
 

ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO 

KMETOVANJESV SLOVENIJE 

Ob Blažovnici 51, 2341 Limbuš 

Telefon: 051 610 133, 051 610 155 

E – mail: ekozdruzenjesvs@gmail.com 

 

 

 

 

Maribor, 28. 11. 2015 

 

VABILO 
 

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo v Osrednjo Slovenijo,  

ki bo v ponedeljek 16. novembra 2015.  

 

Program: 

6.45 uri – odhod izpred Rutarja, Tržaška cesta 67, 2000 Maribor. Pot bomo nadaljevali 

proti Lukovici. 

8.15 uri – ogled ekološke kmetije KOS. Ukvarjajo se z rejo 

krav molznic in pridelavo zelenjave. Predstavljen nam bo 

zbirno distribucijski center za ekološko zelenjavo z ogledom, 

ter predstavitev in ogled same kmetije. Degustacija mlečnih 

izdelkov (jogurt, namazi), kava, čaj.  

11.00 uri – ogled ekološkega posestva TRNULJA – 

BIO HOTEL. Usmerjeni so v pridelavo oljnic in žit, 

ter njihovo predelavo v ekološka olja, namaze, 

navadne in polnozrnate moke. So ekološka izletniška 

turistična kmetija z apartmaji za nastanitev gostov, 

ter prodajnim prostorom z ekološkimi živili z lastnega 

posestva in okoliških kmetij. Predstavljeno nam bo 

celotno posestvo s prikazom hladnega stiskanja olja 

in degustacijo. V BIO HOTELU si bomo privoščili 

ekološko kosilo (glavna jed + sladica).  

15.30 uri – voden ogled po starem mestnem jedru Ljubljane. 

 

Cena strokovne ekskurzije: za člane Združenja znaša 35,00 € (plačana članarina), za 

nečlane pa 45,00 € - ostale stroške bo pokrilo Združenje za ekološko kmetovanje 

severovzhodne Slovenije.  

Rok prijave: čim prej oz. do 11. novembra 2015 (do zasedenosti mest)  
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Podatki za nakazilo: Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije, Ob Blažovnici 51, 

2341 Limbuš. Št. tr.: SI56 0510 0801 0528 275; BIC banke prejemnik: ABANSI2X; 

SKLIC: 00 2015; Koda namena: OTHR, Namen: Strokovna ekskurzija: 35.00 € (člani), 

45,00 € (nečlani).  

Članarino poravnajte takoj oz. najkasneje do 11.11.2015.           

Sporočite tudi ali boste imeli mesni ali vegetarijanski meni! 

 

Prijave sprejemamo na telefon 02/ 228 49 19 (Martina) ali na e-naslov 

martina.gomzi@kmetijski-zavod.si ali  ekozdruzenjesvs@gmail.com ali na telefon 051/610-

155 (Darja) 

 

Pripravili: Martina Gomzi, strokovna tajnica in specialistka za ekološko kmetovanje 

       Darja Trglec, koordinatorka 

 

Predsednik: Boris Uranjek 
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