
 

 

 
»Po poteh slovenske kulturne dediščine«  

Mentorica: Polona Račič 
 

V letu 2021/2022 bomo imeli 9 srečanj v predavalnici na DOBI vsak prvi torek v 
mesecu ob 10. uri, na katerih bodo podrobneje predstavljene zanimivosti in značilnosti 

posamezne destinacije. 
 

Po vsakem tematskem predavanju bo izveden, v istem mesecu, celodnevni izlet s 
kosilom na destinaciji. 

 

OKTOBER 

Torek, 19. 10. 2021  
Kjer emocije literature ustvarjajo turizem 

Grad Rače - Krajinski park Rački ribniki – Planica nad Framom: 
Ob Jurčičevem letu, v času jeseni, bomo uživali v animacijskem programu na destinaciji 
prvega slovenskega zgodovinskega romana izpod peresa Josipa Jurčiča, Ivan Erazem 

Tattenbach. Okušali bomo vina, ki še dandanes dozorevajo v kleteh, ki so bila 
Tattenbachova last. Sprehodili se bomo po Krajinskem parku Rački ribniki, kjer se je 

baje rada sproščala tudi Marija Terezija. Iz panonskega sveta se bomo povzpeli v 
predalpski svet, kjer se bomo okrepčali s kosilom Heriterra. Gre za zgodovinski meni, 
ki vsebuje pokušino jedi, ki so jih jedli na področju Maribora v bronasti in kameni dobi. 
 

NOVEMBER 

Torek, 9. 11. 2021  
November na Krasu:  

Muzej Slovenskih igralcev, Suhozid na Krasu z Borisom Čokom in staro slovansko 
izročilo: 
November je na Krasu običajno mesec, ko žari ruj, ko domačini radi ponudijo v okušanje 

vse kar jesen okusnega ponuja. Privoščili si bomo kosilo z vsemi delicijami Krasa, 
osupnili v rojstni hiši naše prve igralke Ite Rina in se ob sprehodu s strokovnjakom 

preselili v obdobje naših prednikov, Slovanov. 
 

DECEMBER 
Torek, 14. 12. 2021  
Božično vzdušje. 

Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Jama Pekel in Vas jaslic. 
Mesec december je mesec za pravljice. V Rogaški Slatini bomo ob postavkah muzeja 

Anin dvor, ob vodenju lokalnega ustvarjalca in zbiratelja Nanija Poljanca, zagotovo v 
pravljicah. V Šmarju pri Jelšah bomo obiskali Muzej baroka in se po želji povzpeli na 

Kalvarijo. Nadaljevali bomo v Savinjsko dolino. Po bogatem, praznično obarvanem 
kosilu, bomo v Jami Pekel občudovali žive jaslice. V bližini pa je vas, kjer so se vsi 
vaščani odločili svoja dvorišča okrasit z božičnimi motivi ... 
 

JANUAR 

Torek, 11. 01. 2021  
Po Prekmurju diši: Šunkarna Kodila, Žganjekuha in gostilna Štrk, Plečnik v 

Bogojini, Otok ljubezni in pajani kruh 
Vsaj še prva polovica meseca novega leta je praznična. Takšno bo tudi naše potepanje 
po Prekmurju. Avtor blagovne znamke Po Prekmurju diši, nas bo sprejel in gostil v svoji 

šunkarni. Obiskali bomo Plečnika. Sam slavni arhitekt je namreč trdil, da je del njega 
za večno ostal v Bogojini. Brbončice bomo razvajali ob dobrotah Prekmurja, pri znani 

družini Pavlinek nam bodo v žganjekuhi pripravili degustacijo, ki jo bomo zaključili z za 
Prekmurje značilnim kosilom.  Če bo vreme dopuščalo, bomo na Otoku ljubezni prosili 
burjače, da nam zakurijo ogenj, nad katerim se bomo greli in si pripravili pajani kruh. 



 

 

FEBRUAR 

Torek, 08. 02. 2021 
Belokranjsko izročilo kot mozaik etnološke, folklorne, biotske, krajinske in 

kulturne raznovrstnosti: 
Radovica (animacijski program OŠ Brihtna glava) – Adlešiči (etno muzej in Kolpa) – 

Črnomelj (Bibi izročilo) - Žužemberg (grad) 
Belokranjsko deželo preprosto moraš vzljubiti. Ko jo vzljubiš, te navdušijo tudi 
prizadevni domačini. So velike dobričine, malce hudomušni in zelo prizadevni. Veliko 

jim pomeni, da se pri njih dobro počutimo. Njihova hrana je domača, preprosta, a 
odličnega okusa. Po »šolskih obveznostih« nam jo bodo postregli s kozarčkom rujne 

pijače. 
 

MAREC 
Torek, 08. 03. 2021  
Dan žena med baročnimi gradovi in dvorci Prlekije: 

Gradovi Štajerske: grad Borl, grad Velika nedelja in dvorec Dornava s predavanjem in 
prakso na temo slikarke baročnih šopkov, lastnice dvorca, grofice Marije Ausperg 

Attems  
Dan žena bomo obeležili z romantičnim potovanjem. Zaključili ga bomo ob poglabljanju 
v pomen baročnih šopkov v domovanju grofice, slikarke baročnih šopkov. Marec v 

Prlekiji je zmeraj romantičen. Takšna je tudi gostilna v goricah, kjer nam bodo za kosilo 
ponudili dobrote prleške pokrajine. 
 

APRIL 

Torek, 12. 04. 2021  
Pomlad v prestolnici: 

Ljubljana z ogledom stare baročne knjižnice, vožnja z ladjo po Ljubljanici, ogled 
spominskega parka Navje in Domžale z Ano Cajhen in muzejem slamnikarstva 
Naša prestolnica zmeraj znova odstira skrite zaklade. Tokrat bomo obiskali baročno 

knjižnico v središču mesta, si privoščili sprehod med vedutami in se vkrcali na ladjo, ki 
nam bo odstrla čisto nove poglede. Slovenski literaturi se bomo poklonili na Navjah. 

Pomlad je pravšnji čas, da se oskrbimo s pokrivali za poletno pripeko. V Domžalah so 
ponovno obudili staro tradicijo, izdelavo slamnikov. Oblikovalka Ana Cajhen je vso svojo 
ustvarjalnost namenila izdelkom iz slame. Sprejela nas bo v muzeju, delavnici in 

trgovinici. 
 

MAJ 
Torek,10. 05. 2021  

Maj je v Bohinju poseben mesec: 
Bohinjsko in Blejsko jezero 
Domačini se v miru pripravljajo na obleganje turistov. Lahko bomo uživali v prelepih 

pogledih od Ukanca do Ribčevega laza. Kulinarično in ostalo dediščino bohinjskega kota 
nam bo predstavila strokovnjakinja Katica Mikelj. Obiskali bomo tudi prijatelje, ki 

upravljajo s Triglavskim narodnim parkom. Seveda bo dovolj prostega časa za slavno 
rezino ob Blejskem jezeru. 
 

JUNIJ 
Torek, 14. 6. 2021  

Junij je najprimernejši mesec za potepanje po obali: 
Obala z zaledjem: Piran, Sečoveljske soline, Krkavče in Fontana vin Marezige 

Potepali se bomo po Piranu, se vkrcali na ladjo, ki nas bo odpeljala do solin. Med plovbo 
bomo imeli priložnost občudovati obalo med Piranom in Portorožem. Po ogledu in zgodbi 

solinarjev se bomo povzpeli v zaledje, do Krkavč. Mističen kraj, prijazni domačini in 
boškarini nas bodo pričakali z okusnim kosilom. Še degustacijo vin v Marezigah si bomo 
privoščili, preden bomo zapustili našo slikovito obalo. 

  


