
Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije 
Maribor, Židovska ulica 1 
Spletna stran:  drustvozivilcev.si 
Elektronska pošta: drustvozivilcev@gmail.com 
 
 

V A B I   N A 
 
 

ENODNEVNO STROKOVNO EKSKURZIJO V CELJE, ARJO VAS, DOBRNO IN GALICIJO 
v četrtek, 08.07.2021 z naslednjim programom: 

 
 

 
 8.00   Maribor, odhod avtobusa Midea z Mlinske ulice 1, nasproti glavne avtobusne postaje 

 
 9.00   Celjski grad  
 Ogled gradu grofov Celjskih, zbirke srednjeveških mučilnih in sramotilnih naprav, druge zbirke 

ter grajskega dvorišča. 

 
10.30     Arja vas – Savinjska pivovarna Clef 

Vodeni ogled proizvodnje, degustacija ječmenovega žganja Praslovan in pet vrst piva. Možnost 
nakupa njihovih proizvodov. 

 
13.00     Terme Dobrna – termalno zdravilišče 

Predstavitev in vodeni ogled. 

 
15.00   Galicija – sirarna in turistična kmetija Podpečan 

Predstavitev kmetije, vožnja z avtobusom skozi hlev in predstavitev sirarne. Po ogledu bomo 
degustirali njihove proizvode. Servirani bodo bogat sirni in suhomesni narezek, vino, sok in 
voda. Možnost nakupa njihovih proizvodov. 

 
 

Zaradi bogate degustacije kosilo ni organizirano. Zjutraj bodo v avtobusu udeleženci prejeli 
sendvič in vodo.  
Cena po udeležencu znaša 46,00 € (ob prijavi najmanj 15 udeležencev) in zajema avtobusni prevoz, 
sendvič, ogled Celjskega gradu, vstopnino v pivovarni Clef in kotizacijo v sirarni in turistični kmetiji 
Podpečan. 
 
Prijave sprejema Štefan Cmrečnjak od 10.00 do 16.00 ure na GSM 041 774 059 ali na elektronski naslov 
amabilis@triera.net do zasedbe avtobusa oz. najpozneje do ponedeljka, 05.07.2021 do 16.00 ure. 
Upoštevane bodo le tiste 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. 
 
Dodatne informacije lahko dobite pri organizatorju na GSM 041 774 059.  
 
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. Upoštevati se morajo PCT predpisi. S seboj imejte predpisane maske.  
 
Obogatimo svoje strokovno znanje, preživimo dan v prijetni družbi, spoznajmo nove kraje in ljudi!  
 

 
       Predsednica: dr. Blanka VOMBERGAR 

AKTIVNO ŽE  59 LET 

MLIN NA VETER KOT SIMBOL ŽIVILSTVA 
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