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V A B I   N A 

 
ENODNEVNO STROKOVNO EKSKURZIJO  

V DOLE PRI POLJČANAH IN V ŽIČKO KARTUZIJO LOČE PRI SLOV. KONJICAH 
V torek, 21.06.2022 z naslednjim programom: 

 
 8.00  Maribor, odhod avtobusa Arriva z Mlinske ulice 1 (zahodna stran) nasproti avtobusne 

             postaje. 

 
9.00-11.00 Ogled samooskrbne posesti Dole s poglobljeno razlago in praktičnimi prikazi.  Na 

ogledu bodo vzpostavljeni koraki samooskrbe, napake, ki se pogosto pojavijo in temeljni 
stebri, ki si jih moramo postaviti takoj na začetku, ko se lotevamo praktičnih izvedb.                                              

____________________________________________________________________________ 
12.00-13.00 Voden ogled Žičke kartuzije, zeliščne lekarne ter predstavitev tradicije s prikazom 

domače obrti v lončarskem ateljeju.  

 
13.30   Kosilo v gostilni Gastuž (pri prijavi javite menu, ki ga boste izbrali:                          

Golaž, z domačim kruhom in zavitkov ali Zelenjavna enolončnica z domačim kruhom in 
zavitkom) 

 
15.00 Čas za kavo, kratek sprehod  ali  pokušanje najboljšega sladoleda v Sloveniji v  
          slaščičarni Čoko v Slov. Konjicah. 
 
Cena po udeležencu znaša za 47 €  

(zajema avtobusni prevoz,  strokovni ogled s predstavitvijo samooskrbne posesti Dole in kosilo v 
Gostilni Gastuž). 
Voden ogled po Žički kartuziji – vstopnina 4,5 Eur za upokojence, 6 Eur za ostale udeležence. 
Denar se pobere na avtobusu.  
 
Prijave sprejema Irena Rihter od 15.00 do 18.00 ure na GSM 041 955 240 ali na elektronski 
naslov irena.rihter@icp-mb.si do zasedbe avtobusa oz. najpozneje do petka, 17.06.2022. 

 Pri prijavi javite izbrani menu za kosilo.  
 
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 organizatorici Ireni Rihter na GSM 041 955 240.  
 
V zvezi z boleznijo covid-19 vas 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. 

 
Obogatimo svoje strokovno znanje, preživimo dan v prijetni družbi, spoznajmo nove kraje in ljudi!  

 
         Predsednica: dr. Blanka VOMBERGAR 

AKTIVNI ŽE  60 LET 

MLIN NA VETER KOT SIMBOL ŽIVILSTVA 
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