
 
 
 
 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 
 

 
Naslov:  Bazoviška 14, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica 

tel +386 (0)31 339 789, fax +386 (0)5 714 12 84 
Vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ID DDV: SI 93233884 
e-mail: info@las-snezniknanos.si, varni e-mail: lasdrpsn@vep.si, web: www.las-snezniknanos.si 

Datum: 11.2.2019 

 

VABILO NA DVODNEVNO STROKOVNO EKSKURZIJO IN OGLEDE DOBRIH PRAKS 
V BIOSFERNO OBMOČJE MURA 
v četrtek, 3.6. in petek 4.6.2021 

 

Ekskurzija poteka v okviru projekta sodelovanja LAS «Približajmo Unescova biosferna območja 
prebivalcem«, ki smo ga skupaj s petimi LASi prijavili na 3. Javni razpis za podukrep 19.3., Priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Ekskurzija je namenjena ponudnikom našega biosfernega območja Krasa in porečja reke Reke. 
Na ekskurzijo gremo skupaj z udeleženci LAS Krasa in Brkinov. 

 

Program ekskurzije: 

Odhod iz Ilirske Bistrice v jutranjih urah. Vstopna mesta na poti do Postojne za ostali del udeležencev. 
Pot nas bo vodila mimo Ljubljane in Maribora do prve točke programa - Konjišče – Občina Apače.  

Sledi ogled nekdanje gramoznice urejene v privlačno destinacijo za ribiče in ljubitelje narave. Srečanje s 
predstavniki občine Apače in ribiške družine. 

 V Gornji Radgoni se bomo srečali s predstavniki občine, ki predstavijo vizijo razvoja obmejnih mest in 
skupne projekte. Obiskali bomo Radgonske gorice, ogledali klet Pod slapom in degustirali radgonske 
penine. 

Ogledali si bomo urejen prireditveni prostor ob reki Muri v Krogu. Predstavitev dolgoletnega projekta 
»Vlečenje vrvi med Prekmurjem in Prlekijo«. Sledilo bo srečanje s predstavniki Občine Murska Sobota in 
predstavitev njihove vizije območja ob Muri. Od Kroga sledi spust po reki Muri od Kroga do Ižakovcev – 
otoka ljubezni. Ogled plavajočega mlina na Muri in predavanje o »bujraših« v brežni hiši.  

V večernih urah prihod v Terme Banovce, večerja in nočitev.  

*************************************************************************** 

Drugi dan bomo obiskali Veržej in si ogledali Rokodelski center s pripadajočo ponudbo, predstavitev 
projektov Občine Veržej in seznanitev s tamkajšnjimi pričakovanji v zvezi z Biosfernim območjem Mura. 

V Razkrižju ogled Ivanovega izvira in prazgodovinske naselbine s prikazom življenja v neolitiku. V občini 
Velika Polana Ogled »Copekovega mlina«, seznanitev s projekti Občine Polana in s projektom/pobudo 
Biosfernega parka Mura-Drava-Donava. Obiskali bomo Zadruge Pomelaj v Mali Polani (domače obrti in 
izdelki v glavnem iz koruznega ličja).  

Kosilo na poti iz Male Polane v Lendavo, kjer bomo zaključili izlet z obiskom stolpa Vinarium in se 
seznanili s projekti Občine Lendava v povezavi z Biosfernim območjem Mura.  

Povratek v večernih urah. 

P.S. Prikazan je predviden program, po urah, ki pa se lahko spreminja (možna so manjša odstopanja).  

Cena vključuje: Avtobusni prevoz na relaciji Ilirska Bistrica - Apače - Gornja Radgona - Krog - Ižakovci - 
Veržej - Razkrižje - Mala Polana - Lendava – Sežana, 1x polpenzion v hotelskem naselju Zeleni Gaj v 
Termah Banovci, 2x kosilo (3 hodni menu), vodeni spust po reki Muri z malico, vstopnine in ogledi po 
programu, vodenje in osnovno nezgodno zavarovanje. 
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Strokovna ekskurzija bo izvedena v kolikor bodo epidemiološke razmere to dovoljevale.  

 
Pogoji za udeležbo na strokovni ekskurziji so: 

- zdrave osebe, brez znakov okužbe, z negativnem rezultatom testa na virus SARS-CoV-2 s 
testom PCR ali s testom HAG, ki ne sme biti starejši od 7 dni ali 

- osebe cepljene zoper COVID-19 ali 
- osebe, ki so prebolele COVID-19.  

Strokovna ekskurzija je namenjena upravičencem LAS med Snežnikom in Nanosom in LAS Krasa in 
Brkinov. Skupno število udeležencev strokovne ekskurzije je omejeno na 50 od tega 25 na vsak LAS. 
Prednost pri prijavi imajo partnerji LAS in člani vodilnega partnerja LAS Društva za razvoj podeželja med 
Snežnikom in Nanosom z plačano članarino. 

Udeleženci se morajo prijaviti na elektronski naslov info@razvoj-podezelja.si ali info@las-
snezniknanos.si s priloženo prijavnico. Rok prijave je petek, 21.5.2021 do 12,00 ure oziroma do 
zapolnitve prostih mest na avtobusu. 

Prijava je veljavna le v primeru plačane kotizacije za udeležbo na strokovni ekskurziji v višini 35,00 € na 
osebo, kar je višina neupravičenih stroškov za sofinanciranje aktivnosti (DDV 22%). Razliko ostalih 
upravičenih stroškov pokrije LAS med Snežnikom in Nanosom.  

Vplačana kotizacija se v primeru odpovedi udeležbe po izteku prijavnega roka ne vrača, razen v primeru 
zagotovitve drugega udeleženca oziroma udeleženca s čakalne liste. 

Ob prijavi navedite, če imate posebne zahteve glede prehrane (npr. vegetarijanec, alergije, druge 
posebnosti). 

Vabljeni na zanimivo strokovno potovanje po Biosfernem območju Mura. 

 

 

 

         Strokovni vodja LAS: 

             Aleš ZIDAR, l.r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Operacija »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« je sofinancirana iz Podukrepa 19.3: 
»Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.« 
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PRIJAVNICA NA STROKOVNO EKSKURZIJO 

V BIOSFERNO OBMOČJE MURA 
v četrtek, 3.6. in petek 4.6.2021 

 
 

 

Ime in priimek  

Naslov  

Partner LAS                 DA                                     NE                                                  (obkroži) 

Član LAS                 DA                                     NE                                                  (obkroži) 

Družinski član                 DA                                     NE                                                  (obkroži) 

Obrok / hrana        Vseeno             dietno         vegetarijansko         vegansko       (obkroži) 

Vstopna postaja avtobusa Ilirska Bistrica    Ribnica    Narin    Pivka   Prestranek   Postojna   (obkroži) 

 

 

Kotizacijo udeležbe na strokovni ekskurziji v višini 35,00 € sem poravnal/a dne ___________________ 

na TRR SI56 1971 0501 2184 331, odprt pri Deželni banki Slovenije s pripisom »Kotizacija ODP 2/2021«. 

 

 

Izjavljam, da sem seznanjen s pogoji udeležbe na strokovni ekskurziji v BO Mura ter se s podpisom 
prijavnice z njimi strinjam. 

 

 

Kraj in datum: _______________________ 

 

 

            Podpis prijavitelja: 

 

         ___________________ 
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