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 SPOZNAJMO LEPOTE 
       CERKVENJAKA  
  

                 Ponudba enodnevnega izleta 
                        po občini Cerkvenjak 

 

 
Datum izleta: po želji skupine 
Število oseb: najmanj 30 oseb 
 

 

PROGRAM IZLETA:  
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 Brengovi, kjer si bomo ogledali arheološki 
park »Rimsko gomilno grobišče«. Grobišče sestavlja skupina 
petnajstih, delno prekopanih rimskih gomil. Ohranjajo se v prvotni 
legi kot arheološki terenski spomeniki in so neprecenljiv vir za 
proučevanje življenja naših prednikov na naših tleh iz 
prazgodovinskega in rimskega obdobja. 

 
3. S krajšim sprehodom bomo spoznali lepote in znamenitosti 
Cerkvenjaka (orientacijsko točko, Johanezovo  trto – potomko 
najstarejše trte ter druge znamenitosti) ter se naužili čudovitega 
pogleda po Osrednjih Slovenskih goricah. Sprehod bomo zaključili z 
ogledom župnijske cerkve Sv. Antona Puščavnika, ki ponosno 
kraljuje na vrhu grička.  
 

4. Že rahlo utrujeni si bomo privoščili krajši oddih v prijetnem 
ambientu kleti Vinogradništva vinotoča Pučko v Stanetincih. Ob 
dobri postrežbi bomo poskusili vrhunska vina in se okrepčali. 
Pučkovi so za njihova vina prejeli veliko priznanj na ocenjevanju vin. 

 
5. V Cerkvenjaku bo sledil ogled Muzejske zbirke 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. 
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6. V naselju Peščeni Vrh bomo obiskali Eko kmetijo Šipek. 
Predstavili nam bodo ekološko pridelavo grozdja, sivke in 
sočne jagode. Vse skupaj bomo lahko tudi v času sezone 
nabrali v košarico in tako na kraju samem začutili vonj gozdnih 
jagod. Pri Šipkovih bo otroke zagotovo navdušila tudi maskota 
kmetije – iz oslička na konjička. 

 

7. Lepote Cerkvenjaka bomo spoznavali tudi v naselju Župetinci, 
kjer se bomo ustavili pri mogočnem hrastu. Hrast v Župetincih je 
drevo izjemnih dimenzij, saj obseg debla meri kar 7 metrov. Pod 
njegovo krošnjo je vsekakor prijetno posedeti in si malo odpočiti. V 
neposredni bližini hrasta si bomo ogledali tudi 150 let staro vaško 
kapelo, ki je posvečena Marijinemu rojstvu.  
 

8. Sledilo bo okusno pozno kosilo v Gostinstvu Ploj. 
Gostinstvo Ploj je družinsko podjetje, ki se nahaja v naselju 
Smolinci. Ker hočejo svojim gostom ponuditi le najboljše, so 
uredili  v bližnji okolici ribnik do katerega se lahko sprehodimo 
po neokrnjeni naravi. Ob okusni hrani se bo naše druženje 
nadaljevalo do večera. 

 
9. Ob koncu dneva bomo polni novih in prijetnih doživetij iz prijaznih Slovenskih goric, krenili 
proti domu. 

 

CENA IZLETA ZA 1 OSEBO:  24 EUR z DDV 

V ceni vključeno: vstopnine in ogledi po programu, degustacija (trije vzorci vina in prigrizek), 
kosilo, organizacija in strokovno vodenje. 

 
PREDVIDEN ČASOVNI OKVIR: 
Odhod skupine v jutranjih urah z dogovorjenega mesta. 
Skupini se pridruži lokalni turistični vodnik. 

  9:00 Arheološki park »Rimsko gomilno grobišče« v Brengovi 
  9:45 Cerkvenjak – ogled centra in  Cerkev Sv. Antona 
11:00 Vinogradništvo vinotoč Pučko 
12:30 Muzejska zbirka Feliksa Rajha v »Tušakovi vili« 
13:30 Eko kmetija Šipek 
14:30 Hrast v Župetincih in vaška kapela 
15:30 Pozno kosilo pri Gostinstvu Ploj 


