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V A B I   N A 
 

ENODNEVNO STROKOVNO EKSKURZIJO Z LASTNIM PREVOZOM UDELEŽENCEV V 
PIVOLO, RAZVANJE IN ZGORNJE HOČE 

v sredo, 02.09.2020 z naslednjim programom: 
 
 

 
 8.00    Botanični vrt Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 

   Zbor udeležencev ob 8.00 uri na parkirišču pred vhodom, Pivola 10. Sledi vodeni ogled 
obsežnega in atraktivnega botaničnega vrta. Spoznali bomo mnogo avtohtonih in tujerodnih 
rastlin in drevesnih vrst v naravnem okolju. Možnost nakupa pridelkov in sadik. 

 
 10.00   Čebelarstvo Marko Cesar, Pot na rute 8, Razvanje 
 Predstavitev dejavnosti in spoznavanje pridelave medu in drugih čebeljih pridelkov, prezentacija 

proizvodov na osnovi čebeljih pridelkov in degustacija. Možnost nakupa.  

 
12.00     Sadjarstvo Vrecl, Zgornje Hoče 

Predstavitev pridelave, obiranja, skladiščenja in trženja sadja ter ogled hladilnice. Če bo ta dan 
možno, si bomo ogledali način prebiranja sadja. Sledi degustacija in možnost nakupa.  

 
14.00     Kosilo v piceriji Pri Siničevem mlinu v Zgornjih Hočah 

Serviran bo mesni obrok, pripravljen na specifičen način v krušni peči.  

 
 

 
Cena po udeležencu znaša 24,00 € (ob prijavi najmanj 15 udeležencev) in zajema stroške organizacije in 
izvedbe strokovne ekskurzije razen stroškov prevoza.  
 
Prijave sprejema ga. Maja Brodnjak na sedežu društva Židovska ulica 1, Maribor ob delavnikih med 10.00 
in 12.00 uro na telefon št. 02 250 13 23 oz. fax  02 250 13 24 ali na zid@zid-mb.si najpozneje do ponedeljka, 
31.08.2020. Upoštevane bodo le prijave, za katere bo vplačana kotizacija ob prijavi na TRR Društva 
živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije v Mariboru  
št. 04515-0000464653 pri NKB Maribor. 
 
Zaradi izvajanja obveznih ukrepov za zaščito pred boleznijo covid-19 vljudno prosimo, da se na 
ekskurzijo ne prijavijo osebe, ki so v zadnjih 14 dneh pred ekskurzijo kazale znake te bolezni, so v 
karanteni ali samoizolaciji. S seboj imejte predpisane maske. 
 
V primeru, če si ne boste uspeli urediti lastnega prevoza in za morebitne dodatne informacije pokličite 
CMREČNJAK Štefana na GSM 041 774 059.  
 
 
Obogatimo svoje strokovno znanje, preživimo dan v prijetni družbi, spoznajmo nove kraje in ljudi!  
 

   
     Predsednica: dr. Blanka VOMBERGAR 

AKTIVNO ŽE  58 LET 

MLIN NA VETER KOT SIMBOL ŽIVILSTVA 
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