Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo
Periška cesta 12
1261 Ljubljana

Ljubljana, 26.11.2019

VABILO NA STROKOVNO EKSKURZIJO V VIPAVSKO DOLINO IN SKUPŠČINA ČLANOV
Spoštovani član/ica,
Vljudno Vas vabim k udeležbi na ekskurziji in zboru članov Slovenskega združenja za
ohranitveno kmetijstvo (SZOK) v Vipavski dolini.

Celodnevni dogodek bo potekal v soboto, 7.12.2019.
Organiziran bo avtobusni prevoz iz smeri Maribora, preko Ljubljane proti Prvačini (Vipavska
dolina). Podrobnosti v prilogi.
V okviru programa strokovne ekskurzije bomo obiskali kmetijo našega člana g. Bruna
Gregoriča ter akumulacijsko jezero Vogršček. Podrobnejši potek programa najdete v prilogi
vabila.

Po koncu strokovnega programa na poljih bomo v izvedli skupščino s predlaganim
DNEVNIM REDOM:

1.

Otvoritev in pozdrav

2.

Sprejem dnevnega reda

3.

Imenovanje organov skupščine

4.

Finančno poročilo za leto 2018 in 2019

5.

Poročilo o delu za leto 2018 in 2019

6.

Predstavitev predloga ukrepa Ohranitveno kmetijstvo SKP 2021-2027

7.

Plan aktivnosti 2019/2020

8.

Razno

Vljudno Vas vabim, da se ekskurzije in zbora članov udeležite. Do takrat Vas lepo
pozdravljam,

Primož Žigon ,
predsednik SZOK

PRILOGA: Program strokovne ekskurzije in napotki – na hrbtni strani!

Program strokovne ekskurzije in napotki

Odhod avtobusa iz Maribora (parkirišče pred trgovskim centrom Rutar, Tržaška
cesta 67, Maribor) bo ob 8.00. Vmesni postanek v Ljubljani (parkirišče P+R Dolgi
most) je predviden ob 9.30. Na celotni trasi iz Štajerske do Vipavske doline je
mogoče vstopiti po predhodni najavi na spodaj navedene kontakte.
1. Kmetija Gregorič v Prvačini (poljedelska kmetija, ki obsega več kot 50 ha
njivskih površin, ukvarjajo se tudi z vinogradništvom). Kot eni prvih v Vipavski
dolini so pred leti opustili oranje in nedavno nabavili tudi sejalnico za direktno
setev. Ogled površin, predstavitev sejalne tehnike - ogled dobrih kmetijskih
praks in specifike kmetovanja v Vipavski dolini.
2. Ogled akumulacijskega jezera Vogršček. Gre za eno večjih umetnih akumulacij,
ki je bila zgrajeno v 80. letih prejšnjega stoletja z zajezitvijo potoka Vogršček.
Namen akumulacije je zagotavljanje vode za namakanje kmetijskih površin v
Vipavski dolini. Pridružil se nam bo tudi sodelavec KGZS Zavod Nova Gorica, ki
nam bo podrobneje predstavil zajezitev, problematiko sanacije namakalnega
sistema in kmetijsko dejavnost v okolici.

Po opravljenem strokovnem programu najkasneje do 14.00 bomo imeli kosilo. Po
okrepčilu bomo izvedli skupščino po predvidenem programu. Odhod avtobusa proti
Mariboru je predviden ob 18.00.

Večji del stroškov ekskurzije bo kritih iz društvenega proračuna. Glede na to, da se
vse dejavnosti združenja še vedno financirajo pretežno iz naslova članarin in smo s
sredstvi omejeni, je za udeležbo na ekskurziji (kosilo + prevoz) predvidena cena 10 €,
ki jo boste lahko poravnali na ekskurziji.

Prosim vas, da udeležbo na ekskurziji in lokacijo, kjer boste vstopili na
avtobus sporočite najkasneje do srede, 4.12.2019 na enega od
kontaktov:
- društvo.szoort@gmail.com
ali
- Primož Žigon (predsednik) – 041 293 894
ali
- Simon Ograjšek (tajnik) – 031 305 695

