
 

»Odpiranje poslovnih priložnosti in izmenjava dobrih praks s področja ženskega podjetništva in 

potencialov« v sklopu projekta SPOT svetovanje Podravje. 

Torek, 29. 9. 2020 

 

Pred kratkim sem ujela misel, ki se je globoko zasidrala vame: »Ne gre za to, da tisto, kar delaš, ljudje 

odobravajo, temveč za to, da JE tisto, kar delaš, dobro.« 

Sabina Sobočan, direktorica Varisa 

 

Ob 8. uri odhod z Maribora 

Ob 9. uri obisk v družbi VARIS d.o.o. , v Lendavi 

V podjetju Varis Lendava se uvrščano med najbolje proizvajalce gotovih kopalnic v Evropi. S posebnimi 

izdelki, ki predstavljajo njihov najpomembnejši produkt opremljajo tudi hotele najprestižnejših svetovnih 

hotelskih verig. Ob gotovih kopalnicah izdelujejo tudi betonske elemente za skate parke in pump track 

steze, posebne poligone namenjene kolesarjem in rolkarjem. Njihov trg je tujina, v glavnem nemški trg. 

Njihovo poslanstvo je ustvariti inovativne, kakovostne in trajnostne celovite gotove kopalnice, kot plod 

dolgoletnih izkušenj in razvoja. Njihova vizija je postati vodilni evropski proizvajalec gotovih kopalnic za 

vse vrste uporabnikov.  

Ob 10.30 uri Vinarium, ogled razpršenih hotelov in predstavitev turizma v Lendavi 

Razgledni stolp Vinarium Lendava, ki je zgrajen na griču v Lendavskih goricah, je bil  s svečano 

otvoritvijo 2. septembra predan uporabi. Stolp okrogle oblike, visok 53,50 metra, s pritličjem in 

devetimi etažami, je projektiral Oskar Virag, univ.dipl.inž.arh., iz arhitekturnega biroja Vires d.o.o. 

Tlorisna velikost stolpa znaša dobrih 293 m3, sam stolp pa ima jekleno strukturo z armirano-betonskim 

pritličjem, na vrhu pa je zastekljen razgledni prostor, od koder seže pogled na pokrajino štirih držav: 

Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško in Avstrijo. 

Ob 12.30 VIDOV BREJG; Predstavitev aktivnost Vidovega brejga, ogled zeliščnega vrta, ogled in 

delavnica; pogostitev čaj, drobno pecivo, siri. 

Vidov brejg je kmetija v Fokovcih, ki je obdana s travniki, njivami in gozdovi, predvsem pa s čudovito 

energijo in mirom, ki je primer iskanja novih priložnosti povezovanja naravnih in človeških virov v okolju 

ter udejanjanje dolgoletnih sanj. 

Vila Moj mir kraljuje na posestvu Vidovega brejga iz leta 1927 in je primer kulturne 

dediščine, ki jo na Goričkem že težko najdemo. Njihov namen je povezati naravo, čoveka 

in umetnost ter s časom ustvariti center revitalizacije. 

Zraven tega predstavitev Sirarstva Tinka in degustacija njihovih produktov.  



Sirarstvo Tinka je prva sirarna na Goričkem, ki deluje že 10 let. Vsako leto se paleti 

inovativnih produktov pridruži novi sveži okus sira, jogurta ali drugih produktov. Sirarstvo 

Tinka tako razvaja brbončice navdušencev mlečnih izdelkov. 

 Ob 15.30 kosilo prekmurskih posebnosti v gostišču Marič v Martjancih. 

Gostilna Marič v Martjancih se ponaša z bogato  tradicijo in pri njih bomo okušali 

dobrote Goričkega. Gostilna je prepoznana po svoji odlični kulinariki širom v regiji.  

Ob 17.00 zaključek strokovne ekskurzije 

Ob 18.00 prihod v Maribor 


