
 Ekološka
Turistična Kmetija

Mikl
 
 
 

 

Uživajte v enem izmed najlepših panoramskih razgledov na Koroškem.



EKOLOŠKA TURISTIČNA
KMETIJA MIKL

OPIS
800m nadmorske višine 
Ob meji z Avstrijo
Jamnica, občina Prevalje, Koroška 

Modre oznake - lažje poti: za začetnike, otroke, predvsem kolovozi z veliko "flowa"
Rdeče oznake - srednje zahtevne steze: korenine, ožje in srednje strme
enoslednice
Črne oznake - zelo zahtevne steze: strmi odseki, veliko korenin, odseki s skalami,
ni mostičkov čez potoke, "dropi", "offcamber".

LEGA: 

GORSKO KOLESARKI PARK JAMNICA:
V gozdovih in pašnikih s čudovitimi razgledi so urejene steze, ki so namenjene varnim
uživanjem predvsem z »all mountain« in enduro kolesi.   V parku se lahko odločate za
nezahtevne in tekoče steze ali pa si izberete poti s tehnično zahtevnejšimi odseki in si
tako naberete izkušnje za kasnejše podvige na daljših turah. 

Poti sledijo starim opuščenim stezam in konfiguraciji terena, urejene so večinoma     
 "z ročnim delom". Zaradi sončne lege se kolesarska sezona v parku lahko začne aprila
in se konča z oktobrom.

OZNAKE:



EKOLOŠKA TURISTIČNA
KMETIJA MIKL



EKOLOŠKA TURISTIČNA
KMETIJA MIKL

velikost kmetije Mikl: 37 ha

VELIKOST : 

VRTNINE
zelenjavni vrt
zeliščni vrt

GOZD - 22ha 
Smreka
Bor 

Sekanci, drva 
Pohištvo

UPORABA:

ŽITA IN
KROMPIR

3ha 

Rž - peka kruha v krušni
peči na drva
Pira - uporaba moke in
zrnja v kulinariki; lušine za
vzglavnike 

VRSTE:

KMETIJSKE
POVRŠINE -

15ha
Travniki
Pašniki
Njive 



VRT 
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Majaron
Timijan
Rožmarin
Bazilika
Žafranika
Pehtran
Luštreh
Žajbelj
Meta
Melisa
Vinska rutica 

 
Peteršilj
Zelena
Por
Korenje
Rdeča pesa 
Čebula
Česen

 
Solata
Radič
Zelje
Brokoli
Brstični ohrovt
Paprika
Paradižnik
Fižol 

 
Kapucinke
Ognjič
Turški nagelj 
Kamilice
Jagode 
Ameriške borovnice
Ribez 



ZNAKI:
Ekološko pridelano
Green&Safe
Kategorizacija 

Kmetija vam ponuja zdravo bivalno okolje in ekološko hrano, za katero ima certifikat
pooblaščene kontrolne organizacije.
Pri ekološkem kmetijstvu je poudarjeno gospodarjenje v sožitju z naravo. To je način
kmetovanja, ki skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov, ki so tla-rastline-živali-človek.
Tako je poudarek na ohranjanju rodovitnosti tal s širokim kolobarjem ter z organskimi gnojili.
Pomemben je sklenjen krog hranil, živalim nuditi ustrezno rejo in krmljenje, pridelati zdrava
živila, zaščititi naravne vire, vse to ob minimalni obremenitvi okolja, aktivnem varovanju le
tega in ohranjanju biološke raznovrstnosti, varstvu energije ter surovin. 
Pri tem ne smemo uporabljati kemično sintetičnih pesticidov, umetnih mineralnih gnojil,
razkuženega semena, sintetičnih dodatkov v krmilih, surovin živalskega izvora v krmilih in
gnojilih, uporabiti gensko spremenjenih organizmov ter preventivno zdraviti živali s
kemoterapevtiki.

Znak Green&Safe, ki zagotavlja skupno zavezo odgovorenmu, varnemu in zelenemu turizmu.

Kakovost storitev na turističnih kmetijah z nastanitvijo je označena z jabolki, in sicer z eno,
dvema, tremi ali štirimi. Z označitvijo kakovosti je izražena urejenost kmetije kot celote,
največji poudarek je namenjen urejenosti prostorov, kjer se zadržujejo gostje, vključena je
tudi kakovost in pestrost jedi in pijač, ter izbira možnosti za preživljanje prostega časa.
Tako je naša kmetija kategorizirana s tremi jabolkami, kar pomeni- zelo dobra ponudba
kmetije, dobro opremljene sobe in apartmaji. 
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KULINARIKA 

ekološko pridelana
lokalna 
sezonska 

Ekološka turistična kmetija Mikl vam ponuja pripravo zajtrkov. 

Hrana je...
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PONUDBA

dva apartmaja

hiško Jurija in Lene

dve sobi

prostor za kampiranje

Kmetija vam nudi nočitve z zajtrkom, pri tem pa imamo v ponudbi:
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DVA APARTMAJA
Apartmaja sta v sklopu stanovanjske hiše. Pohištvo je izdelano iz
našega domačega lesa in daje prijeten občutek domačnosti in
topline.  
Apartmaja imata tudi vsak svoj pokrit balkon.
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HIŠKA JURIJA IN
LENE
Hiša je bila v preteklosti last gospodarjev naše kmetije, kasneje pa se
je uporabljala kot hiša, v kateri so živeli hlapci, ki so v preteklosti
pomagali na kmetiji. Med obnavljanjem tega malega doma smo
naleteli na letnico 1786 in vgraviran podpis Jurija in Lene, nekdanjih
gospodarjev. Poleg podpisa smo našli tudi edinstven znak, katerega
smo uporabili kot sam logotip naše kmetije. Hiša je torej stara preko
230 let in v njej boste hitro začutili poseben pridih starodavnosti.
Urejena v slogu, kot je vladal nekoč, s starim obnovljenim pohištvom
in naravnimi materiali. Hiša ima tudi balkon, s katerega je še posebej
čudovit jutranji pogled na goro Peco. Okoli hiše je ograjena zelenica s
kaminom, ležalniki in pokrito teraso.
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DVE SOBI
Sobi sta locirani v prenovljeni kašči, njune stene pa so obdelane z
glino, kar daje sobi prijeten pridih narave. Vsaka soba ima tudi svoj
balkon.
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PROSTOR ZA
KAMPIRANJE 
Uredili smo tudi prostor za kampiranje v samem sadovnjaku, kjer
vam jablane zagotavljajo prijetno senco v vročih dneh. Urejena je
tudi kopalnica, garaža za kolesa ter pralnica in sušilnica. 
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KAJ VSE LAHKO
DOŽIVITE?
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JAMNICA

... prijeten oddih v naravi. Peš se lahko podate po označenih poteh
v gozdu, ki so speljane tako, da si lahko ogledate mline, ki so jih
včasih uporabljale kmetije - mlinarska pot
... opazujete lahko krave, ki so skozi celotno leto na paši, pri tem
pa imajo še vedno prost dostop v hlev; kokoši, konje in pujse. Pujsi
so slovenske avtohtone pasme, krškopoljski prašič. Tem smo
uredili zemljanko ter manjši ribnik, v katerem se radi osvežijo v
vročih dneh.  
... manjše igrišče pred hišo, kjer lahko igrate mali nogomet,
odbojko ali namizni tenis. Otroci se lahko igrajo v peskovniku in na
toboganu.
...  ribnik, kjer se lahko preizkusite v lovljenju rib in se sprostite ob
šumenju vode.
... označene gozdno-gorsko-kolesarske poti so praktično pred
vrati, zato se lahko del dneva »izgubite« v pravem labirintu
kolesarskih potk, ki smo jih skupno z ostalimi kmetijami uredili na
Jamnici . Vsakoletno pa se na Peci ter Jamnici odvija kolesarko
tekmnovanje Black Hole Enduro. Leta 2018 in 2022 pa je na tej
lokaciji potekalo celo tekmovanje za svetovni pokal.  

Ekološka turistična kmetija MIKL vam nudi:
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ŠENTANEL 
Oddaljenost: 5,8km
Čas: 13min
Dejavnosti:

                     - kmečki muzej Dvornik                      +386 41 365 804
                       (možen nakup ekološke zelenjave in testenin)
                     - piknik prostor pri kapelici sv. Uršule
                     - cerkev sv. Danijela                   
                     



EKOLOŠKA TURISTIČNA
KMETIJA MIKL 

STROJNA 
Oddaljenost: 5km
Čas: 11min
Dejavnosti:

                     - cerkev sv. Urha
                     - Bukovniki 
                       ( nekoč je znalo brati in pisati le malo ljudi, Bukovniki so 
                       so to znali; v tej stavbi je tudi razstava namenjena prav 
                       njim)
                     - Janeževa domačija
                      (tipična koroška kmetija; starejši del domačije je bil
                      postavljen v 17. in 18. stol.)
                     - kmetija Novak 
                       (doživetje z alpakami)   
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MEŽICA  
Oddaljenost: 14,6km
Čas: 22min
Dejavnosti:

                     - podzemlje Pece - rudnik svinca in cinka Mežica
                       (vodena kolesarka tura, edinstvena avantura s kajakom, 
                       ogled rudnika peš)
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ČRNA NA KOROŠKEM  
Oddaljenost: 22,6km
Čas: 32min
Dejavnosti:

                     - rudarski muzej Črna na Koroškem
                     - zipline ( najdaljši neprekinjen zipline v Sloveniji)
                     - Najevska lipa (drevo z največjim obsegom debla v Sloveniji,
                       ki je nekoč znašal 11,24 metra)
                     - dolina Tople ( krajinski park in naravni spomenik)
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PREVALJE
Oddaljenost: 12km
Čas: 20min
Dejavnosti:

                     - kundijeve kolesarske poti 
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RAVNE NA KOROŠKEM
Oddaljenost: 15,6km
Čas: 27min
Dejavnosti:

                     - letno in zimsko kopališče
                     - koroški pokrajinski muzej                   
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KOTLJE
Oddaljenost: 19,1km
Čas: 31min
Dejavnosti:

                     - muzej Prežihov Voranc
                     - izvir mineralne vode
                     - kopališče Ivarčko jezero
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LEŠE 
Oddaljenost: 13,8km
Čas: 23min
Dejavnosti:

                     - cerkev sv. Ane in sv. Volbeka
                     - Volinjak ( naravni kraški pojavi, Žal žene )
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SLOVENJ GRADEC 
Oddaljenost: 28,3km
Čas: 41min
Dejavnosti:

                     - cerkev sv. Jurija (zgodnje-srednjeveške ostanke iz       
                       9. stol.)
                     - medičarstvo in svečarstvo Perger
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LIBELIČE 
Oddaljenost: 16km
Čas: 37min
Dejavnosti:

                     - kostnica
                     - kmečka zbirka ( prikaz tradicionalnega kmečkega 
                       gospodarstva od druge polovice 18. stoletja do približno    
                       leta 1970 na območju Libelič, Libeliške gore in Gorč)
                    - kmečka zbirka in črna kuhinja
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AVSTRIJA 
Oddaljenost od kmetije Mikl do državne meje: 15km
Čas: 22min
Dejavnosti:

                     - jezera
                     - kolesarki park ( najdaljši t.i. f̋low trailom  ̋v Evropi-11 km)

                     



 SMUČANJE
 

Rimski vrelec, Kotlje                                  20km            33min
Poseka, Ravne na Koroškem                     15,9km           27 min 
Črna na Koroškem                                  23, 1km            34min
Bukovnik                                               25,8km             40min
Kope                                                     45,6km            1h4min
Ribnica na pohorju                                  54,5km            1h6min
Kotlje                                                    20,1km              33min 
Peca                                                        25km              40min
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 Oddaljenost:      Čas:



TRGOVINE
 

Prevalje : tus, spar, hofer,.. 

Ravne na koroskem: lidl, mercator,…
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HRANA
 

eko hotel Koroš 
gostišče Marin
gostišče Krivograd
gostišče Pik
gostišče Rupar
picerija Gajbica 
slaščičarna Polanšek 
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NUJNE TELEFONSKE
šTEVILKE 

 nujno medicinsko pomoč,
 pomoč gasilcev,
 nujno veterinarsko pomoč,
 pomoč gorskih,
 jamarskih reševalcev,
 drugih reševalnih enot 
 ali policije

pomoč policije 

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem - dežurna ambulanta 

   Če potrebujete

                  
  

                     

112        

                     

113        

                     

02 8705 278



Marija Kert: 041-842-839 

ekokmetija@gmail.com

Jamnica 11, Prevalje 2391

www.eko-kmetija.si

 ŽELIMO VAM PRIJETNO
BIVANJE
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