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Datum: 28. 05. 2020 

 

VSEM LAS 

 

Zadeva: Strokovna ekskurzija DRSP: Upravljanje varovanih območij in pametne vasi v Estoniji in 
Latviji – okvirni program 

 

Pozdravljeni, 

Kot smo napovedali v letnem načrtu aktivnosti, pripravljamo v začetku septembra 2020 večdnevni 
strokovni posvet v Estoniji z sodelovanjem na konferenci sodelovanja z estonskimi LAS. Zaradi 
epidemije COCID-19 se je priprava posveta otežila in postavila kar nekaj neznank, na katere tudi v tem 
trenutku ne moremo v celoti odgovoriti. Vendar pa smo uspeli pripraviti vsaj okvirni program, ki ga 
moramo izkoristiti za predhodne prijave, ki nam bodo osnova za preverjanje interesa udeležbe in tudi 
natančne ocene stroška. 

 

TRENUTNI OKVIRNI PROGRAM: 

Sreda 9. 9. 2020: 

- v poznih večernih urah – odhod avtobusa iz Primorske (Postojna) preko Ljubljane in Maribora 
do letališča na Dunaju  

Četrtek 10. 9. 2020: 

- 8:50 odhod letala proti Tallinu 
- 12:05 prihod na letališče v Tallinu (Estonija) 
- 13:00 ogled prvega ogleda DP, kosilo, namenstitev in voden ogled Tallina 
- 19:00 prost večer v starem delu Tallina 

Petek 11. 9. 2020: 

- odhod proti mestu Tartu, po poti obisk različnih destinacij – ODP (LAS projekti) 
- namestitev v Tartu-ju 

Sobota 12. 9. 2020: 

- dopoldne konferenca z Estonskimi LAS v bližini Tartuja,  
- popoldne nadaljevanje obiska ODP v južnem delu Estonije, obisk dveh lokacij 
- namestitev v Estoniji 

Nedelja 13. 9. 2020: 

- dopoldne odhod proti Latviji, ogled pri 1-2 LAS iz Latvije 
- odhod na letališče v Rigi 
- 16:55 odhod letala proti Dunaju 
- 17:55 pristanek na Dunaju, odhod proti domu 
- v poznih večernih ali jutranjih urah prihod na lokacije odhoda. 
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Podroben program bo pripravljen po okvirnem številu udeležencev, ker je odvisen od vrste in števila 
namestitev. Vsi ODP so primeri izvajanja projektov Leader oz. CLLD. 

POMEMBNO: 

- uspelo nam je rezervirati 45 letalskih kart, ki jih moramo potrditi z imeni do 1.7.2020 in 
vplačati akontacijo voznine. Končna imena potnikov je potrebno sporočiti najkasneje 14 dni 
pred odhodom, takrat bodo tudi izdane letalske karte, tako da bo okvirna prijava na posvet 
lažja.  

- cene namestitve so okvirne, ker še nimamo števila udeležencev in potrebe po enoposteljnih 
ali več posteljnih sobah. Točno ceno bomo oblikovali po prejemu zainteresiranih 
udeležencev. 

- možne so spremembe programa zaradi epidemije in zahtev v Estoniji 

CENA: 

- v okvirni ceni je vključen prevoz po prevoz do letališča na Dunaju in nazaj (postaje Postojna, 
Ljubljana, Celje, Slovenska Bistrica in Maribor), namestitev v dvoposteljnih sobah, letalska 
karta (vključena kovček + ročna prtljaga), hrana ter priprava in izvedba programa.  

- Predvidena okvirna cena za člane društva znaša 610 €, za druge udeležence pa 790 € na 
osebo z nočitvijo v dvoposteljni sobi; Po članski ceni se dogodka lahko udeležita do dve osebi 
na člana društva, za ostale udeležence pa je cena višja skladno s sklepom upravnega odbora 
DRSP. Cena vključuje davke in prispevke. Društvo ni zavezanec za DDV. 

- Izračun cene za nočitev v enoposteljni sobi bomo naredili, ko bomo prejeli podatke od 
udeležencev in glede na razpoložljive kapacitete pri ponudnikih nočitev. 

Avtobusni prevoz financira Mreža za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in je 
za udeležence brezplačen. 

Cena je okvirna in se lahko spremeni. V kolikor bomo pridobili dodatna sredstva na razpisu, oziroma 
bomo dobili dodatne podatke od izvajalca. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.  

PRIJAVE: 

- za prijavo je potrebno izpolniti prijavnico in plačati prijavnino do 30. 6. 2020, ki znaša 100 €  
- imena udeležencev je potrebno sporočiti do 30.7., zamenjava udeležencev pa je možna do 

15. 8. 2020 
- plačilo preostalega dela kotizacije do 15. 8. 2020 
- v primeru odpovedi udeležbe se prijavnina ne vrača 

 

 Za vse dodatne informacije pa se obrnite na Vesno Erhart (041 745-184; vesna.erhart@drustvo-
podezelje.si).  

 

 

        predsednik društva: 

                Aleš Zidar 
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