
NAŠ IZLET NA BIZELJSKO 
 
Petnajsti september, državni praznik: dan vrnitve Primorske k matični 
domovini, a ne dela prost dan. Tudi za upokojence, člane našega kluba, 
ne. Podali smo se namreč na izlet na Bizeljsko. Avtobus je bil poln do 
zadnjega sedeža, zato smo nekaj članov morali pustiti doma. Pot nas je 
vodila iz Maribora preko Slovenske Bistrice in Poljčan do Bistrice ob 
Sotli. Na poti je predsednik izletnike pozdravil ter jim zaželel lep dan in 
prijetno druženje, Mira in Majda pa sta postregli z aperitivom. 

Ustavili smo se na mejnem prehodu Bistrica ob Sotli, kjer nas je sprejel 
policijski inšpektor oddelka za mejne zadeve in tujce g. Vlado Koražija iz 
Policijske uprave Celje. Nazorno in izčrpno nam je predstavil varnostne 
razmere na območju PU Celje, s posebnim poudarkom na problematiki 
varovanja državne meje ter delu z ilegalci in begunci.  

 

Ogledali smo si delovne prostore policistov na tem mejnem prehodu ter 
tehnična sredstva, s katerimi razpolagajo in so jim v pomoč pri delu. 
Zatem nas je do Muzeja »Staro selo« v Kumrovcu pospremila policistka 
Policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Obiskal pa nas je tudi Zdravko 
Kralj, načelnik oddelka za državno mejo PU Krapinsko-Zagorske.  



Pred ogledom smo se okrepčali s krofi ter pristnimi štajerskimi špricerji, 
oboje pa smo si pripeljali s seboj.  

V spremstvu vodiča smo si zatem ogledali tako imenovani muzej na 
prostem. Ta obsega več stanovanjskih, gospodarskih in pomožnih 
objektov. 

  

Zanimivost muzeja so predstavitve običajev in obrti, predstavljene z 
lutkami v narodnih nošah in z originalnimi predmeti. Po ogledu Titove 
hiše s spomenikom ter spoznanjem življenja v Hrvaškem Zagorju nekoč 
smo zapustili R Hrvaško.  

Nadaljnja pot nas je vodila v Staro vas na Bizeljskem do Turistične 
kmetije Pudvoi. Najprej smo si privoščili okusno enolončnico ter se 
odžejali s pristnim domačim vinom. 
  

   
 
Posebej navdušeni smo bili nad repnico, kjer so včasih shranjevali 
poljske pridelke in sadje, danes pa služi kot vinoteka. Vino v teh 
peščenih repnicah res ohranja svežino, o čemer smo se prepričali ob 
degustaciji štirih sort vina. Kar nekaj buteljk vina pa so naši člani kupili 
tudi za domov. V tem čudovitem ambientu prelepe narave smo posedeli 
ter si privoščili kavico.  
 



V lepem sončnem dnevu nas je pot popeljala še do vasi Pišece. Ogledali 
smo si mlinsko kolo ter izvir čiste vode potoka Gabernica, ki ima 
zdravilno moč. To moč bodo nekateri preizkušali tudi doma, saj so nekaj 
stekleničk vode vzeli s seboj.  
 
V odmaknjeni samoti, med gozdovi, se vzdiguje grad Pišece, ki je skrit 
pred radovednimi pogledi vsiljivcev, ki bi želeli motiti mir njegovih 
nekdanjih stanovalcev. V urejenem parku pod njim so izjemne vrste 
dreves: sekvoje, platane in druge. 
 
Napotili smo se do tega gradu, ki ga niti Turki niso našli. A mi smo ga in 
tudi gospoda Ivana, ki nas je popeljal po sobanah gradu ter nam opisal 
potek obnove in namembnost povsem obnovljenega gradu. 
 

  
 

Naša zadnja postaja je bila gostilna Šekoranja, ki že desetletja slovi po 
gostoljubnosti in pristni domači hrani. Postregli so nam kosilo. Poskusili 
pa smo tudi njihovo domače belo in rdeče vino.  
 

 
 

Pozno popoldan smo zapustili Bizeljsko ter se odpravili domov. V družbi 
prijetnih ljudi smo preživeli čudovit dan, ki smo ga obogatili z novimi 
doživetji. Vse videno in doživeto bomo shranili med lepe spomine. 
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