
IZLET V DEŽELO HMELJA 

V četrtek, 20. aprila 2017, smo se člani in članice našega Kluba, zbrali že 
v jutranjih urah in se z avtobusom odpeljali novim dogodivščinam naproti; 
na naš prvi izlet v letu 2017. 
 
Pot nas je najprej pripeljala na domačijo Lamperček  v bližini Vinske gore, 
kjer smo si lahko v objemu neokrnjene narave ogledali srnjad v obori,  

gospodarsko poslopje, lovske trofeje in etno zbirko ter se okrepčali z 
divjačinskim narezkom in domačim kruhom. Edini problem, ki smo ga 
imeli, skoraj ves čas našega izleta, je bil mrzel veter. A nam tudi ta ni 
mogel do živega in nam zmanjšati prijetnega vzdušja in dobre volje. 
 

  
 
Tako okrepčani smo se podali na ogled Velenjskega gradu. Grad je eden 
najlepše ohranjenih gradov v Sloveniji. V zgodovinskih virih se ga prvič 
omenja leta 1270. Prijazne vodnice so nas razdelile v dve skupini in ogled 
se je lahko pričel.  
 

  
 
Ogledali smo si afriško zbirko mask in lutk, poklon češkega kiparja in 
afriškega popotnika Františka Foita.  
 



  
 
Nadaljevali smo z ogledom stare gostilne in trgovine, zgodovine izgradnje 
Velenja, zbirke sodobne slovenske umetnosti od impresionizma do 
sodobnosti. Naša pot po grajskih sobanah se je končala z ogledom 2 
milijona let starih ostankov mastodonta, najdenega pri izkopavanjih v 
Šaleški dolini. 
 

  
 
Iz Šaleške doline nas je pot vodila v Savinjsko dolino. Ustavili smo se v 
Žalcu, kjer smo si najprej ogledali Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva 
Slovenije. Ekomuzej je interaktivni muzej, ki ponuja sprehod skozi zgodbo 
hmelja v Spodnji Savinjski dolini imenovani tudi Dolina zelenega zlata. To 
ime priča o pomenu hmelja za omenjeno regijo. Po kratkem 
predstavitvenem filmu nas je vodnica popeljala skozi štiri nadstropja 
zanimivih predstavitev pridelave hmelja in izdelave piva. Zvedeli smo 
marsikaj novega, predvsem pa zanimivega. 
 



  
 
Pridobili smo dobre osnove, da smo se napotili v center Žalca, do Fontane 
piv - ZELENO ZLATO Žalec. Fontana piva je postavljena v mestni park, v 
središču mesta, ob tržnico. Osnova za arhitekturno zasnovo fontane je 

simbolna hmeljska kobula, ki se izraža v dveh polkrogih oz. dveh fontanah, 
eni pivski in drugi, vodni. Polkrogi so oblečeni v bakreno čipko, ki 
simbolizira peno na pivu. Pričela se je poizkušnja piv in čas za gasilsko 
fotografijo.  
 

  
 
Napotili smo se tudi v bližini stoječ obrambni stolp, domovanje tamkajšnjih 

vinogradnikov pod imenom Keuder. Tako smo ob degustaciji piv, 
degustirali tudi njihovo vino.  
 
Po izbranih pijačah je nastopil čas, da se tudi nekaj dobrega poje. Odpeljali 
smo se v Šempeter v gostilno Privošnik. Gostilna Privošnik je stara 
furmanska gostilna z več kot 130 letno tradicijo ob rimski cesti Dunaj -Trst. 
Pri njih streže že četrta in peta generacija Francijev Privošnikov.  
 
Gostilna je znana predvsem po posebno naravno hlajenem pivu, ki se 
hladi v hladilnici na sedmih stopinjah celzija, dva do tri dni, nato pa mu 
dodajo minimalno količino CO2. To je še ena izmed edinih takšnih hladilnic 
v Sloveniji.  
 



  
 
Po izbornem kosilu je napočil čas, da smo se polni prijetnih vtisov in dobre 
volje odpravili proti domu. 
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