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ODKRIJMO ŠE NEODKRITO - JUGOVZHODNA SLOVENIJA 
 

1. dan, ponedeljek, 13. septembra 2021:  

Odhod z dogovorjenega mesta v jutranjih urah. S potepanjem bomo pričeli v 

Posavju. Na začetku se bomo sprehodili skozi preteklost in si ogledali grad, ki se 

baha s svojo čudovito baročno dvorano - brežiški grad. Po ogledu gradu si bomo 

privoščili vožnjo po reki Savi. Z brodom bomo zapluli po reki, uživali v razgledih, 

si privoščili malico in spoznali »posadko«, ki nam bo povedala kaj več o 

brodarstvu nekoč. Ker so zelo blizu Čateške toplice, se bomo sprehodili do njih, si 

ogledali ta prečudovit kompleks in si privoščili dobro kavico na terasi. Po rečnem 

doživetju bomo pot nadaljevali proti Bizeljskemu, kjer si bomo ogledali zbirko 

majolk družine Babič. Nekaj več kot 1500 raznolikih in zanimivih majolk priča o 

svoji priljubljenosti pri raznih narodih, saj so prispele v zbirko družine Babič skoraj 

z vsega sveta. Zbirko nam bo slikovito predstavila ter opisala njihov izvor 

zbirateljica oz. lastnica, gospa Babič. Seveda bomo tudi preverili, kako se iz 

majolke pije vino. Degustirali bomo tudi njihova vina. Na razgledni vzpetini na 

Bizeljskem je cerkev sv. Lovrenca, zgrajena leta 1737. Sedanja cerkev je bila 

večkrat povečana in obnovljena, zadnjikrat v letu 2003, ko so obnovili tudi freske, 

orgle in nabavili dva nova zvonova. Pri cerkvi sta stalna razstava naravne in 

kulturne dediščine Bizeljskega in Slomškova spominska soba, saj je tu dve leti 

(1825–1827) služboval poznejši škof A. M. Slomšek. Slomšek se je odlikoval kot 

odličen pridigar in spovednik. Sprehod »skozi zgodovino« bomo zaključili v farni 

kleti in poskusili kakšno vino se pije pri maši… Počasi se bomo odpravili proti 

hotelu. Večerja ob živi glasbi. Spanje.  

 

2. dan, torek, 14. septembra 2021:  

Zajtrk. Po zajtrku sledi odhod proti Beli krajini. Pot nas bo vodila mimo Novega 

mesta čez prelaz Vahta na Gorjancih do vasi Črešnjevec pri Semiču, kjer bomo 

obiskali domačijo, na kateri se ukvarjajo s peko različnih vrst kruha in peciva, 

najbolj pa so znani po ajdovi potici in belokranjski pogači. V sklopu domačije je na 

ogled tudi muzej na prostem z napravami in stroji, ki so nekoč služili pri 

pridelovanju žit. Ogledali si bomo še ohranjeno operacijsko sobo, ki je delovala v 

zadnjih letih druge svetovne vojne. Nato se bomo odpeljali do izvira Krupe, ki na 

površje pride izpod veličastne skale in se zgolj po treh kilometrih izliva v Lahinjo. 

Naš naslednji postanek bo v Radovici, kjer bomo obiskali osnovno šolo Brihtna 

glava. Tu se je čas ustavil v letu 1950. V času trajanja šolske ure bomo na 

duhovit, zanimiv in pester način spoznavali Belo krajino s pomočjo strogega 

učitelja, ki prisega na palico in klečanje v kotu na koruzi. Nato bomo obiskali 

sosesko zidanicov Drašičih, ki še danes preko povezovanja vaščanov pomeni 

središče družabnega življenja v vasi. Največji razcvet soseskih zidanic v Beli 

krajini je bil do pojava trtne uši v 19. stoletju, potem pa so začele množično 

izginjati. Vino v soseski zidanici je bilo na voljo vsem članom vaške skupnosti, ki 

so morali vinski dolg povrniti v obliki mošta, količino popitega vina pa so vrezovali 

v posebno palico, imenovano rovaš. Pravijo, da mora pravi Belokranjec vsaj enkrat 

v letu poromati k Trem Faram. Čeprav nismo Belokranjci, bomo k trem cerkvam, 

od katerih sta dve brez zvonika poromali tudi mi. Počasi se bomo odpravili proti 

hotelu v Metliki, kjer bomo imeli večerjo ob glasbi in kjer bomo prenočili.  

 

3. dan, sreda 15. septembra 2021:  

Zajtrk. Po zajtrku pa se bomo zapeljali proti Kočevju oz. do Ribnice do 

posodarstva Jaklič, kjer v delavnici združujejo tradicijo s sodobnostjo. Vse posode 

so izdelane iz lesa, tradicija pa se kaže v načinu izdelave, ki je ročna in ohranja 

vse postopke tradicionalne izdelave lesenih posod. Z vožnjo bomo nadaljevali do 

Gotenice, kjer bomo obiskali ekološko kmetijo Kocjančič. Njihova osnovna 

dejavnost je ekološka pridelava mleka. Z lastnikom ekološke kmetije si bomo 

ogledali hlev, zunanje izpuste ter molzišče. Predstavili nam bodo tudi delovanje 

kmetije ter nas popeljali v sirarno, kjer skladiščijo mleko in proizvajajo skuto, 

jogurt ter maslo. Proizvode bomo tudi poizkusili. Obiskali bomo še ranč Marina, ki 
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 se ponaša z eno največjih pokritih jahalnic v Sloveniji in z večjim številom 

najplemenitejših živali za jezdenje. Imajo tekmovalne, rekreativne in plemenske 

konje pasem Quarter in Paint, ki so nastanjeni v udobnih, sodobnih hlevih s 

pripadajočo sedlarno in kopalnico za konje. Podučili nas bodo o dresuri konj. 

Naše tridnevno potepanje bomo zaključili v domači gostilni ob kočevskem jezeru, 

kjer nam bodo postregli s pristno domačo hrano. Sledi še vožnja proti domu, 

kamor bomo prispeli v večernih urah. 

 

Cena na osebo: 210 EUR/os (min. 45 potnikov), 220 EUR/os (min. 35 potnikov). 

 
Cena vključuje:  
- stroške prevoza s turističnim avtobusom, 

- zunanje oglede po programu, 

- voden ogled gradu Brežice, 

- vožnjo z brodom po Savi, narezek in vino, 

- ogled zbirke majolk in degustacijo vina,  

- muzej na prostem, degustacijo pogače, potice, 

- vstopnini za šolo Brihtna glava in sosesko zidanico, 

- obisk posodarja, obisk ranča Marina, 

- obisk ekološke kmetije, degustacijo proizvodov kmetije,  

- pozno kosilo tretji dan, 

- 2 x spanje v hotelu ***, večerja ob spremljavi žive glasbe, zajtrk,  

- vodenje, organizacijo in DDV.  

 

 

Doplačila: 

- enoposteljna soba, 

- ogledi in storitve, ki niso vključene v program. 

 

Opombe: program je možno prilagoditi po želji skupine. Pridržujemo si pravico do zamenjave 

zaporedja ogledov zaradi boljše izvedbe izleta. Pridržujemo si pravico do zvišanja cene pri 

manjšem številu prijavljenih.  

 

 

Spoštovani! 

Pripravili smo vam tridnevno potepanje po manj obiskanem delu 
Slovenije, kjer pa imajo vseeno kaj pokazati. Veseli bomo, če se boste 

odločili zanj! Lahko boste vnovčili tudi TURISTIČNI BON (v 

hotelu) IN TURISTIČNI BON 21 (v agenciji).  
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