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Pohod ob Martinovem po poteh
Soseske zidanice Drašiči

Kdaj: v sredo, 14. novembra 2018.
Kako: s posebnim avtobusom ob 6.30 iz Mokronoga, skozi Šentrupert, Mirno in izpred CIK-a
Trebnje ob 7. uri.
Opis poti:
Bela krajina še posebej zablesti v jesenskih barvah, ko se napolnijo belokranjske kašče in
vinski hrami. Tamkajšnji vinarji pridelujejo vina, ki zadovoljijo še tako zahtevnega pivca, okusna
domača hrana in gostoljubnost pa popotnike prepričajo, da se vračajo znova in znova. Soseska
zidanica pomeni povezovanje vaščanov v posebni vaški skupnosti. Obstajale naj bi že od 17.
stoletja naprej. Največji razcvet je bil do pojava trtne uši med leti 1880 in 1890, potem so
začele množično izginjati. Posamezne soseske zidanice so sicer delovale še celo po drugi
svetovni vojni, ko so zamrle vse, razen te v Drašičih in na Božakovem, ki edini delujeta še
danes. Bistvo soseske zidanice je bila izposoja vina njenim članom med letom, ko je
marsikomu lastnega vina že zmanjkalo. Ves dolg je šekutar beležil na rovaš (lesene paličice
za zarezovanje vinskega dolga). Ob prihodnji trgatvi je moral dolžnik poravnati svoj dolg v
poldrugi količini mošta. Obresti so bile torej 50 %.
Pot nas bo vodila od Soseske zidanice Drašiči do svetovno znanega vinarja in prve slovenske
vinske kraljice. Lahko se bomo osvežili ob naravnem Vidošičkem zdencu in si ogledali med
vinogradi ujeto cerkvico sv. Ane. Obiskali bomo tudi muzej, ki obsega predstavitev zgodovine
in način delovanja Soseske, pokušino soseskega vina, ogled stalne razstave slik s slikarskih
kolonij,ogled cerkve sv. Petra. Povratek v Trebnje bo predvidoma do 17. ure.

Predvideni čas hoje: 3 do 4 ure
Oprema: volja do hoje, obleka primerna vremenu, dobra obutev, pohodne palice,
malo hrane in pijače v nahrbtniku, rezervno perilo in obutev.
Cena: 15 €
Prijave: v pisarni CIK-a do ponedeljka, 12. novembra 2018
Dodatne informacije: tajništvo CIK-a 07 34 82 100 ali: Ivica 041 883 823 ali
hočevar.martin@gmail.com
Opomba: V primeru posebnih razmer si pridržujemo pravico do delne spremembe
programa.
Hodimo za lastno zdravje in zadovoljstvo ter na lastno odgovornost. Hoja naj bo užitek !

