
DRUŠTVO ŽIVILSKIH IN PREHRANSKIH STROKOVNIH DELAVCEV SV SLOVENIJE 
M A R I B O R, Židovska ul. 1 
Elektronska pošta: drustvozivilcev@gmail.com   

Maribor, 17. junij 2021                    AKTIVNI ŽE 59 LET  

V   A   B   I   L   O 
 

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije Maribor, Židovska 1, 
prireja v okviru letnega programa dela za leto 2020 
 

ENODNEVNO STROKOVNO EKSKURZIJO V DUPLEK, ZAVRH IN NA GRAD VURBEK  
(z lastnim prevozom) 

v  PONEDELJEK, 28. 06. 2021 in z  naslednjim  programom: 
 

 

8.30    Ogled in predstavitev vzreje golobov – Juršič Božo, Gubčeva 28, Maribor Pobrežje 
   Zbor udeležencev ob 8.30 uri na Gubčevi ulici 28 na Pobrežju. Sledi predstavitev vzreje golobov 

pismonoš, opis družin, tekmovanj in drugih zanimivosti.   

 
 10.00   Hiša vin Kokol, Ciglence 20, Spodnji Duplek – Kmetija leta 2020 po glasovih javnosti v okviru    
               dnevov odprtih vrat slovenskih kmetij 
 Predstavitev dejavnosti kmetije in krožnega gospodarjenja, oljarne in proizvodnje olja iz 

grozdnih pečk, hladno stiskanega bučnega olja iz nepraženih semen in drugih izdelkov. 
Predstavitev pridobljene znamke »Naše najboljše«. Degustacija olj. Ogled vinske kleti. Dobra 
malica - narezek z domačimi suhomesnimi izdelki in prilogo. Domači sok/voda. Vodena 
degustacija 3 vzorcev vin. Darilce za udeležence. Možnost nakupa.  

 
12.30     Muzej Rudolfa Maistra in Maistrov stolp v Zavrhu 

Voden ogled spominske sobe, ogled  filmov, ter možnost ogleda pokrajine iz stolpa 

 
14.30     Postanek v Zg. Koreni, možnost ogleda Slomškove kočije pred cerkvijo Sv. Barbare 

 
15.00     Grad Vurberk  
              Sprehod ob gradu in voden ogled. Zaključna kava ali čaj v grajskem gostinskem lokalu.  

 
Cena po udeležencu znaša 21,00 € (ob prijavi najmanj 15 udeležencev) in zajema stroške organizacije in 
izvedbe strokovne ekskurzije, razen stroškov prevoza. Prevoz je lasten in na lastno odgovornost.  
 
Prijave sprejema dr. Blanka Vombergar na tel. št. 040 97 25 98 ali na e-naslov: 
blanka.vombergar@gmail.com najpozneje do petka 25. junija 2021 do 18.00 ure. Upoštevane bodo le 
prijave, za katere bo vplačana kotizacija. Kotizacijo je potrebno vplačati na TRR Društva živilskih in 
prehranskih strokovnih delavcev SVS v Mariboru; številka 04515-0000464653 pri Novi KBM do petka, 
25. junija 2021. Dodatne informacije lahko dobite pri organizatorici ekskurzije dr. Blanki Vombergar 
na tel. 040 97 25 98.  
Zaradi izvajanja obveznih ukrepov pred boleznijo covid-19 prosimo, da se na ekskurzijo ne prijavljajo 
osebe, ki so v zadnjih 14 dneh pred ekskurzijo kazale znake te bolezni, so v karanteni ali samoizolaciji.. 
Upoštevati moramo PCT predpise. S seboj imejte zaščitne maske Dodatne informacije v zvezi s to 
ekskurzijo lahko dobite pri dr. Blanki Vombergar na 040 97 25 98.  
Obogatimo svoje strokovno znanje in spoznajmo nove stvari. Lepo vabljeni. 

                                                                                        Predsednica UO:   
Dr. Blanka Vombergar, l.r.  
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