
IZLET V BELO KRAJINO 
 

Pred več kot dvemi desetletji smo, delavci organov za notranje zadeve, na 

13. maj, praznovali dan varnosti, kot spomin na čas, ko so bili postavljeni 

temelji varnostne službe Jugoslavije. Danes v samostojni državi Sloveniji 

praznujemo 27. junij kot dan policije. V spomin na stare čase, smo se v 

petek, 12. 5. 2017, podali na izlet v Belo krajino. 
 
Pot nas je iz Maribora, preko Celja, Krškega in Novega mesta vodila čez 

Gorjance do Jugorja. Pred vstopom na svobodno belokranjsko ozemlje 

smo se ustavili v gostilni Badovinac. Tu smo bili najprej deležni 

turističnega carinskega pregleda. Carinik Peter nam je ožigosal pasoše ter 

nam izkazal dobrodošlico s pogačo in zeliščnim likerjem, imenovanim 

karampampoli. 

 

Posebej smo bili počaščeni, da nas je na tem mestu pozdravil pomočnik 

direktorja policijske uprave Novo mesto Andrej Zbašnik, ki nam je v nekaj 

stavkih predstavil varnostne oceno ter nam zaželel prijetno počutje in lep 

izlet.  

 

  
 

V nadaljevanju smo se družili s Tonijem Gašperičem, humoristom in 

Ježkovim nagrajencem, ki nas je spravil v dobro voljo ter nekaterim podelil 

svojo knjigo Moja teta Mara. 

 



 
 

Zatem smo se z lokalno turistično vodnico Tatjano legalno sprehodili po 

starem mestnem jedru Metlike ter si v Galeriji Kambič ogledali razstavo 

slik. V Belokranjskem muzeju pa smo spoznali kakšno je bilo življenje v 

prazgodovini, pa vse do sredine 20. stoletja.  
 

  
 

Svoje znanje o deželici med Gorjanci in reko Kolpo smo preverili v zabavni 

osnovni šoli Brihtna glava v Radovici pri Metliki. Šola iz leta 1950 prisega 

na palico in klečanje na koruzi. 



 
 

Ob koncu pouka smo prejeli spričevala. Žal se je izkazalo, da vsi 2. 

razreda osnovne šole nismo uspešno zaključili. A jaz sem bil že takrat 

trdno prepričan: »Ko bom velik bom carinik na Kolpi«. 
 

 
 



Po šolski uri s strogo učiteljico smo druženje nadaljevali v Gostišču 

Veselič, kjer so nas postregli s pristno belokranjsko hrano. Izlet smo 

zaključili ob Kolpi, kjer smo ob čudovitem pogledu na neokrnjeno naravo, 

spili dobro kavico.  

  
 

Belo krajino, prepleteno z vinogradi, v objemu mogočnih belih brez in čiste 

reke, smo zapustili šele pozno popoldan. Vsaj za nekaj uric smo pozabili 

na skrbi ter se predali lepoti življenja, kajti dobrosrčnost ljudi in narava sta 

balzam za oba. Upam, da to velja tudi za udeležence našega izleta v Belo 

krajino. 
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