzejo. Leta 2004 je kot mladi
prevzemnik po očetu prevzel še kmetijo v Gribljah. Od tedaj gospodari na skupno 45 ha zemljišč. Na
osmih hektarjih sejejo pšenico, ječmen, tritikalo, oves, koruzo in občasno ajdo za čiščenje. S
prevzemom domače kmetije je začel tudi z rejo krškopoljskega prašiča. Sedaj imajo štiri plemenske
svinje, ostalo pa pitane svinje. Letno za predelavo spitajo okoli 50 svinj, sicer pa imajo na svoji ekološki
kmetiji tudi 50 koz. Iz mleka krav in koz delajo sir. Njihove izdelke bomo lahko tudi pokusili.
Ob 18. uri je predviden odhod domov.
Prijavite se na tel. 051 684 161 (Tilka) ali 041 350 197 (Jernej) najkasneje do petka
11.8.2017.
Kmetijska svetovalna služba:
Tilka Klinar

Predsednik:
Jernej Zupančič

