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Poročilo z izleta 

 
OGLED DVORCA TREBNIK IN KARTUZIJANSKEGA SAMOSTANA V ŽIČKI 

KARTUZIJI 
 
Spoštovane članice in člani Društva za KVČB lepo pozdravljeni, 
 
v soboto, 19. 6. 2010, smo se štiri članice Sekcije štajerske regije udeležile izleta v staro mestno jedro 
Slovenskih Konjic kjer smo si ogledale Dvorec Trebnik.  
 
Ob 10.45 uri smo v lastni režiji prispele do Dvorca Trebnik kjer nas je že pričakala dvorjanka, 
oblečena v tradicionalna grajska oblačila. Skupaj smo se odpravile v svet preteklosti, kjer smo članice 
spoznale razvoj dvorca skozi čas ter začutile utrip življenja na le-tem. V sklopu programa nam je 
dvorjanka predstavila tudi temo zdravega prehranjevanja in nam podala kar nekaj uporabnih 
nasvetov kako se pravilno prehranjevati in kako spremeniti stari način življenja. Dobre 
prehranjevalne navade po modernih metodologijah v kombinaciji s tradicionalno slovensko kulturo 
so pot, ki je koristna in priporočljiva za vsakdanje življenje je še dodala. Sledila je predstavitev 
posebnosti dvorca in zeliščnih izdelkov ter Zeliščne galerije v kateri smo kasneje članice imele 
možnost kupiti nekaj zelišč in ostalih zeliščnih izdelkov, pogovor pa je nanesel tudi o uporabi zelišč v 
vsakdanjem življenju. Ob koncu ogleda so nas v čajnici pričakali sveže pripravljen zeliščni in sadni čaj 
ter jabolčni krhlji oziroma tako imenovani jabolčni čips. 
 
Članice smo v sklopu ogleda Dvorca spoznale zanimiv svet zelišč in njihovo uporabo v vsakdanjem 
življenju. 
 

 
 



Po končanem ogledu smo se odpravile proti samemu mestnemu jedru kjer smo si privoščile domačo 
gobovo juho in ostale specialitete gostišča. 
 
Ker pa je bila ura komaj okoli 13.30 smo se odločile, da izleta še ne zaključimo in se tako odpravile še 
v nekaj kilometrov oddaljeno Žičko Kartuzijo, v kartuzijanski samostan v skriti dolini sv. Janeza 
Krstnika. Danes kartuzija velja za turistično in kulturno-zgodovinsko zanimivost, ki jo letno obišče 
okoli 20.000 obiskovalcev. Ob vhodu stoji Gastuž, najstarejša gostilna na Slovenskem (od leta 1467), 
ki v svoji zbirki hrani tudi srednjeveške kuharske recepte. Dolina sv. Janeza Krstnika z mogočno 
Žičko kartuzijo je skrivnostna nedokončana zgradba, ki s svojo spokojnostjo obiskovalcu omogoči 
umik pred civilizacijo. Tukaj smo dobile vsaka svoj avdio vodnik in se nato brezskrbno in polne 
pričakovanj odpravile med delno obnovljene razvaline, ki so nekdaj sprejemale kartuzijane, danes pa 
lahko srečamo tišino, oplemeniteno s ponudbo za današnjega človeka. Urco in pol smo tako 
preživele v objemu zgodovine, ujete v sedanji trenutek. 
 

 
 
Kljub temu, da se članice in člani Sekcije štajerske regije izleta niste udeležili v pričakovanem številu, 
smo izlet in ogled izpeljali. Naj se ob tej priložnosti zahvalim gospe Mihaeli z Dvorca Trebnik, ki je 
naredila izjemo in kljub majhnemu številu udeležencev, štirim članicam omogočila voden ogled. 
 
Izlet smo zaključile ob približno 16.00 uri in se pričele počasi vračati proti domu. 
 
Želim si, da bi se podobnih izletov članice in člani udeleževali v večjem številu ter na tak način 
naredili nekaj zase, si ob druženju izmenjali takšne in drugačne izkušnje ter nenazadnje obogatili naša 
že dosežena znanja. 
 
 
Želim vam lepo poletje, polno sonca in prijetnih trenutkov, 
 
 

vodja Sekcije štajerske regije 
 Petra Lasetzky 

 
 


