Društvo podeželskih žena in deklet
Dole pri Litiji
in

Zavrh, 15. oktober 2017

KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Oddelek za kmetijsko svetovanje
Izpostava Litija

VLJUDNO VABITA
na srečanje podeželskih žena in deklet ter kmetic občin Litija, Šmartno pri Litiji in Moravče,
ki bo v soboto, 21. oktobra 2017 na Dolah pri Litiji.
Dan bomo namenile druženju, prijetnemu klepetu, izmenjavi izkušenj, občudovanju dolske pokrajine,
prelepih domačij, prijaznih domačinov…
Pripravile smo bogat program z naslednjimi ogledi oz. aktivnostmi:
 Zberemo se ob 8.15 uri pri Lovski koči na Dolah, kjer je tudi začetna točka krožne poti po Oglarski
deželi. Tu sledi sprejem z dobrodošlico.
Predstavili bomo projekt obujanja peke božičnega kruha ali »poprtnika« na našem območju, ki
je nastal na pobudo Sonje Zidar Urbanija iz Kmetijsko svetovalne službe Litija in v sodelovanju z
antropologinjo Metko Starič iz Zavoda PARNAS.
 Sledi ogled in predstavitev unikatnih izdelkov z lesa, ki nastajajo izpod rok domačina Danijela
Povšeta. Videle bomo kaj lahko nastane iz že povsem zavrženega kosa lesa.
 Kratek, polurni sprehod do vasi Berinjek, ker nam bo naša članica Metka Vresk predstavila
domačijo ter nas seznanila z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji – predelavo mesa. Izdelke bomo
degustirali.
 Obisk podjetja Rotal d.o.o. na Dolah pri Litiji. Predstavitev uspešnega družinskega podjetja, vse
od začetka do danes.
 Vožnja do vasi Ježevec, ogled živinorejske kmetije, kjer se ukvarjajo s prirejo mleka. Dodaten vir
dohodka pa jim predstavljata gozdarstvo in oglarstvo.
 Na pozno kosilo, predvideno okoli 15.30, se bomo odpravile na severni del Dolske kraške
planote, v dolino Sopote, v priznano gostišče Celestina, hišo domačih okusov z več kot 50 letno
tradicijo.
Pred tem pa bomo prisluhnile Bojani Košnik, ki bo spregovorila o vlogi ženske ter nam
predstavila kako pomembna je kultura vedenja vsak dan, na vseh področjih našega življenja.
 Pa še za kako majhno presenečenje bomo poskrbele.
Prosimo vas, da nam zaradi lažje organizacije, najkasneje do četrtka, 19. oktobra 2017 sporočite
število članic posameznega društva , ki se bodo srečanja udeležile. Število ni omejeno.
Udeležbo sporočite Ireni Bostič (041 245 519) ali Manji Božič (031 357 924).
Prispevek društva za srečanje je 13 EUR na posamezno udeleženko.
Priporočamo primerno obutev in oblačila.
Veselimo se srečanja z vami.
Dolčanke vas pričakujemo v čim večjem številu.
Sonja Zidar Urbanija,
kmetijska svetovalka

Irena Bostič,
predsednica društva

