
                                            
         Škofja Loka, 25. 11. 2021 

 

VABILO 
na strokovno ekskurzijo  

 
Spoštovani! 
Sekcija gostincev pri OOZ Škofja Loka organizira strokovno 
ekskurzijo, ki bo potekala 
  

v torek, 7. decembra 2021. 
 
Okvirni PROGRAM: 
7.45 Zbor udeležencev na ploščadi bivše vojašnice v Škofji Loki. 
9.00 Strokovna delavnica v Hotelu Astoria Bled: Inovativen način postrežbe in ureditve ambienta.  
11.30 Predstavitev razvoja turizma v Radovljici in projekta Okusi Radol'ce (Uroš Štefelin in Marcela 
 Klofutar): Okusi Radol'ce združujejo devet gostiln in restavracij na območju Radol'ce. Te so se 
 zavezale ne le skupni promociji, temveč predvsem sodelovanju in povezovanju - med seboj in z 
 lokalnimi ponudniki surovin. O projektu so gostinci in turistične kmetije že veliko izvedeli na srečanjih 
 v okviru našega projekta Okusi Škofjeloškega in priprav na Kulinarični festival. Prav gotovo pa dodatne 
 informacije in izmenjava izkušenj ne bo odveč.  
12.30  Kosilo v Hotelu in restavraciji Linhart v Radovljici:  za razvajanje naših brbončic bo poskrbel chef 
 Uroš Štefelin z ekipo (kosilo bo sestavljal 3-hodni meni: predjed, juha in glavna jed).  
14.00 Ogled Hiše čokolade v Radovljici in vodena degustacija: predstavljena bo zgodba o čokoladi, 
 lokalnih recepturah in surovinah za čokolado, vključena pa bo tudi degustacija pralin. 
 
Stroški: 
 BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka (vaš strošek je le pijača pri kosilu!). 
 55 EUR/osebo za ostale udeležence (strošek zajema kosilo – brez pijače, ogled in vodeno 

degustacijo v Hiši čokolade, poravnali ga boste na osnovi izstavljenega računa). 
 Strošek strokovne delavnice bo krit iz projekta Okusi Škofjeloškega. 
 Strošek prevoza za vse udeležence krije OOZ Škofja Loka. 
    
Rok za prijavo: 2. 12. 2021 oz. do zasedbe prostih mest! Število udeležencev je omejeno! 
 
Prijave: OOZ Škofja Loka (tel.: 04 50 60 200 ali e-pošta: ooz.sk.loka@siol.net). 
 
V primeru poslabšanja epidemioloških razmer in dodatnih zaostritev ali  omejevanja s strani državnih 
organov, si pridržujemo pravico do spremembe programa ali odpovedi dogodka, o čemer bodo vsi 
prijavljeni posebej obveščeni. 
Za udeležbo je obvezno izpolnjevanje PCT pogoja (dokazilo morate imeti s seboj). Prosimo tudi vse 
tiste, ki izpolnjujete pogoj P ali C, da se kljub temu testirate še s hitrimi (HAG) testi.   
                           
Vabljeni!        
         Sekcije gostincev OOZ Škofja Loka  

 Andrej Karlin, l.r., predsednik 


