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» ENA ČEŠPA EN GLAŽIČ!«
… modrujejo možaki, ko v zimskem času posedajo ob bakrenih kotlih in kuhajo brkinski slivovec.

Brkini …, valovita pokrajina z neštetimi obrazi. Razigrana
spomladi, prijazno lagodna poleti, zasanjana v jesenskih
meglicah in čudno spokojna pozimi. V vseh svojih odtenkih
pa kot malo odmaknjena od vsakdanjega sveta, kjer se nam
neprestano nekam mudi in kjer nenehno hlepimo po nečem
…; po čem že? Nekje na poti med eno in drugo gručasto
vasjo se zazdi, da čas teče bolj počasi in da nekatere silno pomembne reči mogoče le niso tako pomembne. In ko z
vrha slemena s pogledom slediš kanji, ki neslišno drsi nekam
v brezkončnost, se vate naselita mir in mehkoba pokrajine
pred tabo.
V ta svet vas vabimo, med ljudi, ki že stoletja živijo tukaj.
Samotni in gostoljubni, radoživi in melanholični, iskrivo hudomušni in modri, včasih skriti za navidezno trdoto. Kot pokrajina, kjer živijo.

1 Brkinski sadni okoliš
Brkini so poznani po pridelavi kakovostnega sadja, predvsem
jabolk in češpelj, ter po brkinskem slivovcu.
Geografsko obsegajo hribovito območje, ki leži na ozemlju
štirih občin: Divače, Hrpelj - Kozine, Ilirske Bistrice in Pivke.
Poleg hribovitega sveta pa k brkinskemu sadnemu okolišu sodijo tudi dolina reke Reke, Vremska dolina s košanskim podoljem na severovzhodu, divaški in kozinski kras na severo- in
jugozahodu ter območje Čičarije. Območje leži na nadmorski
višini 400–750 m.

Na podnebje v Brkinih odločilno vpliva lega pokrajine na prehodu med mediteranskim svetom in celinskim delom Slovenije.
Prehodnost podnebja se kaže v temperaturnih razmerah, padavinskemu režimu, značilni vetrovnosti, kar vse ugodno vpliva
na kakovost sadja. Gričevnat svet Brkinov je zgrajen iz fliša in je
za sadjarstvo najpomembnejši, medtem ko kraški del brkinskega sadnega okoliša tvori apnenec. Za Brkine so značilne tudi
številne slepe doline, ki nastajajo na meji fliša in apnenca.

2 Sadjarstvo v Brkinih nekdaj…
Prvi zametki sadjarstva v Brkinih so znani šele proti koncu
18. stoletja. Pridelovanje sadja so pospeševali umni sadjarji,
predvsem učitelji in župniki. Zanimivo je, da so v severnem
delu Brkinov prevladala jabolka šele proti koncu 19. stoletja.
Po zaslugi družine Dujc iz Zavrhka in družine Dekleva – Žagarjevih iz Buj je med letoma 1885 in 1890 na razstavah v Parizu
in na Dunaju brkinsko jabolko in češpljo lahko občudovala
vsa evropska smetana.
Drugi sadni izbor za Notranjsko (Brkine in Vipavsko dolino) je leta 1910
pripravil strokovni učitelj
sadjarstva Gustav Pirc.
Čez dve leti je v Trnovem
domačin Anton Žnidaršič
organiziral sadno razstavo, na kateri so dokončno izbrali preizkušene,
rodovitne in za trgovino
primerne sorte. Na naslednji razstavi, leta 1913, ki
jo je na Premu organiziral
Anton Grahor, so se odločili za širjenje baumanove renete, kanadke,
belfleura, zimskega tafeljčka in mošanclja.
Pred prvo svetovno vojno zasajeni sadovnjaki so med obema
vojnama polno rodili. V Brkinih so pridelovali presna jabolka in
slive, ki so jih prodajali v Trst in na Reko. Ponujali so tudi suho
sadje (prunele, krhlje, ki so jih imenovali brkinske fige) in žganje. Zelo znan in dragocen je bil več let star brkinski slivovec.
Kar vprašajte starejše Brkince … Spomnili se bodo, kako so
zgodaj zjutraj vpregli konje in na s slamo obložene lojtrne vozove naložili jabolka. Na tržnico v Trstu ali na Reki so morali
priti zarana. Pa kaj bi - dostikrat so jih meščanske gospodinje
pričakale že ob cesti in voz je bil kmalu prazen. Dober glas
seže v deveto vas, pa tudi do Trsta in Reke.
Po pričevanju starejših brkinskih sadjarjev so brkinska jabolka in češplje prodajali tudi na Dunaj, v Pariz, London …

Po drugi svetovni vojni so z večjimi obnovami pričeli v letu
1952, ko je Kmetijska zadruga v Ilirski Bistrici s sredstvi za
poravnavo škode zaradi snega in žleda zasadila prve nasade
na Komeščini. V šestdesetih letih so sadovnjaki prešli v polno rodnost in dosegli zadovoljive ekonomske rezultate. To
je vzbudilo zanimanje za sadjarstvo, vendar pa se pridelava
sadja v tem obdobju ni razmahnila.

Naslednji poskusi oživitve sadjarstva so se pričeli po letu
1970, ko so posamezni sadjarji, v sodelovanju s Kmetijskim
inštitutom in domačo Kmetijsko zadrugo, zasadili prva drevesa na šibkejših podlagah na različnih lokacijah v Vremski
dolini.
Rezultati so spodbudili razvoj sadjarstva na različnih ustreznih legah v Brkinih.

3 … in danes
V brkinskem sadnem okolišu se s sadjarstvom ukvarja okoli
120 sadjarjev. Skupaj imajo zasajenih 153 ha sadovnjakov jablan, hrušk, češpelj, lesk, višenj, breskev in češenj. Glavnina
sadjarskih kmetij ima od 0,5 do 3 ha nasada jablan, le nekaj
kmetij ima nad 3 ha sadovnjaka jablan.
Na 140 ha jablanovih nasadov je skupaj posajenih okoli 266
tisoč dreves, od tega predstavlja največji delež sorta idared,
sledijo ji jonagold, zlati delišes, elstar, gala, gloster, braeburn,
mutsu, melrose in druge novejše sorte.

Poleg plantažnih sadovnjakov jablan pa najdemo v Brkinih še
številne travniške nasade in posamične vrste sadnega drevja,
ki so bile posajene v brežine ob njivah. Po statističnih ocenah
je tako v Brkinih še približno 70 000 češpelj, 50 000 jablan,
6500 hrušk, 6200 češenj in 5270 orehov.

Včasih je skoraj vsaka kmetija v Brkinih kuhala žganje, sušila
sadje (jabolka, slive, hruške) in izdelovala domač jabolčni kis.
Danes ponovno vse več kmetij predeluje sadje, tako da lahko
dobite pri nas odličen jabolčni sok, jabolčni kis, suho sadje
in sadna žganja.

DRUŠTVO BRKINSKIH SADJARJEV
Z oživitvijo sadjarstva v devetdesetih letih se je pojavila tudi zamisel o povezovanju sadjarjev iz Brkinov in okolice. Predvsem
na bistriškem območju smo lahko sadjarji le preko društva pridobili nekatere finančne podpore za obnovo sadovnjakov.
Društvo brkinskih sadjarjev je bilo ustanovljeno leta 1991 z
namenom povezovanja sadjarjev z območja Brkinov. V društvo je včlanjenih okoli 100 sadjarjev, ki imajo sadovnjake v
občinah Ilirska Bistrica, Hrpelje – Kozina, Divača in Pivka.
Člani društva s pomočjo Kmetijske svetovalne službe pri KGZ
Nova Gorica skrbimo za izobraževanje ter prenos izkušenj,
znanja in informacij svojim članom in tudi ostalim ljubiteljem
sadjarstva. V ta namen organiziramo strokovna predavanja,
prikaze, tečaje in ekskurzije po Sloveniji in v tujini. Sodelujemo in organiziramo sadjarske razstave in prireditve ter si
prizadevamo za skupen nastop sadjarjev na trgu.
Glede na to, da je v Brkinih vse več obiskovalcev in naključnih
turistov, smo se člani Društva brkinskih sadjarjev s pomočjo
Kmetijske svetovalne službe odločili za označitev Brkinske
sadne ceste.Vsaj teoretično imamo brkinski sadjarji zaradi
prehodne lege in bližine večjih središč ugodno tržno pozicijo
napram ostalim regijam. To se pozna v že dosedanjem visokem deležu neposredne prodaje na domu.

4 Sadje za zdravje in dobro počutje
Jabolko je bogat vir vitaminov, naravnih sladkorjev, organskih
kislin, pektinov, taninov in mineralnih snovi. Ne pozabimo, da
je največ vitaminov in drugih koristnih snovi v jabolčni koži!
Jabolka so zaradi zdravilnosti cenili že v starem veku. Uživanje
jabolk, jabolčnega soka in jabolčnega kisa se že tradicionalno priporoča kot sredstvo za učinkovito zaščito in krepitev
splošne odpornosti organizma. V tradicionalni medicini so
jabolka pogosto imenovali ”metla za telo”, saj njegove sestavine pomagajo čistiti naš organizem ter hkrati preprečujejo in
odpravljajo zaprtje. Posebej dragoceni so jabolčni pektini, ki
ščitijo prizadete sluznice prebavil in blažijo vnetja. Pozitivno
vplivajo na znižanje holesterola in vežejo nase strupene snovi
v prebavilih. Naribana jabolka (najbolje še ne povsem zrela),
ki jih pustimo nekaj časa na zraku, so uspešno zdravilo proti
driski. Lahko trdimo, da je jabolko enkratno naravno sredstvo za urejanje prebave. Jabolk ne jejmo mrzlih in jih vedno
dobro prežvečimo, pa ne bo očitkov o težavah s prebavljivostjo. Presna, rahlo
pogreta jabolčna
kaša je eno najlaže prebavljivih živil
sploh. Ker so jabolka tako zdravilna, je priporočljivo, da jih pojemo
na leto najmanj 40
kilogramov.
Sušeno sadje - sušje, sušina, rznji, ržnji, krhli so bili v dolgih
zimskih večerih vir prehranjevanja in za priboljšek. Iz sušenega sadja so kuhali tudi kompot – sešivko - reznjico. Manjše količine sadja so posušili v krušni peči, na štedilniku, v
rolu ali pa na soncu. Večje količine sadja so sušili v pečinah,
pečnicah, ki jih je imela
vsaka kmetija. Naravno
sušeno sadje je imelo vonj
po dimu. Krhlji iz jesenskih
sort jabolk imajo ugodno
razmerje med sladkorji in
kislinami, zato so posebno
vabljivega okusa.

Sušeno sadje zlasti prunele – sušene olupljene češpe so
prodajali širom Evrope. Prunele so s svojo kakovostjo prispevale k promociji brkinskega sadjarstva. Izdelovali so jih še
okrog leta 1925.
Suhi krhlji so zanimivo tržno blago. Usmeritev v sodobno sušenje sadja je prava poslovna odločitev.
Jabolčnik - jabolka so strli v mošt, ki je pozneje v sodih prevrel v vino jabolčnik. V novejšem času se je razširila pridelava
jabolčnega soka, ki mu s pomočjo pasterizacije zagotavljajo obstojnost. Izdelava kakovostnega naravnega jabolčnega
soka je prednost brkinskega sadjarstva. Jabolčni sok odlikuje
ugoden kislinski sestav, aminokisline, fenoli, minerali, voski,
organske ter anorganske spojine. Zaradi naštetih sestavin
deluje jabolčni sok ugodno na zdravje. Teksturo jabolčnemu
soku dajejo predvsem pektin, celuloza, voski in raztopljeni
sladkorji. Pri okusu imajo največjo vlogo jabolčna kislina,
glukoza in fruktoza. Na vonj ugodno vplivajo številne hlapne
komponente.
Jabolčni kis je bogat z mnogimi hranilnimi snovmi iz jabolk,
poleg tega pa vsebuje tudi spojine, ki nastanejo med samo
izdelavo kisa. Že Hipokrat, ki velja za očeta medicine, je leta
400 pr. n. št. svoje bolnike zdravil s kisom. Ta naravni uničevalec mikrobov je postal eno prvih »zdravil«. Jabolčni kis
naj bi pomagal pri preprečevanju artritisa, lajšal naj bi prebavo in preprečeval možnost obolenja za rakom, zdravil naj
bi vnetja in varoval spomin, spodbujal presnovo maščob in s
tem porabo energije, ki jo naše telo hrani v obliki maščobnih
oblog. Danes je jabolčni kis pogosto omenjan kot učinkovito
prehransko dopolnilo zdrave in uravnotežene vsakodnevne
prehrane.
Segret jabolčni kis daje jedem posebno mikavnost in iz njih
izvablja polnost okusa in arome.
JABOLČNI DAN, nasvet za čistilno dieto z jabolki:
Zajtrk: kozarec jabolčnega soka iz svežih jabolk,
		 sok polovice limone.
Kosilo: čaj iz jabolčnih olupkov, oslajen z medom.
Večerja: tri kuhana ali pečena jabolka, oslajena z medom.

Slive so iz Azije v Grčijo
prinesli vojaki Aleksandra Velikega. Rimljani so
imeli že urejene nasade
sliv in so že znali ceniti
njene zdravilne lastnosti. O tem pričajo verzi
slovitega pesnika Marciala, ki bi jih lahko prevedli takole: »Slive uživaj
v trhli nadležni starosti,
ker zmehčajo trdo napeti trebuh.« Slive imajo blago odvajalni učinek tako presne, suhe ali kuhane. Posebno kuhane
slive poleg tega pomagajo pri odporu do jedi in spodbujajo
tek. Zelo znano je slivovo žganje, ki ga v Brkinih imenujemo
»slivovec«. V zmernih količinah greje in pospešuje prebavo.
Skodelica vročega zeliščnega čaja s šilcem slivovca je veljala
za zdravilno, posebej v času, ko razsaja gripa in druge viroze.
Težave z napenjanjem pri uživanju presnih sliv so posledica
prevelikih zaužitih količin teh slastnih plodov!
Brkinski slivovec - Žganje z zaščitenim geografskim
poreklom

Brkini so že od nekdaj
znani po svojem Brkinskem slivovcu. Žganje,
ki sodi med prvovrstno
domače žganje, je pridobljeno iz domačih brkinskih češpelj. Razgibanost
terena, prisojne lege in
cirkulacija zraka odločilno vpliva na kakovost češpovih plodov. Posebnost pri predelavi
Brkinskega slivovca je brkinski kotel, saj ima več kot 150-letno
tradicijo. Drozgo pripravijo iz skrbno odbranih zdravih češpovih plodov. Med fermentacijo češpove drozge poteka alkoholno

vrenje ob pomoči selekcioniranih kvasovk. Kot v preteklosti se
Brkinci lahko tudi danes pohvalijo s kakovostnim Brkinskim slivovcem. Predpisan tehnološki postopek daje slivovcu značilne
senzorične lastnosti glede okusa, vonja, barve in bistrosti. Prepoznavna cvetlica in kakovost se s staranjem še povečata.
Avtohtona češplja daje Brkinskemu slivovcu, ki je od leta
2003 zaščiteno z geografsko označbo, vabljiv in nežen sadni
okus ter aromo.
Kraški brinjevec - Žganje z zaščitenim geografskim
poreklom

Brkine obdaja kraški svet. Obrobne
vasi stojijo tako na
flišnem – brdnem
terenu kot na kraškem terenu. Domačini so izkoristili to
priložnost in skupaj s
Kraševci kuhajo brinjevec. Brinjevec spada med kakovostna
žganja in se uporablja v zdravilne namene. Zaradi njegove
posebnosti in tradicije pridelave smo leta 2003 dosegli, da je
tudi Kraški brinjevec zaščiten z geografsko označbo, s katero
so določeni pogoji za njegovo pripravo. Alkoholno vrenje oz.
fermentacija stisnjenih brinjevih jagod poteka približno tri tedne, nato sledi dvakratna destilacija. Z natančno destilacijo
dobimo brinjevec in brinjevo olje. Za to žganje je značilno,
da dobi svojo prepoznavno cvetico, prijeten, harmoničen in
poln okus šele po šestmesečnem zorenju.
Zdravilno je tudi brinjevo olje, ki se uporablja pri kožnih boleznih, pri prehladu pa se priporoča kot sredstvo za inhalacijo.
Skratka, pomaga pri marsikateri težavi.

5 Še nekaj receptov za
sladkosnede

Jabolčni štrudelj
Za jabolčni štrudelj zamesimo vlečeno testo iz 25 dkg moke,
1,5 dl mlačne vode, soli, dveh žlic olja in žličke limoninega
soka.
Testo gnetemo toliko časa, da se začno delati mehurčki in se
loči od sklede. Biti mora mehko. Nato ga namažemo z oljem,
pokrijemo s skledo in pustimo počivati najmanj pol ure.
Med tem časom napravimo nadev. Vzamemo 1 kg jabolk, jih
olupimo in naribamo, dodamo 15 dkg sladkorja, 5 žlic prepraženih drobtin, pest rozin ali mletih orehov.
Spočito testo razvaljamo po prtu, potresemo z moko, namažemo z oljem in razvlečemo.
Do polovice ga posujemo s pripravljenim nadevom, drugo
polovico namažemo z raztopljenim maslom. Zvijemo v tanko
štruco s pomočjo prta. Zavitek položimo v naoljen pekač. Po
vrhu ga namažemo z raztopljenim maslom.
Pečemo pri 200 °C 40 minut. Pečenega in malo ohlajenega
posujemo s sladkorjem v prahu.
Jabolčni štrudelj lahko naredimo tudi iz kvašenega testa.
Jabolčna čežana
Vzamemo 1 kg jabolk, jih operemo, očistimo in zrežemo na
manjše koščke. V kozici jih dušimo na 10 dkg masla, po potrebi dolijemo jabolčni sok ali vodo. Dušena ohladimo, prepasiramo, dodamo 12 dkg sladkorja in malo cimeta.
Postrežemo lahko s stepeno sladko smetano.

Pečena jabolka z orehi
Potrebujemo: 8 jabolk, 10 dkg orehov, 2 žlici medu, malo rozin, maslo in sladkor.
S posebnim nožem izdolbemo s spodnje strani jabolčno
sredico s peškami. Orehe zmeljemo, jim primešamo med in
rozine ter s to zmesjo napolnimo izdolbena jabolka. Jabolka
naložimo v pekač, premazan z maslom. Potresemo jih s sladkorjem in pečemo 15 minut pri 200 °C.
Nadev za pečena jabolka lahko izbiraš po okusu…
Pohane rezine jabolk so
zelo slastne in sočne so. Za
pohanje narežemo jabolka
na centimeter debele rezine. Stepemo jajca, dodamo
sladkor, zrno soli in malo
moke. Rezine pomočimo v
pripravljeno maso in cvremo
na olju do lepe zlato rumene
barve, nakar jih posujemo s sladkorjem.
Kompot iz jabolk
Potrebujemo: 5 jabolk, 10 žlic sladkorja, limonino lupino,
malo cimeta in 5 klinčkov.
Jabolka olupimo, narežemo na krhlje, odstranimo peščice in
damo kuhat v vrelo vodo. Med kuhanjem dodamo sladkor,
limonino lupino, klinčke in na koncu kuhanja še cimet. Kompot kuhamo približno 15 minut.
Marmelada predstavlja zanimivo tržno ponudbo brkinskih
sadnih dobrot. Češpovo marmelado pripravimo iz zrelih izkoščičenih plodov. Po starem so marmelado naredili z olupki
vred. Neolupljene kuhane češpe zmiksamo s paličnim mešalnikom, zato olupki v marmeladi niso zaznavni. Tako pripravljena marmelada je boljša, saj vsebuje vse aromatične snovi,
ki jih vsebuje olupek. Edini dodatek je sladkor in sicer 2,5
kg na 10 kg češp. Počasno kuhanje traja okrog 5 ur. Mešano
marmelado pripravimo iz češp in jabolk. Na 10 kg češp dodajo 1 -2 kg olupljenih in narezanih jabolk. Jabolka prispevajo k
polnosti vonja in okusa.

Češpovi njoki so postali
simbol Brkinov. Skuhamo jih
za posebne priložnosti.
Olupljen krompir skuhamo v
slani vodi, odcedimo in dvakrat pretlačimo. Testo zamesimo iz krompirja s polovico ostre in polovico mehke
moke. Testo zamesimo z oljem in jajci. Polovico jajc dodamo
celih, drugo polovico pa le rumenjake. Testo dvakrat premesimo zato so njoki rahli. Češpo posujemo s sladkorjem, jo
obdamo s primerno količino testa in s sukanjem v dlaneh
oblikujemo pravilne kroglice. Kuhamo jih v vreli vodi približno deset minut. Njoke posujemo s kruhovimi drobtinicami,
pripravljenimi na maslu s sladkorjem. Ob češpovih njokih ponudimo še pečene češpe.
Češpova pita
Testo zamesimo iz ostre moke, jajc, surovega masla ali margarine, dodamo sol in pecilni prašek. Testo miruje petnajst
minut, nato ga razvaljamo in damo v namaščen pekač. Na testo položimo tanko plast jabolčnih rezin. Rezine prekrijemo
z izkoščenimi olupljenimi in neolupljenimi češpami, kar daje
piti slasten okus in vabljiv videz.
Buhteljni
Potrebujemo fino kvašeno testo. Vzhajano testo damo na
pomokano desko, razvaljamo ga za prst debelo in ga razrežemo v štiri oglate ploščice. Na vsako damo v sredino malo
domače češpljeve marmelade. Stisnemo krpice od dveh nasprotnih strani, nato še od drugih dveh tako, da je stisnjena
stran v sredi. Vsakega pomočimo po eni strani z raztopljenim
maslom in jih polagamo na pomazan pekač tako, da se s
posamezno stranjo tišče drug drugega. Gotove postavimo
na toplo, da vzhajajo. Vzhajane pomažemo z mlekom ali raztepenim jajcem, nato jih v pečici počasi spečemo. Pečene
zložimo na krožnik in potresemo s sladkorjem.
Pa dober tek!

6 Kmetije se predstavijo
Na naslednjih straneh vam predstavljamo kmetije ob brkinski
sadni cesti. Našli boste podatke o tem, kje se kmetije nahajajo, kdaj jih lahko obiščete in kam pokličete. Pri vsaki kmetiji
smo napisali, kaj vam ponujajo, kakšne so njihove posebnosti in tudi kaj lahko zanimivega vidite v bližini.

Nekega dne, ki bo kot ustvarjen za potepanje, vzemite knjižico v roke in pot pod noge….

1

sadjarska

kmetija

pečar

Sadjarska kmetija Pečar, Prešnica 71, 6240 Kozina
tel.: 05 680 26 43, GSM: 031 666 894
 sadjarstvo.pecar@volja.net
Obisk: po dogovoru od
septembra do maja.
Na kmetiji se ukvarjajo s
pridelavo in predelavo jabolk.
Sadovnjak (3,4 ha), v katerem
pridelujejo jabolka različnih
sort, je oskrbovan po načelih
integrirane pridelave in se nahaja
v bližini vasi Beka. Na kmetiji
imajo urejeno tudi predelavo
sadja.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort (jonagold, idared,
mutsu, melrose, zlati delišes, gala, braeburn, fuji kiku, elstar ...),
jabolčni sok, jabolčni kis, žganje iz jabolk in jabolčni krhlji.
Zanimivosti: pešpot na Slavnik, kanjon Glinščice, grad
Socerb, kraški rob …

2

lučetovi

SILVO PEČAR, PREŠNICA 11, 6240 KOZINA
tel.: 05 680 12 28, GSM: 041 280 973
Obisk: po dogovoru od septembra do maja.
Na kmetiji pri Lučetovih
se ukvarjajo s pridelavo
svežih jabolk različnih
sort po načelih
integrirane pridelave
sadja. Jabolka hranijo v
lastni hladilnici.
Ponudba kmetije: sveža
jabolka različnih sort.
Zanimivosti: pešpot na Slavnik, kanjon Glinščice, grad
Socerb, kraški rob …

3

	Zvonko kovačič

Violica in Zvonko KOVAČIČ, Beka 1, 6240 Kozina
GSM: 040 262 070, 040 208 098
Obisk: po dogovoru.
Kmetija Kovačič je
sadjarska kmetija z
dolgoletno tradicijo.
Svoje nasade
oskrbujejo po načelih
integrirane pridelave
sadja. Pridelke
prodajajo na tržnici v
Kopru. Na kmetiji se
ukvarjajo tudi s predelavo sadja v sokove, kise, suho sadje in
žganje.
Ponudba kmetije: jabolka, hruške, češnje, češplje in breskve
ter suho sadje (jabolka, hruške, češplje), jabolčni sok, jabolčni
kis, jabolčno žganje in slivovec.
Zanimivosti: Ocizeljska jama, Blažev spodmol, Meletova jama,
Miškotova jama, kanjon Glinščice, grad Socerb, kraški rob …

4

	Kmetija bolčič

Rado BOLČIČ, Klanec 39, 6240 Kozina
tel.: 05 680 16 79, GSM: 040 343 778
Obisk: po dogovoru.
Jabolka pridelujejo na
3,5 ha sadovnjaka,
ki ga obdelujejo po
načelih integrirane
pridelave sadja.
Ponudba kmetije:
jabolka različnih sort.
Zanimivosti: kanjon Glinščice, grad Socerb, Sveta jama, stara
železnica za Trst

5

	Kmetija paliska

MIRKO PALISKA, BRKINSKA 8, 6240 KOZINA
tel.: 05 680 13 38, GSM: 041 336 275
Obisk: po dogovoru.
Jabolka pridelujejo na 5 ha
sadovnjaka, ki ga obdelujejo po
smernicah integrirane pridelave
sadja. Nasadi se nahajajo na različnih
lokacijah v Brkinih.
Ponudba kmetije: jabolka (gala,
elstar, jonagold, zlati delišes,
melrose, idared), ogled del v nasadu.
Zanimivosti: kanjon Glinščice, grad
Socerb, Sveta jama, stara tržaška
železnica, pešpot in kolesarska pot na Slavnik.

6

turistična kmetija pri damjanu

DAMJAN MARSIČ, s. p., SLOPE 6, 6240 KOZINA
tel.: 05 680 28 40, GSM: 041 753 218
Obisk: od četrtka do nedelje - po dogovoru.
Na turistični kmetiji Pri
Damjanu se ukvarjajo z
izletniškim in stacionarnim turizmom. Obdelujejo 10 ha kmetijskih zemljišč, od tega imajo 0,7
ha nasada jablan in 0,33
ha češenj, ostalo so njive, travniki in gozd. Sadje
pridelujejo po načelih integrirane pridelave. Poleg
tega se ukvarjajo še z rejo prašičev in sušenjem mesnin.
Ponudba kmetije: jabolka, češnje, izletniški in stacionarni
turizem, domače jedi, degustacija sadnih žganj.
Zanimivosti: Sv. Križ (668 m) z istoimensko cerkvijo, kanjon
Glinščice, grad Socerb, stara železnica za Trst …

7

segulinovi

ANGEL SEGULIN, SLOPE 26, 6240 KOZINA
tel.: 05 680 29 74
Obisk: po dogovoru.
Na kmetiji obdelujejo 8
ha kmetijskih zemljišč,
od tega je 0,8 ha nasada
jablan, ostalo so njive,
travniki, travniški nasadi in
gozd. V travniških nasadih
imajo zasajene jablane,
hruške, češnje, brkinske
češplje in orehe. Intenzivni nasad jablan obdelujejo po načelih
integrirane pridelave sadja.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort, sadje iz travniških nasadov (češplje, češnje, orehi, jabolka), ogled sadovnjaka.
Zanimivosti: vaška cerkev z razgledom na Slopensko polje,
Škocjanske jame, jama Dimnice, Vilenica, Lipica …

8

Turistična kmetija pri filetu

FRANC JELUŠIČ, SLOPE 20A, 6240 KOZINA
tel.: 05 680 20 16,  t.k.file@siol.net
Obisk: po dogovoru, za
večje skupine zaželena
predhodna najava.
Turistična kmetija Pri Filetu
se nahaja na nadmorski
višini 625 metrov.
Obdelujejo 8 ha kmetijskih
površin. Ukvarjajo se z žganjekuho, jahalnimi konji in ovčerejo.
Ponudba kmetije: oddajanje apartmajev in sob, domača hrana, šola jahanja, geografsko zaščiten brkinski slivovec in kraški
brinjevec.
Zanimivosti: Sv. Križ (668 m) z istoimensko cerkvijo in lepim
razgledom, kanjon Glinščice, grad Socerb, Škocjanske jame,
jama Dimnice, Vilenica in Kobilarna Lipica …

9

mihčetovi

MILAN RENKO, SLIVJE 14, 6242 MATERIJA
tel.: 05 687 41 75, GSM: 041 687 110
 milan.renko@gmail.com
Obisk: po dogovoru.
Jabolka pridelujejo na
1,2 ha sadovnjaka, ki ga
obdelujejo po načelih
integrirane pridelave sadja.
Obdelujejo še travniške
nasade jabolk in češpelj
brez uporabe škropiv, ter
travnike. Sadje prodajajo na tržnici v Kopru.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort (novejše in starejše
sorte), češplje, hruške, krompir, seno.
Zanimivosti: jama Dimnice, cerkev sv. Martina s protifašističnimi reliefi in freskami Toneta Kralja, Slivarski potok, ki ponikne v
Slivarskih ponikvah, prireditev Češpovi dnevi, Slavnik.

10

vencajevi

IGOR ŠIŠKOVIČ, SLIVJE 21, 6242 MATERIJA
GSM: 041 729 561, 031 384 235
 siskovic.slivje@gmail.com, e-stran: www.siskovic.si
Obisk: vsak dan po dogovoru.
Kmetija leži na nadmorski
višini 600 m. Obdelujejo 2 ha
intenzivnega sadovnjaka po
načelih integrirane pridelave
sadja, imajo še 1 ha travniškega
nasada jablan, češpelj in hrušk. Poleg tega obdelujejo še 2 ha
njiv, na katerih pridelujejo zelenjavo in poljščine.
Na kmetiji imajo registrirano predelavo sadja in zelenjave.
Ponudba kmetije: sadje iz integrirane pridelave: jabolka, češplje,
predelavo sadja: jabolčni sok, jabolčni in balzamični kis, likerji,
brkinski slivovec, kraški brinjevec, zelenjavo in kislo zelje.
Zanimivosti: jama Dimnice, cerkev sv. Martina s protifašističnimi
reliefi in freskami Toneta Kralja, Slivarski potok, ki ponikne v
Slivarskih ponikvah, prireditev Češpovi dnevi, Slavnik.

11

kmetija tomažič

DRUŽINA TOMAŽIČ, TATRE 9, 6243 OBROV
tel.: 05 789 52 18, GSM: 041 975 359, 041 279 720
Obisk: po dogovoru.
Na sadjarsko-poljedelski
kmetiji obdelujejo 10
ha zemlje. Jabolka
pridelujejo na dveh ha
sadovnjaka, ostalo so
njive, travniki in pašniki.
Nasad jablan obdelujejo
po načelih integrirane pridelave sadja.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort (idared, jonagold, gloster, melrose, goriška sevka, bobovec), češplje, krompir, sezonska zelenjava, drva za kurjavo.
Zanimivosti: jama Dimnice, grad Prem, gobarski tereni v bukovih in hrastovih gozdovih v okolici, slikovit razgled z vršnega
slemena Brkinov.

12

ekološka

kmetija

mahne

ALBIN MAHNE, TATRE 32, 6243 OBROV
TEL.: 05 789 52 55, GSM: 031 451 025
 info@mahne.si, e-stran: www.mahne.si
Obisk: po dogovoru.
Družinska kmetija Mahne z dolgoletno
tradicijo, se ukvarja s sadjarstvom, z
govedorejo, sirarstvom, gozdarstvom
in žaganjem lesa. Imajo sirarno za
predelavo lastnega mleka in žago
za razrez lesa.
Ponudba kmetije: ekološka jabolka različnih sort (jonagold, idared,
goriška sevka, topaz), ekološko mleko in kravji sir, vodeni ogledi
kmetije in degustacije za zaključene skupine, drva za ogrevanje,
žaganje in odkup lesa.
Zanimivosti: jama Dimnice, grad Prem, slikovit razgled z vršnega slemena Brkinov.

14

Mahnetovi

JOŽE FRANK, HUJE 10, 6243 OBROV
tel.: 05 789 53 17
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega 2
ha obdelovalnih
površin, od tega je
0,83 ha nasada jablan,
ostalo so travniki in
njive. Nasad jablan
obdelujejo po načelih
integrirane pridelave.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort (jonagold, zlati
delišes, gala, idared ...).
Zanimivosti: grad Prem, panoramski pogled na Brkine.

15

Kmetija cek  

LOVRENC CEK, HUJE 17A, 6243 OBROV
tel.: 05 789 52 90, GSM: 031 494 730
 Iztok.cek@gmail.com
Obisk: po dogovoru.
Kmetija se nahaja v Brkinih,
na nadmorski višini 700 m.
Ukvarjajo se z živinorejo – reja
krav dojilj, ki so velik del leta na
paši, s sadjarstvom - pridelava
brkinskih češpelj in pridelavo
jedilnega krompirja. Nasade češpelj
obdelujejo po načelih integrirane
pridelave sadja.
Ponudba kmetije: brkinske češplje,
češplje evropskih sort (bluefree,
stanley, president), mlado govedo,
jedilni krompir, drva za kurjavo
Zanimivosti: ogled studenca v bližini, panoramski pogled na
Brkine.

16

Hrbljanovi

MATJAŽ BUBNIČ, PREGARJE 63, 6243 OBROV
GSM: 031 881 050
Obisk: po dogovoru.
Hrbljanovi so
sadjarska kmetija.
Obdelujejo 2
ha sadovnjakov
jablan in češpelj,
nekaj imajo njiv in
travnikov. Nasad
jablan obdelujejo
po načelih integrirane pridelave sadja, češpljev nasad pa je
zasnovan kot travniški nasad.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort (gala, jonagold, zlati
delišes, mutsu, braeburn, granny smith ...), češplje in slivovec.
Zanimivosti: urejen kal na koncu vasi, grad na bližnjem Premu,
cerkev Sv. Lovrenca iz 17. stoletja, dolina potoka Posrtev.

17

	Pri

jušti

PAVEL DEKLEVA, s. p., BAČ PRI MATERIJI 4, 6242 MATERIJA
tel.: 05 687 40 01, GSM: 031 678 264
 amicomio@siol.net
Obisk: po dogovoru.
Turistična kmetija se
nahaja v vasi Pregarje sredi
slikovitih Brkinov. Ukvarjajo
se s sadjarstvom in
predelavo sadja v žganje,
predvsem v slivovec,
ter hruškovo in višnjevo
žganje.
Ponudba kmetije: najem apartmajev, slivovec, hruškovo in
višnjevo žganje
Zanimivosti: urejen kal na koncu vasi, grad na bližnjem
Premu, izleti in sprehodi po neokrnjeni naravi, kolesarjenje.

18	Tončinovi
DRAGO BOŽIČ, SABONJE 23, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 783 52 48, GSM: 031 758 728
 bozic.drago@gmail.com
Obisk: po dogovoru.
Na kmetiji se ukvarjajo s
sadjarstvom. Po načelih integrirane
pridelave obdelujejo 0,8 ha
nasada jablan, imajo pa še 0,40 ha
travniškega nasada češpelj, hrušk in
jabolk.
Ponudba kmetije: jabolka različnih
sort, hruške in brkinske češplje.
Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik,
razgled na brkinsko pokrajino in
Snežnik, slepa dolina Račiške ponikve.

19	Kusovi
ELVIRA MIŠE, SABONJE 9, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 783 62 40, GSM: 041 450 015
Obisk: po dogovoru.
Kmetija se nahaja v vasi
Sabonje na 550 metrih
nadmorske višine. Obdelujejo
3 ha sadovnjaka jablan po
načelih integrirane pridelave
sadja, travniške nasade češpelj
in jabolk ter njive, travnike in
gozdove. Poleg sadjarstva se ukvarjajo tudi z rejo krav dojilj.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort (jonagold, gala, zlati
delišes, idared, mutsu, granny smith ...), sadje iz travniških
nasadov (stare sorte jabolk, češplje) ter druge kmetijske
pridelke, ogled del v nasadu, obiranje sadja. Jabolka dobite celo
leto - hladilnica.
Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik, razgled na brkinsko pokrajino in Snežnik, slepa dolina Račiške ponikve.

20

Bebova

kmetija

JADRAN MOŽINA, SABONJE 34, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 714 58 56
Obisk: po dogovoru.
Na kmetiji obdelujejo 15
ha kmetijskih zemljišč,
od tega 4 ha travniških
sadovnjakov, 0,4 ha
nasada jablan in 0,2 ha
intenzivnega nasada
češpelj, ostalo so
travniki in gozd.
Ponudba kmetije: različno sadje (jabolka, češplje, hruške,
orehi, tepke), krompir, gobe, les in drva za kurjavo.
Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik, Račiške ponikve.

21	Lukičevi
SREČKO ŠLOSEL, SABONJE 15, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 783 51 53
GSM: 040 840 059
Obisk: po dogovoru.
Ekološka kmetija obsega
17 ha obdelovalnih
površin na nadmorski
višini 550 m. Ukvarjajo
se z ekološko rejo
krav dojilj ter ekološko
pridelavo zelenjave in
sadja.
Ponudba kmetije: ekološko pridelana sezonska in jušna zelenjava, ekološko pridelane stare sorte jabolk in češpelj, mlado
pitano govedo in plemenske živali
Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik, Račiške ponikve.

22

	Kmetija

sanabor

LILIJANA SANABOR, HARIJE 8B, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 714 42 62, GSM: 031 601 510
e-stran: www.sanabor.si
Obisk: po dogovoru.
Kmetija Sanabor je
sadjarska kmetija,
usmerjena v ekološko
pridelavo in predelavo
jabolk in češpelj. Na
kmetiji se že vrsto let
uspešno ukvarjajo s
predelavo sadja v kise, sokove, suho sadje, žganja in likerje. Za
svoje dobrote so prejeli številna priznanja.
Ponudba kmetije: ekološko pridelano sadje (jabolka, češplje),
sadni kisi, sadna žganja, sadni likerji, sadni sokovi, ogledi in
predstavitve predelave sadja, degustacije.
Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik.

23

Fitnikovi

IVAN MATKO, TOMINJE 13A, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 789 51 01,  mtmatko@gmail.com
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega
5 ha obdelovalnih
površin. Nasad jabolk
obdelujejo po načelih
integrirane pridelave,
imajo pa tudi nekaj
travniških nasadov
jabolk in češpelj.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort (jonagold, idared, braeburn, zlati delišes, mutsu, fuji), stare sorte jabolk in češpelj iz travniških nasadov, kis, suho sadje, žganje, ogled del v sadovnjaku.
Zanimivosti: dolina potoka Klivnik z umetnim Klivniškim
jezerom.

24

	Stipetovi

ROBERT RISERVATO, TOMINJE 1B, 6250 ILIRSKA BISTRICA
GSM: 040 249 020
Obisk: po dogovoru.
Na kmetiji pridelujejo jabolka
po načelih integrirane pridelave
sadja, nekaj imajo tudi
travniških sadovnjakov jabolk in
češpelj.
Ponudba kmetije: jabolka
različnih sort (jonagold, idared,
mutsu, gala, braeburn, zlati
delišes, granny smith) ter
jabolka starih sort.
Zanimivosti: dolina potoka Klivnik z umetnim Klivniškim
jezerom.

25

kmetija

pri

mehčinovih

ALOJZ VOLK, ZAREČICA 11A, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 714 61 35, GSM: 041 257 165
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega 18 ha
kmetijskih zemljišč, od
tega je 2,7 ha njiv, 1,7 ha
travniškega nasada, ostalo
pa so travniki in pašniki.
Glavna dejavnost na kmetiji
je vrtnarstvo in reja krav
dojilj.
Ponudba kmetije: stare
sorte neškropljenih jabolk, sveže zelje, krompir, jedilne in
okrasne buče, teleta za nadaljnjo rejo in zakol
Zanimivosti: ogled ostankov rudnika, reka Mola – ribolov,
ogled nove vaške cerkve, izletniška točka Mašun, Sviščaki,
pregradi Mola in Klivnik

26

kmetija

kozlek

MILENKO OBLAK, ROZMANOVA 19, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 710 10 84, GSM: 041 803 290, faks: 05 710 10 85
 kozlek.kmetija@kabelnet.net
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega 30 ha obdelovalnih
površin, od tega je 1,25 ha nasada
češpelj, 3 ha špargljev, 1 ha pire, 3 ha
žit (oves, ječmen ...), ostalo so pašniki
in travniki.
Redijo tudi 80 glav ovac mesne
pasme. Kmetijo obdelujejo po
načelih ekološke pridelave.
Ponudba kmetije: češplje, slivovec,
orehi, šparglji, pira, vzglavniki s
piro, jagnjeta.
Zanimivosti: izvir potoka
Kozlek, stari del mesta Ilirska Bistrica
ob potoku Bistrica, ostanki ilirskega gradišča, izhodišče za
Sviščake, Gomance, Mašun, Okroglino, Snežnik.

27

Kmetija

prelog

TOMO PRELOG, ZAREČJE 20, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 714 43 34, GSM: 041 724 056
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega 25 ha
kmetijskih zemljišč, od
tega imajo 3 ha nasadov
jablan, 0,5 ha travniškega
nasada jablan, ostalo so
njive, travniki in gozd.
Nasade jablan obdelujejo
po načelih integrirane pridelave.
Ponudba kmetije: jabolka (gala, jonagold, zlati delišes,
mutsu, granny smith in idared), ogled del v nasadu.
Zanimivosti: sotočje potoka Posrtve in reke Reke.

28

Mežnarija

BRANKO DEKLEVA, TOPOLC 2, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 714 71 03
Obisk: po dogovoru.
Kmetija se ukvarja s
tradicionalno pridelavo
kmetijskih pridelkov
in čebelarstvom z
ekološko kontrolo.
Kmetija obsega 6 ha
obdelovalnih površin,
večinoma so to travniki in travniški nasadi. Glavna dejavnosti
na kmetiji so reja krav dojilj, sadjarstvo in čebelarstvo.
V travniških nasadih pridelujejo različne stare sorte jabolk.
Ponudba kmetije: med, krompir, jabolka
Zanimivosti: reka Reka, grad Prem, Novakov mlin.

29

Novakova

kmetija

IVAN DOVGAN, TOPOLC 75C, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 714 59 87, GSM: 051 332 973
 nataado@gmail.com
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega 5 ha
strnjenih obdelovalnih
površin, od tega je
0,5 ha travniškega
nasada, ostalo so njive
in travniki. Na kmetiji
imajo ohranjeno »črno
kuhinjo», obnovljen
mlin in urejen prostor
za piknike in poroke na prostem.
Ponudba kmetije: sadje (jabolka, češplje, orehi), najem
prostora za piknike in poroke na prostem, ogled stare »črne
kuhinje« in obnovljenega mlina.
Zanimivosti: mlin, »črna kuhinja«, reka Reka, grad Prem.

31

Ivankotovi

IVAN MALEČKAR, PREM 65, 6255 PREM
tel.: 05 714 73 02
Obisk: po dogovoru.
Kmetija se nahaja v
dolini ob reki Reki, pod
gradom Prem. Obsega
4,5 ha obdelovalnih
zemljišč, od tega 0,25
ha nasada jablan,
1 ha travniškega nasada
jablan, hrušk in češpelj, ostalo so njive in travniki. Nasad jablan
obdelujejo po načelu integrirane pridelave. Kmetijo so uredili za
sprejem gostov, zaenkrat ponujajo hrano in pijačo, v načrtih pa
imajo tudi prenočišča.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort , hruške, češplje,
izletniški turizem.
Zanimivosti: grad Prem, rojstna hiša pesnika D.KettejaKettejeva soba, cerkev sv. Helene, reka Reka.

32

kmečki

turizem jenezinovi

PAVEL ANTON ČESNIK, RATEČEVO BRDO 1, 6255 PREM
tel.: 05 714 71 28
Obisk: po dogovoru oz.
konec tedna, januarja in
februarja ne sprejemajo
gostov.
Pri Jenezinovih se
ukvarjajo s turizmom
že precej let. Glavna
kmetijska dejavnost je reja goveje živine in prašičev. Pridelujejo
tudi sadje, poljščine in vrtno cvetje.
Ponudba kmetije: turizem na kmetiji (domača hrana in
prenočišča), sadje, poljščine, vrtno cvetje.
Zanimivosti: grad Prem, rojstna hiša pesnika D.Ketteja- Kettejeva soba, cerkev sv.Helene, reka Reka.
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Kovačovi

VLADO MATKO, DOLNJA BITNJA 11, 6255 PREM
GSM: 041 688 686
Obisk: po dogovoru.
Glavni dejavnosti na kmetiji sta
vrtnarstvo - pridelava zelja, repe,
krompirja in čebule - ter pridelava
jabolk v travniških nasadih. Zelje
in repo tudi kisajo.
Ponudba kmetije: kislo zelje
in repa, zeljnate glave za sarme,
čebula, krompir, jabolka iz
travniških nasadov.
Zanimivosti: grad Prem, Kettejeva soba, cerkev sv. Helene,
reka Reka.
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Pri rjandovih

SADJARSTVO FATUR, DOLNJA BITNJA 12, 6255 PREM
tel.: 05 754 00 40, GSM: 041 974 540
 pavel.fatur@gmail.com
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega
1,45 ha obdelovalnih
površin in se nahaja
v bližini vasi Prem.
Obdelujejo
0,82 ha nasada jablan, ostalo so travniki. Nasadi so obdelani
po načelih integrirane pridelave sadja. V bodoče se bodo
preusmerili v pridelavo različnih sadnih vrst iz travniških
nasadov.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort (jonagold, zlati
delišes, idared, gala, gloster, mutsu), stare in odporne sorte
jabolk in hrušk, jabolčni kis in sok, ogledi del v sadovnjaku
(obrezovanje, obiranje).
Zanimivosti: grad Prem, rojstna hiša pesnika Dragotina
Ketteja na Premu, reka Reka, posestvo Turn, cerkev sv. Helene.

35

Kmetija frankovi

IGOR IN DARJA BOBEK, JANEŽEVO BRDO 12, 6255 PREM
tel.: 05 714 71 47, GSM: 031 826 646
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega 24 ha
kmetijskih zemljišč, od
tega 6 ha travniških
nasadov jablan in
češpelj, ostalo so
travniki in pašniki ter
gozd. Na kmetiji je
glavna dejavnost živinoreja – prireja mleka. Ukvarjajo se tudi s
pridelavo sadja iz travniških nasadov brez uporabe škropiv.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort iz travniških nasadov
(mošancelj, bobovec, krivopecelj, goriška sevka, ovčji nos,
londonski peping), češplje, mleko.
Zanimivosti: grad Prem, rojstna hiša pesnika D. KettejaKettejeva soba.
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Bitencovi

VINKO KOVAČIČ, PRELOŽE 16, 6255 PREM
tel.: 05 714 72 22, 041 281 046
Kmetija obsega 13 ha
obdelovalnih zemljišč. Ukvarjajo
se s sadjarstvom, vzrejo
perutnine, rejo krav dojilj, bikov
in prašičerejo. Jabolka in češplje
ter ostalo sadje pridelujejo v
intenzivnih nasadih po načelih
integrirane pridelave sadja. Sadje
iz travniških nasadov pa po načelu ekološke pridelave sadja.
Ponudba kmetije: češplje (domače brkinske in evropske sorte), jabolka različnih sort - tudi stare sorte, različno drugo sadje,
izdelki iz sadja, pitani piščanci za meso, kokoši nesnice, med,
krompir in drugi kmetijski pridelki pridelani v neokrnjeni naravi.
Zanimivosti: razgled na Brkine, potok Šmagurka, okoliško
hribovje Vremščico, Nanos, Slavnik, snežniško gorovje, dolino
reke Reke.
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Lenartovi

IVAN VALENČIČ, OSTROŽNO BRDO 34, 6255 PREM
tel.: 05 714 71 81, GSM: 041 536 127
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega
6 ha obdelovalne
zemlje, od tega
je 0,7 ha nasada
jablan. Obdelujejo
še travniške nasade
jablan in češpelj,
pašnike in travnike.
Nasad jablan obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort, krompir, čebula in
drva.
Zanimivosti: kamnita zatočišča »jute«, vrh slemena Vrhek s
slikovitim razgledom, most pri Ambrožiču.
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Šolfovi

BRANKO BOBEK, NOVA SUŠICA 30, 6256 KOŠANA
GSM: 041 657 890
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega
5 ha obdelovalnih
površin, od tega je
okoli 1,8 ha nasada
jablan, ostalo so
njive in travniki.
Vključeni so v
integrirano pridelavo
sadja.
Ponudba kmetije:
jabolka različnih sort.
Zanimivosti: kraška dolina Stenica, jama Gabranka, cerkev
sv. Ane iz 17. st.
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Mihcevi

LEOPOLD ZAFRED, NOVA SUŠICA 27, 6256 KOŠANA
tel.: 05 753 03 82
Obisk: po dogovoru.
Na Mihcevi kmetiji se
ukvarjajo z živinorejo
in sadjarstvom.
Obdelujejo 20 ha
površin. Redijo krave
dojilje in mlado
pitovno govedo.
Jabolka pridelujejo na površini 1,3 ha intenzivnega sadovnjaka
po načelu integrirane pridelave sadja.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort, mošt, sadjevec, kis,
mlada živina, krave dojilje iz planinske paše.
Zanimivosti: živina na paši, peš poti na Vremščico, Osojnico,
Tabor, kraška dolina Stenica, jama Gabranka, cerkev sv. Ane iz
17. st.
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Janez

čuček

JANEZ ČUČEK, NOVA SUŠICA 26, 6256 KOŠANA
GSM: 041 754 731
Obisk: po dogovoru.
Na kmetiji se
ukvarjajo predvsem
s sadjarstvom. Po
načelih integrirane
pridelave obdelujejo
0,7 ha nasada jablan,
1 ha travniškega
nasada pa obdelujejo
po načelu ekološke pridelave sadja.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort, ekološka jabolka iz
travniškega nasada, krompir.
Zanimivosti: kraška dolina Stenica, jama Gabranka, cerkev
sv. Ane iz 17. st..
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Sadjarstvo fidel

ŠTEFANIJA FIDEL, NOVA SUŠICA 6, 6256 KOŠANA
GSM: 041 235 077
Obisk: po dogovoru.
Kmetija se nahaja v
vasi Nadanje selo, na
številki 28, in obsega
4 ha obdelovalnih
površin. Po načelih
integrirane pridelave
obdelujejo 1 ha
nasada jablan, ostalo so njive in travniki. Sadje preko zime
shranijo v lastno hladilnico.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort (elstar, zlati delišes,
jonagold, idared).
Zanimivosti: grad Ravne – reja konj lipicancev, grad Šilentabor.
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Grabenčevi

IVAN in GREGOR PENKO, NADANJE SELO 16, 6257 PIVKA
tel.: 05 753 05 57, GSM: 041 242 543
 informacije@sadjarstvo.si
Obisk: po dogovoru.
Sadjarsko-čebelarska kmetija
obsega 10 ha kmetijskih zemljišč
in 90 panjev čebel. Po načelih
integrirane pridelave obdelujejo
2 ha nasada jablan, ostalo so
travniki in gozd.
Ponudba kmetije: jabolka
različnih sort (summered, rdeči
boskop, gala, elstar, jonagold, zlati
delišes, breaburn, carjevič,
idared, gloster), sortni med
(lipov, kostanjev, cvetlični,
gozdni), propolis in medica.
Zanimivosti: grad Ravne.
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Kislanovi

DRAGO ČESNIK, NADANJE SELO 39, 6257 PIVKA
tel.: 05 753 00 38, GSM: 041 883 974
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega
4 ha obdelovalnih
zemljišč. Na kmetiji se
ukvarjajo z rejo krav
dojilj in sadjarstvom.
Po načelih integrirane
pridelave obdelujejo
0,7 ha nasada jablan in hrušk.
Ponudba kmetije: jabolka in hruške različnih sort.
Zanimivosti: grad Ravne.
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kmetija jakopinovi

IVAN KALUŽA, NARIN 10, 6257 PIVKA
tel.: 05 753 05 62
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega 6 ha
obdelovalnih zemljišč,
od tega je
1 ha travniškega
nasada, ostalo so
travniki in gozd.
Na kmetiji Jakopin
se ukvarjajo s
sadjarstvom, ovčerejo
in čebelarstvom. Oddajajo sobe v sklopu turistične vasi Narin.
Ponudba kmetije: sortni med (cvetlični, akacijev, smrekov),
propolis, jabolka, hruške, češplje, orehi, oddajanje sob.
Zanimivosti: cerkev sv. Jakoba, štirna, perilnik, kamniti pil,
Marijin stol, vodni izviri Močilo, Krnica, Rajnik, vzpon na
Šilentabor.
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štancarjevi

JANEZ KAPEL, KAL 117, 6257 PIVKA
tel: 05 757 16 73, GSM: 041 528 593, 041 383 853
 Janez.kapel@siol.net
Obisk: po dogovoru.
Na kmetiji so se odločili
za sadjarstvo in po
načelih integrirane
pridelave sadja
obdelujejo 1,5 ha
sadovnjaka jabolk
različnih sort.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort (jonagold, zlati
delišes, idared).
Zanimivosti: značilna pivška domačija s kolonami, kapelici
na koncu vasi, cerkev sv. Jerneja s kamnitim portalom, kamnita
korita – napajališča.

48

kmetija

pri

zajčevih

IVAN PRELC, GORNJA KOŠANA 7, 6256 KOŠANA
tel.: 05 753 04 24
Obisk:
po dogovoru.
Kmetija obsega
3 ha obdelovalnih
površin, od tega
je 0,5 ha nasada
jablan, 0,7 ha njiv,
ostalo so travniki.
Ukvarjajo se tudi
s čebelarstvom. Nasad obdelujejo po načelih integrirane
pridelave sadja.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort, krompir in med.
Zanimivosti: hudournik Farjevec, transverzala na Vremščico,
travniki z narcisami, nasipi prazgodovinske naselbine na
Gradišču (641m).
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Lenartovi

LUDVIK KVATERNIK, STARA SUŠICA 23, 6256 KOŠANA
tel.: 05 753 04 77, GSM: 041 879 652
Obisk: po dogovoru.
Sadjarska kmetija
Lenartovi obsega 2
ha sadovnjaka, ki ga
obdelujejo po načelih
integrirane pridelave
sadja.
Ponudba kmetije: jabolka in hruške različnih sort.
Zanimivosti: arheološka najdišča, kamen venetskega izvora z
nepojasnjenim napisom.

50

sadjarska

kmetija

morelj

SADJARSKA KMETIJA MORELJ, BUJE 6A, 6217 VREMSKI BRITOF
tel.: 05 762 10 27, GSM: 041 58 33 44, faks: 05 762 10 28
 kmetija-morelj@buje.net,
e-stran: www.kmetija-morelj.buje.net
Obisk: po dogovoru.
Kmetija po načelih integrirane
pridelave obdeluje 2 ha
nasadov jablan, sliv ter
hrušk. Ima svojo hladilnico,
predelavo ter prodajalno
sadja in lastnih proizvodov.
Prejeli so številna visoka
priznanja, tudi tri Znake
kakovosti z ocenjevanj Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju.
Ponudba kmetije: jabolka več različnih sort, jabolčni krhlji,
suhe slive, Brkinski slivovec® z geografsko označbo, druga
sadna žganja, kis, razni proizvodi iz sadja, predstavitve
predelave sadja, degustacije ter vodenje po okolici z lokalnim
turističnim vodičem.
Zanimivosti: naravna in kulturna dediščina v dolini reke Reke,
dobro izhodišče za izlete (Pivka, Škocjanske jame, Lipica ...)

51

družinska

kmetija

biščak

DRUŽINSKA KMETIJA BIŠČAK, BUJE 5, 6217 VREMSKI BRITOF
tel.: 05 762 01 43, GSM: 041 518 805
 anton.biscak@buje.net, e-stran: www.biscak.buje.net
Obisk: po dogovoru, večje skupine naj se predhodno najavijo.
Pri družinski kmetiji Biščak imajo
več desetletno tradicijo integrirane pridelave jabolk in kuhanja
žganja. Redno sodelujejo na
prireditvah, kjer so njihovi izdelki
prejeli že vrsto nagrad in odlikovanj. Jabolčni kis je prejel znak
kakovosti na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju in naziv šampion na ocenjevanju v Pomurju.
Ponudba kmetije: deset sort jabolk, jabolčni kis (tudi s čemažem), suha jabolka, slive in hruške, Brkinski slivovec z geogr.
poreklom, žganje iz jabolk in hrušk, več vrst likerjev, borovnice
v žganju, jabolčni sok, jabolčna marmelada, degustacija vseh
izdelkov, ogled kmetije ter promocijska in poslovna darila.
Zanimivosti: Škocjanske jame, Lipica, Park vojaške zgodovine.
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kmetija jurkovi

MARIJAN KLJUN, MISLIČE 7, 6217 VREMSKI BRITOF
tel.: 05 762 01 34, GSM: 031 548 024
Obisk: po dogovoru.
Kmetija leži na 630 m nadmorske višine
in obsega 14 ha kmetijskih zemljišč.
Obdelujejo 0,70 ha intenzivnega nasada
jablan po načelih integrirane pridelave
in 1,5 ha travniških nasadov (jabolka,
češplje, hruške, tepke, orehi, češnje).
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort iz intenzivnega
sadovnjaka (gala, idared, jonagold, zlati delišes) in stare sorte
jabolk (goriška sevka, bobovec, mošancelj, srčka, kajzer),
češplje, hruške, orehe, jabolčni sok in kis, suho sadje.
Zanimivosti: razvaline gradu Švarcenek, cerkev sv. Jurija, dolina Padež, najvišja točka v Brkinih vas Artviže- cerkev sv. Socerba (817 m).
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Rotovi

ALOJZ PRELEC, BARKA 36, 6217 VREMSKI BRITOF
tel.: 05 762 01 82
Obisk: vsak dan po
dogovoru.
Kmetija obsega 60 ha
kmetijskih zemljišč
(travniki, pašniki, njive,
sadovnjaki in gozd).
Sadjarstvo je na kmetiji
glavna dejavnost.
Obdelujejo 8 ha nasadov jablan po načelih integrirane
pridelave. Poleg sadjarstva se ukvarjajo tudi z govedorejo.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort, jabolčni kis in sadna
žganja.
Zanimivosti: stare brkinske domačije, odprto ognjišče,
Škocjanske jame.
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Jože čepar   

JOŽE ČEPAR, BARKA 59, 6217 VREMSKI BRITOF
GSM: 041 329 771
 stojan.cepar@siol.net
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega 7,5 ha
obdelovalnih površin,
od tega je 0,75 ha
nasada jablan in
0,2 ha travniškega
nasada češpelj. Nasad
jabolk obdelujejo po
načelih integrirane
pridelave sadja.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort, češplje.
Zanimivosti: stare brkinske domačije, odprto ognjišče,
Škocjanske jame.
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Rolhovi

KMETIJA PRELC,
PODGRAD PRI VREMAH 17, 6217 VREMSKI BRITOF
tel.: 05 762 01 54, GSM: 041 873 299
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega 17 ha
kmetijskih zemljišč, od
tega je 2 ha nasada
jablan, ostalo so travniki
in gozd. Sadovnjak
obdelujejo po načelih
integrirane pridelave
sadja.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort, ogled kmetije in
nasada, les za kurjavo.
Zanimivosti: sprehajalna pot ob Sušici z ostanki gradu
Švarcnek, soteska reke Reke, vodni bazeni - »tajhi« na južnem
pobočju Vremščice.
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Kmetija rožanc

DUŠAN ROŽANC, ZAVRHEK 3, 6217 VREMSKI BRITOF
tel.: 05 762 53 85, GSM: 031 808 011, 031 771 225
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega 28 ha
kmetijskih zemljišč,
od tega je 11 ha
obdelovalnih površin.
Na kmetiji se ukvarjajo
s sadjarstvom in
živinorejo. Obdelujejo
2 ha nasada jablan po
načelih integrirane pridelave sadja.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort, krompir, seno,
mlado govedo.
Zanimivosti: Škocjanske jame, Divača s Škrateljnovo
domačijo, v kateri je spominska razstava posvečena Iti Rini.
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Kmetija dujc

KMETIJA DUJC, ZAVRHEK 1, 6217 VREMSKI BRITOF
tel.: 05 762 60 40, GSM: 031 326 745
 janez.dujc@siol.net
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega 18 ha
kmetijskih zemljišč.
Od tega po načelih
integrirane pridelave
sadja obdelujejo
2 ha jablan in 0,2 ha
sliv. Na kmetiji poleg
sadjarstva obdelujejo še 2,5 ha njiv in 5 ha travnikov,
ostalo je gozd.
Ponudba kmetije: različne sorte jabolk, sliv in češpelj,
izposoja opreme za pripravo jabolčnega soka.
Zanimivosti: Škocjanske jame, Divača s Škrateljnovo
domačijo, v kateri je spominska razstava posvečena Iti Rini.
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Kranjčevi

DUŠAN ŠKRLJ, ZAVRHEK 7, 6217 VREMSKI BRITOF
tel.: 05 762 53 38, GSM: 040 303 609
 dskrlj@gmail.com
Obisk: po dogovoru.
Kmetija ima 4,8 ha kmetijskih površin, večinoma so travniki. Po načelih integrirane pridelave obdelujejo
0,29 ha nasada orehov in 0,45 ha
nasada jablan. Na travnikih imajo
zasajene brkinske češplje.
Ponudba kmetije: jabolka
različnih sort (zlati delišes,
jonagold, idared, topaz, grenny
smith), orehi (franquette), brkinske češplje.
Zanimivosti: Škocjanske jame, Divača s Škrateljnovo
domačijo, v kateri je spominska razstava posvečena Iti Rini.
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Dujčeva

domačija

EMILIJANA LIPOVŠEK IN VALTER GAŠPERŠIČ,
ŠKOFLJE 33, 6217 VREMSKI BRITOF
tel.: 05 762 53 05, GSM: 031 786 125, 041 597 988
 emilijanal@volja.net
Obisk: po dogovoru.
Kmetija obsega 8 ha kmetijskih zemljišč, od tega obdelujejo po načelih
integrirane pridelave 0,85 ha nasada
jablan. Na Dujčevi domačiji se ukvarjajo s turizmom. Nudijo kulinarične dobrote, nastanitev v apartmajih, prostor za piknike ali
kampiranje. Imajo lastno ribogojnico.
Ponudba kmetije: jabolka, jabolčni sok, jabolčni kis, žganja,
nastanitev in prehrana gostov, ribe iz lastne ribogojnice, večnamenski prostor za izvajanje izobraževanj in delavnic, prostor za
piknike, prostor za kampiranje, spanje na senu, možnost izposoje čolnov, konj za jahanje, vožnja z zapravljivčkom.
Zanimivosti: Škofeljski most, kjer se začne pešpot po soteski
reke Reke, Dujčev mlin, grad Školj, park Škocjanske jame, bližina Vremščice.
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turistična kmetija Pr’betanci

ANDREJ CERKVENIK, BETANJA 2, 6215 DIVAČA
tel.: 05 763 30 06, GSM 041 345 877
 prbetanci@gmail.com, e-stran: www. prbetanci.si
Obisk: sreda-petek od 1400-2200,
sobota-nedelja od 1100-2200,
ponedeljek-torek zaprto
Kmetija obsega 12 ha kmetijskih zemljišč. Obdelujejo 0,8 ha nasada jablan,
travniške nasade in travnike. Ukvarjajo se tudi s turizmom na kmetiji in oddajanjem sob. Na kmetiji
ponujajo dobrote kraške kuhinje s pridihom Brkinov in okolice.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort, češnje, seno,
turizem na kmetiji z domačo hrano
Zanimivosti: Škocjanske jame, arheološka zbirka, muzej –
Jakopinov skedenj, Jurjeva domačija, kjer spoznamo zgodovino
odkrivanja jam, ponikalnica reke Reke, letališče Gaberk, učna
pot Škocjan, Vremščica (1027 m) za pohodnike in kolesarje.
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Kmetija

pr’šimcu

DAVID BOGDAN, DOLNJE LEŽEČE 91, 6215 DIVAČA
tel.: 05 763 10 29, GSM: 041 835 685
 david.bogdan10@gmail.com
Obisk: po dogovoru.
Kmetija leži v Regijskem parku Škocjanske jame in obsega 30 ha kmetijskih zemljišč. Na kmetiji obdelujejo 1,5 ha nasada jabolk po načelih integrirane pridelave in 1 ha
mešanega travniškega nasada jabolk in češpelj. Ostala kmetijska
zemljišča (travniki in pašniki) so namenjena reji konj. Na kmetiji
načrtujejo tudi ureditev prostorov za sprejem gostov, ogled kmetije ter vodeni izleti na temo sadjarstva in konjereje v okolici.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort iz intenzivnega
nasada, stare sorte jabolk in češplje.
Zanimivosti: Škocjanske jame, arheološka zbirka, muzej –
Jakopinov skedenj, Jurjeva domačija, kjer spoznamo zgodovino
odkrivanja jam, ponikalnica reke Reke, letališče Gaberk, učna
pot Škocjan, Vremščica (1027 m) za pohodnike in kolesarje.
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Domačija žagar

IGOR DEKLEVA, BUJE 1, 6217 VREMSKI BRITOF
tel.: 031 470 496, 05 762 00 39,
 zagar@buje.net
Obisk: po dogovoru
Domačija Žagar leži v čudovitem
naravnem okolju, ob reki Reki in
glavni cesti Divača - Ribnica. Ima 15
ha obdelovalnih površin in gozd. Usmerjena je v gozdarstvo,
rejo drobnice in konj. Domačija nudi nastanitev za konje oz.
penzion za konje z izpustom, ogledate si lahko še delujoči mlin
na kamne in žago venecianko. Celotna domačija je kulturni spomenik, star več kot 400 let. Pridite in spoznajte našo domačijo,
ki ob žuborenju reke, konjih in ovcah na paši, vrtenju mlinskega
kolesa, nudi sproščujoč oddih vsem obiskovalcem domačije.
Začutite moč vode, ki poganja mlinsko kolo.
Ponudba kmetije: sadje iz travniških nasadov, jagnjeta,
penzion za konje, ogled žage venecianke in mlina na kamne.
Zanimivosti: avtohtona in neokrnjena narava, dobro izhodišče za sprehode in kolesarjenje (Vremščica 1027m, Škocjanske
jame, Lipica).
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kmetija

pri

šuštarjevih

Družini KLEMEN in HREŠČAK, NOVA SUŠICA 3, 6256 KOŠANA
tel.: 05 753 01 87, 05 753 06 07, GSM: 041 382 483
 zorka.klemen@gmail.com
Obisk: po dogovoru
Kmetija leži v Košanski dolini
in obsega 5 ha obdelovalnih
zemljišč, od tega 0,5 ha travniškega sadovnjaka. Ukvarjajo se s
sadjarstvom po načelu ekološke
pridelave (stare sorte jabolk, hrušk in slive), živinorejo in poljedelstvom. So dobitniki številnih priznanj za lastne izdelke, med
drugim tudi več zlatih z ocenjevanja Dobrote slovenskih kmetij
na Ptuju in z ocenjevanj žganj na Pivškem in v Ilirski Bistrici.
Ponudba kmetije: sadje - stare sorte jabolk, hrušk in sliv iz
travniškega sadovnjaka, izdelki iz sadja (jabočni kis, marmelada),
brkinski slivovec z geografskim poreklom, vrtnine - česen, krompir, fižol…, vodenje in organizacija lokalnih turističnih izletov.
Zanimivosti: vaška cerkev sv. Ane iz 17. st., kamnita korita napajališča, graščina Ravne – vzreja konj Lipicancev, pohodništvo
na Vremščico (1027), ogled Parka vojašk zgodovine v Pivki

66

Sadjarska

kmetija

lukovi

FILIPČIČ PAVEL, TATRE 16, 6243 OBROV
tel.: 05 789 52 14, GSM 041 280 276
 peter.tatre@gmail.com
Obisk: po dogovoru
Na kmetiji pri Lukovih se ukvarjajo s pridelavo svežih jabolk različnih sort po načelu
integrirane pridelave sadja. Na kmetiji se
ukvarjajo tudi s pridelavo krompirja.
Ponudba kmetije: jabolka različnih sort
(jonagold, idared, zlati delišes, melrose,
gala), krompir, jabolčni kis, jabolčni sok,
drva za kurjavo.
Zanimivosti: jama Dimnice, grad Prem, gobarski tereni v bukovih in hrastovih gozdovih v okolici, slikovit razgled z vršnega
slemena Brkinov.
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sadjarska

kmetija

šuštarjevi

MAKS POPLAŠEN, TATRE 37, 6243 OBROV
GSM: 041 321 518
 maks.poplasen@gmail.com
Obisk: po dogovoru
Kmetija leži v samem
centru Brkinov vasici Tatre.
Obdelujejo sadovnjak z 2000
drevesi jablan, velik 0.8 ha, ki
leži pred vasjo, na nadmorski
višini 740m.
Ponudba kmetije: različne sorte jabolk (jonagold, idared,
zlati delišes, merlose), jabolčni sok, kis, žganje - slivovec,drva.
Zanimivosti: jama Dimnice, grad Prem, adrenalinski park Tatre
(paintball), gobarski tereni hrastovih in bukovih gozdov, nepozabno slikovita pokrajina, Brkinska sadna cesta, Postojnska jama.
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izletniško-turistična 			
kmetija benčič

BORIS BENČIČ, VAREJE 15, 6217 VREMSKI BRITOF
tel.: 05 762 01 76, GSM: 041 624 271
Obisk: petek, sobota,
nedelja, med tednom
po dogovoru
Družinska kmetija Benčič
leži na nadmorski višini
639 m. Obsega 13 ha skupne
kmetijske površine (travniški
sadovnjaki, njive, pašniki in gozd). Na kmetiji ponujajo
kulinarične dobrote iz doma pridelane hrane. Poleg tega se
ukvarjajo še z govedorejo in prašičerejo.
Ponudba kmetije: izletniška kmetija, domača hrana, sadje iz
travniških nasadov, žganja: sadjevec in slivovec, krompir, seno
in drva za kurjavo.
Zanimivosti: Škocjanske jame, divaška jama, jama Dimnice,
kolesarske in sprehajalne poti.
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Tončinovi

JADRAN BOŽIČ, SABONJE 23, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05-783-54 04, GSM: 041-497 768
Obisk: po dogovoru
Na kmetiji obdelujejo
0,5 ha nasada jablan in
0,4 ha nasada domačih
sliv in češpelj po načelu
integrirane pridelave sadja.
Obdelujejo še
1 ha travniškega nasada
domačih češpelj in jabolk.
Ponudba kmetije: brkinske češplje, jabolka, domači slivovec,
sadjevec, jabolčni kis.
Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik, razgled na brkinsko
pokrajino in Snežnik, slepa dolina Račiške ponikve.
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ekološka

kmetija

”turn”

FRANJO PENKO, GORNJA BITNJA 13, 6255 PREM
GSM: 041 928 823
Obisk: po dogovor
Ekološka kmetija leži v zaselku Turn
v Gornji Bitnji. Ukvarja se z rejo
mlečnih ovac, med drugimi tudi avtohtone istrske ovce, ki daje majhne
količine kvalitetnega mleka. Iz njega
izdeluje sir, ki ga obiskovalci lahko
poizkusijo in kupijo na kmetiji. Lahko
si ogledajo domače živali in uživajo
v lepem razgledu. V stari graščini je
na ogled tudi črna kuhinja. Urejeno
je balinišče in igrala za otroke.
Ponudba kmetije: degustacija in prodaja ovčjega sira, ogled črne
kuhinje, kmetije, sirarne in domačih živali, prostor za piknike
Zanimivosti: grad Turn – črna kuhinja, grad Prem, rojstna hiša
pesnika D.Ketteja- Kettejeva soba, cerkev sv. Helene, reka Reka.
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Kmetija primc

VINCENC PRIMC, VELIKA BUKOVICA 14,
6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 714 11 42, GSM: 031 766 142
Obisk: po dogovoru
Kmetija je usmerjena v
prirejo mleka, poljedelstvo
in vrtnarstvo. Obdelujejo
približno 15 ha kmetijskih
zemljišč in nekaj gozda.
Na kmetiji imajo registrirano
dopolnilno dejavnost – kisanje zelja.
Ponudba kmetije: sveže in kislo zelje ter repa, krompir, sadje
iz travniških nasadov, teleta za nadaljnjo rejo in zakol, ogled
kmetije in predelave zelja.
Zanimivost: jezero Mola, reka Mola – ribolov, izletniške točke
(Mašun, Sviščaki, Snežnik..)
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Komarjevi

JANKO LENARČIČ, ČELJE 35, 6255 PREM
GSM: 041-297 328
 lenarcic.j@siol.net
Obisk : po dogovoru
Na kmetiji se ukvarjajo s
pridelavo sadja iz intenzivnih
sadovnjakov jabolk in češpelj
po načelu integrirane pridelave
sadja. Obdelujejo 1,45 ha
nasada češpelj različnih
evropskih sort in tudi domače
češplje ter 1,05 ha nasada jabolk različnih sort.
Ponudba kmetije: zgodnje in pozne sorte jabolk in češpelj.
Zanimivosti: grad Prem, rojstna hiša pesnika D.KettejaKettejeva soba, cerkev sv. Helene, reka Reka.
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ekološka-turistična 			
kmetija peternelj

EKOLOŠKA-TURISTIČNA KMETIJA PETERNELJ,
BRCE 10a, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel.: 05 714 44 29, GSM : 041 584 193, 041 622 359
 kmetija.peternelj@gmail.com
Obisk: po dogovoru
Kmetija Peternelj je ekološka
kmetija, na kateri se ukvarjajo
z govedorejo in konjerejo. Obdelujejo 114 ha lastnih in najetih kmetijskih površin, čreda
pa šteje 40 glav goveje živine
in 55 konjev. Leta 2009 so se
začeli ukvarjati s turizmom na kmetiji, kjer gostom ponujajo domače jedi. V prihodnjih letih načrtujejo urediti apartmaje in sobe.
Ponudba kmetije: domači jabolčni sok, jabolčni kis, sadjevec
in suhomesnate izdelke, izletniški turizem z domačo hrano.
Zanimivosti: dolina Posrtev, avtohtona in neokrnjena narava.

75

domačija bubec

FELIKS PETERLELJ S.P., BRCE 10, 6250 ILIRSKA BISTRICA
tel: 05 714 66 17, GSM: 041 566 391
 domačija.bubec@siol.net
Obisk: po dogovoru
Na domačiji Bubec se
ukvarjajo z ribogojstvom,
rejo divjadi (mufloni
in damjaki), pridelavo
konzumnih jajc in turizmom
(nočitve in pogostitev).
Ponudba kmetije: postrv na žaru iz lastne ribogojnice, dimljene postrvi ter ostale jedi pridelane na domačiji, sobe za prenočevanje, prostor za piknike, domača jajca, jabolčni kis in sok.
Zanimivosti: lastna ribogojnica s postrvmi, obora z damjaki,
mufloni in pavi, dolina Posrtev, avtohtona in neokrnjena narava.
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zavod šobčeva

domačija

ZAVOD ŠOBČEVA DOMAČIJA, KAL 18, 6257 PIVKA
GSM: 031 380 372,  info@sobceva-domacija.si,
e-stran: www.sobceva-domacija.si
Obisk: po dogovoru
Šobčeva domačija je stoletja nudila
gostoljubje tovornikom, furmanom in
kontrabantarjem, ki so se na njej ustavljali na svoji poti iz notranjosti dežele
proti morju in nazaj. Svoj čas je imela
tudi kovačijo in kolarsko delavnico. Najstarejša in najdragocenejša je »spahnjenca« z velikim ognjiščem, ohranjena v originalni
obliki, pokrita s skrlami, v kateri vam bodo Šobčevi zakurili in
postregli z domačimi dobrotami in brkinskim slivovcem.
Ponudba kmetije: ogled domačije in pogostitev z domačimi
dobrotami za organizirane skupine, spoznavanje kulturne
dediščine in izvedba delavnic za predšolsko in šolsko mladino
ali starejše generacije, izvedba kulturnih in poslovnih dogodkov,
možnost organiziranih enodnevnih ali večdnevnih izletov.
Zanimivosti: dvorec Ravne, vaška štirna, cerkvica svetega
Jerneja, vzpon na Vremščico, obisk Šilentabora
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ekološka

kmetija

železnik

JADRAN ŽELEZNIK, ARTVIŽE 5, 6242 MATERIJA
tel.: 05 687 62 40, GSM: 041 388 647
 jadran.zeleznik@amis.net
Obisk: po dogovoru
Kmetija obsega 100 ha obdelovalnih
površin, njiv, travnikov, pašnikov in
travniških sadovnjakov. Je na nadmorski višini 820 m. Redijo okoli 80 glav
goveje živine mesne pasme, 16 konjev in 6 do 14 prašičev. Vse
živali so večji del leta ali pa tudi celo leto na pašnikih. Kmetija
je od samega začetka v ekološki kontroli.
Ponudba kmetije: tradicionalni brkinski suhomesnati proizvodi – pršut, panceta, klobase, vratovina - z mnogimi prejetimi zlatimi in srebrnimi priznanji, teleta in mlado govedo za nadaljnjo
rejo ali zakol, stare sorte jabolk, degustacijski prostor in še kaj.
Zanimivosti: cerkev sv. Socerba, dolina Odolina, kolesarska pot.
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turistična

kmetija

babuder

KATJA BABUDER AOUN, VELIKE LOČE 3, 6242 MATERIJA
tel.: 05 687 43 14, 05 687 40 34, GSM: 040 847 617
 kababuder@gmail.com
Obisk: po dogovoru
Na kmetiji se ukvarjajo s turističnim jahanjem ter oddajajo v najem bokse za konje.
Urejena imajo tudi prenočišča in goste postrežejo z
doma pridelano hrano.
Ponudba kmetije: sezonska zelenjavo, sadje (jabolka, slive),
prenočišča, pogostitev z domačo hrano, suhomesnati izdelki,
turistično jahanje, oddaja boksov za konje, sodelovanje pri
opravilih na kmetiji.
Zanimivost: avtohtona in neokrnjena narava, ostanki ledenic.
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turistična
cepčovih

kmetija pri

		

ŽELJKO JURIŠEVIČ, GOLAC 4, 6242 OBROV
tel.: +386 (0)5 688 80 83, GSM: +386 (0)51 315 120,
+386 (0)40 364 473,  cepcovi@gmail.com
Obisk: po dogovoru
V popolnoma obnovljeni domačiji,
kjer je preko sto let delovala znana
gostilna, je po novem turistična
kmetija z nastanitvijo. V štirih
sodobno opremljenih turističnih
sobah je osem ležišč z dvemi dodatnimi ležišči.
Ponudba kmetije: Naša kuhinja je bogata z lokalno in sezonsko hrano, med drugim nudimo mineštre, njoke po babičinem
receptu, različno meso in jurčke. Domačija lahko sprejme do 50
gostov. Sprejemamo naročila tudi za organizirane skupine. Po
dogovoru poskrbimo tudi za zabavno-glasbeni program.
Zanimivosti: Z lego sredi Čičarije je Golac idealno večdnevno
izhodišče tako za kolesarje, ki si lahko kolesa tu tudi izposodijo,
kakor tudi za izletnike in pohodnike. V Golcu in v njeni okolici
se nahaja cerkev sv. Nikolaja iz leta 1802, pokopališka cerkev sv.
Kancijana, vaški studenec (vrulja) in izvir Koritnjak.

turistična
		friščevih
80

kmetija pri

		

IZTOK RACE, RODIK 40, 6240 KOZINA
tel.:+386 (0)5 68 000 38, GSM.: +386 (0)51 637 890
 friscevi@gmail.com, e-stran: www.turizem-race-rodik.si
Obisk: Vse leto,
pet – ned oz. po dogovoru
Turistična kmetija se nahaja v vasi
Rodik in je obnovljena v tipično
lokalnem stilu.Ponuja pristen vtis
Brkinov ter njihovih jedi. Na turistični kmetiji vam je na razpolago v
domačem ambientu opremljena jedilnica s 34 sedeži, kjer boste
preizkusili avtentične brkinske jedi. Na voljo so vam tudi 3 dvoposteljne in 2 triposteljne sobe s kopalnico. Lahko se tudi sprostite v finsko-zeliščni savni ali pa se z našimi kolesi popeljete po
okoliških kolesarskih poteh.
Ponudba kmetije: jedi iz lastno pridelane zelenjave in sadja, jedilnica s 34 sedeži, prenočišča, finsko-zeliščna savna, 8 koles za najem.
Zanimovosti: Dolina reke Glinščice, grad Socerb, Hrastovlje,
kolesarske in peš poti, Brkini, Kras, Lipica, Škocjanske jame.
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čebelarstvo k avre

FRANC KAVRE, Jamska ulica 10, 6240 Kozina
tel.: 05 680 2 770; GSM: 031 456 075,
 vera.kavre@gmail.com
Obisk: Pri nas so vedno odprta vrata
in je med vedno na voljo za prodajo.
Ljubezen do čebel je pri družini Kavre
prerasla v intenzivno ukvarjanje z medom in vsem dobrim, kar iz medu lahko narediš. Bogate značilnosti te naravne hrane kar kličejo po vsakodnevni rabi medu in
raznovrstnih kombinacijah s sadjem in drugim v različni in lični embalaži. Pripravijo lahko tudi ustrezna poslovna in praznična darila.
Ponudba kmetije: sortni med: cvetlični, akacijev, lipov, gozdni,
kostanjev, žajbljev, med smrekovih vršičkov, suho sadje v medu,
satovje v medu, propolis …
Zanimivosti: Krajinski park doline Glinščice, grad Socerb, Kraški rob, Jama Dimnice, pešpot in kolesarska pot na Slavnik ter
po trasi stare železnice za Trst.
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čebelarstvo ukovič

STANISLAV UKOVIČ, MATERIJA 17/B, 6242 MATERIJA
tel.: 05 687 40 56, GSM 031 412 688, GSM 041 497 190
 stane.ukovic@gmail.com
Obisk: vse dni po dogovoru
Čebelarstvo Ukovič se nahaja v
naselju Materija, ob regionalni
cesti Kozina-Reka. Doma imajo
stacionarni čebelnjak in prevozno
enoto. Pridelujejo vse vrste medu
iz katerega izdelujejo raznovrstne
medene dobrote. Imajo certifikat
blagovne znamke »KRAŠKI MED«
z zaščiteno označbo porekla.
Obiskovalcem predstavijo pestro ponudbo in degustacijo vseh
pridelkov ter ogled čebelnjaka. Pripravljajo darilne pakete za
najrazličnejše priložnosti (rojstni dnevi, obletnice, novoletna
darila…).
Ponudba kmetije: sortni med: (akacijev med, cvetlični med,
lipov med, kostanjev med), cvetni prah, Apimix, vosek, sveče
in medeni liker, darilne pakete za najrazličnejše priložnosti.
Občasno se udeležujemo prodaje na tržnicah.
Zanimivosti: pešpot na Slavnik, jame v matarskem podolju
(Kramplak, Brinščica,) cerkev Sveti Jurij pri »Tabru«.

7 znamenitosti  brkinov in okolice
Šilentabor je bil poseljen že v prazgodovini in rimski dobi,
zlato dobo pa je doživel v času turških vpadov. Danes nas
preseneti s čudovitim razgledom ter cerkvijo svetega Martina. Na obronkih Javornikov se dviga razgledni vrh Svete
Trojice, pod katerim naj bi ležal legendarni Vrh od Svete
Trojice, dom Martina Krpana. V okolici Pivke se nahaja Krpanova pot.
Park vojaške zgodovine je muzejsko in doživljajsko
središče, ki nastaja na območju starih italijanskih kasarn v
Hrastju v Pivki. Seznanimo se o večtisočletni vojaški in utrdbeni dediščini Pivške kotline.

Na Svetem Primožu nad Pivko je podzemna utrdba, ki je
bila ena najbolj utrjenih točk v Alpkem zidu ob italijansko–jugoslovanski meji.
Tradicija kamnoseštva na Kalu sega že v 19. stoletje.
Spomeniki, znamenja, pivški križi, okenski in vratni okvirji so
dediščina kamnosekov, ki je še danes lepo vidna.
Posebnost Ilirske Bistrice je staro mestno jedro, prepletanje ljudskega stavbarstva iz 19. stoletja s stavbami trgovskega,
poslovnega in upravnega značaja.
Slap Sušec nas navduši po obilnem dežju. Nad njim pa najdemo ostanke utrjene postojanke iz pozne rimske dobe, ki je
kasneje postala srednjeveški grad Gradina.
Dvorec Turn se nahaja v bližini Prema. Legenda pravi, da
je dvorec s podzemnim hodnikom povezan z gradom Prem.
Na gradu vam lahko postrežejo z odličnim sirom in drugim
izdelki iz ovčjega mleka.

Vas Prem na eni strani slemena varuje cerkev sv. Helene s
prvimi poslikavami Toneta Kralja, na drugi pa grad Prem, ki
izvira iz romanske dobe. Na obnovljenem gradu Prem je na
ogled muzejska zbirka o gradovih v porečju reke Reke in bogata
arheološka zbirka. Na gradu potekajo tudi razne prireditve in
grajske poroke.
V poslopju nekdanje ljudske šole je urejena spominska soba
pesnika Dragotina Ketteja, enega od štirih stebrov slovenske
moderne, ki se je rodil na Premu.

Grad Prem

Na gradu Kalc je svoja najplodnejša leta preživel tudi pesnik
in narodni buditelj, pravnik, politik ter skladatelj Miroslav Vilhar. Grad Kalc se je zapisal v zgodovino leta 1869, ko je Miroslav Vilhar organiziral množično politično zborovanje »Pivški
tabor na Kalcu« z zahtevo po Zedinjeni Sloveniji.
Reka Reka, ki jo domačini imenujejo Velika voda, ali po
domače »Vjlka Uoda«, izvira v Dletu. Ponikne pa v Škocjanske
jame in se kot reka Timava prikaže malo pred izlivom v Jadransko morje.
V času pusta ženske in otroci vreščijo in bežijo po vaških
cestah Brkinov, za njimi pa se podijo škoromati, ki ohranjajo bogato ljudsko tradicijo. Škopit s svojimi kleščami ujame
izzivajoče otroke ali ženske, škoromat pa jih namaže s sajami,
ki simbolizirajo plodnost. Škoromati v vas prinesejo srečo in
veselje, škopit pa s svojo grozljivo podobo odganja temne
sile narave.

Vrbiške šeme predstavljajo veliko družino, ki jo vodita ta
star in ta stara. Črni liki so ta beu in ta črn louc,, ki sta tudi
največji posebnosti vrbiških šjem, Zeljeni Juri, karabačar, debeluh, hudiči, poskočna cupranca, obredni orači z vpreženimi
uosli in babec z babo v košu. Bele šeme predstavljajo beli
pari v barvitem vezenem okrasju, ki jih pred vsiljivci branita
dva budna policaja. pustni liki so na nek način povezani z
življenjem in usodami domačinov. Posebnost vrbiškega pustovanja je ustaljen scenarij tridnevnega dogajanja.
Mlinarstvo in žagarstvo sta bili vodilni panogi v porečju
reke Reke. Na dveh domačijah ob reki lahko z mislimi odplavamo nazaj skozi čas in se prepustimo utripu življenja nekoč.
Domačija Novak je poznana po svojem ognjišču, ki se nahaja v črni kuhinji. Pravo doživetje je tudi Novakov mlin, katerega večkrat poženejo.
Nižje ob toku Reke se nahaja Domačiji Žagar, kjer se nahajata obnovljena žaga in mlin.
Snežnik je najvišja nealpska gora v Sloveniji, ki tvori izrazito
pregrado nad Kvarnerskim zalivom. Očara nas z razgledom
ter pestrim cvetjem.
Počitniško naselje Sviščaki v osrčju Snežniških gozdov, so
izhodišče za vzpon na Snežnik in izlete v prostrane gozdove
snežniške gozdove. Pozimi pa se lahko spustimo po belih
strminah na tamkajšnjem manjšem smučišču.
Gozdna pristava Mašun leži v Snežniških gozdovih v sedlu,
ki je naraven prehod med Pivško planoto in Loško dolino.
Sredi gozda se bohotijo ostanki dveh stolpičev, zgrajenih v
romantičnem slogu, ki sta edini ostanek nekdanjega lovskega
gradiča.

Jama Dimnice ali »Hudičeva prekajevalnica mesa« sodi med
eno izmed najzanimivejših jam pri nas. Bogato notranjost tvorijo Vhodna dvorana s stalagmiti, ledeni kapniki, Marmitna dvorana z jamskimi živalmi. Končna dvorana z jamskimi netopirji itd.
Dolina reke Glinščice izvira nad vasjo Klanec pri Kozini, je
prava zakladnica naravnih in kulturnih zanimivosti, čudovita
za sprehode, kolesarjenje in pohodništvo.
Kjer kratki južni brkinski potoki na kraškem površju poniknejo, je nastal splet številnih slepih dolin Brezoviška slepa
dolina velja za največjo v Sloveniji.

Škocjanske jame so sistem vodnih jam, ki jih je ustvarila
reka Reka. Zaradi svoje izjemnosti so od leta 1986 vpisane
na seznam svetovne naravne in kulturne dediščine pri Unescu. Na površju nad jamo je prikazana zgodovina odkrivanja
Škocjanskih jam in postopek pridobivanja žita v času ornega
poljedelstva v Jurjevem in J’kopinovem skednju.
Divaška jama je dolga 700 m in ima
več kot 1500 m poti. Pri ogledu jame
se spustimo 76 m v podzemlje jame.
Vremščica je greben, ki se med Postojnskim poljem in dolino Reke razteza od Divače do Pivke. Obiskovalce
omamijo predvsem redke travniške
cvetlice in odličen ovčji sir.
V Škrateljnovi hiši v Divači,
najstarejši ohranjeni kraški domačiji
in izjemnem spomeniku kmečkega
stavbarstva, se je 7. julija 1907 rodila
prva slovenska filmska zvezda Ida Kravanja, z umetniškim imenom Ita Rina. Kapnik orjak

8 Izleti po brkinski sadni cesti
VIJUGANJE OB VELIKI VODI (celodnevni izlet)
Najprej se bomo okrepčali s pravim brkinskim zajtrkom na eni
izmed sirarskih kmetij,
zatem pa se bomo podali v kraljestvo »Vljke
uode«, kjer si bomo
ogledali mesto mlinov
in žag, ter etnološko
zbirko na eni izmed
starih domačij. Na eni
izmed turističnih kmetij si bomo privoščili pravo brkinsko
marendo, ki nam bo dala moči, da se bomo sprehodili po
eni izmed tipičnih brkinskih vasic. Za prijeten zaključek bodo
poskrbeli na eni izmed sadjarskih kmetij.
Vrhunci izleta:
BRKINSKI FRUŠT’K - MESTO MLINARJEV in ŽAG - STARA
DOMAČIJA OB VELIKI VODI - VASICA PREM - POKUŠINA BRKINSKIH SADJARSKIH DOBROT in ostala kulinarika
Z RAZGLEDI IN OKUSI PO BRKINSKI SADNI CESTI
(celodnevni izlet)
Dolgo časa zapostavljeni in zaostali v razvoju so Brkini dokaj
nepoznani in kot taki predstavljajo pravi turistični biser. Po
brkinskih slemenih se razprostirajo značilne vasice, na nekaterih vrhovih so se ohranile nekatere srednjeveške grajske

utrdbe in zanimive starodavne cerkvice. To območje je poznano predvsem po jabolkih, brkinskem slivovcu in domačih
sirih in suhomesnatih izdelkih. Vse te brkinske okuse bomo
tudi poizkusili in spoznali zakaj pravijo Brkinom tudi »zelena
oaza« sredi krasa.
Vrhunci izleta:
VASICA PREM - EKOLOŠKA SIRARSKA KMETIJA - ARTVIŽE
(sprehod na najvišjo točko Brkinov) S POKUŠINO BRKINSKEGA SLIVOVCA - POKUŠINA BRKINSKIH SADJARSKIH
DOBROT in ostala kulinarika
SKOZI KRAŠKO POKRAJINO DO BRKINSKE SADNE
CESTE (celodnevni izlet)
Skrivnostni kras in podzemne jame
skrivajo tisto najlepše, kar je voda
ustvarila v milijonih let. Jama Dimnice - hudičeva prekajevalnica mesa,
leži na meji med Krasom in Brkini.
Jama nas bo naravnost očarala s
svojimi podzemnimi lepotami.
Izlet bomo nadaljevali po čudoviti
slemenski cesti, katera ponuja
čudovito panoramo na okoliške
kraje. Sprehod po tipični brkinski
vasici ter okušanje brkinske kulinarike in domačih brkinskih dobrot
bodo prijetno zaokrožili vsestransko okušanje Brkinov.
Vrhunci izleta:
VASICA SLIVJE - Jama Dimnice - hudičeva prekajevalnica
mesa - VOŽNJA PO BRKINSKI SLEMENSKI CESTI - VASICA
PREM - POKUŠINA BRKINSKIH SADJARSKIH DOBROT in ostala kulinarika
KONTAKT:
Autentica, Matjaž Primc s.p.
M: 031-337-339
T: 05-611-79-62
E- POŠTA: info@autentica.si
www.autentica.si
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