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Datum izleta: po želji skupine 

Število oseb: najmanj 30 oseb 

 
 

 

 1. Odhod v jutranjih urah iz dogovorjenega mesta in vožnja z avtobusom proti Osrednjim 

Slovenskim goricam v občino Cerkvenjak, kjer se bo skupini pridružil lokalni turistični 

vodnik. 

 

 2. Naš prvi postanek bo v naselju Čagona, pri Čebelarskem društvu Ivan 

Jurančič Cerkvenjak. Ogledali si bomo Čebelarski dom, društveni 

čebelnjak in opremo ter poskusili med in medene izdelke. Lokacija je na 

mirni legi na hribčku Kremberk v Čagoni. Od tu se ponuja čudovit 

razgled na Pesniško dolino in Osrednje Slovenske gorice v ospredju, ter 

Hrvaško Ivanjščico, Donačko goro, Boč, Pohorje, Kozjak in Avstrijske Koralpe v ozadju. 
 

 3. V Brengovi bomo odkirvali zgodovinske sledi v arheološkem 

parku »Rimsko gomilno grobišče«. Grobišče sestavlja skupina petnajstih, 

delno prekopanih rimskih gomil. Ohranjajo se v prvotni legi kot 

arheološki terenski spomeniki in so neprecenljivi vir za proučevanje 

življenja naših prednikov na naših tleh iz prazgodovinskega in rimskega 

obdobja. 

 

 4. Že malo utrujeni si bomo privoščili krajši oddih v prijetnem ambientu 

Vinogradništva Veberič – Kozar v Cogetincih. Poskusili bomo dobro 

vinsko kapljico in se okrepčali. Vinogradništvo Veberič – Kozar že 20 let 

goji vinsko trto in so najbolj znani po pridelavi vrhunskega belega vina 

 traminec.  
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 5. Naslednji postanek bo v Cerkvenjaku, kjer si bomo ogledali 

Muzejsko zbirko Feliksa Rajha v »Tušakovi vili«. Domačin Feliks 

Rajh je zbral in na ogled postavil več kot 800 različnih eksponatov. V 

zbirki najdemo staro pohištvo, gospodinjske pripomočke in orodje, 

manjše delovne stroje, glasbila, orožje, fotografije, itd.  

 

 6. Zgodovinske sledi bomo nadalje odkrivali med sprehodom skozi sam 

Cerkvenjak. Najprej si bomo ogledali župnijsko cerkev Sv. Antona 

Puščavnika, ki ponosno kraljuje na vrhu grička. V nadaljevanju bomo v 

centru Cerkvenjaka še videli spomenik NOB, spomenik Rudolfa Maistra, 

Johanezovo trto, kapelico Janeza Nepomuka, itd. 

 

 7. Sledilo bo okusno kosilo pri Breznikovih (Gostinstvo in 

turizem Breznik) v Komarnici. Pri Breznikovih so dobro organizirani 

za sprejem skupin, ki pri njih preživijo kratek čas. Ob dobri domači 

hrani in okusni kapljici vina in domačega soka, se bo naše druženje 

nadaljevalo do poznega popoldneva.  

 

 

 8. Ob koncu dneva bomo polni novih in prijetnih doživetij iz prijaznih Slovenskih goric, 

krenili proti domu. 

 

  30, 00 EUR (z DDV) / osebo 

V ceni je vključeno: vstopnine in ogledi po programu, degustacije medenih dobrot, 

degustacija (2 vzorca vina in narezek), kosilo, organizacija in lokalno vodenje. 

 

Odhod skupine v jutranjih urah z dogovorjenega mesta. 

  9:00    Ogled Čebelarskega društva Ivan Jurančič Cerkvenjak 

10:30    Arheološki park »Rimsko gomilno grobišče« v Brengovi 

11:30    Vinogradništvo Veberič - Kozar 

13:30    Muzejska zbirka Feliksa Rajha v »Tušakovi vili« 

14:30    Cerkvenjak – cerkev Sv. Antona in center Cerkvenjaka 

15:30    Gostinstvo in turizem Breznik 
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