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 »ISTRSKA PRAVLJICA« (celodnevno odkrivanje 

najlepših kotičkov Slovenske Istre)  
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje organizira celodnevno potepanje po 

ISTRI.  Potepanje se bo pričelo v soboto 21.4.2018 ob 6.00 izpred Lidla v Velenju. 

 

SPREHOD PO IDILIČNI ISTRSKI POKRAJINI (cca. 45 min. nezahtevnega sprehoda) Za dopoldansko rekreacijo 

se bomo sprehodili po eni izmed najlepših istrskih pohodnih poti, ki je bila ena izmed glavnih prometnih žil 

že v času Rimljanov, imenovana Via Flavia. Tekom lahkotnega sprehoda med istrskimi vasicami v osrčju 

bodočega Krajinskega parka Dragonja bomo lahko uzrli marsikatero bolj skrito lepoto Slovenske Istre. Ob 

koncu pohoda se bomo okrepčali z domačimi istrskimi okusi figove marmelade in domačega žganja. 

 

KRKAVČE – ogled najlepše istrske vasice Krkavče v Slovenski Istri. Skrivnostni krkavški kamen velja za 

pogansko znamenje. Pobliže bomo spoznali njegovo zanimivo legendo. Nato se bomo odpravili na ogled 

starega dela vasi. Krkavče so vas z bogato zgodovino in zanimivo istrsko arhitekturo. Sprehodili se bomo 

med ozkimi uličicami in kamnitimi hišami ter se vrnili nekaj desetletij v preteklost… 

OBISK OLJARNE/TORKLE*** – ogled oljarne in degustacija.  Slovenska Istra je pokrajina, kjer domuje oljka. 

Zaradi ugodne klime v istrskih oljčnikih uspeva eno najbolj kvalitetnih oljk na svetu. Na naši poti se bomo 

ustavili v oljarni, ki se ponaša s 400-letno tradicijo pridelovanja. Spoznali bomo postopek pridobivanja 

oljčnega olja ter imeli možnost pokušine. Poleg domačega oljčnega olja bomo poizkusili še oljčne namaze. 

Prav vse boste lahko tudi kupili za domov. 
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»KOSILO PO ISTRIJANSKO« Da bo izlet tudi kulinarično zadovoljil vsestransko okušanje istrskih vasic, bodo 

poskrbeli na eni izmed turističnih kmetij, kjer nam bodo postregli z odličnimi domačimi jedmi (ombolo v 

refoškovi omaki, klobase, krompir in zelje, domača sladica). Po prijetnem druženju ob domačih dobrotah, 

se bomo podali novim avtentičnim dogodivščinam naproti. 

KOPER – lahkoten sprehod po beneškem mestu in kava ob morju. Sprehodili se bomo skozi staro mestno 

jedro Kopra, zametke katerega zgodovinarji postavljajo že v drugo polovico 6. stoletja. Pot nas bo vodila od 

osrednjega mestnega trga (Titov trg) mimo stolnice Marijinega vnebovzetja, kjer bomo spoznali legendo o 

Sv. Nazariju. Čevljarska ulica nas bo pozdravila z levjimi usti in nas popeljala do Prešernovega trga z 

značilnim Da Pontejevim vodnjakom (1666) in vrati Muda, nekdaj glavnimi mestnimi vrati. Vzeli si bomo čas 

za kavo ali čaj v eni izmed koprskih mestnih kavarn na koprski »rivi«. 

DEŽELA REFOŠKA - pokušina istrskih vin ob istrskem narezku v središču dežele refoška Za zaključek 

avtentičnega izleta se bomo odpravili v središče dežele refoška. V vasicah na sredi šavrinskih hribov se je 

leta 1921 odvijal eden prvih protifašističnih uporov v Evropi. Danes dežela slovi predvsem po tako 

imenovani »fešti refoška«. Srečali se bomo z enim izmed manjših, a priznanih vinogradnikov, ki nam bo z 

veseljem predstavil svojo vasico in nam dal na pokušino pridelek iz njegovih sodov. Ob bogatem istrskem  

narezku bomo pokušali 3 različne vzorce istrskih vin iz njegove vinske kleti. Imeli bomo tudi možnost nakupa 

domačih izdelkov. 

Cena potepanja in relaksacijske terapije, ki vključuje vse oglede, vstopnine, malico, kosilo, degustacije in 

večerjo je za člane društva 30 eur, nečlani se lahko pridružijo potepanju v primeru prostih mest, cena zanje 

je 85 eur.  

 

Prijave zbiramo do petka 30.3.2018 do 12.00. in sicer IZKLJUČNO  po mailu dmsbztvelenje@gmail.com.  

Dodatne informacije na 041 707 049, Janez Kramar. 

5 eur oddate poverjenikom do petka 30.3. in s tem potrdite prijavo. 25 eur pa oddate do 16.4. 

Poverjeniki društva: ZD VELENJE – Suzana Lipnik, Špela Hofinger Mihelič, Savinjska – Andrej Koletnik, DVO 

Velenje – Gabi Miklavžina, Bolnišnica Topolšica – Darinka Poljanšek, CUDV Dobrna – Hiršel Branka. Vsi ostali 

po dogovoru. 

 

Predsednik DMSBZT Velenje 

                                                                                      mag. Janez Kramar  
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