
   

 

DRAGE ČEBELARKE, DRAGI ČEBELARJI,  

VABLJENI NA POTEP PO KOROŠKI! 

 

 

Leto je naokoli in čebelarska sezona se bliža h koncu. Za svoje delo se lahko letošnjo jesen 

nagradite z IZLETOM NA KOROŠKO, s seboj pa lahko vzamete še koga izmed družinskih članov. 

Izlet Čebelarskega društva Stična bo letos potekal v SOBOTO, 12. OKTOBRA 2019. Na pot se 

bomo odpravili ob 6.30 S KROŽIŠČA PRI SAMOSTANU V STIČNI. 

 

Z avtobusom se bomo najprej odpeljali proti Slovenj Gradcu. Na poti bomo naredili krajši 

POSTANEK ZA SENDVIČ IN KAVO.  

 

Ob 9.00 smo napovedani v MEDENEM RAJU PERGER, ki je znan po 

svoji bogati čebelarski tradiciji vse od leta 1757. Sprejel nas bo 

gospod Hrabroslav Perger, ki nam bo povedal veliko zanimivega o 

družinski tradiciji medarstva in svečarstva pri Pergerjevih. Pokukali bomo v proizvodnjo slaščic, 

lecterjevih src in sveč, degustirali bomo izdelke, za konec pa si boste lahko v njihovi trgovinici 

kupili kakšen priboljšek. 

 

Pot nas bo nato popeljala NA KOPE, NA HOLCERIJO, kjer bomo preživeli nekaj sproščenih uric 

ob smehu in zabavi. Na humorističnem šovu bomo spoznavali stara gozdarska opravila s starimi 

orodji, dogajanje pa bosta povezovala humorist in pravi pohorski Holcer. Na Holceriji bomo imeli 

tudi kosilo – pravi pohorski lonec. 

 

Popoldan bo spet čebelarsko obarvan, saj se bomo odpravili proti 

PREVALJAM, V UČNI CENTER NA FARI, ki ga upravljata ČD Prevalje 

in Sadjarsko društvo Mežiške doline. Domači čebelarji nam bodo 

pokazali učni center in sodobni čebelnjak, predstavili nam bodo apiterapijo in z nami izmenjali 

številne čebelarske izkušnje. Ob skupnem druženju nas bodo pogostili še s prigrizkom. 

 

Ob obisku Prevalj je možen še ogled ŽUPNIJSKE CERKVE MARIJE VNEBOVZETE, ki jo bomo 
obiskali, če nam bo čas to dopuščal. 
 

V poznih popoldanskih urah se bomo odpravili proti domu. 



   

 

Tudi na letošnjem potepanju nas bo z zanimivo pripovedjo po Koroški popeljala naša članica, 

gospa Joži Štrempfelj. 

 

Cena letošnjega izleta znaša 25€ NA OSEBO. V ceno so zajete vse vstopnine, malica, kosilo in 

prigrizek ob koncu izleta. Znesek je potrebno poravnati ob prijavi. Vse člane društva in vaše 

družinske člane lepo prosimo, da se zaradi lažje organizacije izleta PRIJAVITE NAJKASNEJE DO 

30. SEPTEMBRA 2019. Po tem datumu prijava žal ne bo mogoča. 

 

Prijave bosta zbirali Joži Pevec (pevec.jozi@gmail.com ali 031 351 121) in Petra Peunik Okorn 

(petra.peunik@gmail.com ali 041 967 964). 

 

Za popestritev našega kosila prosimo vse gospe, ki bi utegnile pripraviti kakšno dobroto za 

posladek ob kavici, da jo prinesejo kar na avtobus. 

 

V pričakovanju nepozabnega jesenska potepanja po Koroški vas lepo pozdravljamo! 

 

Naj medi! 

 

Alojz Janežič 

Predsednik ČD Stična 
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