
ODPRTE KLETI BIZELJSKEGA ZA ORGANIZIRANE SKUPINE - NOVEMBER 2022 

Društvo vinogradnikov Bizeljsko v sodelovanju z občino Brežice organizira dneve odprtih kleti na Bizeljskem za 
zaključene skupine v času od 11.11.2022 do vključno 25.11.2022. V ta namen imamo organiziran brezplačni 

avtobusni prevoz udeležencev dogodkov za organizirane skupine na relaciji Brežice – Bizeljsko – Brežice. Torej, 
organizirano skupino počaka avtobus v Brežicah, na dogovorjenem mestu (to je železniška ali avtobusna postaja), 

od koder to skupino odpelje na izlet na Bizeljsko in po zaključenem izletu nazaj na izhodiščno mesto. Na Bizeljskem, 
je predviden obisk štirih lokacij, po dogovoru lahko tudi več. Pripravljene imamo različne pakete ponudb, lahko pa si 

pakete sestavite tudi sami. 

Hiša pesmi in vina Sagmeister, Orešje na Bizeljskem 76, Bizeljsko, kontakt 041 524-217, 031 362-284,  
Ponudijo vam lahko degustacijo in nakup ekoloških vin, penin, ter olja in moke iz grozdnih pešk:  
Mirna vina: Majster beli, Majster rdeči, Beli Pinot, Rumeni Plavec, Rumeni Muškat, Modra Frankinja, Modri Pinot, 
Traminec – oranžno vino,  
Penine: Katarina, Ana-rose, Marco, Blaž, Michael (nudijo penine vse od brut nature do polsladke muškatne penine), 
Predikati: Ledeno vino, Suhi jagodni Izbor, 
Olje in moka iz grozdnih pešk (olje je poznano kot izreden vir antioksidantov in ima »anti age« učinek), 
Za detajle ponudbe se je potrebno s ponudnikom predhodno dogovoriti (količina vzorcev vin, cena). 
Okvirna cena 11-16 € 
Predvideno trajanje obiska 1,5 ure do 2 uri. Sprejmejo lahko do 40 oseb. 
Več o ponudbi lahko najdete na povezavi https://www.bizeljskowines.si/vinarji/hisa-pesmi-in-vina-sagmeister 
 
Vinski hram Berkovič, Orešje na Bizeljskem 80, Bizeljsko, kontakt 041 766-318, 
Ponudijo vam lahko degustacijo in nakup vin pridelanih iz ekološkega grozdja: Bizeljčan beli PTP, Bizeljčan rdeči PTP, 
Sivi pinot, Penina Anza, Penina Rosa, Chardonnay izbor 
Za detajle ponudbe se je potrebno s ponudnikom predhodno dogovoriti (količina vzorcev vin, cena). 
Okvirna cena 11-16 € 
Predvideno trajanje obiska 1,5 ure do 2 uri. Sprejmejo lahko do 40 oseb. 
Več o ponudbi lahko najdete na povezavi https://www.bizeljskowines.si/vinarji/vinski-hram-berkovic 
 
Vinogradništvo Lipej,  Pot na Žalce 11, Bizeljsko, kontakt 031 505-188, 
Ponudijo vam lahko pokušino in nakup vin: Zeleni silvanec, Rumeni Muškat, Bizeljčan beli PTP, Bizeljčan rdeči PTP, 
Modra Frankinja 
Za detajle ponudbe se je potrebno s ponudnikom predhodno dogovoriti (količina vzorcev vin, cena). 
Okvirna cena 10-13 € 
Predvideno trajanje obiska 1,5 ure do 2 uri. Sprejmejo lahko do 25 oseb. 
Več o ponudbi lahko najdete na povezavi https://www.bizeljskowines.si/vinarji/vinogradnistvo-lipej 
 
Kmetija Aleš Balon, Drenovec pri Bukovju 3, Bizeljsko, kontakt 031 245-238 
Ponudijo vam lahko degustacijo in nakup vin in ostalih proizvodov: Bizeljčan beli PTP, Bizeljčan rdeči PTP ter različna 
sortna vina: rumeni plavec, modra frankinja rose, rumeni muškat, rdeči kvartet. 
Po ekoloških načelih pridelujejo 100% bučno olje, sveži in mleti česen ter česnov čips, ajdovo moko in kašo ter 
ostala žita (pšenico, ječmen, piro). V ekološkem sadovnjaku imajo nešplje, slive in stare sorte jablan, iz katerih 
pridelujejo ekološki jabolčni sok. 
Za detajle ponudbe se je potrebno s ponudnikom predhodno dogovoriti (količina vzorcev vin, cena). 
Okvirna cena 10-13 € 
Predvideno trajanje obiska 1,5 ure do 2 uri. Sprejmejo lahko do 25 oseb. 
Več o ponudbi lahko najdete na povezavi: https://www.bizeljskowines.si/vinarji/kmetija-ales-balon 
 
Vinska klet in repnica Najger, Brezovica na Bizeljskem 32, Bizeljsko, kontakt 041 204-876 
Ponudijo vam lahko voden ogled repnice, ter degustacijo in nakup vin: Bizeljčan beli PTP, Bizeljčan rdeči PTP, 
Rumeni Muškat, Sivi Pinot, Laški Rizling, Modra Frankinja, domači narezek, sir, domači štrudelj 
Za detajle ponudbe se je potrebno s ponudnikom predhodno dogovoriti (količina vzorcev vin, cena). 
Okvirna cena   7-11 € 
Predvideno trajanje obiska 1 uro do 1,5 ure. Sprejmejo lahko do 50 oseb. 
Več o ponudbi lahko najdete na povezavi: https://www.turisticnekmetije.si/kmetija/repnica-najger 
 



Slomškova spominska soba, Hribček 6, Bizeljsko, kontakt 041 771-935  
Voden ogled farne cerkve Sv. Lovrenca na Bizeljskem, v kateri se nahajajo tudi relikvije blaženega Antona Martina 
Slomška, ogled Slomškove spominske sobe, ter pokušina vin na hribčku, kjer je Anton Martin Slomšek napisal 
znamenito »En hribček bom kupil..:« 
Za detajle ponudbe se je potrebno s ponudnikom predhodno dogovoriti (količina vzorcev vin, cena). 
Okvirna cena 7-9 € 
Predvideno trajanje obiska 1 do 1,5 ure. Sprejmejo lahko do 50 oseb. 
Več o ponudbi lahko najdete na povezavi: https://www.gremoven.com/bizeljsko/ 
 
Penina Istenič, Stara vas – Bizeljsko 7, Bizeljsko, kontakt 041 611-157 
Ponudijo vam lahko voden ogled kleti, kjer pridelujejo penine z vrenjem v steklenici, vse od leta 1968. Prav tako 
vam ponudijo degustacijo in nakup široke palete vin ter ostalih proizvodov, ki jih pridelujejo. 
Za detajle ponudbe se je potrebno s ponudnikom predhodno dogovoriti (količina vzorcev vin, cena). 
Okvirna cena 11-16 € 
Predvideno trajanje obiska 1 do 1,5 ure. Sprejmejo lahko do 50 oseb. 
Več o ponudbi lahko najdete na povezavi: https://www.istenic.si/sl/ 
 
Vina Kelher, Bošt 4, Bizeljsko, kontakt, 041 280-383 
Ponudijo vam lahko pokušino in nakup vin: Bizeljčan beli PTP, Bizeljčan rdeči PTP, Rumeni Muškat, Beli Pinot, Laški 
Rizling, Modra Frankinja, Penine, Predikatna vina 
Za detajle ponudbe se je potrebno s ponudnikom predhodno dogovoriti (količina vzorcev vin, cena). 
Okvirna cena   11 € 
Predvideno trajanje obiska 1,5 ure do 2 uri. Sprejmejo lahko do 50 oseb. 
 
Vina Zagmajster Ivan, Gradišče 45, Bizeljsko, kontakt 031 838-868 
Ponudijo vam lahko pokušino in nakup vin: Bizeljčan beli PTP, Bizeljčan rdeči PTP, Rumeni Plavec, Laški Rizling, 
Modra Frankinja,  
Za detajle ponudbe se je potrebno s ponudnikom predhodno dogovoriti (količina vzorcev vin, cena). 
Okvirna cena   11 € 
Predvideno trajanje obiska 1 do 1,5 ure. Sprejmejo lahko do 25 oseb. 
 
Vinska klet Pinterič, Bizeljska cesta 115, Bizeljsko, kontakt 041 520-481 
Ponudijo vam lahko pokušino in nakup vin: Bizeljčan beli PTP, Bizeljčan rdeči PTP, Rumeni Plavec, Laški Rizling, 
Modra Frankinja, Penine 
Za detajle ponudbe se je potrebno s ponudnikom predhodno dogovoriti (količina vzorcev vin, cena). 
Okvirna cena   11-13 € 
Predvideno trajanje obiska 1 do 1,5 ure. Sprejmejo lahko do 50 oseb. 
Več o ponudbi lahko najdete na povezavi: http://www.kletpinteric.si/ 
 
Klet Prinela, Bizeljska cesta 69, Bizeljsko, kontakt 031 333-523 
Ponudijo vam lahko pokušino in nakup vin: Bizeljsko belo, Bizeljsko rdeče, Modra Frankinja, Sivi Pinot, Rumeni 
Muškat, Sauvignon, vina Barique, 
Za detajle ponudbe se je potrebno s ponudnikom predhodno dogovoriti (količina vzorcev vin, cena). 
Cena   11  € 
Predvideno trajanje obiska 1 do 1,5 ure. Sprejmejo lahko do 50 oseb. 
Več o ponudbi lahko najdete na povezavi: http://www.bizeljsko.si/klet-prinela/ 
 
Repnica Kelher, Brezovica na Bizeljskem 31, Bizeljsko, kontakt 031 590-380 
Ponudijo vam lahko pokušino in nakup vin: Mešano belo, Mešano rdeče, Modra Frankinja, Rumeni Muškat, 
Sauvignon, Kerner,  
Ogled domačih ribnikov, jelenov v obori, ter voden ogled repnice. 
Za detajle ponudbe se je potrebno s ponudnikom predhodno dogovoriti. 
Cena   11  € 
Predvideno trajanje obiska 1 do 1,5 ure. Sprejmejo lahko do 50 oseb. 
 
 



PONUDBA PAKETOV 
 
 
1. 

Hiša pesmi in vina Sagmeister (13€) 
Vina Zagmajster Ivan (11€) 
Kosilo Gostilna Kocjan (15€) 
Vinska klet in repnica Najger (7€) 

Program paketa: 
Izlet se prične v Hiši pesmi in vina Sagmeister v Orešju na Bizeljskem, kjer vas domači popeljejo skozi ekološka mirna 
vina, ter hišne penine, olje grozdnih pešk in ostale dobrote, ki jih pridelujejo na kmetiji. Družina v kateri je doma 
pesem in vino, vam opiše ekološko pridelavo grozdja vina, olja iz grozdnih pešk in moke, v idilični vasici Orešje in 
okusili boste ujete sončne žarke v sleherni kapljici vinca. Če je družba prava, domači tudi zapojejo, pa tudi zaigrajo. 
Degustacija in predstavitev traja približno 1 uro in pol. Proti zaključku obiska prve destinacije vas pričaka že drugi 
gostitelj Ivan Zagmajster, ki vas popelje v Gradišče, v svojo vinsko klet. Tukaj vam gospodar Ivan ponudi izvrstna 
vina iz svoje kleti, od koder boste lahko tudi uživali v razgledu po čudovitih bizeljskih gričih. Po zaključeni pokušini 
vas avtobus odpelje v Gostilni Kocjan, v Staro vas, kjer vas čaka kosilo. Po kosilu se z avtobusom odpeljete še na 
zadnjo destinacijo izleta za ta dan in sicer v Vinsko klet in repnico Najger, kjer vam domači pričarajo lepote 
podzemnega sveta, ki jih je ustvarila človeška roka in narava. Ob predstavitvi vas postrežejo z domačimi dobrotami. 
Po končani predstavitvi in degustaciji, vas avtobus odpelje na izhodiščno lokacijo. 
Pri vsakem ponudniku je možen tudi nakup dobrin za domov. 
Plačilo se opravi pri vsakem ponudniku posebej. 
Koordinator oz. kontaktna oseba za omenjeni paket (št. 1)  je Blaž (031 362-284) s katerim se organizator skupine 
dogovarja vse podrobnosti. 
 
 
2.    

Vinski hram Berkovič (11€) 
Vina Kelher (11€) 
Slomškova spominska soba (9€) 
Pozno kosilo Gostilna Kocjan (15€) 

Program paketa: 
Izlet se bo začel v idilični vasici Orešje v Vinskem hramu Berkovič, ki je najstarejši vinski hram daleč naokoli, saj letos 
obeležuje že častitljivih 300 let. Gospodar vam bo ponudil vina pridelana iz ekološkega grozdja v osrčju njihovih 
vinogradov. Po približno uro in pol trajajoči degustaciji vas tu pričaka drugi gostitelj, ki vas popelje v klet Vina 
Kelher. Tu vas domači razvajajo v kleti obdani z vinogradi z raznovrstnimi vini, s posebnim poudarkom na različna 
vina iz sorte Rumeni Plavec, ob prečudovitem pogledu na bližnjo pokrajino. Od Kelherjevih vas avtobus odpelje do 
farne cerkve na Bizeljskem, kjer vas že pričaka domači župnik in vam razkaže cerkev v kateri je služboval tudi blaženi 
Anton Martin Slomšek in so tukaj tudi njegove relikvije. Ogledali si boste tudi Slomškovo sobo, ter v kleti poskusili 
rujna vina, iz župnijskega vinograda. Po zaključenem ogledu na Hribčku se boste odpravili v Gostilno Kocjan kjer vas 
že čaka pozno kosilo. Po končanem kosilu, vas avtobus odpelje na izhodiščno lokacijo. 
Pri vsakem ponudniku je možen tudi nakup dobrin za domov. 
Plačilo se opravi pri vsakem ponudniku posebej. 
Koordinator oz. kontaktna oseba za omenjeni paket (št. 2)  je Andrej  (041 766-318) s katerim se organizator 
skupine dogovarja vse podrobnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  
 Penina Istenič since 1968 (12) 
 Kmetija Aleš Balon (11) 
 Vinogradništvo Lipej (11) 
 Kosilo Gostilna Kocjan (15€) 
Program paketa: 
Izlet se začne v Stari vasi na Bizeljskem, kjer se boste najprej ustavili v kleti Penin Istenič. Tukaj vam bodo pokazali 
proizvodnjo penin od grozdja do mehurčkov, ter predstavili celostno hišno ponudbo (pridelujejo tudi žgane pijače 
ter balzamični kis). V degustacijski sobi boste njihove penine tudi poskusili. Proti koncu degustacije vas bo tu 
pričakal naslednji gostitelj Aleš, ki vas popelje na svojo domačijo, streljaj od centra Bizeljskega. Aleš vam razkaže 
svojo domačijo, opiše postopek ekološkega poljedelstva ter ponudi domača vina in druge dobrote (bučno olje, 
česen, sadje). Ko se bo pokušina bližala koncu, vas pride iskat naslednji gostitelj, ki vas odpelje le nekoliko stran od 
tukaj. Le nekaj sto metrov od centra Bizeljskega, vas na rahlem gričku sprejmejo Lipejevi. Pogostijo vas z domačimi 
vini, ter predstavijo ponudbo njihove vinske kleti, če pa je prava družba pa sin Aljaž tudi zaigra. Po končani pokušini 
vas avtobus odpelje na pozno kosilo v Gostilno Kocjan, od tu pa vas po kosilu odpelje na izhodiščno lokacijo. 
Pri vsakem ponudniku je možen tudi nakup dobrin za domov. 
Plačilo se opravi pri vsakem ponudniku posebej. 
Koordinator oz. kontaktna oseba za omenjeni paket (št. 3)  je Aleš  (031 245-238) s katerim se organizator skupine 
dogovarja vse podrobnosti. 
 
4.  
 Vinska klet Pinterič (11€) 
 Repnica Kelher (9€) 
 Kosilo Gostilna Kocjan (15€) 
 Klet Prinela (11€) 
Program paketa: 
Izlet se prične na Bizeljskem ob glavni cesti Brežice – Bistrica ob Sotli v vinski Kleti Pinterič, kjer vam domači 
ponudijo mirna vina in penine v lepem kletnem ambientu. Po približno uri in pol, vas tu pričaka naslednji gostitelj, ki 
vas popelje v Brezovico na Bizeljskem v repnico Kelher. Tu vam ob vodenem ogledu repnice ponudi domača vina in 
ostale dobrote, prav tako pa vas popelje do bližnje obore z jeleni, ali pa do hišnega ribnika. Po končanem obisku vas 
avtobus odpelje v Gostilno Kocjan na Kosilo, po kosilu pa se odpeljete še v center Bizeljskega v vinsko klet Prinela. 
Tukaj vam domači ponudijo degustacijo različnih mirnih vin iz domače kleti. Po končanem obisku kleti Prinela, vas 
avtobus odpelje na izhodiščno lokacijo. 
Pri vsakem ponudniku je možen tudi nakup dobrin za domov. 
Plačilo se opravi pri vsakem ponudniku posebej. 
Koordinator oz. kontaktna oseba za omenjeni paket (št. 4)  je Simon (041 520-481) s katerim se organizator skupine 
dogovarja vse podrobnosti. 
 
Zgoraj navedeni paketi so okvirni, lahko pa si sestavite tudi pakete po svoji zamisli, vendar je to potrebno 
predhodno s koordinatorji uskladiti. Prav tako se v primeru zasedenosti ali odsotnosti posameznega ponudnika 
prilagodi paket, oziroma nadomesti ponudnik iz drugega paketa. 
 
Po predhodnem dogovoru je možno tudi catering kosilo. 
 
Brezplačni prevoz bo organiziran do porabe sredstev iz naslova turistične promocije vinogradniških društev v 
občini Brežice, namenjenih društvu vinogradnikov Bizeljsko v letu 2022. 
 
Želimo vam obilo lepih trenutkov na Bizeljskem tako tokrat, kot tudi v prihodnje.  
Obiščite nas, ne bo vam žal. 
Vabljeni. 
 
Za dodatne informacije sem vam na voljo tudi na tel. Št. 031 362 284  
Blaž Zagmajster 
Predsednik društva vinogradnikov Bizeljsko 
 
 


