
           
 

       

Strokovna ekskurzija LAS DBK 
DOLENJSKA 

 
Vljudno vas vabimo na strokovno ekskurzijo, ki jo organizira Lokalna akcijska skupina Dolenjska in 
Bela krajina s partnersko institucijo RIC Bela krajina v četrtek, 2. 6. 2022. 
 
Strokovna ekskurzija je namenjena članom LAS DBK. Ogledali si bomo primere dobrih praks na 
Dolenjskem, ki zelo dobro živijo. 
 
Za udeležence bo organiziran brezplačni avtobusni prevoz, z odhodi: 
ob 7.30: Črnomelj  

  parkirišče Hipermarket Spar (Belokranjska cesta 26) 
ob 8.00: Metlika 

  Poslovna cona Pild, parkirišče nasproti M-tehnike (Cesta XV. brigade) 
ob 8.50: Novo mesto 

  RC Novo mesto (Podbreznik 15) 
 
PRIHOD: v večernih urah, med 18.30 in 20. uro 
 
Kaj bomo obiskali? 

➢ 9.30: Zeliščarski center JV Slovenije (Škocjan) 
Predstavitev projekta in voden ogled po območju zeliščarskega centra s pogostitvijo – 
tematski zajtrk. 
 

➢ 12.00: Vinska fontana – Izvir Cvička (Šmarjeta) 
Predstavitev projekta Lokalno je aktualno – Šmarješki izvir Cvička z degustacijo dveh (2) vin in 
domačem prigrizku. 
 

➢ 13.30: Gostilna Javornik (Šentrupert) 
Predstavitev projekta Hiša druženja in kosilo. 
 

➢ 16.00: Dobrote Dolenjske (Trebnje) 
Predstavitev blagovne znamke in degustacija sladic ter likerjev. 

 
 
Strokovna ekskurzija, vključno s prehrano, je za udeležence brezplačna, saj je krita iz sredstev Lokalne 
akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina. 
 
Vaše prijave pričakujemo do ponedeljka, 30. maja 2022. Prosimo vas, da se prijavite čim prej, saj je 
število udeležencev omejeno na 25 oseb.  
 
Za dodatne informacije in prijave se obrnite na: 

- Bojano Šprajcer, na tel. številki: 040 814 582 ali po mailu: bojana.sprajcer@ric-belakrajina.si 
 
 
Vljudno vabljeni! 
Ekipa LAS DBK 
 

mailto:bojana.sprajcer@ric-belakrajina.si


           
 

       

Zeliščarski center JV Slovenije (https://www.zeliscarski-center.com) 

Območje Zeliščarskega centra JV Slovenije se nahaja v občini Škocjan, na robu naselja Zagrad, ki je 

gručasta vas v osrčju Krškega gričevja. Celotno območje Zeliščarskega centra obsega cca. 7,5 ha površin 

(pretežno gozd, travniki, potok, poti). Na območju je urejena energijska pot Herbalium, urejene so 

tematske učne poti z označitvenimi tablicami za vegetacijo in večje table za označitev naravnih vrednot, 

urejeni sta učilnici na prostem, lesene brvi čez Goriški potok, 15 lesenih gredic z zelišči. 

 

  

 

 

 

 

Vinska fontana – Izvir cvička (https://www.visitsmarjeske-toplice.si/ponudba/izvir-cvicka.html) 

Občina Šmarješke Toplice je v sklopu projekta Lokalno je aktualno poskrbela za učinkovito rabo lokalnih 
virov, saj so v projekt vključeni lokalni vinogradniki in vinarji, ki so tudi osrednji dobavitelji vina za 
Šmarješki izvir cvička.  

Na Izviru cvička so na voljo najboljša vina z okoliških vinorodnih goric, obiskovalci pa se poleg cvička 
srečajo s tremi glavnimi sestavinami tega dolenjskega posebneža - modro frankinjo, žametno 
črnino/kraljevino in dolenjskim belim.  

Poleg Izvira cvička se nahaja tudi mobilna prodajalna degustacijskih kozarcev, spominkov in drugih 
lokalnih izdelkov, divji kostanji na trgu pa nudijo odlično zavetje številnim degustacijam in ostalim 
manjšim dogodkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostilna Javornik (https://www.javornik.com/) 

https://www.zeliscarski-center.com/
https://www.visitsmarjeske-toplice.si/ponudba/izvir-cvicka.html
https://www.visitdolenjska.eu/cvicek.html
https://www.visitdolenjska.eu/cvicek.html
https://www.javornik.com/


           
 

       

Hiša Druženja je nov prostor za ohranjanje tradicije druženja. V njej s pomočjo različnih vsebin, delavnic 

in dogodkov ponujajo nova doživetja ter obujanje starih običajev. 

Društvo vinogradnikov Šentrupert bo poskrbelo, da boste pri njih spoznali pristna dolenjska vina, na 

degustaciji in predstavitvi Dobrot Dolenjske pa boste lahko poizkusili izvrstne izdelke lokalnih 

pridelovalcev hrane. 

 

 

 

  

 

 

Dobrote Dolenjske (https://dobrote-dolenjske.si/) 

Dobrote Dolenjske ustvarjajo vse od leta 2014, ko je oživela ideja o povezovanju najboljših dolenjskih 

ponudnikov in njihovih izdelkov. Tako je nastala kolektivna blagovna znamka Dobrote Dolenjske, ki 

danes združuje že 73 dolenjskih ponudnikov, in trgu ponuja več kot 450 visokokakovostnih 

certificiranih izdelkov in storitev z območja celotne Dolenjske, nekdanje Dolenje Kranjske. 

 

   

https://dobrote-dolenjske.si/

