
 

 

 

LAS GORENJSKA KOŠARICA vas vabi na tridnevno USPOSABLJANJE za vodnike in ponudnike s priznanim 

strokovnjakom v okviru projekta POT MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE, ki ga sofinancirata Republika 

Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

PROGRAM:  

1. Strokovna izobraževalna ekskurzija, IGRIFIKACIJA na zgodovinskih točkah Poti miru - dediščine prve 

svetovne vojne 

• Kraj, datum in ura začetka: Tolmin, 19. september 2020 od 8. ure do 20. ure 

• Relacija ekskurzije: Tolmin–Kanal–Dobrovo–Miren–Renče–Ajdovščina–Logatec–Šebrelje–Tolmin 

• Program:  

 ogledi točk, obeležij 1. svetovne vojne v urbanih naseljih (zasebna zbirka, vojaška pokopališča, 

tunel in replika lokomotive in druge ostaline oz. spomeniki posvečeni prvi svetovni vojni) 

 aktivno sodelovanje udeležencev pri vodenju ogledov 

 aktivno sodelovanje in moderiranje vodenega ogleda s strani strokovnega zunanjega izvajalca  

 predviden postanek za kosilo 

 

2. Strokovno usposabljanje v Kobaridu, IGRIFIKACIJA 

• Kraj, datum in ura začetka: Kobarid, 24. september 2020 od 14.30 ure do19.00 ure 

• Program:  

 voden ogled muzeja na prostem s programom 5* doživetja – Zgodbe vojaka s soške fronte 

 delavnica s strokovnim zunanjim izvajalcem - prilagoditev 5* doživetja na zgodbe in dediščino v 

drugih krajih 

 

3. Strokovna izobraževalna ekskurzija, IGRIFIKACIJA na zgodovinskih točkah Poti miru - dediščine prve 

svetovne vojne 

 

• Kraj, datum in ura začetka: Tolmin, 26. september 2020 od 8.00 ure do 20.00 ure 

• Relacija ekskurzije: Tolmin–Kobarid–Bovec–Kranjska Gora–Bohinjska Bistrica–Tolmin 

• Program:  

 ogledi točk, obeležij 1. svetovne vojne v urbanih naseljih (kostnica, muzej na prostem, 

spominska kapela in vojaško pokopališče) 

 aktivno sodelovanje udeležencev pri ogledu vključenih točk  

 aktivno sodelovanje in moderiranje vodenega ogleda s strani strokovnega zunanjega izvajalca 

 predviden postanek za kosilo 

 

Prijave zbiramo do 14. septembra 2020 do 11. ure oziroma do zapolnitve razpoložljivih šestih (6) mest po e-pošti 

na naslov las@bsc-kranj.si. Dodatne informacije: las@bsc-kranj.si  ali  04 77 77 258 (Mateja Dolžan). 

 

 

Vljudno vabljeni. 
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