
 

 

  

Strokovna ekskurzija LAS-DBK 
 

 »OD POHORJA DO BOHORJA« 

Vljudno vas vabimo na strokovno ekskurzijo, ki jo organizira Lokalna akcijska skupina 
Dolenjska in Bela krajina in bo v četrtek, 24.10.2013.   

Strokovna ekskurzija je namenjena članom LAS Dolenjske in Bele krajine. Ekskurzija bo 
potekala na območju Območje Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« ki 
povezuje občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče. 
Ogledali si bomo projekte, ki so že del ponudbe, tako za lokalno prebivalstvo, kot za 
prihajajoče goste.  

Program: 

 
ODHOD:  07.00 odhod iz Črnomlja (pred črnomaljskim gradom) 
      08.00 odhod iz Novega mesta (avtobusna postaja Novo mesto) 
PRIHOD:  v večernih urah, okoli 21.00 ure. 
 
Ogledi bodo strokovno vodeni. 
 
Strokovna ekskurzija, vključno s prehrano, je za udeležence brezplačna, saj je krita iz 
sredstev Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina.  
 
Več informacij na tel. številki 040 593 191 (Gregor) ali na gregor.jevscek@ric-belakrajina.si.  
 
 
Vljudno vabljeni! 
 

• Dobrodošlica in kratka predstavitev LAS »Od Pohorja do Bohorja« (Dobje). 
• Obisk in predstavitev Kozjanske domačije s primeri dobre prakse izvedenih 

Leader projektov: Teden starih obrti in običajev v Dobju, Guzajeva pot, 
Wellness natur Kozjanske domačije (Dobje). 

• Obisk in predstavitev primera dobre prakse Leader projekta Vinogradnikova 
učna klet v Šentjurju.   

• Kosilo na izletniški kmetiji ANČKA v Zrečah. 

• Obisk in predstavitev primera dobre prakse Leader projekta Krepitev 
dediščinske skupnosti v Vitanju,  v Beškovnikovi kašči (Vitanje). 

• Obisk  Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT) v Vitanju, 
od koder izvira družina pionirja vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika 
Noordunga in predstavitev Leader projekta Tržnica Vitanje. 



 

 

Prijavnica na Strokovno ekskurzijo LAS-DBK 

»OD POHORJA DO BOHORJA« 

četrtek, 24.10.2013 
 

Ime in priimek 
 

 

Organizacija 
 

 

Naslov 
 

 

Telefon in e-pošta 
 

 

Dodatna 
prijavljena oseba 
(v primeru 
razpoložljivih 
mest) 

 

 
Prijava je možna preko priložene prijavnice, katero po elektronski pošti pošljete na naslov 
gregor.jevscek@ric-belakrajina.si ali pošljete po navadni pošti na naslov RIC Bela krajina, Trg 
svobode 3, 8340 Črnomelj. 

 
Rok za prijavo je petek, 18.10.2013. 
 
Število mest je omejeno, sprejemamo enega predstavnika na organizacijo. V primeru, da bo 
prosto še kakšno mesto, sprejmemo tudi drugega udeleženca iz organizacije, na podlagi 
vrstnega reda prejema pošte.  
 
S prijavo na izlet se strinjate, da LAS DBK shrani vaše podatke ter jih uporablja z namenom 
promocije in informiranja o programu LEADER.  


