
 
 

IZLET NA KOROŠKO 

 

Spoštovane članice in člani, vabimo vas na izlet v soboto, 6. 6. 2015. 

PROGRAM  IZLETA 

Odhodi avtobusov: 

7.00 iz Brežic (glavna avtobusna postaja Brežice) 

7.15 iz Krškega (glavna avtobusna postaja Videm) 

7.40 iz Sevnica (glavna avtobusna postaja Sevnica) 

VSEBINA  

8.20 – 8.50 postanek za kavico, WC (Gostišče Gostišče Hochkraut, Tremerje pri Celju) 

10.30 – 11.20 Legen pri Slovenj Gradcu – ogled cerkve Sv. Jurija (pod vodstvom kustosa) 

Vrhunska prezentacija odkritih ostalin s stekleno in ogrevano hodno površino ter klimatiziranim 

spodnjim prostorom je leta 1994 mojstrsko izvedel arhitekt Milan Kovač. Cerkev tako danes nudi 

obiskovalcu pristen stik s preteklostjo. Ogled z razlago traja 45 minut. 

11.30 – 13.30 Slovenj Gradec – hiša mojstrovin Perger, medičarstvo in svečarstvo 

Sprejem in predstavitev obrti, degustacija domačih bonbonov, ekoloških medenjakov, brezalkolholne 

staroslovanske pijače, medenega žganja …. . Prikaz izdelovanja voščenih sveč, lectarskih izdelkov … 

- možen nakup izdelkov v prodajalni. Ogled in razlaga traja cca. 2 uri.  

 14.00 – 15.00 Ivarčko jezero; postanek za sprehod okoli jezera, kjer so lično urejene sprehajalne poti 

v naravi 

15.30 – 17.30 Kosilo  Gostišče Aerodrom (pri Slovenj Gradcu) 

Ob povratku nazaj domov postanek za še kakšno kavico, pijačo … 

20.00 – povratek domov 

Ob povratku domov še postanek za kavico, pijačo (na željo udeležencev) 

Za izlet se lahko prijavite člani društva, svojci, prijatelji. 

Cena izleta je 24 € in zajema prevoz (7.50 €) vstopnine (ogled cerkve 2,50 €, medičarstvo 5 €) in 

kosilo (9 €). Stroške za malico in napitek krije društvo.   

S sabo ne pozabite vzeti zdravil! 

Prosimo vas, da prijavite svojo udeležbo do 30. 5. 2015. 

Prijavo za izlet in plačilo lahko opravite: 

v  Sevnici:  

- pri Miri Mihev, Kidričeva 11, Sevnica 

telefon: 040/399 522 

v  Krškem: 

- pri Antonu Vodišku, Na Poljšco 49, Krško 

telefon: 031/391 920 

v  Brežicah: 

- pri Miji Baškovč, pisarna Društva diabetikov Posavje Brežice, Trg izgnancev 12 a (nekdanji 

dijaški dom  - spodaj) v četrtek,   7., 14., 21. in 28. 5. 2014 od 9. do 11. ure 

telefon: 040/734 950 

- pri Darji Mandžuka, Osnovna šola Brežice, Levstikova 18, Brežice (tajništvo) 

telefon: 040/895 682 

Prosimo vas, da dosledno upoštevate odhod avtobusa z vašega postajališča. 

Vabljeni, da z dobro voljo in prijetnim druženjem preživimo zanimiv dan. 

Lep pozdrav. 

 

                                                                               Darja Mandžuka, predsednica društva 


