
 
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije  

Naslov za dostavo pošte: Filipčje Brdo 2, 6210 Sežana, E-naslov: info@agrarne.si  

Matična št.: 4042883, Davčna št.: 34637338, TRR pri Banki Koper: SI56 1010 0005 0813 542 

 

 

Spoštovani člani ZPASS in agrarnih skupnosti! 

Kakor vsako leto ZPASS za člane AS tudi letos organizira strokovno ekskurzijo. Tokrat bo gostitelj 

ekskurzije Agrarna skupnost Sodevci v Beli krajini.    

Ekskurzija bo v soboto, 24. avgusta 2019. Odhod avtobusov iz Kopra (za Primorce in Notranjce) in iz 

Rateč (za Gorenjce in ostali del Slovenije) bo ob 6:00 .  

PREDVIDEN POTEK STROKOVNE ESKURZIJE: 

 Ob 8:00 postanek na počivališču Ljubljana Barje (manjši prigrizek); 

 Ob 10:00 prihod udeležencev v Sodevce, predstavitev AS Sodevci;  

 Ob 11:30 ogled Krajinskega parka Lahinja; 

 Ob 13:30 tradicionalno belokranjsko kosilo v Kanižarici (gostilna Štajdohar); 

 Ob 15:00 ogled ekološke kmetije Trdič in AS Krasinec; 

 Ob 17:00 podoživitev šole kot nekoč »Brihtna glava« v Radovici pri Metliki (prva skupina), 
degustacija vin v Hiši vin Pečarič (druga skupina) – skupini se nato zamenjata,  

 Ob 19:00 predviden odhod domov .  
 

Na ekskurzijo so vabljeni tako člani združenja, kot tudi člani njihovih agrarnih skupnosti oz. družinski 

člani ali prijatelji. Strošek izvedbe ekskurzije na člana je 30 EUR po osebi, razliko bo krila ZPASS.   

Zaradi organizacije ekskurzije, še zlasti prevoza, vas prosimo, da se predhodno prijavite elektronsko 

na  info@agrarne.si  oz. na GSM 051 344 880 in pri prijavi navedite:  

Ime in priimek:  

Agrarno skupnost:  

GSM kontakt: 

E-mail: 

Izvoz iz AC oz. počivališče na katerem bi se želeli pridružiti izletu (končne lokacije bomo uskladili 

glede na udeležbo): 

 

Plačila prispevkov za udeležence ekskurzije bomo pobirali na avtobusu.  

Rok prijave je 9. avgust 2019 oz. do zapolnitve prostih mest (»zamudniki« dobrodošli, če bodo še 

prosta mesta).  

PROSIMO ZA ČIM PREJŠNO PRIJAVO IN POSREDOVANJE INFORMACIJE VSEM POTENCIALNIM 

INTERESENTOM! 

 

Lep pozdrav, 

Damijan Pobega 

predsednik ZPASS 
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