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VABILO NA POSVET LAS IN SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA - GORENJSKA 2022 

povečanja kakovosti življenja na podeželju z razvojem rekreativnih možnosti 

 

Člane društva vabimo na Posvet LAS in društveno srečanje, ki bo potekalo 1. in 2. 7. 2022 v Bohinju. 
Osrednja tema letošnjega srečanja je povečanja kakovosti življenja na podeželju z razvojem rekreativnih 

možnosti, ki ga gosti LAS Gorenjska košarica.  

 

Lokacija: Hostel pod Voglom, Ribčev laz 60, 4265 Bohinjsko jezero (navodila za pot)  

 

PROGRAM 

Petek, 1.7.2022  

9:30 – 10:30  

Prihod in registracija v Hostlu pod Voglom 
Prevzem koles in vožnja do TIC Bohinj 

Opomba: klasično kolo je vključeno v ceni, ob doplačilu pa tudi električno kolo. 

10.30 – 12:00 

Dobrodošlica: Bohinjski zajtrk s kavo in čajem 
Uvodni pozdravi gostiteljev 
Predstavitev delovanja in projektov LAS Gorenjska košarica  

Lokacija: TIC Bohinj 

12:00 – 15:00 

Trajnostne rešitve v Bohinju 

S kolesom se bomo zapeljali po območju in si ogledali različne zelene rešitve (info 
točka, pametna razsvetljava…), ohranjanje naravne in kulturne dediščine, zelene 
turistične rešitve, kulinarično ponudbo ter vse do medgeneracijskega sodelovanja. 
Dobre prakse, sofinancirane s sredstvi LEADER in CLLD so podrobneje predstavljene 
v prilogi. 

Opomba: trasa je dolga približno 25 kilometrov in je primerna tudi za rekreativce, saj 
poteka v glavnem po ravnini. 

15:00 -  16:00 
Kosilo na žlico 

Lokacija: Hostel pod Voglom 

16:00 – 18:00 

Bohinjske olimpijske igre  

Olimpijada nenavadnih športov je tekmovanje, ki je sestavljeno iz različnih zabavnih 
in nenavadnih 'športnih zvrsti'.  

http://www.drustvo-podezelje.si/
mailto:info@drustvo-podezelje.si
https://www.pac.si/hostel-pod-voglom
https://goo.gl/maps/mBWXsULHRtxCGHa69
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Lokacija: Hostel pod Voglom 

18:00 – 18:30     Prosti čas za namestitev v sobe, posedanje ob jezeru ali kaj bolj aktivnega po izbiri 

18:30 - … Bilateralni sestanki in družabno srečanje z večerjo 

Sobota, 2.7.2022 

9:00 – 13:00 

 

 

 

Ohranjanje naravne in kulturne dediščine  

Naravna in kulturna dediščina pomembno zaznamujeta življenje lokalnih prebivalcev 
in sta vključena v turistično ponudbo. Preko sirarske delavnice bomo spoznali kako 
to klasično kmetijsko dejavnost vključujejo v turistično ponudbo ter se seznanili s 
pomembnejšimi dejavniki ohranjanja narave ter biodiverzitete na območju TNP.   

13:00  Zaključek 

 

Cena za udeležbo in ostale podrobnosti: 

Udeležba Članska cena Polna cena 

Prvi dan 64,00 83,2 

Dvodnevni program 96,00 124,8 

Doplačilo za najem električnega kolesa v petek 1. 7. 2022 

Pojasnilo: najem gorskega kolesa je že vključeno v kotizaciji 

20,00 €  

 

Po članski ceni se dogodka lahko udeležita do dve osebi na člana, za ostale udeležence pa se zaračuna 
polna cena. DDV je vključen v cenah. 

Stroške izvedbe programa krijeta DRSP in LAS Gorenjska košarica, delno pa se krijejo s kotizacijo 
udeležencev.  

Cena se lahko zniža v kolikor bo društvo na razpisu dobilo dodatna sredstva.  

Nočitev in zajtrk ter turistična taksa niso vključeni v ceni. Predlagamo vam nočitev v Hostlu pod Voglom, 
saj bo tam potekal velik del programa. Rezervacije bomo uredili preko društva, strošek nočitve pa 
poravnate neposredno na ponudniku. 
 

Prijave sprejemamo do 20. 6. 2022 na info@drustvo-podezelje.si. 

Več informacij: Vesna Erhart (041 745 184). 
 

         

 

Prilogi: 

- Podrobna predstavitev dobrih praks v območju LAS 
Gorenjska košarica - Bohinj 

- Namestitev in dodatne aktivnosti v območju 

Predsednik DRSP: 

Roman MEDVED 

mailto:info@drustvo-podezelje.si
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Priloga 1: Podrobna predstavitev dobrih praks v območju LAS 
Gorenjska košarica – Bohinj 

 

1. Trajnostne rešitve v Bohinju (petek, 1. 7. 2022 čez dan) 

Predstavili nam bodo nekaj trajnostnih rešitev na območju Bohinja, štiri  izmed njih si bomo tudi ogledali. 
Da bomo tudi sami prispevali k ohranjanju narave, se bomo na pot odpravili s kolesi. Pot je dolga približno 
25 kilometrov, v glavnem poteka po ravnini in je primerna za vsakogar. Poskrbite za primerna oblačila in 
obutev ter ne pozabite na vodo. 

 

 

 

V nadaljevanju kratko predstavljamo projekte, več o jih pa si lahko preberete na spletni strani LAS 
Gorenjska košarica. 

 

Zelene rešitve (EKSRP) 

Občina Bohinj je v okviru projekta urejala središče vasi Stara 
Fužina; uredili so ploščad pred Kulturnim domom, zagotovili nove 
zelene površine s hortikulturno ureditvijo in urbano opremo, kar 
odslej omogoča bolj kakovostno druženje v centru vasi; 
postavljena je bila tudi nova informacijska točka. Kot poudarjajo, 
je Stara Fužina s postavitvijo centra dobila sodoben informacijski 
center, ki je pomembna pridobitev tako za prebivalce kot 
obiskovalce Stare Fužine in okolice. 

 

 

 

https://www.las-gorenjskakosarica.si/
https://www.las-gorenjskakosarica.si/
https://www.gorenjskiglas.si/article/20210520/C/210529977/1003/o-novi-vsebini-se--ni-odlocitve,%20https:/www.las-gorenjskakosarica.si/zelene-resitve/
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Pametna razsvetljava (ESRR)  

Občina Bohinj je v okviru projekta obnovila razsvetljavo 
Ceconijevega parka v Bohinjski Bistrici. Z ureditvijo parkovne 
razsvetljave so pomembno prispevali k manjšemu svetlobnemu 
onesnaževanju ter tako izboljšali kvaliteto bivanja prebivalcev in 
pozitivno vplivali na ekološke ekosisteme. 

 

 

Spoznajmo biodiverziteto v naseljih (ESRR)  

S celovito prenovo ureditve javne površine ob potoku Bistrica v 
Bohinjski Bistrici je prostor dobil sodoben značaj, hkrati pa ni 
izgubil stika s tradicionalnimi vrednotami stare vasi. Prostor je 
urejen z novimi tlaki, urbano opremo ter dodatnimi zasaditvami, 
za počitek in sproščanje prebivalcev.  

 

 

 

 

Arhitektura gorenjskih vasi (EKSRP)  

Občina Bohinj je obnovila leseni del tehtnice v Bohinjski Bistrici, ki 
velja za izjemni spomenik tehniške dediščine z še vedno delujočim 
mehanizmom za tehtanje tovora. 

Z izvedenimi tipološkimi študijami gorenjskih vasi so bile 
prepoznane kvalitete bivalnega okolja, ki ga danes nudijo naselja. 
Za vas Bitnje in Nomenj v občini Bohinj je bil narejen prostorski 
razvoj vasi in prostorska analiza. 

 

Smer TNP (EKSRP) 

V prvi fazi projekta je Občina Bohinj izvedla naložbo v ureditev 
informacijske točke s panoramsko tablo ter kolesarskega 
postajališča na Gorjušah. Z investicijo so omogočili razvoj nove 
rabe, vsebin in storitev te prej neurejene in neustrezno 
izkoriščene javne površine, tako za potrebe lokalnega 
prebivalstva (ekološki otok, pitnik, urbana oprema) kot za 
potrebe obiskovalcev (turistično-informacijska točka, 
postajališče, prostor, kamor se lahko zatečejo v primeru slabega 
vremena, ekološki otok). Vzpostavili so učinkovit sistem 
informiranja, ozaveščanja in izobraževanja obiskovalcev o gibanju 

in drugih priporočilih oz. prepovedih na območju Triglavskega narodnega parka, zlasti bližnje Pokljuke, ki 
je nujno za ugodno stanje Nature 2000, seveda pa  nadaljujejo tudi s spodbujanjem trajnostne mobilnosti. 

 

https://obcina.bohinj.si/vsebina/pametna-razsvetljava
https://www.gorenjskiglas.si/article/20201119/C/201119754/1011/uredili-prostor-za-oddih-in-sprostitev
https://www.gorenjskiglas.si/article/20210323/C/210329917/1117/1003/ohraniti--a-ne-le-za-turizem
https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/projekti/usmerjanje-obiska-v-triglavskem-narodnem-parku-smer-tnp
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Projekt sodelovanja E-nostavno na kolo  

Turizem Bohinj je izvedel naložbo v nakup kakovostnih električnih 
koles; območje je bogatejše za 10 treking in 22 gorskih koles. Z 
namenom spodbujanja kolesarstva so Bohinjci organizirali 
kolesarski izlet v kombinaciji z javnim prevozom in izlet v sklopu 
promocijskega dogodka zapore ceste v Ukanc. Kolesa so na voljo 
za izposojo v TICih in v nekaterih namestitvenih obratih, 
uporabljajo pa jih tudi zaposleni v občinski upravi za opravljanje 
terenskega dela in člani Društva upokojencev Bohinjska Bistrica. 

 

Projekt sodelovanja UNESCO MAB 

Za spodbujanje in promocijo je bil izdelan film Biosferna območja 
Slovenije, ki lepo oriše raznolikost vključenih slovenskih 
zavarovanih območij. 
Za spoznavanje kulinaričnih posebnosti biosfernih območij 
Slovenije so projektni partnerji pripravili kulinarične oddaje v 
sodelovanju z Društvom kmečkih žena in deklet iz Bohinja. Za 
namen promocije skupnega turističnega produkta poti Juliana 
Trail se je izdelala tudi animirana risanka, ki najmlajšim prikazuje 
zdrav način življenja-pohodništvo ter splošno javnost na lahkoten 
način informira o bogati ponudbi narave in kulture v Julijskih 
Alpah. Prav tako pa je bil izdelan tudi Vodnik pohodniške poti 

Juliana Trail in zloženka pohodniške poti Juliana Trail, ki služi kot promocija same poti in celotnega 
območja. 

Projekt Ribja kulturna dediščina (ESPR) 
Glavne aktivnosti v projektu so bile vzpostavitev aktivno učnega območja 
ribje kulturne dediščine na raki-mlinščici Pretovka v Stari Fužini in hkrati 
vzpostavljeno tamkajšnje tradicionalno ribolovno območja na podlagi 
obnovitve oz. vzdrževalnih del ter izvedba Ribjega festivala Gorenjske.  

 

 

Projekt Medgeneracijski centri (EKSPR) 

V Bohinju so pri pripravi projekta Mobilni socialni servis izhajali iz 
stanja na terenu, saj je bil osnovni cilj projekta dvig kvalitete 
življenja v občini.  Najprej je bilo potrebno zagotoviti pogoje za 
delo, eden od pogojev je bil tudi že omenjeni nakup električnega 
vozila. Vzpostavili so mrežo deležnikov, izvedli izobraževanje in 
usposabljanje prostovoljcev ter poskrbeli za promocijo med 
prebivalstvom. Določili so problemska področja in se lotili 
reševanja problematike po načelu tukaj in zdaj. Mobilni socialni 
servis je projekt, ki je zaradi spreminjajočega se stanja na terenu 
potreben stalnih izboljšav. 

https://www.youtube.com/watch?v=mMjV0E7ukoE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=mMjV0E7ukoE&t=7s
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2. Bohinjske olimpijske igre (petek, 1. 7. 2022, popoldne) 
 

Olimpijada nenavadnih športov je tekmovanje, ki je sestavljeno iz 
različnih zabavnih in nenavadnih 'športnih zvrsti'. Bohinj 
olimpijske igre so zabavne tekmovalne igre na prostem. 
Udeleženci so razdeljeni v več skupin, ki morajo skupaj rešiti 
probleme in ovire. Le teh ne morejo rešiti individualno, ampak le 
v sodelovanju vseh članov ekipe. Igre zahtevajo predvsem 
usklajenost, zaupanje in dobro razporeditev vlog znotraj ekipe, 
hkrati ekipe tekmujejo med seboj, kar vzpostavlja pozitivno 
tekmovalno vzdušje med udeleženci.  

3. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine (sobota, 2. 7. 2022, dopoldne) 

 

Sirarska delavnica 
Na Turistični kmetiji Gartner boste pobližje spoznali izdelavo 
sira. Pod mentorstvom sirarja boste izdelali lastni sir in skuto 
na voljo pa bo tudi degustacija domačih izdelkov kmetije. 

Delavnica je eden od uspešnih primerov vključevanja 
kulturne dediščine v turizem. 

 

 

Po modrem jezeru, do sinjega neba 
Doživite Bohinjsko jezero z eno od bohinjskih ladij, kjer 
vam bo lokalni vodič povedal marsikaj zanimivega o naravi, 
rastlinstvu in živalstvu, ki so pomemben del življenja 
lokalnih prebivalcev in tudi turistične ponudbe območja. 

Poseben pogled na gore, ki obkrožajo jezero ter igra 
svetlobe, barv, oblakov in senc na gladini se vam bo 
zagotovo zapisala v nepozaben spomin. 
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Priloga 2: Namestitev in dodatne aktivnosti v območju 
 

Namestitev 

V sodelovanju z gostiteljem posveta LAS Gorenjska košarica, 
predlagamo nočitev v Hostel pod Voglom. To namestitev vam 
predlagamo, ker bodo tu potekale popoldanske in večerne 
aktivnosti, dogovorili pa smo se tudi za ugodno ceno nočitev.  

Na voljo so tri in štiri posteljne sobe (pogradi), nekaj sob pa je 
enoposteljnih. Vse rezervirane sobe imajo lastno kopalnico.  

Naveden cene vključujejo nočitev z zajtrkom, turistična taksa 
pa ni vključena. 

 

 

Rezervacija namestitev poteka preko DRSP, plačilo pa uredite sami (info@pac.si; 040 864-202).  

 

 

Dodatne aktivnosti v območju 

Svoje bivanje lahko podaljšate v popoldanski čas ali čez vikend, 
saj v Hostlu pod Voglom nudijo različne možnosti aktivnega 
preživljanja časa kot so najem koles, vožnja po jezeru s kanujem, 
kajakom ali lesenim čolnom ... Več o možnih aktivnostih si 
preberite TUKAJ.  

 

Za vas smo izpogajali 20 % popust! 

 

 

 

Tip sobe 
Nočitev z zajtrkom / 

osebo / dan 

Enoposteljna soba z lastno 
kopalnico 

52,00 € + turistična 
taksa 

Tri ali štiri posteljna soba z lastno 
kopalnico 

32,00 € + turistična 
taksa 

mailto:info@pac.si
https://www.pac.si/izposoja-opreme?gclid=CjwKCAjw7IeUBhBbEiwADhiEMaH_GG16TPQp-F8IlNu7mU84ZNZ5wNHGFoJeNRyyE7yetBZNn2eauBoCbbMQAvD_BwE

