
   
 
 

VABILO NA EKSKURZIJO LASTNIKOV GOZDOV 
 

Spoštovani lastniki gozda! 
 

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo ob Sotlo – Rogat ec, ki bo 
 

v PETEK, 20. MAJ 2016. 
 
Na ekskurziji se bomo najprej ustavili v tovarni Vitli-Krpan v Šmarju pri Jelšah in si ogledali 
proizvodnjo ter njihove proizvode, ki so prepoznavni po celotni Evropi. Nadaljevali bomo pot 
do Rogatca, kjer si bomo v skansenu-muzeju na prostem podali roke s preteklostjo. Od tu 
nas bodo gozdarji vodili v kompleks državnih gozdov Log, ki leži ob meji s Hrvaško. Za ta 
predel je značilno veliko-površinsko gospodarjenje z bukvijo. Ob tej priliki si bomo ogledali 
tudi opuščene kamnolome iz katerih so v preteklosti izdelovali brusne kamne. Po 
gozdarskem sprehodu se bomo sprehodili tudi po parku med hoteli v Rogaški Slatini in s 
kosilom na kmečkem turizmu zaključili obisk Kozjanskega. 
 

 
PROGRAM EKSKURZIJE 

6.30 odhod izpred APS poslopja v Velenju, 6.45 postanek in pobiranje udeležencev 
na AP Šoštanj, 7.00 postanek in pobiranje udeležencev pri Mercatorju v 
Šmartno ob Paki. Vožnja proti Šmarjam pri Jelšah in naprej do Rogatca. 

8.00 prihod v Šmarje pri Jelšah – ogled tovarne Viitli Krpan 
10.00 Prihod v Rogatec, muzej na prostem – malica iz avtobusa 
11.30 Ogled veliko-površinskega gospodarjenja z bukovimi gozdovi v gozdnem 

kompleksu Log  
14.30 Kava in sprehod skozi zdraviliški park v Rogaški Slatini 
15.30 Kosilo na kmečkem turizmu JUS pri Rogaški Slatini 
19.00 Predviden povratek domov 

 
• Cena udeležbe na ekskurziji za člane društva (s plačano članarino za leto 2015 in 2016) 

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 


