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Zaključna popotna malha 

SKRITE LEPOTE POD BOČEM 
Torek, 16.4.2019 

 
Zelena gora BOČ, štajerski Triglav, in sosednja Donačka Gora 
geografsko predstavljata najvzhodnejši predel Karavank, ki so z 
dolžino 120 km najdaljše slovensko gorstvo. 
Svet pod Bočem je biser neokrnjene narave, starodaven, poln 
mistike, legend in srčnih doživetij. Obiskali bomo eno najlepših 
slovenskih vasi, edinstveni učni center za sonaravno vrtnarjenje 
in dva bivša samostana, ženskega in moškega, ki sta v dveh 
sosednjih dolinah že pred več kot 800 leti začela ustvarjati 
izjemno zgodovino.  

 
V pomladnem jutru se bomo skozi Boštanj odpeljali proti manj znani Štajerski. 
Doživetij poln dan bomo začeli v tihi dolini Sv. Janeza Krstnika, kjer stoji znamenita ŽIČKA KARTUZIJA, 
najstarejša od štirih kartuzij na slovenskih tleh. Danes deluje le še Kartuzija Pleterje. Kartuzija Žiče, nastala 
okoli l. 1160, je imela velik vpliv na gospodarski, kulturni, izobraževalni, zdravstveni in socialni razvoj 
takratnega časa. O njeni duhovni moči govori podatek, da je imela leta 1487 v samostanski knjižnici že preko 
2000 knjig, rokopisov, kar je več kot tedanji mnogo večji samostani daleč naokoli. Ustvarjali so jih skromni 
menihi z mojstrsko roko in z mirom v duši... 
Kmalu nas bo pozdravila reka Dravinja, nad njo pa ljubka vasica KRIŽEČA VAS, ki je v zadnjih 15 letih prejela 
vrsto lokalnih, slovenskih in evropskih priznanj za urejenost in za ohranjanje etnološko-kulturne dediščine, kar 
bomo spoznali skozi vodeni ogled vasi. Sledi okusno KOSILO, pripravljeno z ljubeznijo. 
 

 
 

V sosednji vasi se nahaja UČNI CENTER ZA SAMOOSKRBO, mednarodno priznana učilnica v naravi, 
razdeljena na pet vsebinskih enot. Sprejela nas bo avtorica Učnega centra in vrhunska strokovnjakinja PROF. 
DDR. ANA VOVK. Z njenim odličnim vodenjem bomo doživeli dve zelo poučni uri samooskrbe, poglobili znanje 
o uspešni pridelavi na različnih rastiščih, površinah in gredah (greda za 365 dni, greda na ključ, gomilasta, 
spiralasta, dvignjena, rastoča, visoka, topla greda…), spoznali vsestransko uporabnost zemljanke idr. Veliko 
bomo izvedeli o zdravju prsti kot temelju za rodnost zemlje, o vodi, zdravju rastlin, koristnosti žuželk ter 
shranjevanju pridelkov. Lahko bomo spraševali, kar nas zanima o pridelavi zdrave hrane. Navdušila nas bo 
znanstvenica, ki kljub dvema doktoratoma še vedno najraje dela na zemlji in z zemljo. Pravi, da je Narava 
njena največja učiteljica.    
Na vznožju severne strani Boča ležijo STUDENICE s starodavno mistiko ženskega samostana, delujočega od 
1237 do 1948. Samostanski kompleks Studenice predstavlja najdragocenejši spomenik romanike na 
Slovenskem in pripoveduje o pogumu ženske v trdih moških časih srednjega veka. Nastanek in ime kraja sta 
povezana z obiljem vode. Samostansko območje je prežeto z zdravilno energijo, ki ji botrujejo tudi zdravilni 
vrelci v okolici.  

 
Odhod avtobusa:                                       

7.00 – Šentlovrenc (Gasilni dom) 
7.05 – AP Velika Loka (Kmetijska zadruga) 
7.10 – AP Štefan 
7.15 – CIK Trebnje  
7.25 – AP Mercator Center Trebnje  
7.35 – AP Mirna 
7.40 – AP Šentrupert 
7.50 – AP Mokronog  
7.55 – AP Tržišče 
 

Cena: 40,00 za minimalno 30 udeležencev 
Cena vključuje: avtobusni prevoz, vodene oglede:  
Žička kartuzija, Križeča vas, Učni center in 
Samostan Studenice, kosilo, nezgodno zavarovanje, 
DDV. 
 
Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 5€ dražja, 
v kolikor je še prostor na avtobusu. 
Malica iz popotne malhe.  
 
Prijava je mogoča do petka, 12. 4. 2019. 

Dodatne informacije: CIK Trebnje, Tanja Vrčkovnik, 07/ 34 82 108, tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si 


