Spoznajmo Slovenske gorice
PROGRAM 1:
Z avtobusne postaje v Lenartu se bomo ob 7.30 uri podali proti Sv. Trojici, kjer si bomo na posestvu Olge in Liama
Šebineka ogledali ekološko pridelavo industrijske konoplje, ki jo predelujejo v izdelke funkcionalne prehrane in
prehranskih dodatkov. Na kmetiji veliko vlagajo v raziskave in so zagotovo kompetenten sogovornik za vsa vaša
vprašanja na tem področju.

Samo streljaj stran se v idilični dolini v zaselku Trotkova nahaja polžja farma družine Fras, ki jo bolj poznamo po

regeneracijski kremi iz polžje sline Noela. Razkrili nam bodo njihovo zanimivo zgodbo ter nam predstavili nekaj
posebnosti iz njihove panoge in njihove izdelke

Sledila bo polurna vožnja proti občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah, kjer se bomo ustavili pri sadjarski družini
Toš. Kmetija predstavlja zgleden in uspešen primer vodenja mlajše generacije, tradicionalno pa se ukvarjajo s
pridelavo jabolk. V zadnjem časa sta se mlada gospodarja usmerila tudi v pridelavo jagod in lubenic.

V Drbetincih bomo naredili postanek za kosilo na Turistični kmetiji ‚Pri kapeli‘, kjer se poleg tradicionalne
gostinske dejavnosti ukvarjajo tudi s pridelavo jabolk in vina. Poleg klasičnih gurmanskih dobrotah slovijo
predvsem po odlični gobovi juhi mame Mojce, ki je hkrati tudi predsednica Vinogradniško-sadjarskega društva
Vitomarci. Za pijačo in kavo velja doplačilo. Ob prijavi navedite, če želite vegetarijanski oz. veganski meni.

Po dobrem okrepčilu bo sledil premik v Jakobski Dol, kjer se bomo ustavili na Ekološki kmetiji Šumenjak. Na 14 ha
veliki kmetiji se poleg prevladujočega vinogradništva ukvarjajo še s čebelarstvom, žganjekuho in rejo krav dojilj.
Prepoznavni so tudi v tujini, saj dajejo poudarek kvaliteti in prepoznavnosti lastne blagovne znamke, pri njih pa
bomo poskusili macerirano belo vino ekološke pridelave.

Zadnja postaja strokovne ekskurzije bo vinogradniško posestvo Kraner-Plateis, kjer bomo popotovanje sklenili z
degustacijo vrhunskih vin. Gospodarica Martina je tudi predsednica Turistično - vinogradniškega društva Jakob, ki
je znano po organizaciji različnih vinskih dogodkov, predstavila pa nam bo tudi ostale njihove dejavnosti.

Prihod v Lenart je načrtovan med 18. in 18.30 uro.
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Spoznajmo Slovenske gorice
PROGRAM 2:
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.
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Spoznajmo Slovenske gorice
PROGRAM 3:
Z avtobusne postaje v Lenartu se bomo okoli 7.30 uri z lokalnim turističnim vodnikom podali na pot.

Najprej se bomo ustavili v naselju Spodnji Jakobski dol, kjer stoji mlin na veter. Vogrinov mlin na veter je
nadomestilo treh na tem območju v preteklosti delujočih mlinov. Izdelal ga je g. Vogrin po lastni zamisli s pomočjo
domačih izvajalcev. Lastnik bo predstavil zgodovino in delovanje mlina ter nas pogostil z domačim kruhom.

Sledi vožnja proti Jurovskemu dolu, ki je središče občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Tukaj si bom ogledali
župnijsko cerkev Sv. Jurija, Slomškov dom in vaško jedro.

Že nekoliko utrujeni se bomo pri Lenartu v Žerjavcih ustavili na kosilu (s sladico in kavo) pri Bunderlovih, na
izletniški kmetiji. Tu se bomo okrepčali s slovenjegoriškimi dobrotami in žlahtno vinsko kapljico.

Tako okrepčani bomo pot nadaljevali proti Benediktu. Tukaj bo naš naslednji postanek z ogledom benediških
slatinskih vrelcev. Tu se nahajajo tri vrtine, ki so poimenovane po treh lepih ženskah: Helena, Pavla in Ana. Nad
Pavlo je zgrajen nadstrešek, kjer je prijetno posedeti in popiti kozarček mineralne vode.

Po manjši osvežitvi sledi krajši sprehod do cerkve Sv. Treh Kraljev. To je najveličastnejša poznogotska cerkev v
Osrednjih Slovenskih goricah. Začetek gradnje sega v prvo polovico 16. stoletja. Posebna dragocenost cerkve je
njena notranja oprema, predvsem oltarji.
Končni cilj našega druženja bo degustacija vina z narezkom pri Breznikovih v Komarnici (Cerkvenjak). Pokusili
bomo nekaj vzorcev vina iz raznovrstne palete kakovostnih vin Podravske vinorodne dežele. V prijetnem
ambientu, ob dobri kapljici in prijazni postrežbi bomo poskusili tudi domače mesne izdelke in kruh. Druženje bo
trajalo do poznega popoldneva

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
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.

