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Strokovna ekskurzija DRSP: Estonske LEADER iniciative ter 
podjetništvo in turizem na podeželju 

 

Namen letošnje strokovne ekskurzije je spoznati Estonske LEADER iniciative ter podjetništvo in turizem 
na podeželju. Še posebej se bomo osredotočili na kulturne razlike v majhni deželi: življenje na otoku, 
sub-urbana območja; turizem temelječ na naravnih danostih in iniciative povezane s kulturo.  
 
PROGRAM: 
 

Nedelja, 5. september 2021 
         8:35 zbor na letališču 

10:35 - 16:20 let v Estonijo 
16: 20 -   prevoz do hotela v centru Tallinna; samostojna večerja in prosti čas 

 
Ponedeljek, 6. september 2021 

9:00 odhod iz hotela 
ogled Ääsmäe village center in odmor za kavo 

13:00 trajekt na Hiiumaa; kosilo na trajektu 
 ogled Hiiumaa (TBC) in srečanje s predstavniki LAS 
 povratek v hotel in večerja 

 
Torek, 7. september 2021 

7:45 
8:30 

odhod iz hotela 
orajekt v osrednji del države 

 ogled Piesta Kuusikaru, sadjarska kmetija, degustacija 
ogled Klaara-Manni Holiday Centra 
kosilo 
povratek v hotel 
Strokovni posvet Slovenskih in Estonskih LAS; Predstavitev mreže za turizem 
večerja in druženje 

 
Sreda, 8. september 2021 

10:00 odhod iz hotela 
 ogled Centra za obiskovalce Nacionalnega parka Soomaa 

vožnja do Abja-Paluoja- Finno-Ugric, Kulturne prestolnice 2021 
predstavitev lokalne LAS 
kosilo 
ogled Rokodelskega in kulturnega centra Mulgi Ukuvakk; rokodelska delavnica 
ogled ekološke kmetije 'Mahenäksi vabrik Süü ää' in degustacija  prigrizkov iz 
organsko pridelane zelenjave 
namestitev in večerja na turistični kmetiji Kopra 
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Četrtek, 9. september 2021 
9:30 odhod iz hotela 
 obisk proizvajalca marmelade Minna Sahver z degustacijo 

obisk proizvajalca ekološke kozmetike  BonMerite 
kosilo in srečanje s predstavniki lokalne LAS v vaškem centru Metsanurme 
(Anneli`s place) 
vožnja do Tallinna, namestitev v hotelu 
Annelina vodena tura v stari del mesta (1 ura) 
prosti čas za večerjo (samostojno) 

 
Petek, 10. september 2021 

12:30 prevoz do letališča 
14:40 – 18:40 let v Slovenijo 

 

CENA: 

- V ceni je vključena izvedba programa, namestitev v dvoposteljnih sobah, letalska karta 
(vključena kovček + ročna prtljaga), hrana po programu ter koordinacija programa.  

- Cena za člane društva znaša 680 €, za druge udeležence pa 880 € na osebo z nočitvijo v 
dvoposteljni sobi; Vsak član lahko prijavi največ tri osebe. 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.  

- Izvedba programa je so-financirana iz tehnične pomoči PRP 2014-2020, ki jo upravlja Mreža 
za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

- Sprememba cene: Cene se lahko poviša, vendar le v primeru, da bo potrebno izvajati 
dodatne zdravstvene ukrepe glede COVID-19 (npr. dodaten avtobus)  

PRIJAVE: 

- Razpoložljivih je 47 mest, ki so bila zasedena že ob prvem razpisu ekskurzije leta 2019; vsa 
sproščena mesta se ponudijo osebam na čakalni listi. 

- Celoten znesek udeležbe na strokovni ekskurziji mora biti plačan na račun društva pred 
odhodom to je, najkasneje do 3. 9. 2021. 

- V primeru odpovedi udeležbe se prijavnina ne vrača. 

Izvajanje ukrepov povezanih s širjenjem okužb z virusom COVID – 19 

Udeleženci se zavezujejo spoštovati takrat veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb s COVID-19 
skladno s priporočili in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije. In Estonske 
vlade. Predvidoma bodo morali udeleženci svoje zdravstveno stanje dokazovati s PCT - potrdilom o 
cepljenju, prebolelosti (največ 6 mesecev po okužbi) ali negativnim hitrim oz. PCR testom. O 
podrobnostih vas bomo obvestili teden pred odhodom. 
 

 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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