IZLET

Enodnevni izlet v Lonjnsko polje v sredo dne 29.06.2022, odhod ob 06.00 uri iz Celja, ob 06.25 uri iz Šmarja pri Jelšah, ob
Rogaška Slatina AP ob 07.00 uri.
Objekt Vlada BISTRIČKOG

Objekt Vlada BISTRIČKOG

Muzika – poje lastnik

Notranjost

Domači sir na prodajo

2.
Domači med na prodajo

Izgled objekta spredaj

Čreda konj na paši

Lonjsko polje

Staro nasilje na Lonjskem polju

Mlade štorklje v gnezdu

Po obilnem zajtrku si lahko ogledate utrdbo SISAK in Muzej ali s traktorom v Lonjsko polje na ogled
živali.

BITKA S TURKI PRI SISKU 1593

Obleganje Siska se je začelo z utrjevanjem položajev osmanske vojske, ki je štela približno 12000 mož, na
desnem bregu Kolpe 15. junija 1593. Glavnina krščanske vojske se je potem, ko utrdba ni mogla več dolgo
zdržati pritiskov osmanske vojske, pomaknila proti Sisku. Hasan paša se je zato z večino svoje vojske
prestavil na levi breg Kolpe.
Dne 22. junija, na dan sv. Ahaca, se je začela odločilna bitka. Po začetnem neuspešnem napadu sil
Tomaža Erdõdyja je Andrej Turjaški s svojimi in štajerskimi strelci zaustavil osmanski protinapad in jih
potisnil proti Kolpi. Hkrati so s pomočjo posadke v utrdbi zavzeli majhen most čez reko Kolpo ter tako
presekali pot osmanski vojski pri njenem umiku. Osmanom tako ni preostalo drugega kot da poskušajo
preplavati reko. Večina jih je pri tem utonila, med drugim tudi njihov poveljnik Hasan paša Predojević.
Ostanek osmanske vojske se je razbežal po pokrajini in za sabo pustil veliko količino orožja in hrane, ki so
si ga pripravili za obleganje.
Izlet pripravlja UO DU Rogaška Slatina skupaj z PVDSCO odbor Rogaška Slatina -Rogatec.
Ob prihodu bomo imeli zajtrk oz. malico, nato se odpeljemo v Sisak na ogled kraja bitke, potem se
vrnemo na kosilo, po kosilu je zabava in muzika. Če bo interes pa gremo z traktorji v Lonjsko polje na
ogled, če bo kaj živali.
Proti večeru pa vrnitev proti domu, kamor prispemo v poznih večernih urah. Vožnje v eno smer iz Celja je
cca 2,5 ure.
Cena tega izleta je 60,00 € po osebi in zajema celotni program, hrano in pijačo in prevoz..Za izvedbo izleta
po tej ceni je potrebno najmanj 40 oseb.
Prijave sprejemam na telefonsko številko 041-725-050 ali na moj E-naslov smid.tone1@gmail.com .
Prijave se sprejemajo do popolnitve avtobusa. Zaradi lažjega poslovanja lahko vplačate na sedežu DU
Rogaška Slatina v sredo ali petek Broni MARKOVINOVIČ ali nakažite denar na moj TRR. Anton ŠMID,
Sp. Negonje 24, 3250 Rogaška Slatina TRR SI56-0400-1003-5273-457. do 24.06.2022.
Rogaška Slatina, dne 12.06.2022

Anton ŠMID

