Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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Projekt Čarobnost podeželja Šaleške doline je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Za vsebino informacij je odgovoren Zavod za turizem Šaleške doline. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt delno financira EU.

»Roža ne more cveteti brez sonca in človek ne more živeti brez ljubezni.«
Max Muller

Plešivec 16
3320 Velenje
46.405898
15.100028

Franc in Anica Čanč na Plešivcu vodita čebelarstvo z najdaljšo tradicijo
v Šaleški dolini. Franc neguje čebele
že vse življenje in mojstrsko pridobiva
sadove njihovega dela. Zaveda se blagodejnosti čebeljih pridelkov, še bolj
pa pomembne vloge čebel v naravi.
Na obisku Čebelarstva Čanč boste
lahko prisluhnili čebeljemu letu in
ptičjemu petju, občudovali poslikane
panjske končnice, si ogledali satnice,
potipali surovi čebelji vosek in se sprostili ob razgledu na gozdnato zaledje
Velenja. Franc in Anica vabita na degustacije medenih pijač ter cvetličnega, gozdnega in kostanjevega meda.
Med izdelki, ki so lahko tudi pristno,
okusno in lično darilo, kraljuje peneča
medica. Priljubljeni pa so tudi kremni
medi, apimix, cvetni prah, medeno satje, medeno žganje, voščeni izdelki in
drugi ročno izdelani spominki iz naravnih materialov visoke kakovosti.

Eden ne zmore veliko, dva zmoreta več, s čebelami
zmoreš še več, če imaš še voljo, pa vedno najdeš
pravo pot.

031 877 761

ana.canc@gmail.com
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Špančeva zidanica je biser kulturne in
etnološke dediščine slovenskega vinogradništva. Ko se boste po strmem
kolovozu spuščali do male vrhkletne
hiše, pod katero uspevajo stoletne
trte, boste imeli občutek potovanja
v času. Občudovali boste trdoživost
ljudi, ki še danes obdelujejo vinograd
in prav tako kot njihovi predniki stiskajo prvovrstno grozdje v tradicionalni preši iz leta 1791. Ko boste vstopili
v hišo, boste ob pogledu na mogočno hrastovo prešo osupnili. Mala izba
v sosednjem prostoru, ki je še prav
takšna, kakršno so zapustili zadnji
prebivalci zidanice, pa vas bo vabila,
da sedete ob okno in se razgledate po
slikoviti okolici.

Špančeva zidanica velja za eno najstarejših in
najbolje ohranjenih zidanic na Slovenskem.

031 348 676

V Špančevi zidanici vam bo vinar Anže
Podgoršek pojasnil, kako deluje vinska
preša, predstavil vam bo tradicionalno
kletarjenje in ponudil unikatno vino iz
avtohtone vrste bele trte ranfol, hladne
prigrizke in posebnost – vinski kruh.

Vinotoč Primožič sta od očeta prevzeli sestri Mojca in Karmen z družinama.
Čeprav je pridelava grozdja in vina
zanju predvsem sprostitev, uspešno
nadaljujeta očetovo vinogradniško
in kletarsko prakso. Razumeta, da je
vino odvisno od kakovosti grozda – iz
kakšne zemlje raste trta, kako jo objema sonce, kdaj je obrana – zato pri
Primožiču veliko pozornosti posvečajo negi vinograda, ki porašča strmino
pod hišo.
Pri Primožiču boste okušali pridelke edine ženske vinarke v okolišu, ki je prva na
tem območju razvila tudi rose penino in
za svoja vina dobila številna priznanja. Ob
degustaciji vam bodo predstavili različne
postopke pridelave vina in vam postregli
z domačimi suhimi mesninami, paštetami ali zasekami. Izbirali boste lahko med
ambientom vinske kleti ali zastekljeno
teraso z razgledom na Šmartno ob Paki,
okoliška hribovja in Kamniško-Savinjske Alpe v ozadju.
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46.336404
15.040421

anze.podgorsek@gmail.com

Tu uspevajo različne sorte trte – modra frankinja,
rumeni muškat, dišeči traminec in kerner, ki je
značilna sorta za ta okoliš in tu tudi najbolj uspeva.

041 233 269

Mali Vrh 56
3327 Šmartno
ob Paki

praprotnik.mojca@gmail.com

Mali vrh 51
3327 Šmartno
ob Paki
46.335187
15.038689

Mali vrh 63a
3327 Šmartno
ob Paki
46.333684
15.042014

Ste vedeli, da je vinski sod lahko tudi
tako velik, da zadrži 8345 litrov vina
in se vanj lahko stisne osem oseb? Pri
Kuglerjih, ki imajo na dvorišču namesto vrtne ute prav takšen sod, se lahko
prepričate, da to drži. Jože Kugler vam
bo v sodu, na terasi z razgledom na
dolino ali v vinski kleti postregel sauvignon, chardonnay, rumeni muškat,
laški rizling in druga izvrstna vina.
Ker na ugodni legi njegove domačije
uspevajo tudi druge vrste sadja, kot
so goji jagode, kiviji, žižole, breskve,
marelice, ameriške borovnice in maline, prideluje tudi domače žganice in
likerje. Ob izbrani kapljici pa se vam
bodo zagotovo prilegle tudi domače
suhe mesnine.
Jože obdeluje 1800 trsov, ki jih je zasadil pred tremi desetletji. Kot butični vinogradnik se skrbno posveča vsakemu
grozdu. Edini v okolišu je trikrat zapored
prejel naziv kletar leta. Pridelal je tudi
štiri šampione – najbolje ocenjena vina
med vsemi člani Društva vinogradnikov
Šmartno ob Paki. Vino tudi stekleniči in
tako nudi pester izbor izbranih buteljk.

Vinograd je kot otrok. Kakor ga zapustiš, gre po
svoje. Moraš živeti z njim, da obrodi, kakor želiš.

031 422 948

kugler.joze@gmail.com
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»Življenje se začne na koncu tvoje cone udobja.«
Neale Donald Walsch

Športno letališče Lajše je le nekaj kilometrov
oddaljeno od urbanih središč.

041 470 340
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zvonimir.mavri@gmail.com

www.saleskiaeroklub.si

Na raziskovanje Šaleške doline se lahko podate s poljubnim prevoznim
sredstvom ali kot pohodniki. V vsakem
primeru vas bodo urejene domačije
in čudovita narava očarale. Pa vendar
boste čarobnost šaleškega podeželja
doživeli drugače, če si boste to slikovito pokrajino ogledali s ptičje perspektive. Z enim pogledom boste lahko zajeli celo Velenje in opazili, kako
drevesa in zelene površine v mestu vse
od središča do obrobja ustvarjajo vtis
mesta v parku, spojenega z okoliško
naravo. Resnično osupnili pa boste
nad pogledom na temna jezera, obdana z nizkimi hribi, tu poraščenimi z
mešanim gozdom, tam le s travo, pogledom na male zelene doline, iz katerih se naselja vzpenjajo na pobočja
in se končajo s samotnimi kmetijami
pod vrhovi.
Šaleško dolino s širšo okolico lahko preletite z izkušenimi piloti Šaleškega aerokluba. Pozanimajte se o možnostih poleta z
motornim letalom Robin za tri sopotnike.
Kronajte svoj izlet ali si popestrite počitnice s poletom, ki bo pustil globoke vtise.

Topolšica 207 c
3325 Šoštanj
46.396139
15.044662

Škale 35 a
3320 Velenje
46.395246
15.092789

Podeželja si ne moremo predstavljati brez domačih živali. In katera žival
je na podeželju bolj cenjena kot konj.
Nekoč je bil pomembno delovno
orodje podeželskega človeka, njegovo prevozno sredstvo, naložba. Danes
je predvsem dobra družba za aktivno
preživljanje prostega časa bodisi z negovanjem bodisi z dresiranjem, športnim treniranjem ali le sproščenim
jezdenjem v naravi.
Kakšno je življenje s konji, vam lahko
pove Vesna Glinšek, ki nadaljuje konjerejsko tradicijo svojega očeta. Na
družinskem posestvu v Škalah vodi jahalno šolo, prireja športne in družabne
tabore za otroke ter praznovanja rojstnih dni z vznemirljivimi doživetji s konji
in poniji. Vabi posameznike in družine
na opazovanje, hranjenje ali krtačenje
konj ter ježo v ogradi ali ježo do nabrežja Velenjskega jezera. Ko boste v Škalah, povprašajte domačine po zmaju
Pozoju in svetniku Juriju, okostju mastodonta in domačijah na dnu jezera …

Konj je udomačen, a divje narave.
Mogočen in močan, a tudi lep in inteligenten.
Pomirja, a tudi polni z energijo.

031 447 457

Vinska Gora
3320 Velenje
46.2091
15.10386

vesna.glinsek@gmail.com

Na podeželju Šaleške doline boste
našli številne priložnosti za šport. Celo
za plezanje. In to na najbolj zahtevni
plezalni poti v Sloveniji, ocenjeni z D/E.
Gonžarjevo peč v Vinski Gori boste
opazili takoj, ko bo cesta iz Arje vasi
proti Velenju zavila iz gozda. Posebnost Gonžarjeve peči je kompaktna
skala brez umetno nadelanih oprimkov ali stopov. Za brezhibna varovala so konstruktorji uporabljali le
jeklenice, ki se pno skorajda neprestano od vznožja do izhoda iz stene – okoli 70 višinskih metrov.
S plezanjem na Gonžarjevo peč je doza
adrenalina zagotovljena. A ne pozabite
na varnost – v steno se podajte le s
plezalnim pasom, samovarovalnim
kompletom, čelado, ustrezno obutvijo,
plezalniki, feratarskimi rokavicami in
drugo ustrezno plezalno opremo.

Spopad z Gonžarjevo pečjo zahteva znanje
in dobro fizično pripravljenost.
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Mladinski center Šmartno ob Paki
mladim od blizu in daleč omogoča
druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Je srce družabnega in kulturnega življenja ter turističnega
utripa v kraju. Organizira koncerte,
razstave in druge kulturne, zabavne
in družabne prireditve za širše občinstvo. Obiskovalcem nudi pristna
doživetja v podeželskem okolju in
prijetne namestitve v hostlu, urejenem v več kot stoletje starem vaškem
objektu. Nastanite se lahko v z lesom
opremljenem apartmaju, družinskih
sobah ali večposteljni sobi s podeželskim pridihom. Zaradi konferenčnih
sob v treh nadstropjih z več kot 40
ležišči, prireditvene dvorane s polno
tehnično opremo in kuhinje je hostel
priljubljena destinacija večjih skupin.
Obiščite mali kraj velikih doživetij, kjer boste
vzpostavili aktiven, mladosten stik z naravo.

Foto: Martina Hrastnik

064 167 940

pisarna.mc@gmail.com

Mladinski center Šmartno ob Paki
z dogajanjem pod kozolcem in v
večnamenskem objektu Marof dokazuje, da je kulturno in družabno življenje tudi v mali podeželski občini lahko še kako pestro.

www.mcsmartnoobpaki.si

»Okrog Škalskega jezera vodi široka
makadamska pot, ob kateri je veliko
zanimivosti, ki jih lahko odkrivaš in
raziščeš s pomočjo zemljevida Škale
in Hrastovec za male in velike. Za sprehod okrog Škalskega jezera potrebuješ
najmanj eno uro, če se vmes ustavljaš
in raziskuješ, traja še dlje. Priporočava,
da si vzameš čas in poskusiš najti kak
košček sreče, ki ti bo polepšal dan.
Uporabiš lahko tudi aplikacijo Škalsko
jezero in zgodbe potopljene vasi, ki te
vodi do posameznih točk ter ponuja informacije in izzive. Če pa želiš še podrobneje spoznati potopljeno vas Škale
in odkriti mastodonta skupaj z nama,
se obrni na Društvo REVIVAS Škale.«
Fana in volkec Jurij

Ilustracija: Ana Glinšek

041 394 660
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info@revivas-skale.si

Šmartno ob Paki 13
3327 Šmartno ob Paki
46.326809
15.036198

»Spomini ohranjajo preteklost, prijatelji sedanjost, upanje prihodnost.«
neznani avtor

Primorska cesta 6 h
3325 Šoštanj
46.378546
15.044995

Šoštanj je nekdaj bilo upravno in gospodarsko središče Šaleške doline, ki
je imelo tudi mestne pravice. Ljudje
so si kruh rezali predvsem z obrtmi,
povezanimi z usnjem, saj je tam skoraj
dve stoletji obratovala Tovarna usnja
Šoštanj. Med obema svetovnima vojnama je bila največja in najsodobnejša usnjarna na Balkanu. Na področju bivše Avstro-Ogrske monarhije je
slovela kot najkakovostnejša usnjarna za izdelavo likanca ali blank ledra,
ki se je uporabljal za navadne in fine
konjske vprege.
V poslopjih nekdanje tovarne je danes
urejen Muzej usnjarstva na Slovenskem.
V njem se boste seznanili z zanimivo zgodovino usnjarne, življenjskimi
zgodbami njenih lastnikov in njenim
pomenom za gospodarski in družbeni
razvoj Šaleške doline. Spoznali boste
postopke predelave kož v različne vrste
usnja, usnjarske stroje, naprave in orodje, čevljarsko obrt in delavsko življenje v
19. in 20. stoletju.

Zaradi izjemne kakovosti usnja je šoštanjska
tovarna imela status ekskluzivnega dobavitelja
usnja za evropske kraljeve dvore.

03 898 44 20

info@muzej-usnjarstva.si

www.muzej-velenje.si
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Druga svetovna vojna je tudi Šaleški
dolini prinesla nemško okupacijo, ki
se je tako kot za vse Slovence končala s podpisom kapitulacije armadne
skupine E in nemških sil za JV Evropo.
Ena od štirih delnih vdaj nemške vojske sodi med najpomembnejše dogodke na slovenskih tleh v času druge
svetovne vojne.

Topolšica 75
3326 Topolšica
46.403332
15.017618

V spominski sobi v stavbi zdraviliškega
parka v Topolšici je na ogled rekonstrukcija tega velikega zgodovinskega
dogodka. S pritiskom na gumb si boste
lahko ogledali kratek film o dogodkih
maja leta 1945 v teh krajih.

9. maja 1945 je v Topolšici nemški general
Alexander Löhr podpisal eno od štirih delnih
kapitulacij nemških oboroženih sil.

03 898 26 30

info@muzej-velenje.si

www.muzej-velenje.si

Karel Destovnik Kajuh je slovenski
kulturnik, razglašen za narodnega heroja.

Foto: Arhiv Občine Šoštanj

03 898 44 27
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vila.mayer@sostanj.si

www.vila-mayer.si

Obronki Šaleške doline vam lahko pripovedujejo radostne zgodbe,
a poznajo tudi trpke. Februarja leta
1944 (nenavadno ostra zima je bila) je
znamenita partizanska enota XIV. divizija prečkala te kraje na poti na
Štajersko, da bi tam pridobila nova
ozemlja, privržence in borce za svobodo slovenskega naroda. V vojaškem
pohodu, ki se je spremenil v največjo
epopejo slovenskega narodnoosvobodilnega boja, je sodeloval tudi Karel
Destovnik Kajuh, rojen v Šoštanju. Kot
nadarjen pesnik je bil član kulturniške
skupine XIV. divizije, s katero se je
v ledeni noči nastanil na Žlebnikovi
domačiji, le nekaj ur hoda oddaljeni od
njegove rojstne hiše v dolini. Ponoči jih
je presenetil napad nemških vojakov
in orožnikov. Pod streli je padel tudi
21-letni Karel Destovnik Kajuh.
Na Žlebnikovi domačiji danes stoji spominsko obeležje, ki ga je vredno
obiskati ter spoznati Kajuhovo literarno zapuščino in pričevanja o drugi svetovni vojni. Do obeležja se lahko
odpravite tudi peš ali s kolesom po lahki
pohodniški poti.

Šentvid pri Zavodnju 2
3325 Šoštanj
46.420487
14.980014

»Kultura naroda je v srcu in duši ljudi.«
Mahatma Gandhi

Topolšica 75
3326 Topolšica
46.403332
15.017618
Šaleška cesta 1
Velenje
46.357648
15.114478

Igor Bahor je svoj hobi iz študentskih
let razvil v podjetniško idejo, ki mu že
skoraj trideset let reže kruh – lončarstvo. Igor se je priučil tradicionalnih
postopkov in jih nadgradil z umetniškimi pristopi. Svoje znanje je skrbno predal tudi svoji ekipi Lončarskega centra Bahor. Poleg lončarskih
izdelkov ustvarjajo druge uporabne
predmete iz keramike ter dekorativne unikate. Bahorjeva prodajalna
je polna najrazličnejših skodelic in
skled, keramičnega nakita, stenskih
okraskov, žepnih spominkov in drugih
mičnih keramičnih izdelkov, s katerimi
lahko obdarite sebe ali prijatelje.
Lončarstvo Bahor je tudi center za eksperimentalno arheologijo, center za
raziskave in razvoj zgodovinskih tehnoloških postopkov, lončarska šola,
ukvarjajo pa se tudi s prototipno proizvodnjo in rekonstrukcijo starih predmetov. Tako so poustvarili srednjeveški čaši
s Šaleškega gradu in gradu Žovnek ter
avtohtoni lonec za pripravo jedi na odprtem ognju – kokrski klobuk.

Tu lahko opazujete vsak korak od gline do
umetnine ter se v ustvarjanju na lončarskem
vretenu preizkusite tudi sami.

041 331 641

info@bahor.si

www.bahor.si
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»Ob bistrem potoku je mlin,« se glasi
slovenska ljudska pesem. Ob potoku,
ki je v pokrajino zarisal mejo med
občinama Velenje in Dobrna, je nekdaj bilo 13 mlinov. Sedem jih še stoji, le eden, Vovkov mlin, pa še melje
žito v moko. Star je okrog 400 let, a je
kljub zobu časa in uničujočim poplavam izjemno ohranjen in impresivno
vitalen.

Mlin je nekdaj mlel za gospodo z bližnjega Kačjega gradu (tudi
grad Kačnik ali Dobrna), danes pa kolo požene kamne le še za
prikaz delovanja mlinskega mehanizma.

041 211 331

vovkov.mlin@gmail.com

Samo zadovoljne in vesele krave dajejo veliko dobrega
mleka. Napotnikovi ga lahko namolzejo okrog 1200
litrov na dan.
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46.341930
15.205205

Na kmetiji, katere del je danes Vovkov
mlin, vas bo pričakal bodisi Karel Pungartnik bodisi njegov naslednik, sin Drago. Razkazala vam bosta zajetno zbirko
mlinarskih pripomočkov in vas naučila
razlikovati med zrnjem pšenice, pire,
ajde, ovsa in drugih žit. Popeljala vas
bosta čez mostič nad večno žuborečim
potokom in odprla vrata mlina, kjer si
boste poleg mehanizma lahko ogledali mlinarsko izbo in spoznali, kakšno je
bilo mlinarsko življenje. Vzemite si čas
in prisluhnite zgodbam, ki bodo zagotovo obogatile vašo izkušnjo.

Na živinorejski kmetiji družine Napotnik se že več generacij vzrejajo
krave mlekarice črno-bele in sivorjave pasme. V zadnjem desetletju pa
se je kmetija uveljavila tudi kot sirarna. Odlikuje jo mleko vrhunske kakovosti, ki je plod skrbnega ravnanja z
živalmi in redne proste paše v zeleni
okolici kmetije ali na sosednjih pobočjih, ki obdajajo zdraviliški kraj Topolšica.

031 307 964

čez potok ob domačiji
Pungartnik
Lokovina 36
3204 Dobrna

napotnik.kmetija@gmail.com

V trgovini ali na avtomatih lahko izbirate med kajmakom, skutami, jogurti,
smetanami, siri, namazi z okusnimi
dodatki začimb in zelišč ter drugimi
mlečnimi izdelki. Če boste posegli po
z zlatimi priznanji odlikovanih dobrotah, ki so navduševale na raznih tekmovanjih, boste zagotovo potešili svoje
brbončice. Gašper Napotnik vabi tudi
na degustacijo in svetovanje. Z veseljem pa vam bo tudi razkazal kmetijo,
predstavil različne postopke predelave
mleka in svetoval, kaj izbrati iz ponudbe, da bo vaš spomin na obisk kmetije
in sirarne Napotnik kar najlepši.

Topolšica 23
3326 Topolšica
46.393842
15.032827

Lokovica 47
3325 Šoštanj
46.357059
5.027607

Kaj imajo skupnega kmečke starine,
vojaško letalo Liberator, pivo in viski? Kmetijo Pr’ Krajn’k, na kateri je
odraščala Marija Irman, ki jo je podedovala in obnovila, s partnerjem Hermanom Kladnikom pa obudila njeno
tradicijo pivovarstva in žganjekuhe.
Na samooskrbni kmetiji so namreč
v drugi polovici 20. stoletja pridelovali hmelj golding in iz njega varili
pivo. Marija in Herman pa sta odprla
butično varilnico svetlega in temnega ležaka LOKO LOKOviško pivo ter jo
dopolnila z destilarno viskija, džina in
domačega žganja.
Pr’ Krajn’k si poleg varilnice in destilarne lahko ogledate ostanke sestreljenega vojaškega letala Liberator,
ki je leta 1944 strmoglavilo v bližini.
Na skednju je zbirka starinske kmečke
mehanizacije in orodja, ki so ga na
kmetiji uporabljali predniki. Na ogled
je tudi stara kmečka izba. Tako je obisk
kmetije kulinarično doživetje in izlet
v preteklost, katerega vrhunec je degustacija na dvorišču z razgledom na
zadnje obronke Šaleške doline.

V trgovini boste lahko izbirali med lično
ustekleničenimi LOKO LOKO eliksirji, ki so
domiselno darilo za vsako priložnost.

041 635 231

marija050960@gmail.com
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»Dom je tam, kjer se počutimo doma in smo lepo sprejeti.«
Dalai Lama

Čeprav je bila Šaleška dolina še pred
sto leti pretežno kmečko okolje, se je
v Šoštanju, takratnem središču gospodarskega in kulturnega življenja,
oblikovala tudi meščanska družba.
Njena dediščina je med drugim Vila
Mayer, ki je, obdana s parkom, skoraj
v središču Šoštanja. V tej klasični
meščanski vili, zgrajeni na prelomu
iz 19. v 20. stoletje, je živel odvetnik
dr. Fran Mayer, dolgoletni in cenjeni
šoštanjski župan. Kot odličen primer
meščanske in historične arhitekture s
premišljeno zasnovanim vrtom je zavarovana kot kulturni spomenik lokalnega pomena.

V Vili Mayer povprašajte še po dvorcu
Gutenbüchel v Ravnah pri Šoštanju.

03 898 44 27
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vila.mayer@sostanj.si

www.vila-mayer.si

Vila je danes protokolarni objekt
Občine Šoštanj. Tu si lahko ogledate
stalne muzejske zbirke kiparskih del
Ivana Napotnika, ki slovi po svojih
lesenih skulpturah, del zasebne domoznanske zbirke Zvoneta A. Čebula in edinstveno hortikulturno zbirko
znamenitega šoštanjskega vrtnarja
Alojza Kojca. Primer njegovih parkovnih kreacij pa si lahko ogledate v
bližini.

Kajuhova 10
3325 Šoštanj
46.378456
15.050364

Zavodnje 43
3325 Šoštanj
46.429636
14.991222

Na višje ležečih predelih obrobja
Šaleške doline, poraščenih z iglastim gozdom, ljudje živijo in si z zemljo režejo kruh že stoletja. Kakšno je
bilo življenje v dimnici sredi gozda,
boste izvedeli ob obisku Kavčnikove
domačije – izjemnega muzeja ljudske arhitekture. Ko boste vstopili, vas
stisnjen prostor z nizkim in s sajami obloženim stropom, v katerem je
živela cela družina in pozimi tam tudi
redila živali, ne bo pustil ravnodušnih.
Muzejska postavitev gospodinjskih
pripomočkov, orodja in pohištva
ter vonj po dimu vam bodo dajali
občutek, da je hišo zapustil šele pred
nekaj trenutki gospodar domačije.
Kavčnikova domačija v Zavodnjah je
biser kmečke arhitekture na Slovenskem in najjužnejša ohranjena alpska dimnica v evropskem prostoru. Je
edina taka hiša v Sloveniji, preurejena
v muzej, kjer potekajo prikazi starih
običajev, kmečkih opravil in ljudskega
izročila.

Osrednji prostor Kavčnikove domačije je okoli 400
let stara dimnica z odprtim ognjiščem za kuhanje
in ogrevanje, skozi katero stopimo v tako imenovano
“belo sobo“.

03 898 26 30

Lipje 29
3320 Velenje
46.353413
15.161487

info@muzej-velenje.si

www.muzej-velenje.si

Z obiskom Grilove domačije boste
odpotovali v preteklost. V čas, ko so se
prebivalci hribovitega naselja ob jugovzhodnem vstopu v Šaleško dolino
še preživljali z vinogradništvom. Grilova domačija je namreč v eko muzej
preurejena viničarija, ki leži na nekdaj
vinorodnem pobočju Lipja pri Velenju. Ob hiši so zelenjavni in zeliščni vrt,
čebelnjak, vinograd in sadovnjak, za
katere skrbijo člani lokalnih društev
zeliščarjev, čebelarjev, vinogradnikov
in sadjarjev ter velenjski muzealci.
Grilova domačija je danes eden redkih
dobro ohranjenih primerov dediščine
viničarjev in kulturni spomenik lokalnega pomena ter prizorišče družabnih
dogodkov in etnoloških prikazov obdelovanja zemlje ter spravila in predelave
pridelkov. Sajaste stene hiše, skromno
opremljeni prostori ter starinski uporabni in dekorativni predmeti vam
bodo pripovedovali o skromnem življenju, ki je še pred nekaj desetletji
bilo vsakodnevna stalnica prebivalcev
podeželja Šaleške doline.

Ko boste vstopili v hišo Grilove domačije,
prevzel občutek tople domačnosti.

03 898 26 30

info@muzej-velenje.si

www.muzej-velenje.si
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Na podeželju Šaleške doline boste
našli kar nekaj razglednih točk. Na
Šoštanj in Šaleška jezera se boste lahko razgledali z gradu Šoštanj oziroma
Pustega gradu, kot so ga poimenovali domačini. Je namreč najstarejši
izmed treh šoštanjskih gradov in je že
dolgo v razvalinah – opustel. Naseljen
je bil med 12. in 15. stoletjem, nato pa
je bil razdejan. Med drugo gospodo
je tu živela Katarina I., vdova Celjskega grofa Hermana. Danes je ohranjen le še obrambni stolp (bergfrid),
ki sodi med redke, delno do prvotne
višine ohranjene obrambne romanske
stolpe na Slovenskem.
Do gradu vodi markirana pešpot s Trga
bratov Mravljakov.

Šoštanj je v nemškem jeziku Schönstein,
kar v slovenskem prevodu pomeni lepi kamen.

Z ZNAKOM
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NA ZEMLJEVIDU OZNAČI SVOJE NAJLJUBŠE TOČKE.

Partizanska pot 5
3325 Šoštanj
46.376251
15.042222

»Tri skrivnosti življenja: Jej dobro, živi preprosto in se pogosto smej.«
neznani avtor

Škale 85
3320 Velenje
46.387109
15.107135

Ljudje na podeželju so vedno bili iznajdljivi in prilagodljivi. Izkušnje starejših generacij so združevali z idejami
mlajših. Da je tako še danes, potrjuje
štiričlanska družina Šilc, ki je začela
izdelovati domače butične testenine.
Testenine Šili so izdelek domače in
umetnostne obrti z nazivom Art & Craft
Slovenija. Naravno sušene domače jajčne testenine iz durum pšeničnega
zdroba z dodatki drugih polnozrnatih
mok so izdelane z veliko mero ustvarjalnosti in željo po dobrem okusu, ki
ga zagotavljajo najboljše sestavine. Ne
vsebujejo barvil in konzervansov, a so
kljub temu trajen izdelek, ob katerem
boste lahko še dolgo obujali spomine
na čarobnost Šaleškega podeželja.
Povprašajte družino Šilc po špagetih,
casareccah, fusillih in tagliatellah raznih okusov kot so špinača, paradižnik,
kurkuma, pira, ajda... in ne pozabite
tudi na testenine iz svežih borovnic.

Privoščite si Šili čokoladne testenine, prelite
z vaniljevo kremo ali sladoledom ter začinjene
z oreščki.

041 670 879

sili.testenine@gmail.com

www.silitestenine.si
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Če bi si radi ustvarili sliko o
podeželskem vsakdanjiku »na kmetih«, ob enem pa želite pobegniti
v kak samoten kotiček v naravi, se
spočiti in dobro jesti, potem morate
na Turistično kmetijo Apat. Na kmetiji živijo tri generacije, ki potrjujejo, da
volja, ljubezen do narave, radost pri
delu in pogum začenjajo zgodbe o uspehu. Četrt stoletno tradicijo so začeli
starši Petra Apata, z ženo Lauro pa sta
jo kasneje prevzela. Oba visoko izobražena in zaposlena v prestolnici sta
se odločila, da se preselita in poprimeta za delo.

Apatovi nudijo namestitve v sodobni apartmajski hiši
iz naravnih materialov, v kateri si lahko privoščite savno
in jacuzzi.

041 965 944, 041 776 228
turizemapat@gmail.com

www.turizemapat.wordpress.com

Pridelke kmetije Imperl poiščite tudi na velenjski
mestni tržnici, kjer vas bo Tomaž pričakali s pestro
ponudbo sezonske zelenjave.
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46.406497
15.081727

Apatovi posameznikom in družbam
nudijo domače lokalne in druge
kmečke jedi brez primere. Skoraj vse
sestavine so s kmetije, skrbno pridelane in okusno pripravljene, edinstvene
zaradi družinskih receptov. Tisti, ki
pokusijo bodisi mesne bodisi vegetarijanske jedi, se zagotovo vrnejo. Obiskovalcem z veseljem predstavijo vzrejo
živali in pridelavo senenega mleka, jih
povabijo h kmečkim opravilom ter jih
sprejmejo, kot bi bili družinski člani.

Če si boste na svojem oddihu zaželeli košarico sveže zelenjave ali kakšno
specialiteto iz kmečke ozimnice, s
katero boste navdušili tudi domače
in prijatelje, se oglasite pri družini
Imperl. Tomaž Imperl se je z vrtnarstvom začel ukvarjati pred desetimi leti.
Najprej je zelenjavo vzgajal v malem
steklenjaku, danes pa obdeluje več
njiv in toplih gred, ki vam jih bo s
ponosom razkazal.

041 725 565

Gaberke 214
3325 Šoštanj

tomaz.imperl@siol.net

Kupcem ponujajo le najboljše pridelke,
med katerimi so poleg zelenjave tudi
sadike dišavnic in cvetnic. Višek pridelane zelenjave vložijo v kis in jo predelujejo v domačo začimbno mešanico,
izdelujejo ajvar, mezgo, pesto, namaze,
pa marmelade, kompote, sirupe in
podobne dobrote, ki so nepogrešljive v
vsaki ozimnici, zato so tudi uporabno,
okusno in pristno lokalno darilo. Zelenjavni asortima Vrtnarstva in kmetijstva
Imperl vam bo brez dvoma vzdražil
brbončice.
Samo pomislite na nenavadne sadne
mešanice, sladek krompir in domače
čili omake, ki so pravi unikati!

Florjan 217
3325 Šoštanj
46.385874
15.030339

Hrastovec 36
3320 Velenje
46.387964
15.118806

Ljubitelji preprostih, a vrhunsko pripravljenih jedi iz krušnih peči ne smete
izpustiti obiska Turistične kmetije
Karničnik, znane po vzreji konjev in avtohtonega slovenskega krškopoljskega prašiča. Ta slovi po marmoriranem
mesu višje kakovosti, ki navdušuje
gurmane. Če želite domače in prijatelje presenetiti s pristnimi okusi
šaleškega podeželja, vas Karničnikova trgovina z najrazličnejšimi izvrstnimi suhomesnatimi izdelki ne bo razočarala.
Ko boste prispeli na kmetijo, vas bosta
prevzela mir in tišina, ki jo prekinjajo le
zvoki podeželja, čeprav boste od Velenja oddaljeni le nekaj kilometrov. Marko
in Matejka Karničnik vas bosta pogostila v stari sušilnici za hmelj, domiselno preurejeni v družabni prostor. Če
si želite bolj aktivnega oddiha, boste v
okolici kmetije našli veliko priložnosti
za pohodniška raziskovanja. Poleg vsega si lahko pri Karničnikih okrepite tudi
imunski sistem. Povprašajte jih po apiterapiji in spoznajte njene blagodejne
učinke.

Skorno 27
3327 Šmartno
ob Paki
46.361700
15.001055

Privoščite si razvajanje v apartmaju z jacuzzijem
in savno na prostem ob čudovitem razgledu na
Šaleško dolino.

031 793 720

Ko sta Aleš in Tatjana Poprask prevzela družinsko kmetijo na hribovitem
predelu med Šoštanjem in Šmartnim
ob Paki, sta želela obogatiti tradicionalno dejavnost z novimi izdelki in
dodatno ponudbo. Danes gospodarita na eni prvih ekoloških kmetij na
območju Šaleške doline. Kmetija Potočnik-Poprask se namreč že od leta
2003 ponaša z ekološkim certifikatom, ki potrjuje, da so njihovi sadni,
zeliščni in pekovski izdelki preverjeno vrhunske kakovosti iz zdravih
domačih sestavin.
Blagovna znamka Potočnik-Poprask
slovi po domačih piškotih neprekosljive kakovosti in pristnega porekla.
Izdelani so ročno v družinskem krogu.
Zanje Tatjana izbira najboljše sestavine
in jih skrbno uravnoteži. Iz doma pridelane pirine moke, ki jo sproti nameljeta sinova, peče trajne piškote z lešniki
in čokolado, pirine veganske žemlje,
kvašen kruh in še mnoge dobrote, ki
navdušujejo gurmane. Poiščite njihove
izdelke v okoliških butičnih trgovinah
ali se napovejte na obisk.

kmetija.karnicnik@gmail.com

Pridelujejo tudi odlične sokove, sirupe,
marmelade in druge dobrote iz sadja in zelišč.

031 318 042

tatjana.stancar@gmail.com
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Če bi radi združili športne aktivnosti,
igro, okusen obed, sprostitev ob razgledu in dober spanec na podeželskem
zraku, obiščite Turistično kmetijo
Tuševo. Leži med pašniki sredi gozda
ob planinski poti, ki vodi iz Velenja na
Gonžarjevo peč in naprej na Radojč, na
Paški Kozjak ali na Dobrno. Ponaša se
z osončeno lego in prostranim razgledom na Šaleško dolino.

Kmetija Tuševo nosi znak kolesarjem prijazna
kmetija. Izposodite si kolo in raziščete okolico,
polno prijetnih kotičkov v naravi.

041 636 613

Lopatnik 11
3320 Velenje
46.360149
15.158580

Uroš Drev z družino vam lahko razkaže
domačijo in predstavi vzrejo živali ter
obdelovanje zemlje in gozda. Otroci
bodo ob spoznavanju domačih živali
zagotovo uživali. Zaposlila jih bodo tudi
igrala na zelenici pred hišo, medtem
ko boste vi na terasi z razgledom pili
izbrano pijačo ali pa se jim pridružili pri
igrah z žogo na igrišču. Lakoto si boste
lahko potešili s tipičnimi podeželskimi
jedmi iz domačih sestavin, med katerimi so najbolj ponosni na gobovo juho
z domačim kruhom ali ajdovimi žganci in jabolčni zavitek. Za počitek pa
povprašajte po namestitvah v sobah s
kmečkim pridihom.

tusevo@siol.net

Skubeer piva z aromami in barvami
interpretirajo lokalne zgodbe.

Primož Škruba in Aleksander Stankovič piva ne pijeta zgolj za žejo, temveč
zaradi izkušnje, ki jo iščeta v pestrem
izboru okusov. Pila sta že marsikatero
pivo iz različnih koncev sveta, raziskovala pa sta predvsem svet tekstur in
okusov pšeničnih piv. Ker jima je na trgovskih policah kmalu zmanjkalo piv
za širjenje njunih gurmanskih obzorij,
sta se odločila, da bosta zvarila svoje
pivo. Garažno pivovarjenje se je prevesilo v butično pivovarno Skubeer,
ki danes vari različice indian pale ale,
pale ale in stout piva.
Stout pivo 1st Hajer s kompleksnim
okusom po kavi in karameli s pridihom
temne čokolade ter svetlo rjavo barvo, ki pripoveduje o močnih kopačih
v temnih rudniških rovih, je le eno od
njunih piv. Prileže se poznim zajtrkom,
hkrati pa je odličen za zimske večere.
Vzemite si čas za degustacijo, prisluhnite zgodbam piva in razveselite
domače z jagodnim izborom izdelkov
šaleške kraft pivovarne.

031 820 217, 041 370 597
info@skubeer-brewing.com

www.skubeer-brewing.com

Kajuhova cesta 12 a
3325 Šoštanj
46.378975
15.051519

»Poglej globoko v naravo in vse boš razumel bolje.«
Albert Einstein

Bele Vode 37
3325 Šoštanj
46.413296
14.900133

Krepčilne kmečke jedi se najbolj
priležejo po aktivnostih v naravi. Tega
se še kako zavedajo na Planinskem
domu Smrekovec, kjer nudijo preproste jedi na žlico, žgance, štruklje,
zavitke z jabolki in jedi z gozdnimi
plodovi. Ljubitelji planinarjenja boste
navdušeni tudi nad namestitvami.
Peš ali s kolesom je vzpon na ugasli
ognjenik Smrekovec iz različnih smeri
doživetje, v katerem bo cela družina
združila prijetno s koristnim. Smrekovec je tudi odlično izhodišče za kolesarske ali pohodniške izlete na Golte,
Raduho, Sleme, Uršljo goro in druge
destinacije, ki obetajo tako strme vzpone kot vrtoglave spuste.
Področje Smrekovca je tudi del območja Natura 2000. Ko boste v gozdovih Šaleške doline, mislite tudi na
živali, ki v njih bivajo, pomagajte ohranjati rastlinske vrste in čisto okolje.

Smrekovec je najvišji vrh Šaleške doline
in območje, na katerem živi divji petelin –
v južni Evropi zavarovana živalska vrsta.

03 58 41 588, 041 785 698
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Pot do domačije Lamperček vodi
skozi tipično Slovensko podeželsko
naselje, v katerem sobivata tradicionalni kmečki in predmestni način
življenja. Pripelje do prenovljene, a
še vedno prvobitne kmetije, kjer se
stikata tradicija več generacij in sodobni pristopi. Domačija Lamperček
je znana po 13 hektarjev veliki obori
z okoli 130 jeleni, damjaki in mufloni.

Na raziskovanje okolice po Biserčkovi poti se
boste lahko podali tudi s kolesom, izposojenim
pri Lamperčku.

Črnova 1
3320 Velenje
46.336494
15.199457

V vsakem kotičku dvorišča boste našli
starinsko orodje, razne kmečke naprave
in pripomočke, ki pričajo o življenju
in delu v preteklem stoletju. Tik pred
vstopom v staro hišo s sobo lovskih
trofej se odpira pogled na ruševine
Kačjega gradu. Če ste sami ali v večji
družbi, na oddihu ali na praznovanju
– pri Lamperčku boste doživeli pristno naravo, obljublja gospodar Tomaž
Drev. Okušali boste domače divjačinske salame, sadne sokove, likerje in ob
tem opazovali čredo jelenov. Lahko jih
boste nahranili in pobožali, kar bo izjemno doživetje za vse družinske člane.

03 589 01 04, 031 318 101
tomaz.drev@siol.net
www.domacija-lampercek.si

Podeželje Šaleške doline vas bo zagotovo očaralo z gostoljubnimi ljudmi, okusno kulinariko, raznolikimi
doživetji kot tudi z lepotami narave.
Ena izmed njenih najbolj zanimivih
kreacij je Velunja peč – naravni most.
Pot do njega vas bo vodila skozi gozd,
v katerem se boste naužili svežega zraka. Približno deset metrov visok most
je iz žive skale izklesala voda in ustvarila tudi štiri kraške jame, globoke od
enajst do trideset metrov. Pod mostom
se potok prelije skozi dva več metrov
visoka slapova.

Ljudsko izročilo pravi, da se v izviru vode,
ki je menda zdravilna, kopajo vile.

Foto: Matej Vranič
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Paka pri Velenju 27
3320 Velenje
46.367436
15.152362

Cesta na jezero 7 b
3320 Velenje
46.373701
15.103663

Škalsko jezero, njegove travnate
brežine, gozdnato hribovje, labodi na
gladini in konji na nasprotnem bregu
– pogled s terase Ribiškega doma vas
bo očaral. Kuhinja Ribiškega doma
vabi z ribjimi in klasičnimi jedmi,
prigrizki, sladicami, toplimi napitki
in hladnimi pijačami – vsem, kar se
prileže po sprehodu, teku ali kolesarjenju okrog jezera, ribarjenju ali le ob
sproščenem posedanju v zavetju narave. Zastekljeni del terase nudi zavetje pred vetrom in sprejme tudi večje
družbe. Otroci pa se lahko zabavajo
na otroškem igrišču.

Če ste navdušeni nad ribolovom, ne smete izpustiti
obiska Škalskega jezera, ki je fantastično okolje za
športni ribolov, aktivno preživljanje prostega časa
ali lenobno uživanje v naravi.

Dovolilnice za ribolov lahko kupite pri
Ribiški družini Velenje v prostorih Ribiškega doma. Z beličarjenjem, muharjenjem, talnim ribolovom ali vijačenjem boste lahko lovili klene, krape, ostriže, smuče, some, ščuke in druge ribe.

040 648 711

Cankarjeva 22
3325 Šoštanj
46.377154
15.054230

jernej.sporin@gmail.com

www. ribiski-dom-velenje.si

Ob najglobljem slovenskem jezeru je oaza vrhunske kave, osvežilnih
domačih napitkov, kreativnih čajnih
mešanic, gurmanskih burgerjev, ribjih
jedi, ledenih sladic in preko trideset
butičnih piv različnih vrst – okrepčevalnica Na ribiški, kjer čas teče drugače.
Vabi s teraso, na kateri se lahko bodisi
predajate sončnim žarkom bodisi se
umaknete v hlad dreves, ki rastejo ob
Družmirskem (Šoštanjskem) jezeru.
Zimsko idilo jezera in okolice pa lahko
opazujete iz zimskega vrta.
Na Ribiški vas bo postregel Boris Ciglar,
ki je sam navdušen gurman. Uživa v
pripravi kave. Če bi radi spili kavo, kakršne ne morete nikjer drugje, naročite
kavo presenečenja. Barist, ki je z mednarodnega tekmovanja v pripravi kave
prinesel že dve zlati priznanji, vam jo
bo pripravil po trenutnem navdihu, pri
tem pa ustvarjalnost združil z znanjem.
S svojimi kreacijami ne le sledi trendom, pač pa jih postavlja. Enako velja
za burgerje iz suhozorjenega govejega
mesa, za katere je razvil lastno omako,
ki je očarala prve pokuševalce in bo zagotovo tudi vas.

Tu ima prostore Ribiška družina Paka Šoštanj, pri
kateri lahko kupite ribolovne dovolilnice za revirje
potok Bečovnica, Toplica, Velunja ter reka Paka in
Šoštanjsko jezero.

03 891 18 60, 040 897 984

ciglarboris@gmail.com
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»Daj vsakemu dnevu priložnost, da bo najlepši v tvojem življenju.«
Mark Twain

Vsak ima vsaj en dober razlog za
počitnice na podeželju. Tisti, ki ne
iščete le umika v naravo, domače
hrane in sprostitve za telo, ampak tudi
priložnosti za duhovno rast, boste pravo zatočišče pred stresnim vsakdanjikom našli na Veduni. Tam sta Gordana
in Chris Biles uresničila svoje sanje
– prenovila sta staro hribovsko kmetijo, ji dogradila fascinanten steklenjak,
naravni bazen in ognjišče, zasnovala razne aktivnosti, tako pa ustvarila
popolno okolje za celostno sprostitev
in povratek k sebi.

Veduna – kjer se zemlja in zrak, voda in ogenj,
telo in duh združijo v zanesljivo ravnovesje.

070 151 514 (ang)
hello@vedunaretreats.com

www.vedunaretreats.com

Veduna nudi udobne namestitve v harmoniji naravnih materialov. Organsko
pridelano hrano in zeliščne napitke.
Spektakularen razgled na obzorje, ki se
razteza od Pohorja do Alp. Delavnice
joge, meditacije, umetniškega ustvarjanja. Izobraževanja za spodbujanje
zdravega, trajnostnega načina življenja.
Gordana s pomočjo entuziastov ustvarja skupnost, ki ljudem pomaga rasti in
vzpostavljati pristen stik s sabo, drugimi in naravo. Nudijo umik, počitek,
obnovo energije in podporo pri premagovanju življenjskih izzivov ter razvijanju svojih potencialov.

Lopatnik 4
3320 Velenje
46.352643
15.174183

»Tudi prijateljstvo ima svoje meje – nebo.«

Linda McFarlane

Dobrič 1
3313 Polzela
46.305432
15.076246

Za vse, ki si želijo pristne kmečke izkušnje, a se ne želijo odpovedati luksuzu, je pravi naslov Lavender Hill
– v očarljiv resort preurejena stara
domačija na posestvu, odmaknjenem od vsakršnega vrveža. Ko je Dejan Glavnik iskal posestvo za razvoj
turistične dejavnosti, je v ruševinah
kmetije iz 19. stoletja videl priložnost,
ki jo je izkoristil bolje, kot si lahko
predstavljate. Kmečko hišo in gospodarsko poslopje je domiselno prenovil
z izjemnim občutkom za ohranjanje
etnografske in kulturne dediščine.
Restavriral je uporabne lesene dele
stavb in jih na novo vdelal v sodobno,
a starinsko opremljene prostore in
okolico hiše. Pogled od zunaj spominja na prababičino rojstno domačijo,
od znotraj pa na podeželsko vilo.
Bivanje v apartmajih, opremljenih z različnimi vrstami lesa, sproščanje ob ribniku, v bazenu, wellnessu, na terasi ali ob
ognjišču, uživanje na kmetiji pridelane
hrane, opazovanje črede ovac in jate
kokoši, poslušanje šelestenja sadnih
dreves, slikovita podeželska pokrajina …
Lavender Hilla ne boste zlahka pozabili.

Sivko (lavando) je v okolici današnjega eko
resorta zasadila že italijanska družina, ki je
bila prva lastnica kmetije.

031 855 595

dejan.glavnik@gmail.com

www.lavenderhill.si
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Če vas zanimajo starine, še posebno kolesa in motocikli, vas bo obisk
zbirke starin Blažiš navdušil bolj, kot
si mislite. Peter Habe je namreč svoj
dom spremenil v razstavišče najrazličnejših starin, ki jih zbira že od
otroštva. Okolica njegove hiše vabi k
raziskovanju kotičkov, v katere je Peter postavil drobce iz zgodovine in
obiskovalcem zagotovil vznemirljivo
potovanje v času.

V zbirki si lahko ogledate šiviljsko, trgovsko,
gasilsko, vojaško, mlinarsko, mlekarsko in še
marsikatero drugo obrtniško kolo.

031 771 312

Lokovina 30
3204 Dobrna
46.334720
15.205156

Ob ogledu različnih modelov motorjev
in motoristične opreme boste spoznavali tehnološki razvoj motociklizma.
Presenetilo vas bo, da so potujoči obrtniki nekdaj znali spraviti celo delavnico
kar na kolo. Zanimivi so tudi ostanki
razbitin vojaškega letala, ki je med drugo svetovno vojno strmoglavilo v bližini. Osupljiva je zbirka vojaških predmetov in drugih drobnih starin. In ko
boste mislili, da ste videli že vse, vas bo
očaral še prostor ob ribniku za druženje večjih skupin, kjer se bo raziskovanje
zgodovine nadaljevalo.

habe.peter@gmail.com

Bivanje v intimi narave in prijetni družbi
preprostih podeželskih ljudi vas bo napolnilo
s pozitivno energijo.

Družina Kozman se je z ekološkim
kmetovanjem začela ukvarjati, da bi
ljudem ponudila zdrave pridelke. Najrazličnejše pirine, pšenične, ajdove,
ržene izdelke, krušno pecivo brez
kvasa, marmelade, sokove in druge
domače dobrote že več let krasi
ekološki certifikat. Izdelke Ekološke
kmetije Kozman boste našli na okoliških tržnicah in v butičnih trgovinah,
a je najbolje, da kmetijo obiščete sami
ter na licu mesta pregledate pestro
ponudbo slastnih grižljajev.
Če se vam bo čas pri Kozmanovih ustavil, vas bodo z veseljem namestili v
eni izmed njihovih lesenih glamping
hišic. Očarljivo preprosto opremljene
hišice vam bodo omogočile izkušnjo
kampiranja v naravi, a vas bodo hkrati
razvajale z udobjem. Prebudili se boste
v pristno kmečko jutro z razgledom na
pašnik, mešane gozdove, polja s pridelki in kmetije, posejane po zeleni dolini.

051 647 716, 031 859 002
janez.kozman@gmail.com

www.eko-kmetija.eu

Podkraj 4
3320 Velenje
46.327390
15.145519

