STROKOVNA EKSKURZIJA Z OBISKOM SEJMA AGRA v GORNJI
RADGONI v ponedeljek, 22. 8. 2022

Spoštovani ponudniki in akterji s področja razvoja podeželja na Škofjeloškem!
Mednarodni kmetijsko - živilski sejem AGRA vsako leto pritegne veliko število obiskovalcev, predstavlja se
preko 1.300 razstavljavcev na skupno več kot 120.000 m2 razstavnih prostorov.
Vabimo vas, da se nam pridružite na celodnevni strokovni ekskurziji, kjer si bomo ogledali letošnje sejemske
razstavljavce in spoznali dobre prakse s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Privoščili si bomo kosilo na
turistični kmetiji Hari v Spodnji Ščavnici, ki zaradi atraktivne lokacije na vrhu hriba z vinogradi ne ponuja
zgolj kakovostne hrane in pijače lastne pridelave temveč tudi prostrane razglede na okoliške hribe. Ponosni
so tudi na svojo vinsko klet in ponudbo vina Hari. Pred odhodom domov pa bomo obiskali še kmetijo z
večstoletno tradicijo iz Črešnjevcev, ki je prepoznala potencial v dopolnilnih dejavnostih, Kmetijo
okusov Jančar, z domačim bučnim in sončničnim oljem, medom z bučami, kisom, kašami in mokami,
rezanci, stročnicami in zeliščnimi mešanicami. Mlada nosilka dejavnosti nam bo predstavila svoje delo in
pripravila tudi manjšo pokušino svojih izdelkov.
Odhod je iz parkirišča ob stari vojašnici v Škofji Loki, kjer se dobimo ob 6.45, predviden prihod nazaj v Škofjo
Loko je ob 21.00.
Prispevek udeležencev ekskurzije je 10 EUR/osebo, vse ostale stroške (avtobusni prevoz, vstopnice na sejem,
kosilo na turistični kmetiji (del), predstavitev kmetije z dopolnilnimi dejavnosti ter manjša degustacija) krijemo
iz projekta Delovanje podeželskega razvojnega jedra, ki ga sofinancirajo občine na Škofjeloškem.
Na ekskurziji je potrebno upoštevati vsa aktualna priporočila NIJZ glede preprečevanja širjenja covid-19.

Prijave zbiramo do četrtka, 18.8.2022 oz. do zapolnitve prostih mest, in sicer na povezavi
https://forms.gle/k8czpqiX2EMuNMZ39
Dodatne informacije na kristina.miklavcic@ra-sora.si in info@las-pogorje.si.
PROGRAM EKSKURZIJE
6.45 Zbiranje prijavljenih udeležencev – stara vojašnica Škofja Loka
7.00 – 10.00 Vožnja do Gornje Radgone
10.00 – 13.30 Ogled sejma z udeležbo na okrogli mizi
14.00 – 16.00 Obisk turistične kmetije, predstavitev in kosilo
16.00 – 18.00 Predstavitev kmetije z dopolnilno dejavnostjo, pokušina izdelkov
18.00 – 21.00 Vožnja proti domu
Vabljeni na ekskurzijo in se že veselimo srečanja z vami!
Kristina Miklavčič in Špela Stanonik,
Razvojna agencija Sora in LAS loškega pogorja

