
 

RASG d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230  Lenart v Slovenskih goricah 
MŠ: 2333813; DŠ: 89110528, TRR: 19100-0010160610 pri DBS d. d. 

Telefon: 059 128 773, GSM: 051 660 865, e-mail: rasg.si@gmail.com 

 
 

POTEPANJE PO  SLOVENSKIH GORICAH 
 

Program enodnevnega izleta: 

1. Odhod v jutranjih urah izpred dogovorjenega zbirnega mesta. Vožnja z  udobnim 
avtobusom do Maribora, kjer se skupini pridruži lokalni turistični vodnik. Pot 

nadaljujemo naprej proti Slovenskim goricam.   

2.  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. 

3. 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. 

 

 
 

4.  Že nekoliko utrujeni se bomo ustavili na kosilu v dobri gostilni. Tu se bomo okrepčali s 
slovenjegoriškimi dobrotami in žlahtno vinsko kapljico. 

 
5. Tako okrepčani bomo pot nadaljevali skozi Lenart v Slovenskih goricah in nato 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. 

6. 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.  

 

 
 

6. Naše potepanje po Osrednjih Slovenskih goricah bomo nadaljevali proti Cerkvenjaku in 
se ustavili v naselju Cogetinci, kjer si bomo ogledali Hauzerjevo zbirko čebelnjakov. 

Zbirka prikazuje zgodovino čebelarstva na območju Slovenskih goric in dediščino 
čebelarja Ivana Jurančiča, ki je v teh krajih deloval kot potujoči čebelarski učitelj.  

V  Čebelarstvu Hauzer je možnost pokušine in nakupa čebeljih pridelkov. 
 
 

 

 



 
 
 
 

7. Končni cilj našega druženja bo degustacija vina  pri priznanem vinogradniku. 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.  

 
8. Takrat se bomo polni  novih in prijetnih doživetij iz prijaznih Slovenskih goric, 

 krenili proti domu. 
 
 
CENA:  
V ceni vključeno: ogledi in vstopnine, kosilo, degustacija vina, narezek in vodenje. 

 
 

INFORMACIJE: 
RASG d.o.o. TIC, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart 

Tel: 059 128 773, 051 660 865 
E-pošta: rasg.si@gmail.com 
Splet: www.rasg.si/turizem 

 

 


