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V A B I L O 

 
NA STROKOVNO EKSKURZIJO IN OGLED DOBRE PRAKSE 

 V PREKMURJE 
 29. 11. 2019 

 
V okviru LAS Krasa in Brkinov organiziramo strokovno ekskurzijo z ogledom dobre prakse v 
Prekmurju.  
 
PREDVIDEN PROGRAM EKSKURZIJE 

 

ob 6.30 uri  – odhod avtobusa iz Sežane (stara avtobusna postaja) 

 

med 10.00 in 11.30 uro  - obisk LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in njihovega Vodilnega partnerja, Društvo 

za trajnost virov Sl. Energija 

                        
 

med 11.30 in 12.30 uro  - ogled 53,3 m visokega razglednega stolpa Vinarium Lendava, ki nam 

ponuja prekrasen 360° pogled na barvito pokrajino, ki sega od Lendavskih goric, kjer je stolp ponosno 
postavljen, pa vse tja do porečja Mure in zajame prekrasen razgled na ravnice in gričevja Slovenije, 
Madžarske, Hrvaške in Avstrije.  
Na najvišjo razgledno ploščad stolpa se bomo lahko udobno povzpeli z dvigalom ali pa po 240 
stopnicah in tako doživeli vzpon na najlepšo razgledno točko daleč naokoli na najbolj pristen način.  
 

 
(vir: http://vinarium-lendava.si/sl/vinarium-lendava/galerija/) 

 

med 12.30 – 13.00 uro  - ogled primera dobrih praks - »Razpršeni hotel Vinarium«; nastanitve v 

sklopu razpršenega hotela so razpršene na različnih lokacijah na podeželju, skupno pa imajo 
recepcijo, rezervacijski sistem in skupna raznolika lokalna doživetja v celotni destinaciji (npr. 
lendavske zidanice) 
 
 

mailto:info@laskrasainbrkinov.si
https://www.laskrasainbrkinov.si/
http://vinarium-lendava.si/sl/vinarium-lendava/galerija/


                   
 

naslov: Partizanska cesta 4, 6210 Sežana 
telefon: +386 0(5) 73 44 362, mobitel: 041 686 102 

e-mail: info@laskrasainbrkinov.si, web: www.laskrasainbrkinov.si 

  

Sledi   

 
 
 
Kosilo v tipičnem prekmurskem gostišču s poudarkom na lokalnih dobrotah (možnost izbire 
vegetarijanskega menija). 
 

 
(vir: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/prekmurska-kulinarika.html) 
 

 
 
 
Voden ogled Lendave ter degustacija in ogled kleti, predvidoma v Hiši vin Cuk. 
 

 
(vir: http://www.slotrips.si/slo/turisticne-kmetije/trip/1123/Hisa-vina-cuk) 

 
 
 
Povratek proti domu (predviden prihod v Sežano ob 20. uri) 
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Pogoji udeležbe: 
 
Strokovna ekskurzija je prvenstveno namenjena članom LAS Krasa in Brkinov (pogoj je plačana 
članarina za leto 2019). V tem primeru je udeležba na strokovni ekskurziji brezplačna.  
Na strokovno ekskurzijo se lahko prijavijo tudi ostali zainteresirani iz območja LAS Krasa in Brkinov 
(področje občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana). V tem primeru znaša kotizacija 60,00 EUR 
na osebo. Kotizacija vključuje vse stroške strokovne ekskurzije.  
 
Rok za prijavo je 15. 11. 2019 oziroma do zapolnitve prostih mest na avtobusu. Vsak član LASa ima do 

zapolnitve prostih mest na voljo eno mesto. Prijavo pošljite na elektronski naslov 

info@laskrasainbrkinov.si oziroma sporočite preko telefona 05 7344 362 ali 041 686 102. Prednost pri 

prijavi imajo člani LAS Krasa in Brkinov.  
 
Rok za plačilo kotizacije je 15. 11. 2019 na TRR LAS Krasa in Brkinov, št. SI56 0223 8025 7539 702 
(NLB d.d.) s pripisom »strokovna ekskurzija LAS november 2019«. V nasprotnem primeru vaša prijava 
ne bo upoštevana.  
 
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). 
  
 
Vabljeni na potovanje po Prekmurju! 
 
 
 
 
        Direktor ORA Krasa in Brkinov 
                       Aleš Vodičar l.r.              
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