
 
 

           
Aktivnost poteka v sklopu projekta »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« in je sofinancirana s sredstvi Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

 
 

 

VABILO NA STROKOVNO EKSKURZIJO  
 

Spoštovani, 
vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na brezplačni strokovni ekskurziji 
Ogled Biosfernega območja Julijske Alpe pod okriljem MAB UNESCO, ki bo 

v sredo, 8. maja 2019. 
 

Ogled dobrih praks območja Julijske Alpe bo potekal v sklopu aktivnosti projekta sodelovanja LAS »Približajmo 
Unescova biosferna območja prebivalcem«. Namen slednjega je povečanje prepoznavnosti biosfernih območij 

Slovenije in izkoriščanje potencialov, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območjem. Projekt povezuje tri 
biosferna območja Slovenije: Biosferno območje Julijske Alpe, biosferno območje Kras ter biosferno območje 
Kozjansko in Obsotelje in šestih lokalnih akcijskih skupin (LAS Doline Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS Med 

Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov, LAS Obsotelje in Kozjansko ter LAS Posavje). 
 
Program ekskurzije: 
 
5.30 - odhod iz Podsrede  
6.30 – odhod iz Krškega pri Sparu (Cesta krških žrtev 141) 
 
9.00 – 16.45 ogled Biosfernega območja Julijske Alpe 

 Ribčev Laz in ogled spomenika štirim srčnim možem  - prvi pristopniki na Triglav, sprehod do  mostu jezero in 
cerkev sv. Janeza Krstnika od zunaj,  

 obisk centra Triglavskega narodnega parka – Bohinjka,  predstavitev zavarovanega območja in pogostitev, 
 vožnja s turistično ladjo po Bohinjskem jezeru, iz Ribčevega Laza do Ukanca, 
 peš iz kampa Zlatorog, do vojaškega pokopališča iz 1. svetovne vojne, 
 z nihalko na Vogel, panoramski razgled z Vogla (Bohinjsko jezero, Zgornja in spodnja Bohinjska dolina, Julijske Alpe 

s Triglavom, Karavanke …) in  kosilo, 
 ogled bohinjskih kozolcev, 
 ogled Oplenove hiše - muzej bivalne kulture iz začetka 19. stoletja, 
 ogled sirarne in kmetije Gartner planšarstvo na planini Laz, degustacija sira, ostalih mlečnih produktov, 

suhomesnatih proizvodov, vse s certifikatom Bohinjsko/from Bohinj, prikaz izdelave Gorjuških fajf, možnost nakupa 
mlečnih in suhomesnatih izdelkov,  

17.00 - predviden povratek proti domu. 
 

Zaradi lažje organizacije prosimo, da nam udeležbo na ekskurziji potrdite na naslov: rasotla@siol.net. Število 
oseb je omejeno. Prijave zbiramo do zapolnitve mest oz. najkasneje do torka, 30. 4. 2019.  Za potrebe 

dodatnega obveščanja/ usklajevanja, prosimo, da ob prijavi pripišete tudi vašo telefonsko številko. 
 

Veselimo se druženja z vami. S prijetnimi pozdravi, 
 

Projektna skupina projekta »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«, 
LAS Obsotelje in Kozjansko, Razvojna agencija Sotla in JZ Kozjanski park 


