
Spoznajmo Slovenske gorice

Običajni odhod iz Lenarta v spremstvu lokalnega vodnika je okoli 7.30 zjutraj.

Najprej se bomo podali proti Voličini in naselju Zavrh, ki se je razvilo na slemenu nad Pesniško dolino. Sredi naselja se

bohoti Stupičeva vila, v kateri je nekajkrat počitnikoval general Rudolf Maister. V spomin Generalu Maistru in njegovim

borcem je urejena razstava oz. spominska soba. Generalu je posvečen tudi 17 m visok razgledni stolp, s katerega je

moč opazovati lepote Slovenskih goric. Pogled pa nam ob lepem vremenu seže vse do Pohorja, Boča in Donačke gore.

Naš naslednji postanek bo v naselju Vitomarci. Tam si bomo ogledali Hrgovo domačijo, ki stoji na vrhu slemenskega

razloženega naselja Vitomarci in predstavlja tip stegnjenega panonskega doma iz začetka 19. stoletja. Za tem bomo

vstopili v muzejsko interaktivno učilnico, kjer bomo »pobegnili v šolo skozi čas«. Spoznali bomo razvoj šolstva na

območju občine Sv. Andraž s pomočjo predstavitvenega filmčka, učbenika ter razstave šolskih pripomočkov skozi čas.

Pot nas bo vodila na Sv. Ano - Dražen Vrh, kjer si bomo ogledali Domačijo Kapl. Na domačiji Kapl pri Sveti Ani vam

ponujajo pobeg v preteklost, detox in sprostitev v neokrnjeni naravi Slovenskih goric. Njihova značilnost je 170 let stara

lesena hiša (cimprača), ki je bila restavrirana pod strokovnim nadzorom ZVKD Maribor, v restavriranem pohištvu izpred

100 let (postelje, omare, mize, stoli) in zbirki orodja in drugih predmetov iz preteklega življenja na kmetiji, ki jo je uredil

Pokrajinski muzej Maribor.

Na Sv. Ani si bomo ogledali še župnijsko cerkev Sv. Ane v Slovenskih goricah. Med krajema Spodnjo in Zgornjo Ščavnico

so na hribu nad dolino istoimenske reke 1654. leta zgradili leseno kapelo, med leti 1693 in 1705 pa sedanjo župnijsko

cerkev Sv. Ane, ki je bila v 19. stoletju dvakrat obnovljena. V cerkveni opremi so trije oltarji, glavni oltar je delo

mariborskega kiparja Jožeta Holzingerja iz leta 1794. V stranski kapeli so freske mariborskega klasicističnega slikarja Jožefa

Reitterja iz prve polovice 19. stoletja. Blizu cerkve stoji kužno znamenje z letnico 1647.

Že rahlo utrujeni si bomo privoščili pozno kosilo v gostilni Eder na Sveti Ani, na enem izmed mnogih hribčkov Slovenskih

goric. V gostilni z dolgoletno tradicijo vas bodo kulinarično razvajali in gostoljubno postregli.

Naše druženje se bo nadaljevalo v pozno popoldne. Takrat bomo polni novih in prijetnih doživetij iz prijaznih Slovenskih

goric, krenili proti domu.

Prihod v Lenart je načrtovan okoli 17. ure.

DODATNE INFORMACIJE
Telefon: 051 660 865 ali 041 346 593
E-pošta: rasg.si@gmail.com oz. info@lasovtar.si

PROGRAM 2:

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER
RASG d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230  Lenart v Slovenskih goricah

MŠ: 2333813; DŠ: SI89110528, TRR: 19100-0010160610 pri DBS d. d.


