
      
 

                        
                                             

 

  

 

VABILO 
na strokovna ekskurzija z ogledom dobrih praks projektov LEADER/CLLD 

na Štajersko, petek, 16.10.2020 
 

V okviru lokalne akcijske skupine LAS Notranjska organiziramo strokovna ekskurzija z ogledom 
dobrih praks projektov LEADER na Štajersko.  
 

Program strokovne ekskurzije:  
 

Ura Opis  

7:30 
 

vstopna postaja Cerknica, avtobusna postaja 
 

7:30 – 9:30  
 

vožnja Cerknica - Poljčane 
 

9.30 – 10.45 

Prihod v Poljčane in pogostitev v Razvojnem centru narave 
Predstavitev delovanje Centra, ki deluje kot TIC in Društva 
Zakladi dravinjske doline ter možnost ogleda lokalne trgovinice in 
nakupa izdelkov.  
Pozdrav in predstavitev LAS dobro za nas 

10.45 – 11.00 vožnja Poljčane - Modraže 

11.00 - 12.30 

Učni poligon za samooskrbo Dole, Modraže 
Predstavitev in ogled učnega poligona, ki se nahaja na 1,5 ha 
velikem posestvu, kjer so uporabljeni strokovni pristopi za 
celostno samooskrbo in varovanje narave. Njihov cilj je biti 
čimbolj samooskrben, tako na področju hrane, vode, energije, 
kot tudi živeti v harmoniji z naravo. 

12:30 – 13:00 
vožnja Poljčane – Slovenske Konjice z vključeno interpretacijo 
lokalnih znamenitosti 

13.00 – 14:00 

Center ponovne uporabe, Slovenske Konjice 
Predstavitev in ogled Centra ponovne uporabe in možnost 
nakupa izdelkov po ugodnih cenah. V centru zbirajo rabljeno 
opremo in pohištvo ter jo pripravijo za uporabo/prodajo novim 
uporabnikom.  

14.00 – 15:30 
Vožnja iz Slovenskih Konjic v Lovnik, občina Poljčane, kosilo na 
Domačiji Debelak, možen nakup domačih izdelkov.  

15:30 –  16:00 Vožnja od Lovnika/Poljčane  do Frama. 

16:00 – 17:00 

Zavod Simetris, Fram 
Predstavitev zavoda in projekta »Modra delavnica – od poskusa 
do poklica«. V sklopu projekta je nastal skupnostni center 
tehniškega in drugega ustvarjanja, kjer se otroci, mladi in odrasli 
učijo, ustvarjajo in razvijajo (poslovne) ideje ter ob tem in preko 
tega prepoznavajo in načrtujejo lastno poklicno pot. 
 

17.15 odhod proti domu 

 
 
 
 
 
 



      
 

                        
                                             

 

  

 

 
 
 
Pogoji udeležbe: 
 

Strokovna ekskurzija je namenjena članom LAS Notranjska (pogoj je plačana članarina za leto 
2020) in je  za člane brezplačna.  
Na strokovno ekskurzijo se lahko prijavijo tudi ostali zainteresirani iz območja LAS Notranjska 
(področje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina). V tem primeru znaša kotizacija 50,00 EUR na 
osebo. Kotizacija vključuje vse stroške strokovne ekskurzije.  
 
Rok za prijavo je 9.10.2020. Prijavo pošljite na elektronski naslov info@lasnotranjska.si oziroma  
sporočite preko telefona 05 721 22 34, 05 721 22 44 ali 05 721 22 36. Prednost pri prijavi imajo 
člani LAS Notranjska.  
 

Rok za plačilo kotizacije je 9.10.2020 na TRR RRA Zeleni kras, d.o.o., vodilni partner LAS 
Notranjska, št. SI56 1010 0005 4829 439, s pripisom »strokovna ekskurzija LAS oktober 2020«.  V 
nasprotnem primeru vaša prijava ne bo upoštevana. Vplačana kotizacija se v primeru odpovedi 
udeležbe po 9.10.2020 ne vrača, razen v primeru zagotovitve drugega udeleženca ali udeleženca 
s čakalne liste.  
 
S prijavo na strokovno ekskurzijo potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji udeležbe na strokovni 
ekskurziji.  
Ob prijavi navedite če imate posebne zahteve glede prehrane (npr. vegetarijanec, alergije, druge 
posebnosti). 
  
Strokovna ekskurzija bo izveden ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov in priporočil ustreznih 
organov Republike Slovenije, ki veljajo za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. V 
primeru, da se epidemiološka situacija spremeni in bodo sprejeti poostreni ukrepi, bomo izvedbo 
ekskurzije prilagodili oziroma odpovedali.  
 
 

 

                              Zdenka Žakelj 

                              LAS Notranjska 
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