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2-dnevni PROGRAM:  

DRUŽINSKE POČITNICE V KOZJANSKEM RAJU 

            Prevorje    Kozjanski cvetoči travniki           

      

Tam, kjer en hrib lovi drugega in se spogleduje z naslednjim, tam, kjer tišino motijo samo metulji in 

čebele in kjer pesem ptic ni preglasil nihče, tam leži Prevorje; k cerkvici sv. Ane na hribu, ozaljšane z  

baročnimi freskami in obdane z zdravilnimi energetskimi točkami, privit zaselek toplih domačij, 

športnega parka in šole – razpoznavne po astronomskem observatoriju z odprtim pogledom na južno 

nebo. V njem so svoj Kozjanski raj že odkrili otroci v taborski skupini Guzajeve poletne 

pustolovščine, zdaj ga lahko odkrivate tudi vi…, kozjanskega Robina Hooda, ki je jemal bogatim in 

dajal revnim ter napletal kar najbolj čudne zgodbe 

 

SOBOTA – prihod na Prevorje in raziskovanje kraja: 
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- voden ogled Anine cerkve in Guzajevega groba ter drugih zanimivosti Prevorja 

- dvourna ježa konj 

- domače kosilo v Žegru 

- popoldne se lahko sprehodite  po Guzajevi pohodni poti (zanjo potrebujete tri ure);  

pot pa pelje po slikoviti  pokrajini, mimo polj in čez travnike, ob potoku, mimo mlina, 

 kužnega znamenja, stare  kovačije in predvsem vodi do prijaznih in srčnih ljudi. 

 

                      Guzajevo pohodno pot spremljajo informacijske table: 

    
 

Zeleni travniki          ježa konj    Stari mlin ob Guzajevi poti 

  
 

- večerja in prenočišče (apartma) v Termah Olimiav Podčetrtku ali na Kozjanski domačiji vDobju 

 

  
   

- Možno nočno opazovanje zvezd na Prevorju (astronomski observatorij) 
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NEDELJA – po zajtrku kopanje v  bazenih Aqualune v Podčetrtku 

- Kosilo v Termah Olimia 

- Po kosilu ogled Olimja (minoritski samostan, čokoladnica Syncerus) 

- Ogled koče pri čarovnici 

- Odhod proti domu 

 

Minoritski samostan Olimje   Čokoladni butik Syncerus   Jelenov greben 

   
 

Ali  –  po zajtrku ogled Kozjanske domačije in starih pripomočkov za delo na kmetiji 
- Domače kmečko kosilo na Kozjanski domačiji  
- Ogled gradu Planina pri Sevnici 
- Odhod proti domu 

 
                                Na Kozjanski domačiji 

   
 

Program se prilagaja željam strank. Glede na spremembo vsebine se spreminja tudi cena. 

 

Cena se oblikuje glede na izbrane aktivnosti in število oseb.  

 

Za prilagojeno ponudbo nam pišite na: info@kozjansko.si ali  

nas pokličite na 041 763 031.  

 

Več na: www.kozjansko.si 
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