
 

 

PROGRAM EKSKURZIJE V GORIŠKA BRDA 

Kam: Goriška Brda 

Kdaj: sobota, 16. 6. 2018 

Ura: 7.30–22.00 

Program: 
 

 
Faganel & 
pridelava 
domačih 
dobrot 

Prvačina 

»Domače suhomesne izdelke izdelujemo po receptih naši dedov in babic. Sušeno na zraku brez 

dima, brez konzervansov, dodana sol, poper in vino, v katerem je namočen česen.« 

Kaj bomo počeli: ogled zorilnice pršuta in degustacija 

 
Aleksandrinke 

& kulturna 
dediščina 

Prvačina 

»Aleksandrinke so bile dekleta in žene z Goriške, ki so se zaposlovale v Egiptu. Delale so kot varuške, 

sobarice, kuharice, dojilje ... V obdobju med 1870 in 1940 je na delo v Egipt odšlo skoraj 8.000 

slovenskih deklet in žena. Večina deklet je bila iz Prvačine, Gradišča …«  

Kaj bomo počeli: kratka ponazoritev življenja Aleksandrink s strani domačink 

 
Kmetija 

Marinič & 
delavnica s 

sivko 

Vedrijan 

»Vonj poletja prihaja iz Goriških Brd, kjer v sodelovanju z naravo in pridnimi rokami uspevajo 

raznovrstni sadovi narave. Na kmetiji izvajamo program kontrolirane ekološke pridelave gojenja oljk, 

sivke, rožmarina in melise, za kar smo leta 2016 prejeli certifikat ekološke pridelave.«  

Kaj bomo počeli: preizkus v izdelavi naravne kozmetike iz sivke, degustacija oljčnega olja 

Vina Erzetič & 
zibelka 

vrhunskih vin 

Višnjevik 

»Grozdje, mošt, vino. Ko ujamemo pravi trenutek za trgatev, steče predelava v posodah iz 

nerjavečega jekla, ki zadržijo prvinski značaj grozdja. Ekološka pridelava vin. To so vina za lepe 

trenutke vsakdana, preprosta in hkrati kompleksna, kot življenje samo.« 

Kaj bomo počeli: ogled posestva Erzetič in degustacija njihovih vin 

Šmartno 

Šmartno 

»Šmartno je utrjena vas v občini Brda z ohranjenim srednjeveškim obzidjem. 

Takšne vasi so v naši državi izjemno redke.« 

Kaj bomo počeli: ogled Šmartnega in Briške hiše & vzpon na razgledni stolp Gonjače 

Hiša Krasna & 
kulinarično 
doživetje 

Lokev 

»Kraška kuhinja slovi po svojih polnih okusih, ki jim sledimo tudi v Krasni. 

V naši restavraciji gostje uživajo ob kraških dobrotah, ki popotnika pod pozornim vodstvom chefa 

popeljejo tako v tradicijo kot v sodobnost Krasa.« 

Kaj bomo počeli: se vam ne zdi, da si po celodnevnem potepu zaslužimo  

okusno in prijetno večerjo z vinsko spremljavo? Hiša Krasna bo poskrbela za razvajanje brbončic! 

 

Cena: 104,70 EUR (v primeru najmanj 17 udeležencev) 
+ 2,00 EUR v kovancu, ki velja kot prostovoljni prispevek za predstavitev življenja Aleksandrink 

V okviru 20. obletnice šole, za namene izobraževanja članov Alumni kluba,  

VSGT pripomore k sofinanciranju prevoznih stroškov. 
 

Prijave: Prijave zbiramo do 1. 6. 2018, na e-naslov: helena.valher@vsgt-mb.si 
 

VESELIMO SE VAŠIH PRIJAV IN DRUŽENJA Z VAMI! 

 

Helena Valher 

Predsednica Alumni kluba VSGT Maribor 
 

 

* V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do spremembe cen ali odpovedi ekskurzije. 


