Katalog regijskih izdelkov Zelenega krasa
(izdaja 2016)

Spoštovani.

november, 2015

Zeleni kras je območje edinstvene naravne krajine. Pestrost in bogastvo narave odsevata v barvah, aromi, okusu in vonju izdelkov, ki jih
lokalni ponudniki še vedno znajo narediti po tradicionalnih postopkih in z najboljšimi sestavinami.
Tudi izdelki domače in umetnostne obrti so pomemben del naše
kulturne dediščine. Za ustvarjanje novih, sodobnih izdelkov nam
znanje in izkušnje dajeta bogata preteklost in tradicija.
Letošnji katalog uporabnikov znamke Zeleni kras ponuja še večji
izbor lokalnih dobrot in unikatnih izdelkov, s katerimi boste razveselili sebe in vaše obdarovance. Na vse bolj priznano kakovost in
pestrost ponudbe smo ponosni, zato vztrajno podpiramo prizadevanja naših ponudnikov za ohranjanje lokalne identitete. Z nakupom njihovih izdelkov boste tudi vi postali del teh prizadevanj.
Naj vas v novem letu vodijo drobne a modre odločitve za zeleno
prihodnost.

RRA Zeleni kras, d.o.o. in
LAS med Snežnikom in Nanosom

Za naročila in dodatne informacije o izdelkih
se obrnite neposredno na prodajalce.
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Ponudba:
1. Poltrdi kozji sir
• cena: 17,00 € / kg
2. Sveži kozji sir
• cena: 15,00 € / kg
3. Skuta iz kozjega mleka
• cena: 10,00 € / kg
4. Namazi iz kozjega sira z dodatki
(česen, peteršilj, olive)
• cena: 15,00 € / kg

4

Kmetija
Štemberger
Kmetija se nahaja v vasi Vrbica,
ki je od Ilirske Bistrice oddaljena
le štiri kilometre. Na kmetiji se
že vrsto let ukvarjamo z vzrejo
drobnice in sirarstvom. Pri nas
lahko poizkusite in kupite
poltrdi in sveži kozji sir, različne
kozje sirne namaze z dodatki
(česen in peteršilj, olive) ter
albuminsko skuto. Navedeni
izdelki so prejeli številna visoka
priznanja za kakovost, na
katera smo še posebej ponosni.
Naše izdelke lahko kupite tudi v
Mercatorjevih trgovinah po
Sloveniji.

KMETIJA ŠTEMBERGER
Jože Štemberger
Vrbica 32, 6250 Ilirska Bistrica
M: 041 410 350, 041 469 496
E: izi.stem@gmail.com
www.kmetija-stemberger.si

Ponudba:
1. Poltrdi ovčji sir
• cena: 18,00 € / kg
• cena: 9,00 € / 0,5 kg
2. Ovčji sir v oljčnem olju
• cena: 5,00 € / 300 g
3. Albuminska skuta
• cena: 4,50 € / 0,5 kg
4. Potica (orehova, lešnikova)
• cena: 11,00 € / kg
5. Različni piškoti
• cena: 10,00 € / kg
6. Kruh (različne vrste)
• cena: 4,00 € / kg

Ekološko
sirarstvo Brožič
Smo srednje velika kmetija, ki
leži v Jablanici, v dolini reke
Reke, pri Ilirski Bistrici. Na
kmetiji redimo od 50 do 60 ovc
molznic pasme oplemenjena
bovška frizijka. Pridelujemo
ovčji sir in skuto. Številna
priznanja dokazujejo, da so
naši izdelki kakovostni. Po
naročilu spečemo tudi domače
pekovske izdelke (kruh, štruklji,
potice, pecivo) iz doma pridelane moke, jajc in ovčje skute.

EKOLOŠKO SIRARSTVO BROŽIČ
Mojca Brožič
Jablanica 4, 6250 Ilirska Bistrica
M: 041 450 023, T: 05 714 61 21
E: brozic.mojca1@gmail.com
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Kmetija
Jernuclevi
Smo srednje velika družinska
kmetija. Ukvarjamo se s proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov.
Živali imamo v prosti reji in na
paši, kar jim omogoča neomejeno gibanje. Od leta 2009 mleko
prodajamo v mlekomatih v Pivki
in Postojni. Med našimi proizvodi, za katere smo prejeli že vrsto
priznanj, najdete različne vrste
sirov, narejenih iz surovega
mleka, albuminsko skuto, sadne
in navadne čvrste jogurte ter
sirotko. Vsi izdelki so brez aditivov
in konzervansov. V letu 2014 smo
pridobili še certifikat »Brez GSO«
za proizvodnjo in predelavo. V
zimskem času pa imamo na
razpolago sušene mesne izdelke .
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KMETIJA JERNUCLEVI
Andrej Penko
Petelinje 27, 6257 Pivka
M: 041 985 994, T: 05 757 22 80
E: milena.penko@gmail.com

Ponudba:
1. Poltrdi siri iz kravjega mleka
brez ali z dodatki
(orehi, čili, zeleni poper, zelišča)
• cena: 8,00 € / sir v zabojčku
• cena: 14,00 € / dva sira v zabojčku
• cena: 26,00 € / štirje siri v zabojčku
2. Poltrdi sir iz kravjega mleka
• cena: 9,80 € / kg
3. Poltrdi sir iz kravjega mleka z
orehi, zelišči, zelenim poprom ali s čilijem
• cena: 12,00 € / kg
4. Sir v olivnem olju z začimbami
• cena: 6,00 € / kos (370 g)
Pakiranje po dogovoru.

Štefetova
Kmetija
Smo družinska kmetija, na
kateri se že več generacij
ukvarjamo z govedorejo in
pridelavo mleka. V svoji trgovini na kmetiji in na nekaterih
drugih prodajnih mestih vam
nudimo pristne domače
izdelke iz kravjega mleka, kot
so: trdi siri, siri z dodatki
začimb, mladi siri, albuminska
skuta, navadni in sadni jogurti,
skutni deserti, skuta, kislo
mleko, sirotka in sir za žar.

ŠTEFETOVA KMETIJA
Tomaž Dekleva
Petelinje 11, 6257 Pivka
M: 041 512 802
E: stefetova.kmetija@gmail.com
www.stefetovakmetija.si

Ponudba:
1. Poltrdi sir iz kravjega mleka
• cena: 10,00 € / kg
2. Skutine kroglice z zelišči v olivnem olju
• cena: 5,00 € / kos
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Ponudba:
1. Poltrdi ovčji sir
• cena: 10,00 € / 0,5 kg
2. Albuminska ovčja skuta
• cena: 5,00 € / 0,5 kg
3. Ovčja sirotka
• cena: 1,00 € / 1 l

Ekološka kmetija
Stari grad
Podgrad
Naša ekološka kmetija se
nahaja pod gradom v Podgradu na nadmorski višini 600
metrov. Ohranjamo tradicijo
staršev in nadaljujemo z rejo
avtohtonih ovc istrijank. Med
našimi izdelki, za katere smo
prejeli že vrsto priznanj, so ovčji
sir, skuta in sirotka. Prodajamo
tudi na domu.

Ponudba:
1. Mleko
• cena: 0,70 € / l
2. Jogurt
• cena: 1,10 € / 0,5 l
3. Jogurti z okusom
• cena: 0,90 € / 0,25 l
4. Jogurti z okusom
• cena: 1,20 € / 0,5 l
5. Skuta
• cena: 5,00 € / 1 kg
6. Sir
• cena: 10,00 € / 1 kg
7. Sir z dodatki
• cena: 12,00 € / 1 kg
8. Albuminska skuta
• cena: 7,00 € / 1 kg
9. Maslo
• cena: 1,20 € / 120 g

Kmetija
Mihelčič
V čarobni pokrajini ob Cerkniškem jezeru se nahaja Kmetija
Mihelčič, na kateri smo se specializirali za pridelavo in predelavo
mleka. Kakovost naših izdelkov je
pogojena z najvišjimi higienskimi
standardi, stavimo na tradicionalne postopke in ljubezen do
dela. V vsak produkt je vloženega
veliko truda – vse od spravila
sena, vsakodnevne skrbi za živali,
kurjenja domačega ognjišča,
pretakanja toplega mleka v
steklenice pa do prijaznega
klepeta z odjemalcem. Celotna
zgodba, ki pelje od pridnih rok
kmeta do predanosti gospodinje,
je dodana vrednost naše kmetije.

10. Kajmak
• cena: 10,00 € / 1 kg
11. Sirotka
• cena: 1,00 € / 1 l
12. Skutin namaz
• cena: 1,50 € / 120 g
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EKOLOŠKA KMETIJA »STARI GRAD«
Rudi Lakota, Katarina Golenač
Podgrad 41, 6244 Podgrad
M: 051 357 638, 040 704 063
E: lakota.rudi@gmail.com

KMETIJA MIHELČIČ
Dušan Mihelčič
Grahovo 2B, 1384 Grahovo
M: 031 632 543 (Ksenija Mihelčič)
E: ksenija.mihelcic@gmail.com
FB: Kmetija Mihelčič
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Čebelarstvo
Peternelj
S čebelarjenjem se ukvarjam že
skoraj 40 let. Pri vsaki stvari
zagovarjam rek: malo pa
dobro. Tega se držim tudi pri
pridelavi čebeljih izdelkov. Že
od samega obstoja sistema
SMGO (Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo), ki
zahteva od čebelarja strožje
kriterije kakovosti in sledljivosti
ter veterinarske kontrole, smo
vključeni vanj. Svojim kupcem
lahko zato zagotavljamo
čebelje pridelke z geografskim
poreklom vrhunske kakovosti.
Z dvema manjšima čebelnjakoma lahko pridelam več vrst
medu in cvetnega prahu.

Dr. BRANKO PETERNELJ
Zalog 4, 6230 Postojna
M: 041/724-031
E: branko.peternelj@studioproteus.si
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Ponudba:
1. Gozdni med
• cena: 10,00 € / 900 g
2. Akacija / češnja
• cena: 9,00 € / 900 g
3. Cvetlični med (tri vrste)
• cena: 8,00 € / 900 g
4. Cvetni prah
• cena: 4,50 € / 125 g
5. Propolis
• cena: 3,50 € / 20 ml

Ekološka kmetija
Dolganovi
Naša kmetija se nahaja v vasi
Narin. Je srednje velika kmetija,
ki jo sestavljajo gozd, travniki,
pašniki, njive ter visokodebelni
sadovnjaki starih sort jablan,
hrušk in sliv. Na kmetiji trenutno redim 12 glav goveje živine
in 45 čebeljih družin. Čebelji
pridelki so vključeni v sistem
SMGO (Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo),
ekološko čebelarstvo in regijsko
znamko Zeleni kras.

EKOLOŠKA KMETIJA DOLGANOVI
Franko Dolgan
Narin 101, 6257 Pivka
M: 040 757 694
E: franko.dolgan@gmail.com

Ponudba:
1. Gozdni med
• cena: 11,00 € / 900 g
• cena: 6,00 € / 450 g
• cena: 4,00 € / 250 g
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Ponudba:
1. Gozdni med
• cena: 10,00 € / 930 g
• cena: 5,50 € / 450 g
2. Hojev med
• cena: 11,00 € / 930 g
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Čebelarstvo
Ernest Penko
Sem čebelar in ocenjevalec
medu, ki že več kot 40 let prijateljujem s čebelami v neokrnjeni
naravi pod Sv. Lovrencem. Naši
čebelnjaki stojijo tik ob gozdu in
daleč stran od večjih kmetijskih
površin. Pri pridelavi medu
uporabljam izključno sonaravne
metode, kar se pozna tudi v
kakovosti medu in ostalih
čebeljih pridelkov.

ČEBELARSTVO ERNEST PENKO
Studeno 1a, 6230 Postojna
M: 040 758 812, T: 05 751 51 06
E: ernest.penko@gmail.com

Ponudba:
1. Hojev med
• cena: 11,00 € / 900 g
• cena: 5,80 € / 450 g
• cena: 3,50 € / 250 g
2. Gozdni med
• cena: 10,00 € / 900 g
• cena: 5,50 € / 450 g
• cena: 3,00 € / 250 g

Čebelarstvo
Karel Simčič
Z manjšim številom čebeljih
družin čebelarimo v idilični
okolici Pivke jame in Predjamskega gradu (Gorenje), kjer so
čebelam vso sezono na voljo
različne vrste paš. Vključeni
smo v sistem SMGO, kjer so
postavljena strožja merila
kakovosti, zato govorimo o
medu vrhunske kakovosti s
kontroliranim geografskim
poreklom.

ČEBELARSTVO KAREL SIMČIČ
Ulica Dolomitskega odreda 16
6230 Postojna
M: 031 607 503, T: 05 726 25 88
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Mirela in Petar
Kezić
Smo malo podjetje, ki izdeluje
različne testenine po 115 let
stari recepturi nekdanje
tovarne Pekatete, ki je davnega leta 1899 zagnala svojo
proizvodnjo v Ilirski Bistrici.
Proizvodnjo testenin smo
ponesli nazaj v stare čase.
Uporabljamo le najboljše
sestavine. Z dolgotrajnim
sušenjem pri temperaturi nižji
od 30 °C dosegamo vlažnost
testenin do 12,5 odstotka in s
tem učinek »babičinih testenin« - 24 ur sušenih na prtu,
kot so to delali nekoč. V kratkem bomo izdelovali tudi
brezglutenske testenine.
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MIRELA IN PETAR KEZIĆ
Levstikova 12, 6250 Ilirska Bistrica
M: 041 600 351
E: kezicp@gmail.com
www.kezic.eu

Ponudba:
1. Jušni rezanci Fidelini
• cena: 1,60 € / 400 g
2. Široki rezanci
• cena: 1,60 € / 400 g
3. Široki rezanci
s koprivo in čemažem
• cena: 1,80 € / 400 g
4. Široki rezanci
z moko iz konopljinega semena
• cena: 1,80 € / 400 g

15

16

17

Kmetija Kmjtovi
Na naši kmetiji skušamo s
klasičnimi metodami pridelati
čim bolj kakovostne pridelke.
Pri tem uporabljamo znanja in
tehnike, ki gredo ponekod že v
pozabo, in se predvsem izogibamo uporabi kemičnih
konzervansov. Vse več uporabljamo stare sorte zelenjave in
poljščin, na kar smo še prav
posebej ponosni. Organiziramo raznovrstne kulinarične
dogodke in delavnice povezane z lokalnimi značilnostmi,
kraji in ljudmi.

Ponudba:
1. Zeliščni sirupi brez konzervansov
• cena: 7,00 € / 3,14 dl (smrekovi vršički)
• cena: 5,00 € / 0,5 l (akacija, bezeg, meta)
• cena: 5,00 € / 1 dl (sirup iz vrtnic)
2. Marmelade
(višnja, češnja, divja češnja,
bela češnja, ribez, breskev)
• cena: 4,00 €/ 370 g
3. Marmelade
(zeleni orehi, breskve brez sladkorja)
• cena: 5,00 € / 370 g
4. Sadni sirupi
(divja češnja, zeleni orehi)
• cena: 7,00 € / 0,25 l
• cena: 5,00 € / 0,11 l
5. Zelenjava v slanici / kisu
(rdeča pesa, jajčevci, cvetača)
• cena: 1,50 – 5,00 € / 370 g – 720 g
6. Črni fižol v slanici
• cena: 10,00 € / 370 g

Oštirjeva kmetija
Je tipična notranjska kmetija, ki
je na 11 ha površin razdrobljena
po Cerkniškem polju.
Na njej pridelujemo zelene
šparglje, spomladanski in
jesenski česen ter žita, ki jih v
starodavnem Sorževem mlinu
zmeljemo v polnovredne
mlevske izdelke, kot so zdrob,
moka in otrobi. Vsi pridelki so
ekološki in jih redno preverja za
to pristojen inštitut KON-CERT
(Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu
Maribor). Ob hiši se nahaja velik
sadovnjak s starimi sortami
jablan, hrušk, trto in slivami. Iz
njih pridelujemo sadne sokove,
džeme ali destiliramo žganje.
Vrt ponuja jagode, maline in
sezonsko zelenjavo.

Ponudba:
1. Vložen česen v oljčnem olju
• cena: 5,00 € / 210 g
2. Vloženi česnovi vršički
• cena: 3,50 € / 350 g
3. Česnov šopek
• cena: 4,50 € / kom.
4. Kamut zdrob
• cena: 3,50 € / 500 g
5. Kamut moka
• cena: 3,00 € / 500 g
6. Fini kamutovi otrobi
• cena: 2,50 € / 500 g
7. Polnovredna pšenična moka
• cena: 1,50 € / 1 kg
8. Polnovredni pšenični zdrob
• cena: 1,00 € / 500 g
9. Fini pšenični otrobi
• cena: 1,00 € / 500 g
10. Džem slive
• cena: 3,00 € / 230 g
11. Džem maline ali jagode
• cena: 4,00 € / 230 g
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KMETIJA KMJTOVI
Rihard Baša
Jasen 13a, 6250 Ilirska Bistrica
M: 031 209 629
E: rihardbasa@gmail.com

OŠTIRJEVA KMETIJA
Kamna Gorica 9, 1380 Cerknica
M: 040 190 910, 040 550 371
T: 02 843 15 83
E: ostirjeva.kmetija@gmail.com
www.ostirjeva-kmetija.com
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Ponudba:
1. Klobase - pečenice
• cena: 10,00 € / kg
2. Polsuhe klobase
• cena: 12,00 € / kg
3. Suhe klobase, panceta, podgrlina
• cena: 15,00 € / kg
4. Salame
• cena: 8,00 € / kos
5. Ombolo (sušena hrbtna prata), bržole
• cena: 20,00 € / kg
6. Ocvirki
• cena: 16,00 € / kg
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Kmetija
Jagodnik –
Lačmanovi
Na kmetiji Jagodnik, po
domače »Lačmanovi kmetiji«,
ki stoji na obrobju mesta Ilirska
Bistrica, se ukvarjamo s prašičerejo. Letno vzredimo okoli sto
prašičev, ki jih sami predelamo
v domače mesne dobrote. Pri
tem uporabljamo le tradicionalne sestavine: sol, poper in
česen. Tako vam lahko ponudimo domače tradicionalne
suhomesne izdelke: klobase,
pancete, bržole, salame.
Obiščete nas lahko na tržnicah
Sežana, Koper, Izola ali na
kmetiji v popoldanskem času.

KMETIJA JAGODNIK − LAČMANOVI
Pavel Jagodnik
Koseze 58, 6250 Ilirska Bistrica
M: 051 840 158, 051 650 669
E: kmetija.jagodnik@gmail.com

Ponudba:
1. Pečenice
• cena: 6,50 € / kg
2. Dimljene klobase
• cena: 8,00 € / kg
3. Suhe klobase
• cena: 12,00 € / kg
4. Salame
• cena: 9,00 € / kos (500 g)
5. Suhi zašinek
• cena: 14,00 € / kg
6. Suha panceta
• cena: 12,00 € / kg

Predelovalnica
mesa Premrl
Domačija Premrl se nahaja v
idilični vasici Predjama, le streljal
od mesta Postojna. Na njej se
ukvarjamo s predelavo svinjskega mesa slovenske avtohtone
pasme. Vsi naši mesni izdelki
nastajajo po receptih naših
prednikov, brez umetnih dodatkov. Uporabljamo le tradicionalne začimbe, kot so sol, poper in
česen. Izdelujemo pečenice,
dimljene klobase za kuhanje,
suhe klobase, salame, pancete,
zašinke, ocvirke in svinjsko mast.

PREDELOVALNICA MESA PREMRL
Bogdan Premrl s.p.
Predjama 31, 6230 Postojna
M: 031 433 328
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Ekološka
kmetija Ileršič
Na naši ekološki kmetiji
delamo po načelih sonaravnega kmetovanja, ki smo se ga
naučili od prejšnjih generacij.
Obdelujemo 20 hektarjev
kmetijskih površin. Gojimo
veliko vrst zelenjave, v visokodebelnem sadovnjaku zori
sadje. Po ekoloških načelih
vzgajamo tudi industrijsko
konopljo, ki je vir zdravja za vse
ljudi, saj vsebuje vsa najpomembnejša hranila, ki jih naše
telo potrebuje za uravnoteženo delovanje.
Na kmetiji dobrodošli vsi
obiskovalci, željni zdrave
prehrane.
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EKOLOŠKA KMETIJA ILERŠIČ
Nina Ileršič
Cesta pod Srnjakom 23, 1381 Rakek
M: 041 25 66 78
E: eko.ilersic@gmail.com

Ponudba:
1. Konopljino olje
• cena: 11,00 € / 0,25 l
• cena: 19,00 € / 0,5 l
2. Zeliščni sirupi brez konzervansov
(trpotec, jeglič, pljučnik, lapuh
smrekovi vršički, bezeg, rman)
• cena: 7,00 € / 2,3 dl
3. Likerji
sladki (vijolice, trobentice, lipa, bukev, brin…)
in sadni (ribez, višnja, malina, borovnica,
češnja, bezeg…)
• cena: 9,00 € / l
4. Aperitivi
(šipek, arnika, astramontana,
brinove jagode, dren, bezeg…)
• cena: 9,00 € / l

RCraft
Rafaela Kovač
Unikatni izdelki iz keramike za
vaš dom so plod domišlije,
ljubezni in pridnih rok. Zaradi
svoje kakovosti, univerzalnosti
in estetske vrednosti nosijo
certifikat Obrtne zbornice
Slovenije za Izdelek umetnostne obrti. Izdelani iz naravnih
materialov se lepo podajo v
klasična pa tudi zelo moderno
opremljena stanovanja. Po
želji lahko v okviru možnosti
oblikujemo izdelek po vaših
potrebah.

1. Keramična stenska ura
na leseni podlagi (27 x 23 cm)
• cena: 45,00 € / kos
2. Keramična stenska ura
na leseni podlagi (30 x 25 cm)
• cena: 55,00 € / kos
3. Keramična stenska ura z nihalom
• cena: 5,00 € / kos
4. Keramični pladnji
• cena: od 24,00 € do 29,00 € / kos

5. Bezgovo vino
• cena: 10,00 € / l
6. Grenčica iz 152 zelišč
• cena:10,00 € / 0,25 l

RCRAFT
Rafaela Kovač
Palčje 17, 6257 Pivka
M: 041 333 209
E: rafaelakovac@gmail.com
FB: RCraft- Rafaela Kovač
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1. Punčka
• cena: 35,00 € / kos
2. Mala punčka
• cena: 25,00 € / kos
3. Medvedek
• cena: 33,00 € / kos
4. Punčka z dodatki
• cena: od 38,00 € / kos

Na naši kmetiji se poleg čebelarjenja ukvarjamo tudi z oblikovanjem gline. Ročno, z velikim
spoštovanjem in ljubeznijo,
izdelujemo unikatne dekorativne in uporabne izdelke iz gline.
Izdelujemo tudi spominke,
priznanja, medalje in pokale.

5. Punčka po naročilu
• cena: odvisna od naročila
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Po končani likovni akademiji
večino časa posvečam slikarstvu ter pedagogiki v povezavi
z njim.
Dirty_branch je ime, s katerim
predstavljam svoje oblikovalske izdelke. Z njimi želim
idejno prestopati meje pričakovanega.
V ospredju mojega ustvarjanja
sta estetika in uporabnost
izdelkov. Tako so oblikovani
brezprstne rokavice iz filca,
okrasne blazine, bombažne
majice in nahrbtniki iz odrabljenih dežnikov.
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TANJA MILHARČIČ
(dirty_branch)
Dilce 10, 6230 Postojna
M: 031 663 609
E: santanja@gmail.com
http://dirtybranch.tumblr.com/

1. Brezprstne rokavice
• cena: 10,00 € / par
2. Nahrbtnik
• cena: 15,00 € / kos

Ustvarjam unikatne, izvirne in
uporabne, z ljubeznijo izdelane papirnate izdelke za vse, ki
živite nekaj posebnega.
Shranite svoje najlepše spomine v unikatnem albumu.
Otroku podarite knjigo za prve
risbice. Zapišite svoje iskrene
želje na izvirno voščilnico.
Podarite kuharsko knjigo, ki jo
bo obdarovanec napolnil s
svojimi najljubšimi recepti.

ČIPKOLITA
Mojca Brezavšček
Selce 11, 6257 Pivka
M: 031 275 019
E: cipkolita@gmail.com
FB: čipkolita

1. Okrašen album
• cena: od 4,00 € / stran
(odvisno od velikosti)
2. Album, zvezek, dnevnik, kuharski
zvezek, spominska knjiga, …
• cena: od 18,00 € / kos
(odvisno od vrste in velikosti izdelka)
3. Voščilnica
• cena: 5,00 € / kos
4. Okvirček
• cena: 30,00 € / kos
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Damijana Škrlj s.p.
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RRA Zeleni kras, d.o.o.
v sodelovanju z LAS med Snežnikom in Nanosom
Zbrali in uredili: Dragica Bratanič in Mateja Simčič
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RRA Zeleni kras, d.o.o.

N: Prečna ulica 1, 6257 Pivka
T: 05 721 22 44
F: 05 721 22 45
E: info@rra-zk.si
S: www.rra-zk.si

