
 
 
 
 

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 STROKOVNO EKSKURZIJO IN OGLEDE DOBRIH PRAKS 
V BIOSFERNO OBMOČJE JULIJSKE ALPE 

v četrtek, 27.5.2021 

 

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 Sežane v jutranjih urah. Vstopna mesta na poti v Postojni za ostali del udeležencev. Vožnja 
mimo Ljubljane proti Gorenjski. Prihod v Ribčev LAZ okoli 9.00 ure. Dogovorjen ogled cerkve sv. Janeza 
Krstnika. Je ena izmed večjih znamenitosti kraja, poleg spomenika štirim srčnim možem, ki je bil 
postavljen leta 1978 in kipa Zlatoroga. Sprehod do mostu in vožnja s turistično ladjo po Bohinjskem 
jezeru do Ukanca. Poseben pogled na gore, ki obkrožajo jezero ter igra svetlobe, barv, oblakov in senc na 
gladini se vam bo zagotovo zapisala v nepozaben spomin.  

Po izstopu v Ukancu se boste sprehodili do vojaškega pokopališča in si le tega ogledali. Pokopališče je iz 
1.svetovne vojne. Na njem je v ravnih vrstah 282 grobov, obdanih z naravnimi kamni, z lesenimi križi na 
betonskih podstavkih. Po ogledu pokopališča sledi vzpon z nihalko na Vogel. V restavraciji Viharnik vam 
bodo postregli z odlično domačo hrano in osvežilno pijačo. Panoramska restavracija se nahaja na zgornji 
postaji nihalne žičnice in nudi prečudovit razgled na Triglav in celotno bohinjsko kotlino, zunanja terasa 
pa odpira pogled na smučišče. 

Popoldanski del programa se nadaljuje v Stari Fužini. Stara Fužina tipična alpska vas v Triglavskem 
narodnem parku, ki vam za raziskovanje ponuja zanimive številne kulturne in naravne zanimivosti. Imeli 
boste ogled in predstavitev.  

Z avtobusom se boste odpeljali do vasi Studor. Ogled najbolj znane gruče kozolcev toplarjev, ki jim v 
Bohinju rečejo stogi, stoji pred vasjo Studor blizu Bohinjskega jezera. Uvrščeni so na seznam slovenske 
kulturne dediščine. V vsaki slovenski pokrajini so kozolci malce drugačni. Razlikujejo se po obliki, 
velikosti in namembnosti. Velika pestrost arhitekture je značilna prav za prostor Julijskih Alp, kjer se stika 
več različnih kulturnih vplivov.  

Sprehodili se boste mimo ranča Mrcina, kjer domuje 10 islandskih konj. Ogledali si boste Oplenovo hišo 
v Studorju. Je bohinjska domačija stegnjenega tipa, ki pod skupno streho združuje stanovanje in 
gospodarske prostore. Je ena redkih hiš, v katerih je še mogoče zakuriti na ognjišču črne kuhinje. Stavba 
je zidana in kombinirana z lesom.  

Zaključni del ekskurzije sledi na turistični kmetiji Gartner, kjer si boste lahko ogledali sirarno, 
planšarstvo in degustirali sir in ostale dobrote , ki jih pripravlja družina Gartner. Na kmetiji se bo pridružil 
»mojster« in vam pokazal kako se izdelujejo Gorjuške fajfe.  

Pozno popoldan povratek proti domu. Planiran prihod na Primorsko okoli 20.00 ure. 

P.S. Prikazan je predviden program, po urah, ki pa se lahko spreminja (možna so manjša odstopanja).  
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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, 
- negativen rezultat 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 ponedeljek, 17.5.2021 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 10,00 € 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. 

Vabljeni na zanimivo strokovno potovanje po Biosfernem območju Julijske Alpe. 

 

 

 

         Strokovni vodja LAS: 

             Aleš ZIDAR, l.r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@las-snezniknanos.si
mailto:lasdrpsn@vep.si
mailto:info@razvoj-podezelja.si
mailto:info@las-snezniknanos.si
mailto:info@las-snezniknanos.si


 
 
 
 

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 

 
PRIJAVNICA NA STROKOVNO EKSKURZIJO 

V BIOSFERNO OBMOČJE JULIJSKE ALPE 
v četrtek, 27.5.2021 

 
 

 

Ime in priimek  

Naslov  

Partner LAS                 DA                                     NE                                                  (obkroži) 

Član LAS                 DA                                     NE                                                  (obkroži) 

Družinski član                 DA                                     NE                                                  (obkroži) 

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

 

 

Kotizacijo udeležbe na strokovni ekskurziji v višini 10,00 € sem poravnal/a dne ___________________ 

na TRR SI56 1971 0501 2184 331, odprt pri Deželni banki Slovenije s pripisom »Kotizacija ODP 1/2019«. 

 

 

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

 

 

Kraj in datum: _______________________ 

 

 

            Podpis prijavitelja: 

 

         ___________________ 
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