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SPOMLADANSKI POHOD 

 
Spomladanski pohod bo v soboto, 28. aprila 2018. Start bo ob 8.30 uri izpred Gasilskega doma v Križih.  
 
Trasa bo sledeča: Gornji Križi – mimo cerkve sv. Katarine čez Valično vas – Tolčane – Gabrovka pri Zagradcu – 
Kitni vrh – Kobiljek – Kriška gora – Vrhovo – Gornje Križi – do izhodišča. Pot bo dolga cca 20 km. 
 
Malo popotnice ne bo odveč. Med pohodom bo postanek z okrepčilom organizatorja. Vsak pohodnik prejme 
kozarec, na cilju pa topli obrok. Startnina za odrasle bo 10 EUR, za otroke pa 5 EUR. 
Vsak pohodnik sam odgovarja za svojo varnost. Pohod bo ob vsakem vremenu. 
 
Povabite še družinske člane in prijatelje! 
 
 

VABILO NA PREDAVANJE 
 

V petek 11. 5. 2018 ob 19.00 uri, bo v več namenski dvorani  na Dvoru predavanje o zaščiti in prehranjevanju 
vinske trte. Predaval bo strokovnjak s tega področja iz podjetja Karsija, prav tako pa bo odgovarjal na morebitna 
vprašanja. Predavanja se lahko udeležijo tudi nečlani. 
 

NASTOP DRUŠTVENIH PEVCEV 
 

Vabimo vas, da se udeležite prireditve v okviru Tedna cvička nastop vinogradniških pevcev ZDVD. Nastopilo bo 
okrog 10 vinogradniških pevskih skupin, med drugimi bodo tudi naši pevci. To bo v petek 11. maja ob 18:30 v 
galeriji Trebnje. Vstop je prost.  
Vabljeni! 

 
Povorka na Tednu cvička v Šentjerneju 

 
Petek, 25.5.  se bomo že tradicionalno udeležili otvoritvene povorke na Tednu cvička v Šentjerneju. Vsi, ki se 
želite udeležiti, se prijavite  na tel. 041 677 515 Koncilja Tone, ali 031 349 185 Gnidovec Jože. Planiramo 
organizirati prevoz z avtobusom skupaj z vinogradniškem društvom iz Straže, kar pomeni, da bomo imeli na 
razpolago po 25 sedežev. Strošek prevoza se bo kril iz društvene blagajne. Prednost bo imel tisti, kater se 
prijavi prej. Na povorko pridite v društvenih majicah če jih imate, pa tudi pletenko lahko imate sabo. odhod 
avtobusa bo ob 15:30 iz Žužemberka in povratek ob 22 uri iz Šentjerneja  
 

 
STROKOVNA EKSKURZIJA 

 
Spoštovane vinogradnice in vinogradniki. Kar nekajkrat nismo uspeli organizirati naše strokovne ekxskurzije 
zaradi nezadostnih prijav. Glede nato, da nismo na ta račun že pet let nič zapravili pa si le privoščimo in se 
imejmo lepo. 
Gremo v Prekmurje v soboto, 2. junija 2018. odhod iz Dvora je 5:30 in vrnemo se med 22 in 23 uro.  
Cena strokovne ekskurzije je 60 € na osebo. Cena vključuje: prevoz, vstopnino, dva topla obroka, voden ogled 
in degustacijo na treh  lokacijah. (10 vzorcev) 
Prijave zbira predsednik in podpredsednik do 23. maja.  

 



Program strokovne ekskurzije 
  

Ob deveti uri, prihod na Goričko  IZLETNIŠKO KMETIJO KOZELINOVI, Gerlinci 130, iz smeri 

Cankove na zahodnem Goričkem, ob meji z Avstrijo (znano vinorodno območje Klock). Kmetija ima 

vinogradništvo, včasih so se ukvarjali tudi s trsničarstvom(sorta GERLINČAN). Imajo tudi nekaj 

zweigelta in m.frankinje. Sledi ogled vinograda in malica-BOGRAČ in zraven kozarec 

PREKMURSKEGA ŠPRICERJA.  Ob 10 15 nadaljujemo vožnjo do osrčja KRAJINSKEGA 

PARKA GORIČKO na Grad na Goričkem, kjer je sedež trideželnega parka RAB-GORIČKO-

ORSEG v največjem grajskem poslopju v Sloveniji s 365 sobami. Tu bi si ogledali ob cca 10 45 

razstavo  tradicionalne obrti tega območja in zvedeli nekaj tudi o zgodovini tega gradu. V grajski kleti, 

bi opravili  pokušnjo treh ali več vzorcev vin iz območja Goričkega. Tu bi vas tudi pozdravil 

predstavnik Društva vinogradnikov Goričko o povedal zanimivosti glede vinogradništva Pomurja. Ob 

12 15 se odpeljemo  po panoramski cesti skozi Radovce, Bodonce , Pečarovce v Mačkovce v vinsko 

klet PANVITA MAROF , kjer sledi ogled  kleti , vinogradov in degustacija. Ob 13 45 se spustimo na 

osrednjo povezovalno cesto, ki deli Goričko na vzhodni in zahodni del in se skozi Mačkovce, 

Moščance, Vanečo zapeljemo v turistično najbolj razvito občino Moravske Toplice na Suhi vrh, kjer 

bi v na vinotoču JANI E ob 14 15. Vinotoč velja  za enega najbolj urejenih v Sloveniji .Tu bi opravili 

predstavitev kmetije , ogled vinograda(tudi zweigelt, m.frankinja) in poskusili rdeča vina( število 

vzorcev stvar dogovora). Ob  15 15 se zapeljemo v Bogojino, kjer bi si ob 15 30  ogledali znamenito 

Plečnikovo cerkev. 

Ob 16 00 se preselimo na bližnjo Izletniško kmetijo Puhan, kjer bi opravili pozno kosilo in degustacijo 

v vinski kleti in rajanje po želji. 

  
 
Opomnik: Če še kdo ni plačal članarine, prosimo, da  to stori čim preje. 
 
 

 
 

 

tajnik društva: Peter Kotar l.r.                                                                              predsednik društva: Anton Koncilja l.r. 


