
“V Sloveniji imamo največ 
oldtimerjev na posameznika”

Ali ste vedeli ?

VABILO 
NA STROKOVNO EKSKURZIJO 1.10.2022

PRIJAVE ZBIRAMO DO 23.09.2022 OZ. DO ZASEDBE PROSTIH MEST

Prijave zbirata blagajnik Florjan Mavrič (041 650 997) in tajnik Uroš Prosenc (031 222 616)

VRNITEV V PRETEKLOST
STARODOBNIKOV 
PREsečki 

& muzej 



Program in vsebina izleta 

Program
Zbor potnikov ob 6.30 uri in vožnja do Rogaške, 
kjer si bomo ogledali proizvodnjo steklarne  
Rogaška katera  že od leta 1665 goji mojstrsko 
tradicijo ročno izdelanega kristalnega stekla. 
Njihov  kristal je s svojim neskončnim leskom 
in izjemno jasnostjo eden najkakovostnejših 
na svetu. Prav vsi izdelki so še vedno izdelani 
ročno, mojstrom steklarjem pa pri tem pomaga 
najsodobnejša tehnologija.
Sledi vožnja do Rogatca, kateri leži med 
Donačko goro in  reko Sotlo in že od nekdaj 
privlači z ohranjenimi dragocenimi zgodbami, 
ki sta jih skozi tisočletja zapisovala narava in 
kultura tukajšnjih prebivalcev.Severozahodno 
nad trgom leži grajski kompleks Strmola, prvič 
omenjen leta 1436, ko so celjski grofje podelili 
Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem 
stolp pri Rogatcu. Dvorcu vračajo življenjski 
utrip zgodbe iz preteklosti v novi preobleki, 
vrnili se bomo v zgodovino in se naučili 
srednjeveških plesov. Topel sprejem nam bodo 
namenili v  največjem muzeju na prostem , kjer 
nas bo pričakal gospodar in vaške dekline z 
dobrodošlico.  Sodelovali bomo na čebelarski 
delavnici,  poizkusili se bomo v peki žulik 
(domači kruhek) po končanem vodenem ogledu 
pa si bomo pod brajdami privoščili še kmečko 
malico. 
Nadaljevanje poti  do meje s Hrvaško in prvi 
postanek bo namenjen  ogledu KRAPINE in 
Krapinskemu pračloveku (Homo crapiniensis), 
ki sodi med neandertalce. Obiskali bomo 
prenovljen Muzej krapinskih neandertalcev, 
ki s svojimi tehnološkimi dosežki sodi med 
najsodobnejše te vrste na svetu. Predstavi nam 
svet pračloveka in nas popelje na sam začetek 
sveta, ob odlični rekonstrukciji evolucije boste 
vsaj za trenutek začutili vso moč prazačetka. 
Po več kot 25 letih predanega  zbiranja in 
restavriranja starodobnih vozil je na več kot 1000 
kvadratnih metrih odprl vrata Muzej oldtimera 
Presečki. V muzeju so svoje mesto našli 
avtobusi, avtomobili, motorji , stare fotografije in 
plakati, ki pričarajo svet oldtimerjev. Uživali bomo 
v tematskih fotografijah, razstavah, filmskih 
projekcijah in drugih predstavah, ki promovirajo 
avtomobilsko in motoristično kulturo. 
Dan bomo zaokrožili z odlično večerjo domačih 
zagorskih specialitet  in se dobre volje vrnili proti 
domu, kamor bomo prispeli v večernih urah. 

Termin: 1.10.2022 
Prijave: do 23.09.2022
Čas potovanja: 1 dan 

PRIJAVE ZBIRAMO 23.09.2022 OZ. DO ZASEDBE PROSTIH MEST

Prijave zbirata blagajnik Florjan Mavrič (041 650 997) in tajnik Uroš Prosenc (031 222 616)

CENA: 30 €
PONUDBA IZLETA VKLJUČUJE

vstopnino za voden ogled dvorca Strmol
plesno delavnico srednjeveškega plesa
čebelarsko delavnico v muzeju in izdelek: svečka iz voska
delavnico peka žulik in kruhek
malico muzejska skledica in domač kruh - pijača dobrodošlice 
(domači likerji, zeliščni napitek, voda, ledeni čaj)
vstopnina v steklarno Rogaška
vstopnino v muzej krapinskih neandertalcev
vstopnino v muzej oldtimerjev Presečki
večerjo
vodenje , organizacijo in ddv


