Domačija

LOKACIJA

Prav idilično se sliši. Na samem, ob gozdu, travnikih in njivah … Da, tu se nahaja naša
domačija. Domačini območju rečejo tudi Zajčji kot, saj naj bi bilo tu, še ne tako dolgo nazaj,
veliko zajcev. In še danes jih lahko opazite, če se le dovolj zlijete z okoliško naravo.

Spadamo v občino Krško, nahajamo pa se na njenem skrajnem vzhodnem robu, ki meji na
občino Kozje. Delno okoliška polja, gozdovi in vinogradi že spadajo v Kozjanski regijski park.
Da, narava je tu okoli res čudovita!

KMETIJA

Skupna površina naše domačije znaša približno 6 hektarjev. Usmerili smo se predvsem v vzrejo
ovc, a tudi drugih domačih živali pri nas ne manjka. Pujsi, kokoši, petelin, race, goske, pes,
mački, pa še kakšna se najde. Vsake toliko nas na dvorišče pride obiskati še fazan, v gozdu za
hišo in na okoliških travnikih pa se pasejo srne.

PROSTORI

Lokal

V pritličju hiše imamo urejen lokal, v katerem lahko postrežemo približno 60 oseb. Lokal je
urejen v prijetnem kmečkem slogu, trenutno pa se v njem nahaja tudi razstava slik Vlada
Geršaka, ki sicer živi in deluje v Celju. Za svoja dosedanja dela je prejel že številna priznanja in
nagrade. Razstavljene slike lahko tudi kupite.

Kozolec
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Pozno spomladi, poleti in zgodaj jeseni je še posebej prijetno pod kozolcem tik ob gozdu, ki
lahko sprejme približno 150 oseb, postregli pa smo jih tudi že 230. Poleg osnovnega prostora je
pod kozolcem tudi urejeno plesišče in prostor za manjšo glasbeno skupino. Lokacija je primerna
tako za razna »piknik« praznovanja kot tudi za svečane dogodke, na primer poroko.

Piknik prostor

Za kozolcem, v prijetni senci dreves, je prostor za piknike. Na voljo so klopi in mize za približno
100 oseb. Prostora je dovolj tudi za manjši taborni ogenj, šotore ipd.

Igrišče

Ljubiteljem športa in rekreacije je namenjeno travnato igrišče, primerno za nogomet, odbojko,
badminton in podobne aktivnosti.

Parkirišče

Vsem našim gostom je na voljo parkiranje na našem dvorišču, kjer je dovolj prostora tudi za par
avtobusov.
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