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Prestranek, 11. 2. 2022 

 

VABILO 
 

na Posvet LAS – aktualna problematika CLLD in predstavitev dobrih praks v območju LAS po poteh 
dediščine od Turjaka do Kolpe. Posvet bo potekal v sredo, 9. 3. 2022 ob 13.30 uri, v dvorani 

Kulturnega centra Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, Kočevje in ga gosti LAS po poteh dediščine od 
Turjaka do Kolpe. 

 

 Pozdrav gostitelja 

13:30 – 14:30 Aktualna problematika CLLD/LEADER 
 

Pri predstavitvi in v razpravi bodo sodelovali predstavniki skladov vključenih v 
aktualno problematiko izvajanje CLLD / LEADER  

 
Povezava v e-konferenčno sobo DRSP 

 
14:30 – 16:00 LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 

 
Predstavitev delovanja in projektov LEADER / CLLD  
Na kratkem sprehodu po Kočevju bomo predstavili izvedene projekte CLLD, 
lokalni vodnik pa bo o mestu in prebivalcih z nami delil še kakšno zanimivo 
anekdoto. Sprehod bomo zaključili z degustacijo lokalnih dobrot  v trgovini 
Zakladi Kočevske, ki je nastala v projektu sodelovanja Z roko v roki do kakovostne 
prehrane. 

 
16:00 – 19:00 Ogled bunkerja Škrilj (doplačilo) 

Organiziran avtobusni prevoz iz Kočevja. 
  

Pred posvetom bo potekal zbor članov društva. 
 
Izpolnjevanje PCT pogojev glede virusa covid-19 bomo preverjali skladno z navodili NIJZ. O pogojih 
bomo prijavljene obvestili pet dni pred dogodkom.  
 

Zaradi lažje organizacije prosimo potrdite udeležbo do 1. 3. 2022 
(Vesna Erhart, sekretarka DRSP (info@drustvo-podezelje.si;  041 745 184). 

 
        Predsednik DRSP: 

Aleš Zidar 

https://zoom.us/j/95136495389?pwd=UXZiNjNQb0FJczhZd3UveTlMNmFaZz09
mailto:info@drustvo-podezelje.si


 

 

 

 

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje 

 

 

 

 

Slavina 31, 6258 Prestranek 
www.drustvo-podezelje.si; info@drustvo-podezelje.si 

 

 

 

 
 
 

PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS NA OBMOČJU  
LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE 

 

 

 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na kratkem sprehodu po 

Kočevju, kjer primerov dobrih praks projektov CLLD  ne 

manjka,  lokalni vodnik pa bo o mestu in prebivalcih z nami 

delil še kakšno zanimivo anekdoto. Sprehod bomo zaključili z 

degustacijo lokalnih dobrot  v trgovini Zakladi Kočevske, ki 

je nastala v projektu sodelovanja Z roko v roki. Tam boste 

lahko izvrstne izdelke lokalnih pridelovalcev tudi kupili. 

 

 

 

 

 

Po ogledu mesta in degustaciji lepo vabljeni, 

da se druženje nadaljuje v Kočevski Reki, v 

vasici, ki je bila dolgih 40 let zaprta za oči 

javnosti in kjer je veljal samovoljen režim 

vladanja. Tu je zbirno mesto za ogled 

skrivnostnega Bunkerja Škrilj, ki je dolgo 

veljal za eno največjih državnih skrivnosti in je 

šele nekaj let nazaj odprl vrata javnosti, da si 

lahko obiskovalci ogledajo 500 m podzemnih 

hodnikov in prostorov, ki so dolga leta burila 

domišljijo. 
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