
          

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni, Člani GW Slovenija   

Bliža se konec letošnje motoristične sezone. Prav je, da jo zaključimo z panoramsko vožnjo in 

kostanjevim piknikom. Letos bo ta zopet v organizaciji SVIZCEV. 

Dobimo se v Soboto 12.10.2019 ob 10. uri v gostilni Hafner – Gunte 8 (zraven Brestaniškega 

mosta) na kavici. Sledi krajša vožnja, za njo pa pogostitev pri Joškotu in Miheli (pričakovanje 

ABRAHAMA). Ko se okrepčamo sledi panoramska vožnja do zibelke CVIČKA v Gadovo 

peč. Po končani degustaciji v vinskem hramu Komotar se odpeljemo do gostišča Obrez v 

Žegarju – Prevorje. Tam nas čaka večerja, pokušnja mošta, peka kostanja in žurka do jutra z 

živo glasbo. 

V nedeljo 13.10.2019 se po zajtrku odpeljemo v Podsredo na prireditev Kozjansko jabolko.  

Po ogledu sledi kosilo na turistični kmetiji Štravs v Virštanju, ki jo že vsi poznamo. 

Prispevki se plačajo po osebi. 

Sobota:        40 €  ( vključuje kavico, degustacijo, peko kostanja, večerjo z glasbo in zajtrk )     

Če kdo ne je mesa naj prosim javi.             

Nedelja:        kosilo 12€ + pijača. Denar poberemo v nedeljo ko dobimo račun. 

Ker gostišče Obrez nima  prenočitvenih kapacitet, nam nudijo spanje v gostinskem lokalu. 

Spanje, kolikor ga bo je brezplačno, vendar morate s sabo imeti spalne vreče, 

turbomaximuse…… kaj pač kateri rabi.  Zraven gostišča je možno tudi  šotorjenje, katero je 

prav tako brezplačno. 

Za vse ostale, ki vam ni do skupinskega smrčanja, lahko rezervirate spanje v motelu 

Kozjanski dvor v  Kozjem tel. 041 290 326. To uredite v lastni režiji. Po potrebi  bo 

organiziran kombi prevoz do motela. Cena na osebo z zajtrkom  je 32€ ( dogovorjena cena  ob 

udeležbi najmanj 10 oseb, brez zajtrka je 20€. Zajtrk je v gostišču Obrez).  Z rezervacijami 

pohitite, ker istočasno poteka prireditev Kozjansko jabolko in je motel precej zaseden. Ob 

rezervaciji omenite, da ste iz Goldwing združenja.  

Prijave na piknik do 5.10.2019 

Vse informacije in prijave v zvezi z dogodkom na tel. 051 380 081 Žitnik Jože ali e-mail   

zitnik.joze@gmail.com. 

 

Lep pozdrav, Svizci 



          

Ja, takole so nas govorili SVIZCI in že smo komaj čakali, da se hitro 

menjajo dnevi vse tja do sobote 12.10.2019 

 

 

Začelo se je hladno jutro, ko smo se nekateri iz oddaljenih krajev odpravljali na pot do  

gostilne Hafner – Gunte 8 (zraven Brestaniškega mosta).  

 

Malo nas je med potjo mrazilo, a smo vedeli, da dobra volja, dobrote Svizcev in dobra kavica 

nas bodo prav prijetno pogrele.   

 

Vodja izleta je bil Joško Žitnik, da nas popelje po  vijugastih cestah  Spodnjeposavskega 

hribovja med vinogradi in sadovnjaki.  

 

Začeli smo se povzpenjati na 

Posavsko Grmado na  488m.  

Res, da ni visok hrib a izletniku 

ponuja čudovit razgled nad Krškim 

z okolico.   

 

 

 

 

Pot nas je vodila od 

gostilne Pečnik čez most 

Save in desno proti 

železniški postaji 

Brestanica, Sremič na 

Grmado.  

Naredili smo krajši 

postanek, nabirali malo 

kostanja, si ogledali 

Spodnjeposavsko dolino, 

izmenjali nekaj besed in 

nato nadaljevali pot proti 

Bučerci, čez Anže, 

Kostanjek, proti 

Koprivnici, Malemu 

Kamnu, Senovem in proti 

domu našega Abrahama.  

 



          

 

Sami si oglejte čudoviti razgled Spodnjeposavskega hribovja zasajenega s trtami belega in 

rdečega grozdja 

 

 



          

 

 

 

 

V tako lepem, sončnem vremenu nadaljujemo pot proti domu slavljenca. Tudi kar lepo število 

članov se nas je zbralo na zaključni vožnji s kostanjevim piknikom.  

Skupaj : 12 motorjev (23 članov) 

   1 avtomobil, ki se nam je kasneje pridružil (2 člana) 



          

 

 

Kot se za Svizca 

spodobi, se 

počasi začne 

pripravljati na 

zimo (kapa, šal). 

A pred zimskim 

spanjem se je pa 

dobro podpreti z 

mastno hrano, da 

lažje zdrži do 

pomladi.  

Tudi zato so 

domači dobro 

poskrbeli, saj se 

zadaj vrti 

štajerski brancin.  

 

 

 

 

 



          

 

 

          



          

 

Tudi njim je zadišala hrana, ki so jo pripravili pri slavljencu doma, zato so kar 2x se peljali 

mimo. 

Nadaljevali smo pot proti Gadovi peči 

do vinarja Fonzija Komatar.  

 

 

Vinogradniško posestvo Komatar leži v vasi 

Stojanski vrh pod Gadovo pečjo, nad Cerkljami ob Krki, 11 kilometrov iz Brežic. V Gadovi 

peči so največji pridelovalci tega dolenjskega posebneža Komatarjevi. V svojih vinogradih 

imajo kar 50 tisoč trt, grozdje pa odkupujejo tudi od drugih vinogradnikov. S te domačije je 

tudi deseta cvičkova princesa Vesna Komatar (leta 2008), ki zdaj končuje študij in ob očetu 

skrbi za prodajo njihovih vin. Komatarjevi se trudijo, da naredijo dober, osvežilen in svež 

cviček, ki krepi telo in duha. Vinograd obdelujejo sami, za trgatev pa povabijo še sorodnike in 



          

prijatelje, ki jim pomagajo 

pobrati pridelek, iz njega 

narediti mošt in iz katerega 

potem nastane pitno in vse bolj 

cenjena vina. Ta prodajajo pod 

blagovno znamko Turdus, ki je 

latinsko ime za ptico drozg, 

kar nam bil označeval tudi 

njihov priimek – Komatar. V 

njihovi paleti so bela in rdeča 

namizna vina, modra 

frankinja, laški rizling in 

rumeni muškat. 

Komatarjevi so vinogradniško 

usmerjena družina, ki prideluje kakovostna in vrhunska vina, ki vam jih postrežejo pod pravim 

slovenskim kozolcem toplarjem. Sprejeli vas bodo pri Princesinem hramu, kjer vam ponujajo 

degustacijo vin in suhomesnatih izdelkov. 

V ta namen so jo 

doma postavili 

tudi kaščo, v 

katerem ima etno 

muzej in rada 

predstavi bogato 

ljudsko izročilo 

svojih prednikov 

o delih v 

vinogradu in 

njihovem razvoju 

na posestvu. 

 

Tudi Komatarjevi 

niso pozabili na 

našega slavljenca.  

 

 

 

 

 

 

 



          

 

Še eno skupinsko sliko pred odhodom na našo naslednjo destinacijo.  

 

Zopet se spravimo na naše 

jeklene konjičke in gasa proti 

Kozjanskem.  

Na poti si nekateri uredimo vse 

potrebno v rezerviranem 

prenočišču, vzamemo ključe in 

hitimo v gostišče Obrez na 

zabavo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



          

gostišče Obrez v Žegarju – Prevorje  

Zjutraj se nam pridružita Jože in 

Andreja Verbič in skupaj 

nadaljujemo preostanek poti in 

obveznosti, ki smo si jih zastavili. 

 

V nedeljo 13.10.2019 po zajtrku se odpeljemo do Podsrede, kjer so se udeležili še praznika 

Kozjanskega jabolka. 

           

Ali kdo pozna osebo, ki stoji zadaj za tem Slovencem, ki je kot kaplan služboval v Podsredi v 

letih 1881 – 1883? Kdo bi vedel? 

Tu se nam pridružita še dva 

člana Boris in Jožica Čuček.  

Po ogledu in nakupih po 

stojnicah smo se odpeljali v 

Virštanj – Podčetrtek na kosilo.  

Vsakemu priporočamo, da se 

kdaj oglasi pri njih na kosilu, 

ker je resnično okusno in 

slastno, toda po predhodnem 

naročilu.  



          

 

 

 

 

Poglejte še to čudovito cvetje domačije Štraus. V koritu ali pred – odločite se sami. 

 

Od tu se nas 5 motorjev še odpelje skupaj do Bezovja pri Šentjurju, kjer se ustavimo še pri 

enem našem članu.  

Tako smo zaključili dva čudovita dneva našega končnega motorističnega izleta v letu 2019. 

 

 

 

Bilo je veselo in lepo  


