
 

GEODETI  SLOVENIJE  PO  POTEH                            

HMELJA  IN  PIVA  20. 05. 2017 

 Ob 8.30 parkiramo vozila pri  Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu (Ulica 

Žalskega tabora 2)    -   točka A 

 sprehod mimo železniške postaje do stolpnice  Hmezad Export Importa, stavba je skladišče 

hmelja, sledi obisk razgledne terase najvišje stavbe Savinjske doline  (do 10. ure ) - točka B 

 sprehod do Novega Celja in ogled  Dvorca Novo Celje, 10.30, slovenski Schoenbrunn, točka C 

 sprehod skozi hmeljišča do ribogojnice, mimo Bio parka NIVO (žalski kukiji)  nazaj do izhodiščne 

točke Ekomuzeja,  točka A 

 Pri  Ekomuzeju  nas čaka nekaj toplega - »obirovska južina« z degustacijo hišnega piva 

Ekomuzeja – Savinjskega piva Kukec, sledi ogled Ekomuzeja, od 12.00 do   cca. 14.00 ure 

 sprehod skozi mesto Žalec  z  vodnikom  ob  14.00, 

 prijeten zaključek pohoda ob pokušini piv na Fontani piv Zeleno zlato ob  15.00 -  točka  D,  

nakup vrčka v  znesku  8  EUR  ni  vključen v  ceno  izleta! 

 Sprehod nazaj  in  Ekomuzeja do naših  vozil  in nato  5 minutna vožnja do Izletniške kmetije 

Kotar, Pongrac 53, 3302 Griže  - bogat piknik na končni  točki   E, ob dežju  je piknik pod streho! 

POHOD  BO IZVEDEN  V  VSAKEM VREMENU  OB  VSAJ  25  PRIJAVLJENIH OSEBAH, GORNJA 

MEJA  ŠTEVILA  UDELEŽENCEV  PA  JE  60  OSEB. 

Dvorec Novo Celje: 

Dvorec Novo Celje se nahaja kilometer vzhodno od 

središča Žalca. Dvorec naj bi bil zgrajen po vzoru 

Schönbrunna v obdobju med 1754 in 1760. Stavba je 

pravokotnega tlorisa in ima trinajstosno glavno pročelje z 

bogato členjeno baročno fasado z vhodnim portalom v 

rizalitu, ki obsega tri osrednje osi. 

Ekomuzej  hmeljarstva in pivovarstva Slovenije pripoveduje zanimivo zgodbo hmeljarstva in pivovarstva 

v naši dolini.  Muzej, urejen v nekdanji sušilnici hmelja, vas popelje na poučno  in  zanimivo pot. 

 

                                                                  Fontana »Zeleno zlato«:       Prva tovrstna turistična atrakcija je 

postavljena v središče Žalca,kot poklon hmeljarstvu in pivovarstvu v 

Spodnji Savinjski dolini.  Zasnova Fontane je oblika hmeljske kobule, ki se 

izraža v dveh polkrogih, v dveh fontanah, pivski in vodni. Vrček je 

oblikoval priznani industrijski oblikovalec in častni občan Žalca Oskar 

Kogoj, izdelujejo jih v Steklarni Hrastnik. Na fontani so na pokušino le 



piva, ki vsebujejo slovenski oziroma Štajerski hmelj.  Vrček po pokušini odnesete domov! 

 Cena pohoda znaša 15 EUR za člane CGD s plačano članarino za l. 2017 in 20 EUR za 

zunanje udeležence  

 Pokušina piva  (6x1 dcl)  na Fontani piva Zeleno zlato z vrčkom kot  spominkom stane  

8 EUR,  vrčki so naprodaj v trgovinici  Zeleno zlato pri  Fontani v Žalcu! 

                                IN                                             
    

 

BREZ  KARTE  PRI   GEODETIH  PAČ  NE  GRE (M  cca 1:50.000) 
 

 
         Modra polna črta                 trasa  pešpoti  20. Maj 2017                                     

 A, B, C, D, E                           oznaka ključnih točk geodetskega pohoda  
 Rdeča      črta                        oznaka ceste do izletniške kmetije KOTAR, Pongrac 53, 3302  Griže 

 

Podatki za prijavo: 

Prijave zbiramo do vključno 12.05.2017, prijava je veljavna z vplačilom 15 oziroma 20 EUR na TRR 

Celjskega geodetskega društva štev.:   SI56 0510 0801 5098 818  pri ABANKI  (ABANSI2x), Davčna 

številka: 98978551. 

Prijave zbiramo: na društven e-mail: posta.cgd@gmail.com oz. Rafko Bohak, GSM 041852176, ali Mitja 

Domajnko 031344475, kot prijava velja vplačilo na TRR s podatkom imena in priimka vplačnika ter 

sporočilo na mail  posta.cgd@gmail.com .  
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