
Projekt Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko kul. Za vse. Projekt se v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška za obdobje 
2014–2020 sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj Evropske unije. Vsebina brošure je izključna pristojnost Turistične skupnosti 

mesta Jastrebarsko in Razvojno informacijskega centra Bela krajina.
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Jastrebarsko na hrvaški in Črnomelj na slovenski strani sta drug od drugega 

oddaljena 61 km, a ker kultura ne pozna meja, je logotip projekta sestavljen iz 

akronima kulTura in simbolično prikazane »izginjajoče« meje, ki jo projekt briše. S 

sloganom »nema granica/brez meja« je dodatno poudarjeno čezmejno sodelovanje.

Na turo se lahko odpravite samostojno, s pomočjo posebne mobilne aplikacije ali 

v spremstvu turističnega vodnika, obstaja pa tudi posebna tura, ki je prilagojena 

gibalno oviranim osebam. Obiščite 13 lokacij v Jaski in 15 v Črnomlju, ki vam bodo 

predstavile najzanimivejše zgodovinske podrobnosti teh krajev in lokalne okuse ter 

vam omogočile srečanje z zgodovinskimi liki v živo ob podpori čezmejne digitalne 

kartice. Osebni stik s prijaznimi gostitelji lahko vzpostavite na številnih lokacijah, z 

mobilno aplikacijo pa osvojite točke, ki vam bodo prinesle različne popuste. 

PRENESI KULTURO 
Navodila za uporabo

> popeljali vas bomo po najlepših lokacijah, 

> vam omogočili pristno izkušnjo in doživetje, 

> vam razkrili lokacije za najboljše fotografije,

> vam zagotovili popuste pri lokalnih ponudnikih.
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Pridruži se 

nam na kul 

turi in se 

prepričaj tudi 

sam!

Kultura je kul!

Grof Stjepan Erdödy 
(Jastrebarsko)

Učiteljica Josipina Primožič 
(Črnomelj)
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O projektu kulTura
CILJ PROJEKTA Mesto Jastrebarsko in Občina Črnomelj ob slovensko-hrvaški meji 

sta prepoznala pomen revitalizacije svoje kulturne dediščine in razvila skupni 

produkt kulTura – posebej ustvarjeno turistično turo, ki jo spremljata mobilna 

aplikacija in kartica ugodnosti. Cilj projekta je predstaviti kulturno dediščino 

na območju Jastrebarskega in Črnomlja prek organiziranega ogleda zanimivih 

objektov, ki jih spremljajo lokalne zgodbe o zgodovini, kulturi in tradiciji, ter 

spoznavanja običajev, gastronomije in tradicionalnih obrti, kar bo mestoma 

zagotovilo večjo prepoznavnost in povečalo turistični obisk. Produkt kulTura 

predstavlja primer dobre prakse, ki ga bo mogoče uporabiti tudi v drugih manjših 

mestih ob slovensko-hrvaški meji. Jastrebarsko in Črnomelj sodita namreč med 

prvih 50 mest, ki so s čezmejnim sodelovanjem omogočila turistično doživetje gibalno 

oviranim osebam.

Projekt kulTura se v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška 

za obdobje 2014–2020 sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 

(ESRR). 

Skupna vrednost projekta

1.316.243,02 EUR
Višina odobrenih EU-sredstev 

1.118.806,54 EUR (85 %)

NAZIV PROJEKTA

Projekt Tudi dediščina Jaske in 

Črnomlja je lahko "kul". Za vse. 

Akronim projekta: kulTura

LOKACIJA IZVEDBE 

PROJEKTA

Hrvaška – Mesto Jastrebarsko 

Slovenija – Občina Črnomelj

NOSILEC PROJEKTA

Mesto Jastrebarsko

PROJEKTNI PARTNERJI

Turistična skupnost mesta 

Jastrebarsko

Občina Črnomelj

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

elektrotehniko

Razvojno informacijski center 

Bela krajina

Libertas mednarodna univerza

Pridruženi partnerji

TRAJANJE PROJEKTA 

1. 7. 2018–31. 12. 2020

Učiteljica Josipina Primožič 
(Črnomelj)
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1.  KAPELA SVETEGA DUHA
Priljubljena kapela prebivalcev 
zgornje Jaske in biser cerkvene 
arhitekture. V njej boste najprej 
opazili čudovit oltar neobaročnega 
sloga, postavljen davnega leta 1852.

2.  MESTNI MUZEJ IN 
GALERIJA JASTREBARSKO
Nekdanja mestna hiša hrani arhe-
ološko, kulturno-zgodovinsko in 
etnografsko dediščino jaskanskega 
območja: stare obrti, grofe Erdödy, 
bulo Bele IV., s katero je Jastre-
barsko leta 1257 dobilo status svo-
bodnega kraljevskega mesta.

5.  SPOMENIK VLADKA 
MAČKA
Redki vedo, da je ta znani hrvaški 
politik in mirovnik prvi uporabil 
sintagmo železna zavesa, ki jo je 
pozneje prevzel britanski premier 
Winston Churchill. 

6.  NAPOLEONOVA BOLNIŠ-
NICA ALI ŠUBARJEVA HIŠA
Jastrebarsko je bilo v Napoleo-
novih časih del Ilirskih provinc. 
Iz tega časa je ena nastarejših 
jaskanskih stavb, ki je bila najprej 
bolnišnica in nato hiša v lasti 
družine Šubar. Gre za eno najsta-
rejših zgradb v Jaski.

7.  PARK DVORCA 
ERDÖDY – ŽITNICA – 
MOST LJUBE KRALJEVIĆ
Najlepše mesto za dnevne in 
večerne sprehode. Kot sim-
bol povezovanja ljudi je »Most 
Ljube Kraljević« spomin na 
veliko ljubezen grofa Stjepana 
Erdödyja in kmetice Ljube 
Kraljević. Poimenovali so ga kar 
krajani sami.

Jastrebarsko

3.  TRG JOSIPA JURAJA 
STROSSMAYERJA – KIP 
DRUŽINE
Majhen romantičen trg, na katerem 
so se skrivalnice igrali najmlajši, mladi 
doživeli prve poljube in se po njem 
sprehajali prav vsi, krasi Kip družine 
avtorice Milene Lach, simbol zbiranja 
vseh generacij.

4.  DRUŽINSKA HIŠA 
STARČEVIĆEV
Zaradi zrelosti in priimka so Anteja 
Starčevića že v mladih letih sošol-
ci klicali »stari«. Hrvaški politik in 
odvetnik je svoje življenje skupaj 
z nečakom Davidom posvetil boju 
proti nemški in madžarski prevladi.

1.

2.

3.

5.

7.
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8..  SODARSKA ZBIRKA
 DRUŽINE GOLUB
Čuvar tradicije sodarstva v Jaski 
in ustanovitelj sodarske zbirke je 
obrtnik Mirko Golub, katerega tra-
dicijo danes nadaljujejo sinovi. Nje-
gova impresivna zbirka s kar 233 
eksponati ima status kulturne de-
diščine RH. 

9..  FRANČIŠKANSKI 
SAMOSTAN IN CERKEV 
BLAŽENE DEVICE MARIJE
Kulturni spomenik najvišje kate-
gorije je bil prvotno kot obljuba 
bana Petra Erdödyja zgrajen za 
cerkveni dominikanski red, leta 
1602 pa so ga prevzeli frančiškani 
iz Bosne.

12..  
 
CERKEV SVETEGA 

NIKOLE ŠKOFA
Omenja se že v listini kralja Bele IV. 
iz leta 1257, znana pa je po nagrobni 
plošči Petra Erdödyja ter Hefererje-
vih orglah. 

13..  
 
LEKARNA BIVAL

Čeprav je prisotna že na starih 
razglednicah iz leta 1900, je danes 
ena najbolj ohranjenih stavb, ki so 
nekoč sestavljale vizuro Gajevega 
sprehajališča ali »promenade«.

10.. 
 
SPOMINSKO OBELEŽJE 

"NEDOLŽNEMU TRPLJENJU 
HRVAŠKIH ŽRTEV VSEH 
VOJN" Pobudnik projekta je bilo 
Policijsko združenje braniteljev 
Jastrebarsko, za postavitev in 
ureditev okolice pa je poskrbelo 
Mesto Jastrebarsko.

11..  
 
ZGODOVINSKI GROBOVI 

(MESTNO POKOPALIŠČE) 
Na sprehodu lahko izveste, kdo 
so bili grof Stjepan Erdödy, najpo-
membnejši jaskanski pesnik Vladi-
mir Vlaisavljević, dolgoletni župan 
in gasilski vojvoda Mirko Škrabe ter 
številni drugi, ki so s svojim delova-
njem obogatili zgodovino Jastre-
barskega.

8.

9.

10.
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1..  
 
MESTNA MUZEJSKA 

ZBIRKA ČRNOMELJ
Stalna muzejska razstava se osre-
dotoča na zgodovino kraja in okoli-
ce, vključno z njegovimi prebivalci, 
in najbolje pripoveduje zgodbo o 
bogati zgodovini kraja v srcu Bele 
krajine. Mestni muzej je tudi rojstna 
hiša slovenskega pesnika in pisate-
lja Mirana Jarca.

2..  ŽUPNIJSKI IN 
PASTORALNI CENTER
Župnija, osrednja stavba vzhod-
nega razgleda na mesto, je do-
bila svojo današnjo podobo leta 
1808. Je dom razstave »Mesto 
pod mestom«, v sklopu katere se 
lahko sprehodite po središču in si 
ogledate arheološke ostanke, po-
membne za Črnomelj in okolico.

5..    
KORENOVA HIŠA

Zgrajena je bila v obdobju med le-
toma 1910 in 1913 v slogu art nou-
veau in je ena od zelo ambiciozno 
zgrajenih hiš v osrednji trgovski 
ulici.

6..  SINKOVIČEVA HIŠA
Zahodno linijo osrednje mestne 
ulice, ulice Staneta Rozmana, kra-
si prekrasna Sinkovičeva hiša. Stoji 
nasproti cerkve in je vse do danes 
ohranila podobo iz leta 1912, ko je 
imela vlogo gostilne in mesarije.

Črnomelj

3..  CERKEV SVETEGA 
DUHA IN POZNOANTIČNO 
OBZIDJE
Cerkev je v železni dobi predsta-
vljala sam rob naselbine, v pozni 
antiki pa je bila tukaj zgrajena poz-
noantična cerkev. V srednjem veku 
je imela vlogo obrambne utrdbe 
na jugovzhodu mesta, v 15. stoletju 
pa se je razvila v sedanjo cerkev.

4..  PRIMOŽIČEVA HIŠA
Hiša stoji na vogalu trga pri cerkvi 
sv. Duha, posvečena pa je učiteljici 
in kulturni delavki Josipini Pepci 
Primožič, ki je vse svoje življenje pre-
živela v Črnomlju in ga posvetila 
poučevanju številnih generacij. 
Hiša je razglašena za kulturni spo-
menik lokalnega pomena.

7..  CERKEV SVETEGA PETRA
Gre za enega ključnih arheoloških 
in umetniških spomenikov, ki je bil 
kot središče črnomaljske praškofi-
je prvič omenjen leta 1228. Cerkev 
je doživela številne obnove in slo-
ge, kot sta barok in neogotika.

8..  STARA ŠOLA
Med sprehodom po mestu boste 
opazili bogato okrašeno zeleno fa-
sado na zgradbi stare šole, zgraje-
ne konec 19. stoletja. Obnovljena je 
bila leta 2009, posebna pa je zaradi 
kamnitega stopnišča, ki ga krasi 
najdaljši lestenec v Sloveniji.
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11..   
SOKOLSKI DOM

Stavba Sokolskega doma je bila 
zgrajena leta 1925 po načrtih lju-
bljanskega graditelja Viljema Trea, 
obnovljena pa leta 1952 pod nadzo-
rom arhitekta Branka Simčiča.  

12..   SPOMENIK PADLIM 
BORCEM V 1. SVETOVNI 
VOJNI
Imena 83 padlih prebivalcev Črno-
mlja v prvi svetovni vojni so vdela-
na v ganljiv bronasti relief spome-
nika »Človek, glej!«.

15..   STONIČEV GRAD
Ogledate si lahko stavbo, ki izvi-
ra iz leta 1768 in je imela status 
mestnega stolpa. Samo ime bi vas 
lahko zavedlo, saj Stoničev grad ni 
bil nikoli sedež svojih gospodarjev, 
temveč mestna zgradba, ki je imela 
poseben status svobodne hiše.

9..  KOMENDA
Zgradba poveljstva v Črnomlju sto-
ji od 14. stoletja. V obilici informa-
cij o njej izstopa dejstvo, da je v 17. 
stoletju predstavljala gospodarski 
center črnomaljske posesti cerkve-
nega nemškega viteškega reda.

10.. SPOMENIK NOB 
NA GRIČKU
Spomenik na Gričku nad mestom 
velja za najpomembnejši spome-
nik v Beli krajini in je bil nekoč 
znan pod imenom Komendski 
hrib. Spomenik je posvečen be-
lokranjskim žrtvam fašističnega 
režima med drugo svetovno voj-
no.

13..    
ČRNOMALJSKI GRAD – 

ZAKLADNICA
Začetki gradu segajo v 13. stole-
tje, skozi zgodovino pa je doživel 
več obnov. V njegovi kleti najdete 
mestno zakladnico z replikami po-
membnih zgodovinskih predme-
tov, ki predstavljajo naravno, kul-
turno in etnološko dediščino.

14..  POSOJILNICA
Tipična predstavnica historicistič-
ne arhitekture je bila zgrajena v 
obdobju med letoma 1898 in 1900. 
Ta enonadstropna zgradba, okra-
šena s čudovito fasado, predstavlja 
pomemben sestavni del podobe 
glavnega mestnega trga.
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Mobilna aplikacija kulTura 
+ digitalna kartica ugodnosti

Za potrebe projekta kulTura sta bili za 
vas ustvarjeni mobilna aplikacija in 
digitalna kartica ugodnosti.

KAKO DELUJE MOBILNA APLIKACIJA? 
Sprehod skozi Jasko in Črnomelj podpi-
ra mobilna aplikacija, ki vas bo aktivno 
vključila v doživetje njune zgodovinske 
in kulturne dediščine ter vas zelo in-
teraktivno popeljala po trasi kulTure z 
uporabo GPS-a. 

Aplikacija kulTura vključuje digitalno 
čezmejno kartico ugodnosti, virtualni 
vodič, poučne igrice za otroke, posebne 
čezmejne vodiče (interpretatorje) – žive 
zgodovinske like in seznam pristnih lo-
kalnih proizvajalcev ter ponudnikov, ki 
ponujajo popuste.

KAJ JE KARTICA UGODNOSTI?
Med turo po Jaski in Črnomlju boste 
zbirali točke, ki jih boste nato lahko za-
menjali za popuste ter druge ugodnos-
ti pri lokalnih ponudnikih. Kartica ugo-
dnosti deluje po načelu obiska atrakcij 
na turistični turi v Jastrebarskem in Čr-
nomlju za vse obiskovalce, ki uporablja-
jo mobilno aplikacijo kulTura.

KAKO SE UPORABLJA KARTICA 
UGODNOSTI V APLIKACIJI?
Vsak uporabnik ima v aplikaciji seznam 
ugodnosti (popustov), ki jih lahko iz-
koristi na določenem kraju (potrebna 
je brezžična povezava). Po prihodu do 
izbranega lokalnega ponudnika lahko, 
če ima dovolj točk (kar je odvisno od 
tega, koliko lokacij ture kulTura je že 
obiskal), te pokaže ponudniku, ki s kli-
kom gumba odobri popust. Slednjega 
lahko uporabnik takoj izkoristi. 

KAKO ZBIRAM TOČKE ZA POPUSTE?
Turistična tura je sestavljena iz dolo-
čenega števila atrakcij, tj. točk, od ka-
terih vsaka prinese določeno število 
točk.  Ko obiščete posamezno atrakci-
jo, kartica ugodnosti samodejno zbere 
točke s pomočjo kode QR na lokaciji z 
vidnostjo in/ali odčitavanjem.

Več atrakcij 
obiščete, več 
točk dobite.
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KAKO ZBRATI DODATNE TOČKE 
NA KARTICI UGODNOSTI?
Na tej turi vas čakajo tudi izbrani 
zgodovinski liki, dostopni v virtual-
nem svetu. S klikom zgodovinske-
ga lika se pojavi vprašanje. Če nanj 
odgovorite pravilno, boste dobili 
dodatnih 10 točk. Če boste obiska-
li tradicionalne obrti, kot so urarji, 
mizarji, krojači, lekarnarji in drugi, 
ki morda niso omenjeni v turi, se 
vam bo prištelo dodatnih 10 točk. 
Dodatne točke lahko pridobite 
tudi z ogledom promocijskih vi-
deoposnetkov o Jaski in Črnomlju, 
dostopnih na kanalu YouTube.

ZAKAJ POTREBUJEM 
APLIKACIJO?

S prenosom mobilne aplikacije kul-
Tura in uporabo čezmejne digital-
ne kartice ugodnosti ne pridobite 
samo možnosti unovčenja poseb-
nih ugodnosti, temveč pomagate 
tudi krepiti mreže majhnih mest 
z bogato zgodovinsko in kulturno 
dediščino.

> Po koncu ture všečkajte najboljšo lokacijo ali 
turistično atrakcijo.

> Po vzoru obstoječe sestavite lastno turo, ki bo 
vključevala elemente, kot so vabljivost, zanimivosti, 
zbrano število točk ali dolžina, in jo predlagajte svo-
jim prijateljem na Facebooku.

> Prek GPS-zemljevida na mobilni aplikaciji sprem-
ljajte tudi druge uporabnike in ugotovite, kdo je na 
turi v vaši bližini.

Odtrgaj 
in všečkaj 

kulturo
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Zanimiva dejstva o Jastrebarskem

Sprejmi izziv in si zapomni zanimivo dejstvo 
o Jastrebarskem

  Mesto je dobilo ime po sre-
dnjeveških vzrediteljih jastrebov, 
lovskih ptic plenilk. Njegovo pri-
ljubljeno ime je tudi Jaska, njegovi 
prebivalci pa se imenujejo Jaskan-
ci in Jaskanke.

  Njegova zgodovina je stara več 
kot 750 let, mesto pa nosi tudi 
naziv evropskega mesta priho-
dnosti. 

  Je rojstni kraj Franje Kuharića, 
hrvaškega kardinala, in Vladka 
Mačka, uglednega politika.

  Pisateljica Ivana Brlić-Mažuranić 
je svoj navdih za otroške knjige 
našla prav tukaj.

  Izvir vode v Sveti Jani je znan 
afrodiziak.

  Na Plešivici se nahaja najsta-
rejša proga za sankanje na Hrva-
škem, Kamenice, kjer so se ljudje 
sankali že davnega leta 1907.

  Plešivičko gorje je svetovno zna-
no po vrhunskih vinih – regija ima 
okrog 600 ha, Plešivica pa 400 ha 
vinogradov. 

  Mednarodni tek Žumberak Trail 
je bil največji organiziran trail tek 
na Hrvaškem, izveden ob upo-
števanju epidemioloških pogojev 
(vsi cilji so vodili do parka dvorca 
Erdödy).

  Jaskansko območje se ponaša z 
okrog 250 km kolesarskih poti.

  Plešivički copanjek – pristno 
slano krhko pecivo je izvorna 
plešiviška specialiteta, ki je dobila 
svoje ime po glagolu »copati«, kar 
pomeni vešče in hitro mesiti.

  Komet C/2020 F3 NEOWISE, o 
katerem so vsi govorili, je bil 30. 
julija 2020 viden nad jaskanskimi 
vinogradi. Naslednjič ga bo mogoče 
videti šele čez 6800 let.
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Crna Mlaka #ptice 🦆 #živali #štorklje #ornitološkirezervat #ribniki 
#narava #jaska #obiščihrvaško 📷 @goran_safarek

Plešivica #vino🍷 #vinogradi #vinskaregija #narava #razgled 
#pejsaž #gastronomskaoaza #obiščijasko 
📷 @plesivicawineregion 

Sveta Jana #narava #izvir 💧#termalnavoda #naravnibazen 
#svetajana #posvetojanskemobmočju #janinovo #obiščihrvaško
📷 @m.a.t.e.j.a.991 

Novaki #jezero #ribniki 🐟 #labodi #sprehod #zahod #nebo 
#obiščijasko #hrvaškapolnaživljenja 📷 @anitaskoc 

Park dvorca Erdödy #park #dvorec  #jezero #zgodovina 
#arhitektura #razgled #narava #spoznajleponašo 
📷 @Suza K.

Japetić @markoharamija #jadralnopadalstvo  #planinskepoti 
#izletniškatočka #razgled #avantura #adrenalin #jaska 
#hrvaškapolnaživljenja 📷 @markoharamija

#pravi-insta-kraji  1
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Zanimiva dejstva o Črnomlju
  Je največje mesto v Beli krajini.

  Legenda pravi, da je ime dobil 
po zgodbi o skopem mlinarju in vili 
(skop mlinar je vili, ki se je pretvarja-
la, da je starka in potrebuje moko za 
bolnega sina, dal namesto črne belo 
moko, zato ga je vila preklela in mu 
rekla, da bo vedno mlel samo črno 
moko).

  V pisnih virih se prvič omenja že 
leta 1228 pod imenom Schirnomel, 
leta 1407 pa je dobil mestne pravice 
in danes šteje okrog 6000 prebival-
cev.

  Območje starega jedra Črnomlja 
na zavoju rek Dobličica in Lahinja je 
bilo poseljeno že v neolitiku, mlajši 
kameni dobi.

  V bližini Črnomlja se nahaja mitrej, 
svetišče perzijskega boga Mitre, iz 2. 
stoletja našega štetja.

  Leta 1944 je v Črnomlju potekalo 
zasedanje Slovenskega narodnoo-
svobodilnega sveta, ki predstavlja 
enega od temeljev slovenske držav-
nosti.

  Prebivalcem Črnomlja okoliški pre-
bivalci pogosto rečejo prestarji, ker 
so meščanke nekoč pekle in proda-
jale preste.

  V Črnomlju se še vedno praznu-
je jurjevo – 24. aprila, ko Zeleni Jurij 
dobi ključ pomladi, se sprehaja po 
mestu in na vratih za srečo in dobro 
žetev pušča brezove vejice. V mese-
cu juniju pa se že od leta 1963 orga-
nizira najstarejši folklorni festival Jur-
jevanje. 

  Med letoma 1529 in 1579 je Črno-
melj postal pomembna izhodiščna 
točka za vojaške pohode proti Tur-
kom, v tem času pa je prišlo tudi do 
velikega razcveta mesta, v katerem 

so se zbirali vojaki, trgovci in obrtniki.

  Črnomelj je v preteklosti doživel 
veliko: požar leta 1566, kobilice leta 
1611, kugo leta 1646 in kolero leta 
1835.

  Priljubljena destinacija za planin-
ce, kolesarje, ribiče in čolnarjenje po 
Kolpi.

  Priljubljen festival Črnfest, festival 
dobre glasbe, gledališča, športa in 
smeha, poteka avgusta v starem 
delu mesta Črnomelj.

Sprejmi izziv in si 

zapomni eno 

zanimivo dejstvo o 

Črnomlju



#pravi-insta-kraji
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Grad Vinica #belakrajina, #ifeelslovenia, #mojaslovenija, 
#heritage, #gremonapotep #castleinslovenia #culturetrip 
#medieval, #discoverbelakrajina 📷 @Alja Skrt

Krajinski park Lahinja #belakrajina, #ifeelslovenia, #hiking, 
#mojaslovenija, #igbelakrajina, #naturephotography, 
#greendestination, #outdoor, #wildlife 📷 @Jan Kocjan

Bela krajina_Kolpa_bicikli_Damelj #belakrajina, 
#riverkolpa, #kolpa, #greendestination, #outdoor, 
#ifeelslovenia, #mojaslovenija, #naturephotography, 
#visitslovenia, #kolesarjenje, #lepoteslovenije 📷 @Jan Kocjan

Bela krajina_Kozice #belakrajina, #riverkolpa, #kolpa, 
#landscape_lovers, #greenandsafe, #climbing #greendestination, 
#adventuretime, #igbelakrajina, #hiking 📷 @Jan Kocjan

Sodevska stena #belakrajina, #river kolpa, #kolpa, 
#landscape_lovers, #greenandsafe, #climbing #greendestination, 
#igbelakrajina, #hiking, #viewpoint 📷 @Jan Kocjan

Črnomelj_most_rijeka Lahinja #crnomelj #historictowns #belakrajina 
#belakrajinagreendestination #feelsLOVEnia #lahinjariver 
#riversofslovenia #naturephotography 📷 @nika.grahek
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PG Jagunić
proizvodnja vina, pjenušavih vina i vođenje degustacije
30% popusta na jednu kupovinu

Volmut urarsko-zlatarski obrt
prodaja nakita, suvenira i satova, popravak i servis svih 
vrsta satova i nakita
popust od 10% do 15% na sav asortiman nakita i suvenira

Agro Damir Drago Režek
proizvodnja i prodaja vina, obilazak podruma i vinograda
20% popusta na kupovinu vina

Restoran Ivančić
restoran, priprema i posluživanje hrane i pića
gratis čaša kućnog vina ili domaća štrudla

U.O. Krais obrt 
ugostiteljski objekt s usluživanjem toplih i hladnih pića
topli napitak + sok = 12,00 kn

PINEX d.o.o.
ugostiteljski objekt s usluživanjem toplih i hladnih pića
20% popusta na butelju vina

Privatni iznajmljivač kuća za odmor „Bajka“
kuća za odmor kraj brzog gorskog potoka idealna za 
obiteljsko druženje 
20% popusta na noćenja u kući za odmor bajka/fairytale

Agritour obrt za poljoprivredu i turizam
u okviru obrta djeluje se u uslugama u poljoprivredi, 
internet, tur. Agencija, apartmanski smještaj i pružanje 
usluga tur. vodiča
20% popusta na noćenje, 20% popusta na noćenje + vođenje 
ili organizacija

Vinogradarska kuća Braje
degustacija vina tradicionalnih sorti našeg podneblja i hrane 
koja prati ta vina
25% popusta pri kupovini vina

OPG JOSIP BRAJE
proizvodnja i prodaja vina i grožđa
popust na butelju (6 komada) od 20% i čaša kućnog vina

Jastrebarsko

Lokalni ponudniki



www.kul-tura.hr


