
IZLET V OSRČJE SLOVENSKIH GORIC 
 
Včasih se ideja o skupnem jesenskem pikniku, kjer bi dišalo po kostanjih 
in moštu spremeni v povsem drugačen cilj. Tako smo v izvršnem odboru 
kluba idejo o pikniku spremenili v skupni krajši jesenski izlet. Čeprav je 
bil datum našega jesenskega druženja določen že mnogo prej, smo po 
naključju izbrali dan, ki je bil vremensko najlepši tako v tekočem kot v 
prihajajočem tednu. 
 
Devetega oktobra smo se podali na izlet v osrčje Slovenskih goric. 
Prijetna druščina, članic in članov našega kluba, se je zbrala v zgodnjem 
petkovem jutru ter se podala novim dogodivščinam naproti. Dobre volje 
smo se najprej odpeljali v Lenart do Policijske postaje. Sprejel nas je 
pomočnik komandirja Beno Matjašič. Podal nam je kratko oceno 
varnostnih razmer ter nas seznanil z delovnimi pogoji policistov. Na tej 
točki sta nas obiskala tudi predstavnika Občine Lenart, katera sta nam 
za dobrodošlico prinesla sveže, še toplo pecivo, ki nam je dobro teknilo. 
Da med spoznavanjem njihove občine ne bi bili žejni, pa sta nam 
podarila še županovo vino.    
 

  
 
Nadaljnja pot nas je vodila na območje Občine Sveta Trojica. Središče 
občine krasi velika baročna cerkev s tremi zvoniki. Zanimivost tega kraja 
je tudi Don Pierinova komuna za pomoč odvisnikom od drog. V Sveti 
Trojici je nekaj časa živel tudi pisatelj Ivan Cankar, kateri je med svojim 
bivanjem v tem kraju napisal dramo Lepa Vida, katere osnova je pesem 
Franceta Prešerna z istim naslovom.  
 
Najprej smo si ogledali cerkev Svete Trojice in njene posebnosti: 
poslikave in stropne freske, Loretsko kapelo, črno Marijo, orgle, 
umetnostni slog baroka in rokokoja. Ogled je vodil pater Bernard, ki nam 
je predstavil zgodovino nastanka in razvoja cerkve ter frančiškanskega 
samostana.  



  
 
Po ogledu cerkve smo si v samostanski kleti, ob degustaciji vin 
»Trojičan«, privoščili še malico. Kot prigrizek k vinu so nam postregli 
»cvirkovo pogačo« spečeno v krušni peči. Sami pa smo si privoščili še 
domačo malico in sicer: meso iz tunke, zaseko ter sir in kruh. Posebej 
smo bili počaščeni, da nas je obiskal župan Občine Sveta Trojica Darko 
Fras, ki nas je pozdravil ter nam zaželel prijetno počutje v njihovih krajih. 
Še preden smo zapustili kraj Sveta Trojica smo si v lokalu hiše, v kateri 
je bival Ivan Cankar, privoščili kavico. 
 
Ustavili smo se še na domačiji Mili-Mir, idilični kmetiji za samooskrbo. Na 
hektarju zemlje sta lastnika uredila njive, vrt, rastlinjak, sadni vrt ter 
celotni kompleks zasadila z različnimi grmiči in drevesi (arboretum v 
malem). Ogledali smo si njuno domačijo, za tem pa nas je gospodinja 
pogostila še z domačim čajem in pecivom iz pirine moke.  
 

  
 
Poslovili smo se od prijetnega domačega vzdušja ter se odpeljali na 
Zavrh na ogled spominske sobe, posvečene generalu Rudolfu Maistru–
Vojanovu. Spominska soba, ki je dobila prostor na podstrešju Štupičeve 
vile je bila razglašena za kulturni spomenik občine Lenart. Življenje in 
delo generala Maistra nam je na zanimiv in poučen način predstavil 
gospod Stanko. Med tem pa smo si ogledali še fotografije, uniformo in 
orožje generala.  



Najbolj korajžni smo se povzpeli tudi na 17 metrov visok razgledni 
Maistrov stolp. Ponudil se nam je čudovit in zanimiv razgled po 
Slovenskih goricah. Na tej točki nas je prijetno presenetil naš član Tone 
Šebart, kateri nam je na pokušino prinesel dve vrsti mošta tega 
vinorodnega okoliša. 
 

 
 

Ob zaključku našega potepanja po Slovenskih goricah smo se ustavili še 
na Kmečkem turizmu Simonič v Jablancah, kjer smo si privoščili kosilo. 
Ob spremljavi harmonikarja Jožeta smo najprej skupaj zapeli pesem: 
Kol'ko kapljic tol'ko let, zatem pa sta nam člana Jože na harmoniko in 
Pavel na bariton z glasbo popestrila naše druženje. 
 

  
 

Po pecivu (gibanici) in kavici smo se podali proti domu. Za slovo smo ob 
spremljavi harmonike zapeli še pesem: V dolini tihi. Voznik avtobusa 
Sebastijan nas je varno odpeljal nazaj v Maribor. Poslovili smo se in odšli 
v varno zavetje svojih domov. 
 

Lep jesenski dan smo preživeli v neokrnjeni naravi Slovenskih goric. V 
spominu nam je ostal lep, zanimiv in poučen dan. Veselimo se našega 
naslednjega srečanja. 
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