V ABI LO N A EKSKURZIJO L ASTNI KOV GOZDOV
Spoštovani lastniki gozda!
Vabimo vas na strokovno ekskurzijo na zahodno PRIMORSKO – Panovec, Sabotin,
Goriška Brda
v PETEK, 6. NOVEMBER 2015.
Letošnjo domačo ekskurzijo bomo zaradi obiska Austrofome organizirali bolj pozno, zato
smo se odločili, da obiščemo tople predele naše domovine. Podali se bomo v najbolj zahodni
del Slovenije- Goriško, kjer bomo spoznali poseben- panjevski način gospodarjenja gozdovi,
ki za naše kraje ni značilen. Na Goriškem vedno več lastnikov pri izbiri drevesnih vrst daje
prednost robinji pred avtohtonimi drevesnimi vrstami kot je graden. Gozdarji zato veliko truda
namenijo ohranjanju domačih vrst, ki so z ekološkega vidika za to območje bolj sprejemljiva.
Spotoma si bomo ogledali tudi velik primestni gozd Panovec pri Novi Gorici in pa muzej ter
kaverne prve svetovne vojne na Sabotinu – posledice ene največjih gorskih bitk- Soške
fronte.
Dan bomo zaključili, kot se za obdobje okoli Martinovanja spodobi, v vinski kleti Brda.
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PROGRAM EKSKURZIJE
odhod izpred APS poslopja v Velenju, 6.30 postanek in pobiranje udeležencev
na AP Šoštanj, 6.45 postanek in pobiranje udeležencev pri Mercatorju v
Šmartno ob Paki. Vožnja proti Ljubljani in naprej do Nove Gorice (Panovec).
prihod v Panovec, predstavitev in ogled gozda Panovec in srečanje s
primorskimi gozdarji
Sabotin-malica
Sabotin – ogled jarkov, kavern in muzej prve svetovne vojne – Soška fronta
Zahodno pobočje Sabotina- panjevski način gospodarjenja z gozdom
Cerovo – gospodarjenje z gozdovi hrasta gradna in robinje
Ogled vinske kleti Brda
Kosilo
Predviden povratek domov

•

Cena udeležbe na ekskurziji za člane društva (s plačano članarino za leto 2015) znaša
20 €, za nečlane pa 40 €.
• Prijave se zbirajo do polne zasedenosti avtobusa (50 ljudi).
• Udeleženci morajo s sabo imeti pohodne čevlje in terenska oblačila – ekskurzija bo v
vsakem vremenu.
Prijave zbirajo: Janko Mazej 041/577-224; Marko Meža 041/786-136;
Aleš Ocvirk 031/470-904; Franc Sevčnikar 041/788-435; Peter Šlutej 070/801-299;
Franc Sevčnikar, predsednik DLG ŠD
Aleš Ocvirk, ZGS, vodja KE Šoštanj

