
 
Ekskurzija je sofinancirana iz razpisa Občine Cerknica za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v občini Cerknica v letu 2019, ukrepa 3 - pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja 

 

 

Spoštovani 
 

V soboto 22. junija 2019 vabimo 19 kmetov iz občine Cerknica na brezplačno enodnevno 
strokovno ekskurzijo Kulturni turizem na podeželju.  
 

Ogledali si bomo tri primere ohranjanja kulturne dediščine na podeželju iz Krasa s poudarkom vključevanja kulturne 
dediščine v turistično ponudbo ter kreacije novih delovnih mest. 

 
1. RENČELJ Proizvodnja kozmetike, d.o.o. POVIR https://rencelj.si/nasa-
zgodba-sl/ 
Ogledali si bomo družinsko podjetje, ki prideluje sivko. Njihova pot se je 
začela 2011, ko so posadili prve sadike sivke v vasici Povir na Krasu. Po 
prvotni ideji o pridobivanju eteričnega olja, se je prebudila želja po 
izdelovanju kozmetike, ki bi jo lahko uporabljala vsa družina.   
 

 

2. kmetija Brinjevka 
http://www.brinjevka.si/2-uncategorised/91-vabljeni-na-naso-kmetijo  
Kmetija Brinjevka je socialno podjetje oskrbuje šole in vrtce in odpira nove 
možnosti,tako v smislu odpiranja novih delovnih mest, tudi za težje zaposlitve 
osebe, kakor tudi v smislu zdravega načina življenja. Pridelujejo sezonsko 
domačo zelenjavo, na način zdravega in ekološkega kmetovanja - kot je bilo 
nekoč. Strmijo k trajnostnemu razvoju narave in ranljivega kraškega okolja, ki 

ga imajo radi. 

 
3. Domačija Peterlin - Rogelja http://www.krasevka.si/index.php?id=66  
Domačija Petelin Rogelja je v samem središču vasi Tomaj. Kmetija je 
usmerjena v pridelavo terana in ostalih izdelkov iz grozdja in tropin: 
teranovega likerja in tropinovega žganja. Obdelujejo 2,2 hektara 
vinogradov, nekaj njiv in 1,6 hektara travnikov. Od nekoč razpršene in 
samozadostne kmetijske dejavnosti so se postopno preusmerili izključno v 
vinogradništvo. Vključena je v trgovino Kraševka, ki združuje ponudnike 
domačih proizvajalcev iz Krasa in povezana z dolgoletnimi izkušnjami na 
področju trženja hrane, z učenjem, poslušanjem in poskušanjem. 

 

 
Na ekskurzijo vabimo lastnike kmetij, turistične kmetije, osebe z dopolnilno dejavnostjo, 
brezposelne in mlade, ki živijo na kmetijah. 
 

Prijave pošljite na elektronski naslov info@vitra.si (Ime in priimek udeleženca, naslov, KMG-MID, telefon) do torka, 

11. junija 2019 

 
Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Cerknica je ob 7.30, predviden prihod nazaj pa ob 16.00. 
 
Ekskurzija je za vse udeležence brezplačna in pokriva stroške: avtobusni prevoz, vodenje, vstopnine, degustacije. 
V primeru,da imate prehrambene omejitve (alergija, vegetarjenec), nam ob prijavi sporočite. 
 

Za vse dodatne informacije pokličite na 041 830 867 (Bojan Žnidaršič) 
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