POVABILO NA STROKOVNO EKSKURZIJO TURISTIČNE DRUŠTVENE ORGANIZACIJE
Družili in povezovali se bomo v Žalcu, v ponedeljek, 15. avgusta 2022
Medsebojno druženje ljudi v sproščenem in zabavnem duhu mnogokrat obrodi sadove v obliki izmenjave idej in
spoznanj, poslovnih priložnosti, vabil na izlete ter navezovanja novih iskrenih prijateljstev. Na Turistični zvezi
Slovenije si takšnega povezovanja želimo tudi med turističnimi društvi iz vse Slovenije, saj lahko to prinese še
večji in boljši razcvet turistične društvene organizacije ter razvoja turizma pri nas.

Program dogajanja:
9:30 – 10:00

SPREJEM udeležencev srečanja pri Fontani piv v Žalcu



Ob registraciji prejmete vrček za degustacijo 6 piv

10:15

Pozdravni nagovori: Danilo Basle, pred. ZTD občine Žalec, Franc Špegel,
pred. RTZ SAŠKA, Janko Kos, župan občine Žalec in Pavle Hevka, pred. TZS

11:00 – 13:00

VODENI OGLEDI

Spodnja Savinjska dolina je dežela hmeljarskih in pivovarskih skrivnosti. Dolina je prepoznavna po hmelju ter
številnih naravnih in kulturnih znamenitostih. Vabimo vas, da jih spoznate na enem od štirih izletov, ki smo jih
pripravili za vas.

1. ogled: Sprehod po mestu z ogledom Savinove hiše
Žalec je središče Spodnje Savinjske doline in je danes, tako kot je bil tudi v preteklosti, pomembno gospodarsko,
upravno in kulturno središče tega dela doline. To boste lahko spoznali tudi na sprehodu po mestu, kjer boste
obiskali pomembne in zanimive zgradbe, kot je Savinova hiša, rojstna hiša generala in skladatelja Friderika Širce
– Rista Savina, in vinski »keuder«, ki se nahaja v obrambnem stolpu, zgrajenem v času turških vpadov.
Razdalja: 1,5 km

2. ogled: Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije in prestolnica hmeljarstva in pivovarstva
Spodobi se, da ima kraj, ki velja za središče slovenskega hmeljarstva in pivovarstva v Sloveniji tudi muzej, v
katerem je podrobno predstavljen hmelj, ki je v skoraj 150-letni zgodovini v dolini pustil pomemben pečat. Muzej
je imel nekaj predhodnikov, v obnovljeni nekdanji sušilnici hmelja pa ga lahko obiščete od leta 2009 dalje.
Razprostira se v štirih nadstropjih, pohvali pa se lahko tudi s hišnim pivom Kukec.
Razdalja: 1,1 km
3. ogled: Ribnik Vrbje
Z dobrimi 13 ha je Ribnik Vrbje največja stoječa voda v tem delu doline in tudi zaradi tega prava oaza in zatočišče
za ptice. Okoli ribnika, ki leži ob reki Savinji, je speljanih kar nekaj tematskih poti, kjer v vsakem letnem času
srečate ljubitelje narave in rekreativce. Ribnik z okolico je priljubljena točka tako domačinov kot tudi obiskovalcev
od drugod.
Razdalja: 3 km (približno 35 minut)
4. ogled: Dvorec Novo Celje
Mogočna stavba baročnega Dvorca Novo Celje privablja poglede že od leta 1756. Imel je burno in pestro
zgodovino; od bogatega in mogočnega dvorca z znamenitimi stanovalci, med katerimi je bila prva slovenska
pesnica Fanny Haussmann, do bolnišnice in doma za ostarele. Dandanes je dvorec prazen in le v manjši meri
obnovljen. Zaživi s prireditvami in vsakoletnimi razstavami, letos z razstavo šestih slovenskih umetnikov z
naslovom Dialog: Fantastika – geometrija, po kateri vas odvodi kustosinja.
Razdalja: 3,1 km (približno 40 minut)
13:00

PIKNIK KOSILO Z ANSAMBLOM MIRA KLINCA

Sledi družabni del programa, kjer se bomo skupaj poveselili in poklepetali. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno,
prav tako za zabavo z ansamblom Mira Klica.
Prijave na dogodek sprejemamo le preko PORTALA TZS https://tzs.link/ in sicer do ponedeljka, 8. avgusta
2022. Izbirate lahko med štirimi izleti – prijavite se le na en ogled!
Na ogled se lahko prijavi fizična oseba, ki je član društva: vpišete ime, priimek, naslov, občino in poštno številko.
V opombo zapišite član katerega društva/zveze ste. Če se na ogled prijavlja TD, vpišite ime in priimek
odgovorne/kontaktne osebe ter naslov društva. V opombo obvezno zapišite št. oseb za izbran ogled ter DŠ
društva za izstavitev računa.
Prilagamo primer izpolnjenega obrazca iz Portala za prijavo TD.
Ogledi imajo omejeno število prijav, upoštevale se bodo prijave, ki pridejo prej. Ob morebitni zasedbi vseh mest
za posamezen ogled, se prosim prijavite na še odprte oglede.
Kotizacija je 15 eur na osebo in zajema dobrodošlico – Kogojev vrček za pivo s šestimi degustacijami na Fontani
piv, hmeljarsko južino, vodene oglede, piknik kosilo in zabavo z ansamblom Mira Klinca.

Vse dodatne informacije o dogodku dobite pri pred. RTZ SAŠKA, Francu Špeglu na naslovu
franc.spegel@gmail.com ali na telefonu 041 753 402.

Z veseljem vas pričakujemo v dolini zelenega zlata.

