
 
 
 
 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 
 

 
Naslov:  Jurčičeva ulica 1, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica 

tel +386 (0)31 339 789, fax +386 (0)5 907 6771 
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: 15.07.2022 

 

 

VABILO NA STROKOVNO EKSKURZIJO IN OGLEDE DOBRIH PRAKS 

LAS med Snežnikom in Nanosom  

petek, 9. september 2022 

 

 

URA OPIS LOKACIJA 

8,00 Odhod avtobusa iz Ilirske Bistrice, pobiranje 
udeležencev do Postojne 

Avtobusne postaje 

9,00 – 10,00 Ogled dobre prakse: 

- Predstavitev izvedenih projektov SGLŠ – jutranja 
kava in pecivo 

SGLŠ, Tržaška 36, Postojna 

10,30 – 12,00 Ogled dobre prakse: 

- Ureditev prostora pri Gradu Haasberg 
- Unica: Produkt ribolovni turizem (kombinacija z 

Jezerom Mola) in predstavitev Scilkine učne poti 

Grad Haasberg Planinsko polje 

12,30 – 14,00 Ogled dobre prakse: 

- Vzpostavitev pogojev za spletno prodajo 
ekoloških kmetijskih izdelkov in pridelkov pod 
blagovno znamko "The secret Village" – 
degustacija proizvodov 

Šmihel pod Nanosom 

14,30 Ogled dobre prakse: 

- Terensko jahanje Slovenija – Srečna kmetija 

Trnje 

15,30 Ogled dobre prakse: 

- Terensko jahanje Slovenija – Kmetija Delost 

Šembije 

16,30 Ogled dobre prakse: 

- Jezero Mola: Produkt ribolovni turizem 
(kombinacija z Unico): izposoja kanujev, možnost 
kopanja s pomola, vožnja po jezeru 

- Ribiški dom na jezeru 

Ribiški dom Soze – sprehod iz 
vasi do Ribiškega doma 

 
Zaključek z družabnim 
srečanjem 

18,30 Odhod proti domu Soze – Il.Bistrica – Knežak – 
Postojna 
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Pogoji udeležbe: 

Strokovna ekskurzija je namenjena vsem upravičencem LAS med Snežnikom in Nanosom – področje 
občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.  

Število udeležencev strokovne ekskurzije je omejeno na 50. Prednost pri prijavi imajo partnerji LAS in 
člani vodilnega partnerja LAS Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom s 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, 5. september do 12,00 ure oziroma do 
zapolnitve prostih mest na avtobusu. Prijave se sprejemajo po vrstnem redu prijav. 

Prijava je veljavna le v primeru plačane kotizacije za udeležbo na strokovni ekskurziji v višini 8,00 € na 
osebo, kar je višina neupravičenih stroškov za sofinanciranje aktivnosti (DDV 22%). Celoten strošek 
ekskurzije je 40,00 € - razliko 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 števila udeležencev je 
namreč potrebno poravnati stroške organizacije ekskurzije, zato je takšen način nujen za zagotovitev 
resnosti prijave na ekskurzijo. 

Vabljeni na zanimivo strokovno potovanje po območju LAS in ogledom uspešnih projektov sofinanciranih 
iz sredstev LAS. 

 

 

Strokovni vodja LAS:       Predsednica LAS: 

    Aleš ZIDAR, l.r.       Maja PIŠKUR, l.r. 
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PRIJAVNICA NA STROKOVNO EKSKURZIJO IN OGLEDE DOBRIH PRAKS 
LAS med Snežnikom in Nanosom  

 
petek, 9. september 2022 

 
 

Ime in priimek  

Naslov  

Partner LAS                 DA                                     NE                                                  (obkroži) 

Član LAS                 DA                                     NE                                                  (obkroži) 

Družinski član                 DA                                     NE                                                  (obkroži) 

Obrok / hrana            Vseeno                  Meso                  vegetarijansko                 (obkroži) 

Vstopna postaja avtobusa Ilirska Bistrica      Knežak      Pivka       Prestranek       Postojna     (obkroži) 

 

 

Kotizacijo udeležbe na strokovni ekskurziji v višini 8,00 € sem poravnal/a dne ___________________ 

na TRR SI56 1971 0501 2184 331, odprt pri Deželni banki Slovenije s pripisom »Kotizacija ODP 1/2022«. 

 

 

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

 

 

Kraj in datum: _______________________ 

 

 

            Podpis prijavitelja: 

 

         ___________________ 

 

 

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

