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Društvena obvestila 
 

1. Strokovna ekskurzija Vulkanland Avstrija 7. 10. 2017 
 

Destinacija letošnje ekskurzije je »Vulkanland« - »Štajerska vulkanska dežela« - izjemna 

zgodba o uspešnem razvoju podeželja, ki je lahko navdih marsikateremu slovenskemu kraju- 

predstavil nam jo bo strokovnjak za lokalni in regionalni razvoj mag. Bojan Mažgon, ki bo 

tudi vodil našo ekskurzijo. 

VULKANSKA DEŽELA je inovativna kulinarična, obrtna in turistična destinacija, ki je do 

leta 1994 veljala kot najmanj razvito in brezperspektivno področje v Avstriji. Njena 

največja naravna znamenitost so ostanki 40 ugaslih vulkanov, kjer se danes med drugim 

nahaja 26 vrelcev termalne, mineralne in zdravilne vode. Z enotno blagovno znamko 

»Steirisches Vulkanland« se je dežela do danes razvila v prepoznavno turistično regijo 

Evrope, kjer igrata tradicionalna kulinarika, obrt in turizem najpomembnejšo vlogo. 
 

Prispevek na osebo znaša 25 €, razliko pokrije društvo. 

Prijave sprejemamo do 20. 9. oziroma do zasedbe mest (za enkrat je planiran en avtobus). 

Kotizacijo vplačate pri blagajniku Zoranu Podkrižniku (041 684 353) vsak dan med 17. in 

20. uro. 

 

V soboto 7. 10. vstopamo na avtobus na naslednjih lokacijah: 

- Ljubno, avtobusna postaja  6.00 h 

- Radmirje, avtobusna postaja 6.05 h 

- Okonina, avtobusna postaja  6.08 h 

- Grušovlje, avtobusna postaja 6.10 h 

- Varpolje, avtobusna postaja  6.12 h 

- Rečica, avtobusna postaja  6.15 h 

- Sp. Rečica, avtobusna postaja 6.18 h 

- Nazarje, avtobusna postaja  6.21 h 

- Mozirje, avtobusna postaja  6.25 h 

 

Ob prijavi navedite vstopno postajo! 

 

2. Redni društveni sestanki v jesenskem in zimskem času 
V jesenskem in zimskem času bodo redni sestanki predvidoma vsako prvo soboto v mesecu, 

in sicer:  

november (4. 11.), december (2. 12.), januar (6. 1.) in februar (3. 2.). 

Redni sestanki bodo v gostilni Murko, pri Petrinu na Ljubnem ob Savinji, zmeraj ob 19 h. Na 

sestankih bomo gledali videoprojekcije slik z naših prireditev in debatirali o problemih pri 

obnovi naših starodobnikov. 

 

Lep pozdrav 


