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      »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« 

 

KMETOVANJE NA LJUBLJANSKEM BARJU 
 

 

VODIL NAS BO 

Janez Drašler, kmetijski svetovalec, ki se s svetovanjem kmetom na območju SZ dela 

Ljubljanskega  barja že več kot trideset let. V začetku je bilo delo takratnega terenskega 

svetovalca usmerjeno v agrarne operacije, osuševanje in zložba kmetijskih zemljišč z 

namenom večje pridelave hrane. Od vključitve Slovenije v skupno Evropsko kmetijsko 

politiko je svetovanje kmetom usmerjeno pretežno v sonaravno pridelavo hrane. Ta 

zagotavlja  večje sožitje med naravo in človekom in kmetovanje za dobro počutje živali, kar 

pomeni pašna reja govedi, ki se je v zadnjih 15-letih uveljavila na kmetijah iz Barja. 
 

 
KDAJ in OD KOD 

V soboto 12. oktobra 2013 od 9.00 do okoli 14.00 ure. 

Dobimo se pred sedežem Krajinskega parka Ljubljansko barje v Notranjih Goricah, kamor 

lahko pridete tudi z  mestnim avtobusom št. 6B. 

 

 
 

OBISKALI BOMO 

 Kmetijo Rus iz Loga 

Velika konvencionalna kmetija na Ljubljanskem barju z rejo govejih pitancev 

 Pašnike v Bistri 

Ekološko kmetovanje in pašna reja govedi v okolici Bistre 

 Nasad ameriških borovnic kmetije Suhadolnik iz Borovnice 

Integrirana pridelava visoko grmnih borovnic 

http://www.lasbarje.si/
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        KAM? 

 

Izpred sedeža parka v Notranjih Goricah se bomo odpeljali ob Plešivici do Loga, kjer se 

bomo ustavili na kmetiji Rus. Nadaljevali bomo skozi Bevke do Blatne Brezovice. Zapeljali se 

bomo na vrh osamelca, kjer se odpira lep razgled na Vrhniko, Bistro, Borovnico… Sledi 

vožnja do Bistre in sprehod do pašnikov pri pastirčku. Naš zadnji postanek pa bo v nasadu 

ameriških borovnic kmetije Suhadolnikovih iz Borovnice. Iz Borovnice nas bo avtobus zapeljal 

skozi Podpeč nazaj na izhodišče v Notranje Gorice. 

 

 

CENA 

15 EUR na osebo 

10 EUR za učence, dijake, študente in upokojence. 

Vključuje strokovno vodenje, oglede in prevoz po programu. 

 

 
 

PRIPOROČENA OPREMA 

Večinoma se bomo vozili po Ljubljanskem barju z minibusom, nekaj malega pa bo tudi hoje 

(okoli 2 km). Sprehodili se bomo do pašnikov in nasada borovnic pri Bistri. Krajši postanek 

za kavo bomo imeli v Gostilni Bistra. Priporočamo udobno obutev in oblačila primerna 

vremenskim razmeram. 

 
 

OMEJENO ŠTEVILO MEST! 

Prijave najkasneje do 10. ure v petek 11. oktober 2013 na: 

Telefon 08 205 2350 

E-mail: info@ljubljanskobarje.si 

 

 
 

UDELEŽBA VODENJU JE NA LASTNO ODGOVORNOST 

mailto:info@ljubljanskobarje.si

