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ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO 

KMETOVANJESV SLOVENIJE 

Ob Blažovnici 51, 2341 Limbuš 

Telefon: 051 610 133, 051 610 155 

E – mail: ekozdruzenjesvs@gmail.com 

 

 

 

 

Maribor, 8. 6. 2016 

VABILO 
 

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo na Štajersko,  

ki bo v ponedeljek, 27. junij 2016.  

 

Program: 

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

nadaljevali proti Poljčanam. 

8.00 – 11.00 ure – ogled učnega poligona za samooskrbo Dole – permakultura in 

eko vas 

11.45  - 15.15 ure Ekološka kmetija Ječovo - 

Dejavnosti: pridelava malin, jagod nekje na 30 arih. Reja 

cikastega goveda in konj slovenske hladnokrvne pasme – 

manjša reja, sončna elektrarna, ogrevanje na biomaso, … 

KOSILO  

15.45 – 16.45 ure – ogled rojstne hiše Antona Martina Slomška  

17.00 – 19.00 ure – Ekološka kmetija Rečnik-Pekošak – Dejavnost: Orehov 

nasad, približno 1,5 ha (sorte Elite, Franquette, G-139, Parisienne, …) Na kmetiji 

imajo lepo urejen degustacijski prostor v stilu 

domačega oreha. Iz oreha izdelujejo raznovrstne 

izdelke in unikatna ekskluzivna darila v ovojnini 

znanih osebnosti in zgodovine okolice kmetije. 

Degustacija njihovih inovativnih izdelkov (tudi za 

poslovna in protokolarna darila) in lipov čaj!  
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Cena strokovne ekskurzije: za člane Združenja znaša 30,00 € (dokaziko članstva = 

plačana članarina), za nečlane pa 42,00 € - ostale stroške bo pokrilo Združenje za 

ekološko kmetovanje severovzhodne Slovenije.  

Meni kosila:juha (goveja in gobova), polnjena svinska rebrca z ajdovo kašo, piščančji 

zrezek po dunajsko s sezamom, priloga (pečen krompir in zelenjavna lazanja), solata in 

sladica. Sporočite tudi ali boste imeli mesni ali vegetarijanski meni! (možne manjše 

spremembe) 

Rok prijave: čim prej oz. do 23. junija 2016 (do zasedenosti mest)  

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: 30.00 € (člani), 

42,00 € (nečlani).  

UPN za plačilo strokovne ekskurzije vzorec – člani:  

 

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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