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Datum: 29.03.2018

EKSKURZIJA ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

Spoštovani člani in prijatelji, vljudno vas vabimo na enodnevno strokovno
ekskurzijo

v Posavje, ki bo v petek, 01.06.2018.

Čas in kraj odhoda:
Ob 07.00 uri – Ljubljana (Dolgi most)
Ob 08.00 uri – Celje (Dvorana Zlatorog)
Program:
V jutranjih urah bomo zapustili izhodiščni kraj, nakar nas čaka vožnja do Sevnice,
sedaj razvpite zaradi rojstnega kraja nove prve dame ZDA-Melanije Trump.
Povzpeli se bomo na Sevniški grad, od koder se nam bo razprostrl najlepši
razgled na mesto. V kulturnem in družabnem srcu občine nas bo sprejel vodnik
in nas popeljal po gradu. Ogledali si bomo kratka filma o Sevnici, zgodovini
gradu in njegovih lastnikih, si nekaj zaželeli pri vodnjaku želja, nato pa se
sprehodili po krasnih sobanah baročnega salona, opazovali bomo groteskne
poslikave, številne grbe, v stolpu pa čudovite poslikave štirih letnih časov iz
baročnega obdobja. Na grajskem pobočju si bomo ogledali tudi Lutrovsko klet z
zanimivo poslikavo, nato pa v tamkajšnji kavarni poskusili znamenito Melanijino
torto (podobno tiramisuju ali moussu, prelito z jagodovim pirejem). Sledila bo
vožnja do gradu Rajhenburg, katerega izvori segajo v 9. st. n. št. Tukaj je, kot
edini v Sloveniji, deloval strog kontemplativen red trapistov. Nemci so trapiste l.
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1941 pregnali in v gradu uredili preselitveno taborišče za izganjanje Slovencev,
od koder je na pot izgnanstva v Srbijo, na Hrvaško in Nemčijo odšlo 45.000
izgnancev. Mi si bomo ogledali stalno razstavo Slovenski izgnanci 1941-1945, ki je
postavljena v štirih sobah prvega nadstropja gradu. Poudarek je predvsem na
izgonu na ozemljih, ki jih je zasedla nemška okupacijska oblast. V gradu so
vredna ogleda tudi najpomembnejša odličja najboljšega slovenskega atleta vseh
časov, Primoža Kozmusa. Naslednji postanek bo v Krškem, kjer bomo obiskali
Valvasorjevo hišo. Tukaj je znameniti polihistor nazadnje bival, zato je danes v
hiši urejen muzej. Pred hišo pa je spomenik, kjer Janez Vajkard Valvasor
upodobljen s svojim znamenitim delom Slava vojvodine Kranjske. Zatem se
bomo napotili do družine Kerin, ki je pri svojem vinogradu na Straži pri Krškem
zgradila nov sodoben hram, ki so ga poimenovali Hiša frankinje. Ta sodoben in
lepo urejen hram, ki pa še ni povsem dokončan, so gradili kar dve leti s pomočjo
številnih izvajalcev, domačinov in prijateljev. Da so hram poimenovali Hiša
frankinje, po besedah Lojzeta Kerina mlajšega ni naključje, saj ugotavlja, da ga je
ta vinska sorta spremljala vse od rojstva, ko je oče njemu v čast posadil prvi
vinograd. Lojzi, kot ga kličejo prijatelji, o tem pravi: ˝Frankinja me je vseskozi
navduševala. Tudi diplomo sem pisal o modri frankinji˝. V njihovi družbi bomo
ob domačih dobrotah iz krušne peči ter pokušini vin preživeli čudovit pozni
popoldan. Povratek v Ljubljano do cca. 21.00 ure.
Cena zajema:








avtobusni prevoz
oglede zunanjosti po programu
vstopnine: voden ogled gradu Sevnica, gradu Rajhenburg ter Valvasorjeve
hiše
Melanijino torto
pokušino 6. vrst vina ob dobrotah iz krušne peči (piščanec, svinjsko meso,
solate, pogače…)
turistično spremstvo in organizacijo izleta
DDV

Stroški ekskurzije, ki bo tokrat potekala v organizaciji turistične agencije OLIVER TURIZEM
(Oliver Čobec, s.p., Čadramska vas 6, 2319 Poljčane) bodo znašali 35 evrov za člane društva
in 40 evrov za nečlane društva.
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Prijave (ime in priimek) sprejemamo do 25. aprila 2018. V kolikor želite imeti
vegetarijansko kosilo, prosimo, da to navedete ob prijavi. Prijavite se članu IO ADS v
vašem v arhivu ali tajniku društva Jerneju Križaju (e-pošta: jernej.krizaj@gov.si).
V primeru velikega števila prijav, bodo imeli prednost člani društva.
Udeleženci strokovne ekskurzije boste po preteku prijavnega roka prejeli obvestilo
turistične agencije o načinu plačila stroškov ekskurzije.

Lepo pozdravljeni,
Izvršni odbor ADS

