
JESENSKI IZLET V ROGATEC 

 

V torek, 4. 10. 2016 smo se člani Kluba odpravili na zadnji letošnji izlet. 

Jutro je bilo lepo, a hladno. Ponujal se nam je krasen pogled na okolico. 

V Rogatec smo potovali preko Ptuja, Podlehnika in Žetal tako, da smo 

lahko iz avtobusa opazovali tudi lepote Haloz. Spoznali smo, da so Haloze 
čudovite in da navzven zaostalost tega območja ni vidna. 

V lepem in sončnem jesenskem jutru smo prispeli do naše prve izletniške 

točke. Obiskali smo podjetje Kozmetika Afrodita s sedežem v Rogaški 

Slatini. Z veseljem so nas sprejeli ter nam v besedi in skozi krajši film 

predstavili podjetje. Zatem je sledil obisk hišne prodajalne, kjer smo si 

lahko ogledali njihove izdelke za osebno nego. Tu smo imeli možnost 
nakupa izdelkov iz profesionalnega programa Afrodita.  

     

Čeprav smo na poti od Maribora do Rogaške Slatine poskušali različne 

aperitive in se sladkali z napolitankami, nas je naša nadaljnja pot vodila v 

Rogatec, v Gostišče Jutriša, kjer smo si privoščili malico. Njihova 

enolončnica je vsem prijala. Tudi odžejali smo se. Pod brajdami gostišča, 
kjer smo popili kavico, nas je prijetno grelo jesensko sonce.  

     



                           

Dobre volje smo se vrnili nazaj v Rogaško Slatino, kjer smo si ogledali 

industrijsko prodajalno in prodajni salon Steklarstva Rogaška. Občudovali 
smo lepote kristala ter se navduševali nad mojstri tega poklica. 

   

Če smo se med posameznimi ogledi prodajaln v Rogaški Slatini lahko še 

greli na soncu, so nas v Rogatcu pri Dvorcu Strmol pričele spremljati rahle 

dežne kaplje. Ogledali smo si grajski kompleks Strmola, ki so ga celjski 
grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem.  

Dvorec Strmol je danes kulturni spomenik v lasti občine. Bogata 

notranjščina in privlačna poslikava je bila skozi stoletja povsem uničena. 

Današnji slikovit videz je bil dvorcu zagotovljen šele po večletni obnovi. V 

dvorcu je grajska klet, črna kuhinja, restavracija, kapelica in dvorane. V 

njegovih prostorih imajo postavljeno stalno ter številne občasne muzejske 

razstave. Pripravljajo pa tudi celo vrsto delavnic od pletarskih, lončarskih, 
steklarskih in drugih.  



   

Že z odprtimi dežniki smo se odpravili do Muzeja na prostem, ki je ob 

vznožju Donačke gore. Vmes smo se okrepčali še z belim in rdečim 

domačim vinom. Jedro muzeja so originalne stavbe, z ogledom katerih 
smo lahko podoživeli svoje otroške dni.  

   

    

                              

 

 



Z rahlo zamudo smo se odpeljali do Gostišča Pod goro, kjer smo imeli 

kosilo. Postregli so nam juho, glavno jed, solato in sladico. Hrana je bila 

sveža, okusna, pa tudi količinsko je je bilo dovolj, le strežba je potekala po 
polžje. Zato smo se na tej točki zadržali daljši čas od predvidenega. 

    

Ob odhodu smo se za trenutek ustavili za skupinsko fotografijo in že nas 

je avtobus po isti poti odpeljal nazaj v mesto. Z eno urno zamudo smo vsi 
varno prispeli domov. 

Naš zadnji letošnji izlet se je tako zaključil. Skupaj smo ugotovili, da je bilo 

prijetno in vredno. Prijetno, ker smo bili dobra družba in vredno, ker smo 

spet skupaj preživeli čudovit dan, ob tem pa smo videli in spoznali nekaj 
novega ter občudovali ta bližnji košček naše prelepe domovine. 
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