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»Med kozjanskimi griči«  

(celodnevno potepanje po Kozjanskem)   

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje organizira celodnevno potepanje po 

najlepših kotičkih Istre.  Potepanje se bo pričelo 18. maja ob 7.00 izpred Lidla v Velenju. 

 

  

Program:  

Jutranji odhod proti Kozjanskem. Da vožnja ne bo prenaporna, se bomo nekje ob poti ustavili za jutranjo 

kavico ali čaj in seveda zajtrk.  

Prvi in zelo zanimiv ogled nas čaka na Kozjanski domačiji. Videli bomo muzej na prostem in prikaz nekaterih 

starih opravil in si ogledali apiterapevtski čebelnjak. Zraven pa spada še nekaj za »piknit«. 

Naš naslednji cilj bo Olimje, ena najlepše urejenih vasi. V sklopu čudovitega samostana si bomo v spremstvu 

redovnika ogledali staro lekarno in baročno cerkev. Sladek vonj izza vogala, nas bo povabil, da pokukamo še 

v čokoladnico.   

Nedaleč stran nas čaka kosilo na eni od domačij. Ob dobri hrani si lahko privoščimo tudi vrček domačega 

piva. 

Nato se odpravimo v podzemlje, natančneje v repnico, posebnost tega dela Slovenije. To je klet izkopana v 

peščenih tleh, namenjena hrambi in staranju vin. Seveda ne bo šlo brez pokušine domače kapljice za pristno 

doživetje. 

Za konec se zapeljemo med bizeljske griče k svetovno znanemu vinarju Istenič, ki nam bo pričaral vso 

čarobnost penin – ogled kleti z videoprojekcijo in prigrizek. 

Povratek domov v večernih urah. 
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Cena potepanja je za člane društva 30 eur, nečlani se lahko pridružijo potepanju v primeru prostih mest, 

cena zanje je 75 eur. Ob prijavi morate poravnati prispevek, Bolnišnica Topolšica – Darinka Poljanšek, ZD 

Velenje – Suzana Lipnik, Savinjska regija – Andrej Koletnik, DVO Velenje – Miklavžina Gabrijela, CUDV Dobrna 

– Hiršel Branka,  ostali po dogovoru. 

 

5 eur oddate poverjenikom do srede 10.4. in s tem potrdite prijavo, 25 eur pa oddate do petka 10.5. 

 

Prijave zbiramo do torka 9. 4. 2019 IZKLJUČNO  po mailu dmsbztvelenje@gmail.com.  Dodatne informacije 

na 041 707 049, Janez Kramar. 

                                                                                                                                               Predsednik DMSBZT Velenje 

                                                                                      mag. Janez Kramar 
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