
 

 

 

ODBORNÁ EXKURZE – SLOVINSKO  

(Ptuj a okolí) 17. 5. – 20. 5. 2017 
 

MAS Podlipansko, o.p.s ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 

a Slovinskou sítí pro rozvoj venkova 

 

si Vás dovolují pozvat na  

 

odbornou exkurzi zaměřenou na sdílení zkušeností a příklady dobré praxe 

v rámci podpory projektů spolupráce mezi českými a slovinskými místními 

akčními skupinami 

PROGRAM:      

Den Čas Aktivita 

17.5.2017 

23:00/ 
23:30 

Odjezd z Prahy/Kolína, přejezd přes Maďarsko do Slovinska 
(místo odjezdu a další místa nástupu budou upřesněna dle 
počtu nahlášených účastníků z různých míst ČR) 
 

18.5.2017 

9:00 Příjezd do hotelu Roškar (Hajdoše 43, 2288 Hajdina), Slovinsko 
ubytování 
 

10:00 Prohlídka města Ptuj – cca 60 min. 
 

12:30 Návštěva vinného sklepa Vidova klet (Videm pri Ptuju 52, 2284 
Videm pri Ptuju) 
 ochutnávka vín, studené občerstvení – 60 min. 
 prezentace slovinské MAS Haloze: 

 uvítaní zástupci MAS Haloze 

 představení činnosti MAS (minulé, současné a budoucí 
projekty, příležitosti pro spolupráci) – cca 20 min. 

 prezentace projektu Vidova klet – renovace vinného 
sklepu ve spolupráci s obcí Videm – cca 20 min. 

 prezentace Vinařského družstva Haloze – cca 20 min. 
  

 Přejezd směr Ptuj  - cca 15 min. 

16:00 Návštěva a ochutnávka vín - Stara preša – historický lis na 
víno (Vinogradniški muzej Mestni vrh, Mestni vrh 42 b, 2250 
Ptuj) 
 prezentace MAS Bogatstvo podeželja ob Dravi – cca 20 

min. 



 

 

 prezentace projektu Stara preša – renovace starého lisu 
na víno ve spolupráci s obcí Videm s cílem získat 
předváděcí a degustační prostor – cca 20 min. 

 

18:00 Turistická farma Lovrec (Jiršovci 24, 2253 Destrnik) 
 prezentace projektu „Od lnu k plátnu“ – cca 30 min. 

Projekt je příkladem integrovaného přístupu 
k zachování téměř zapomenutých dovedností a 
postupů při zpracování lnu. Cílem projektu je oživení 
produkce lnu v lokalitě a následně jeho zpracování na 
plátno a další produkty. Prezentace - co vše je možné 
vyrobit ze lnu a jak obsluhovat zařízení nezbytná při 
zpracování lnu, nákup vybavení, způsoby produkce a 
zpracování lnu a jeho využití. 

 
 večeře 

 

20:00 Přejezd na hotel Roškar (Hajdoše 43, 2288 Hajdina) – cca 30 
min. 
 

19.5.2017 

7:00 Snídaně  
 

8:30  Prohlídka výstavy „Speciality slovinských farem“ (Minoritski 
trg, 2250 Ptuj) - cca 60 min. 
 
Tato národní výstava je hlavním představením kulinářských 
požitků vyrobených rukama pilných slovinských farmářů. 
Tradiční kulinářská událost se bude konat v klášterní zahradě, 
doplněná vystoupeními zpěváků a lidových muzikantů a lákající 
návštěvníky k ochutnávce či nákupu širokého spektra 
slovinských lahůdek. 
 

10:00 Přejezd na turistickou farmu Firbas (Cogetinci 60, 2236 
Cerkvenjak) - cca 35 min. 
 

11:00  Konference MAS 

 uvítání zástupci MAS Ovtar Slovenskih goric 
(Rozvojová agentura Slovinské gorice a Společnost pro 
rozvoj venkova) – cca 15 min. 

 příklad dobré praxe “udržitelné místní potraviny“ – 
prezentace sociálního družstva Zadruga Dobrina  - cca 
15 min. 

 Družstvo Dobrina založené v roce 2011 spojuje malé 
tradiční farmáře, kteří produkují ovoce, zeleninu a 
potraviny v ekologickém režimu, a podporuje fair trade 

 Ochutnávka místních produktů (svačina)  - Družstvo 
Dobrina – cca 15 min. 



 

 

 
 Prohlídka turistické farmy Domačija Firbas (oceněné jako 

nejlepší turistická farma ve Slovinsku v roce 2012) – cca 15 
min. 
 

 Oběd – cca 60 min. 
 
13:00 - 15:00 - diskusní kulaté stoly – příprava projektů 
mezinárodní spolupráce 
 

15:15 Přejezd směr Ljutomer – cca 30 min 

16:00 Ljutomer – prezentace MAS PRLEKIJA (Veržej – Center DUO 
– Závod Marianum (Centrum domácích a uměleckých řemesel), 
Pušrenjakova ulica 1, 9241 Veržej) – cca 90 min. 
 
 Přivítání zástupci MAS Prlekija (Prleška rozvojová 

agentura) 
 Prezentace LEADER projektů: „Dobrodužný turismus 

v zemljankách“, „Mladí si osvojují řemesla“, „Vánoční 
Prlekija“, „E-prodejna“, „Knihovna“, „Prlekija“ 
 

 Návštěva zemljanky, ekomuzea, prodejny uměleckých 
řemesel, knihovny, keramické dílny  
 

18:00 Večeře v restaurantu Kasač, Ljutomer 
 

20:00 Odjezd směr ČR 
 

20.5.2017 5:00 Příjezd Kolín/Praha 
 

Cílem exkurze je poskytnout účastníkům možnost seznámit se s rozmanitými úspěšně 

realizovanými projekty podpořenými z Programu rozvoje venkova a jejich přínosem pro 

rozvoj venkova ve Slovinsku. V průběhu návštěvy bude možnost vyměnit si zkušenosti 

s partnery ze slovinských MAS především v oblasti čerpání dotačních prostředků 

z evropských fondů zaměřených na rozvoj venkovských regionů. Dále bude návštěva 

zaměřena na přípravu projektů mezinárodní spolupráce realizovaných v rámci CLLD. Sdílení 

zkušeností, výměna inspirativních námětů a následná realizace projektů spolupráce přispěje 

k rozvoji venkova. 

Akce je podpořena z prostředků Celostátní sítě pro venkov v rámci Programu rozvoje 

venkova. 

V rámci exkurze budou z prostředků CSV hrazeny náklady na dopravu, tlumočení, vstupy na 

výše uvedené realizované projekty a výstavu, ochutnávky v rámci programu a organizační 

náklady na přípravu akce. 

Náklady na ubytování a stravu – 1900 Kč  - uhraďte, prosím, předem. 



 

 

Číslo účtu 438868349/0800, v.s. 18052017 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno subjektu, který zastupujete.  

Ostatní náklady exkurze (nápoje, pojištění) si hradí účastníci sami z vlastních zdrojů.   

 

Organizaci zajišťuje MAS Podlipansko, o.p.s ve spolupráci se Slovinskou sítí 
pro rozvoj venkova. Cena 1900 Kč. 
 
Aktuální informace k akci sledujte na www.podlipansko.cz. 
 
Pro přihlášení, prosím, využijte formulář:  
http://tinyurl.com/registrace-slovinsko 
 

Termín pro přihlašování: 27. 4. 2017 
 
Kontaktní údaje:  
Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D., e-mail: projekty@podlipansko.cz, tel: 721 170 388 
 

http://www.podlipansko.cz/
http://tinyurl.com/registrace-slovinsko
mailto:projekty@podlipansko.cz

