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Slovenska obala 
Strokovna ekskurzija, 09.05.2022 

 

 
Člane sekcije za gostinstvo in turizem pri OOZ Novo mesto VABIMO na 

strokovno-izobraževalni dogodek za podjetnike v gostinstvu in turizmu: 

 
Program: 

Jutranji odhod iz Novega mesta (07:00 – 07:30) in vožnja proti Šmarjam pri Kopru. Obisk na 

slovenski obali bomo začeli pri priznanem oljkarju (10:00) in poizkusili odlična oljčna olja.  

Predviden obisk in degustacija: Oljčna olja Morgan, Šmarje pri Kopru 

Vključeno:  

- ogled oljčnika 

- degustacija olj in olj z okusi, liker 

 

 

Št.: 50/2022 
Novo mesto, 25. april 2022 
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Ob 11:30 bomo pot nadaljevali mimo vinarstva Rojac oziroma do objekta in vinske kleti, kjer so 

snemali serijo Usodno vino. Po krajšem postanku bomo nadaljevali pot do Vinske kleti Koper, Hiše 

refoška, na degustacijo. 

Predviden ogled ob 12:00: Vinska klet Koper 

Vključen (paket Capris Premium):  

- voden ogled kleti 

- 3 vzorci vina (2 x vrhunsko vino, 1 x posebno vino) 

- narezek (pršut, sir) in kruh 

 

Ob približno 13:30 se bomo odpeljali do trgovinice Žigante Tartufi, kjer bo čas za krajši nakup 

izdelkov v specializirani prodajalni in osvežitev s kavo/rogljičkom v bližnjem bifeju (ni vključeno v 

ceno). 

 

Ob 14:30 bomo pot nadaljevali do Vinske Fontane v Marezigah, s krajšim postankom in degustacijo 

na zunanjem prostoru. 

 

Vključeno: 

- 3 x kovanec za degustacijo 

 

Ob 16:00 bomo pot nadaljevali do bližnje turistične kmetije, kjer bo sledilo pozno kosilo ob 16:30 (do 

predvidoma 18:30). 

Predvidena večerja: Turistična kmetija Bordon, Dekani 

 

Meni:  

- dobrodošlica - kunčja pašteta 

- hladna predjed: mali domači narezek  

- glavna jed: mariniran ombolo, krompir v pečici, sezonska zelenjava 

- sladica 

 

Pijača ni vključena! 

 

Povratek v Novo mesto okoli 21. ure. 
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Program vključuje: 

• Vodnika 

• Ogled oljčnika in degustacija oljčnih olj 

• Vinska degustacija v Vina Koper (ogled kleti, degustacija 3 vzorcev vina, narezek) 

• Obisk Vinske fontane v Marezigah (3 kovanci za degustacijo na osebo) 

• Večerja na turistični kmetiji (3 hodni meni, pijača ni vključena) 

• organizacijo in izvedbo izleta 

 

 

Udeležba in prijave:  

Člani sekcije za gostinstvo in turizem prispevate 60 EUR/osebo, razliko v ceni programa in prevoz 

krije zbornica iz sredstev sekcije. Z vami pa se ekskurzije lahko udeleži še ena oseba/družinski član 

ali zaposleni, ki prispeva polno ceno izleta.  

 

Cena: 

96€ pri minimalno 25 udeležencih 

98€ pri minimalno 20 udeležencih 

 

Račun za strokovno izobraževanje/ekskurzijo, ki lahko glasi na podjetje, boste prejeli po prijavi, ki jo 

sporočite na tel. 041 350 001 oz. (07) 33 71 580 ali pišite na mail: ksenija.klobucar@ozs.si, 

najkasneje do 5.maja 2022 oziroma do zasedbe prostih mest. 

 

 

 

Prisrčno vabljeni na strokovno-družabni dogodek na Obalo! 

 

 

 

Stane Pirkovič, 

predsednik sekcije za gostinstvo in turizem 

pri OOZ Novo mesto 
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