
 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA NA OBMOČJE GORIŠKIH BRD IN VIPAVSKE 

DOLINE 

Vljudno vas vabimo na enodnevno strokovno ekskurzijo na območje Goriških Brd in Vipavske 

doline, ki jo 26. maja 2022 organizira LAS loškega pogorja.  

Ogledali si bomo predstavitve dobrih praks izkoriščanja lokalnih potencialov.  

 

Najprej si bomo v Goriških Brdih ogledali Vilo Vipolže, ki velja za edino renesančno vilo v Sloveniji. Na 

lokaciji nas bodo pozdravili predstavniki LAS V objemu sonca in nam predstavili njihovo delo.  Nato 

bomo pot nadaljevali do vasice Šmartno. Tu bomo v obnovljeni Hiši Marica imeli tradicionalno briško 

malico (briški pršut, šalam, panceta, siri, frtalja,..). Po okrepčilu se bomo sprehodili skozi srednjeveško 

vasico v kateri vsakoletno poteka tradicionalna eno-gastronomska prireditev, ki se je oblikovala ravno 

skozi projekt. V vasici bomo obiskali tudi Briško hišo, kjer si bomo ogledali bivalno kulturo Brd in 

tradicionalno vinsko klet.  

Po dopoldanskem ogledu Brd bomo dan nadaljevali v Vipavski dolini. Ogledali si bomo grad Rihemberg, 

ki je skozi projekt postal središče trajnostnega turizma Goriške. Pot bomo nato nadaljevali še do kraja 

Dornberk, kjer si bomo v njegovi okolici privoščili tudi lokalno kosilo in se nato odpravili proti nazaj 

proti Škofji Loki.  

 

Odhod je iz stare vojašnice v Škofji Loki, kjer se dobimo ob 6.45 uri. Predviden prihod nazaj v 

Škofjo Loko je okoli 18.30 ure. 

Ekskurzija je za udeležence brezplačna. 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, 

Elizabeta Rakovec, predsednica LAS loškega pogorja, 

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

 

 

Prijave zbiramo do ponedeljka, 23. maja 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 

6.45 Zbor v Stari vojašnici v Škofji Loki 

7.00 Odhod 

9.00 – 9.45 Vila Vipolže (sprejem, predstavitev LAS STIK, 
voden ogled vile) 

10.00 – 10.30 Hiša Marica (Šmartno) – tradicionalna briška 
malica 

10.30 -  11.30 Ogled vasice Šmartno in Briške hiše 

12.15 – 13.30 Grad Rihemberk (ogled, predstavitev projekta) 

13.45 – 14.00 Dornberk (predstavitev projekta) 

14.30 – 16.00 Degustacija in kosilo 

16.30 Odhod proti Škofji Loki 

 


