
 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA NA OBMOČJE TREBNJEGA, ŽUŽEMBERKA 

IN MULJAVE 

Vljudno vas vabimo na enodnevno strokovno ekskurzijo na območje Trebnjega, Žužemberka 

in Muljave, ki jo 2. septembra 2021 organizira LAS loškega pogorja.  

Ogledali si bomo predstavitve dobrih praks s poudarkom na inovativnih turističnih produktih 

in kulinariki.  

 

Najprej si bomo v Trebnjem ogledali Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje, ki zbira, hrani, raziskuje 

in promovira dela naivnih in samorastniških umetnikov. V letu 2021 začenja z izvajanjem LAS projekta 

Virtualna galerija likovnih samorastnikov, ki je načrtovan kot inovativno povezovanje umetnosti ter 

novih tehnologij. Sledil bo postanek v trgovini Dobrote Dolenjske. Dobrote Dolenjske so kolektivna 

blagovna znamka, ki je nastala leta 2014 in združuje najboljše ponudnike iz lokalnega okolja. Tu bomo 

občutili vodeno kulinarično – izobraževalno doživetje. Zapeljali se bomo do Sadjarske kmetije Uhan in 

obiskali kmetijo Kukenberger, ki izdeluje ekološke izdelke iz senene prireje.  

Pot bomo nato nadaljevali proti Žužemberku, kjer si bomo ogledali grad Žužemberk. Gre za eno 

najslikovitejših in tipičnih srednjeveških trdnjav na Slovenskem. V letu 2021 se je tu pričel izvajati LAS 

projekt SKIN, katerega cilj je vzpostaviti podeželsko turistično destinacijo Suha krajina, razvit bo tudi 

doživljajski turistični produkt igre pobega iz grajskega stolpa. 

Ekskurzijo pa bomo zaključili na Muljavi. Ogledali si bomo Jurčičevo domačijo, ki je danes muzej na 

prostem in kosili v Gostilni pri Obrščaku, ki jo je obiskoval že Krjavelj.  

 

Odhod je iz stare vojašnice v Škofji Loki, kjer se dobimo ob 7.00 uri. Predviden prihod nazaj v 

Škofjo Loko je okoli 19.00 ure. 

Ekskurzija je za udeležence brezplačna. Pogoj za udeležbo na ekskurziji je PCT! Tekom 

ekskurzije morate upoštevati vsa aktualna priporočila NIJZ glede preprečevanja širjenja covid-

19.   

 

Prijave zbiramo do torka, 31. avgusta oziroma do zapolnitve prostih mest, in sicer na naslov info@las-

pogorje.si ali na telefonsko številko 04 51 20 131. Ob prijavi nam sporočite število udeležencev, 

kontaktne telefonske številke, organizacijo in meni za kosilo (mesni/zelenjavni). 

 

Lepo vabljeni, 

Ivica Rant, predsednica LAS loškega pogorja, 

Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora d.o.o. 

Prijave zbiramo do torka, 31. avgusta oziroma do zapolnitve prostih mest, in sicer na naslov 

info@las-pogorje.si ali na telefonsko številko 04 51 20 131. Ob prijavi nam sporočite število 

udeležencev, kontaktne telefonske številke, organizacijo in meni za kosilo (mesni/zelenjavni). 

 



 
 

 

PROGRAM 

7.00 Zbor v Stari vojašnici v Škofji Loki 

7.15 Odhod 

9.00 – 10.00 Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 
(sprejem, sladki zajtrk, predstavitev LAS STIK, 
voden ogled galerije) 

10.15 – 11.30 Dobrote Dolenjske (predstavitev in degustacija 
hišnih dobrot) 

12.00 – 12.30 Sadjarska kmetija Uhan 

12.45 – 13.45 Ekosirarna in ekološka kmetija Kukenberger 
(ogled in predstavitev) 

14.15 – 15.15 Grad Žužemberk (srečanje s predsednikom LAS, 
predstavitev in ogled) 

15.45 – 16.45 Jurčičeva domačija na Muljavi (predstavitev, 
ogled)  

17.00 – 18.00 Gostilna Obrščak (pozno kosilo) 

18.00 Odhod domov 

 


