
 

                                                    

 

 

 

 

 

 

Prijeten dan boste pričeli na Grafonževem posestvu v Zgornji Ščavnici. Ob prihodu vas 

seznanijo z delovanjem njihove ekološko kmetije. Predstavijo vam objekte ob domačiji: 

lenišnico, čebelnjak z dunajskimi panji, prešo in žitnice, kozolec ter stare kmečke stroje. 

Ogledu sledi uživanje ob dobrem domačem narezku in kozarčku vina. 

 

Dobro razpoloženi in okrepčani nadaljujete pot v središče Sv. Ane, kjer 

naredite krajši sprehod po kraju z ogledom cerkve Svete Ane, ki je 

najpomembnejši sakralni objekt v kraju in katere 

notranjost krasijo trije oltarji. Veliki oltar je 

delo mariborskega kiparja Jožefa Holzingerja. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Preživite dan med prijaznimi,  

delovnimi ljudmi, 

spoznajte bogato izročilo starih navad in 

običajev, okusite odlično slovenskogoriško 

kulinariko,… 
 

IN VRNITEV V ŽIVLJENJE NAŠIH PREDNIKOV 



 

 

Nato obiščete ambulanto iz obdobja 1. polovice 20. stoletja. V  njej 

so razstavljeni kirurški, zobozdravstveni in ginekološki instrumenti z 

bogato zbirko zdravstvene literature dr. Romana Lesnike, ki se je 

rodil prav tukaj na Sv. Ani.  

 

Prijetno druženje nadaljujete v lepo 

urejenem ambientu občinske vinoteke, 

kjer boste okušali vrhunska vina anovskih 

vinogradnikov.  

 

 
 

Nadaljevanje poti po slikoviti gričevnati pokrajini v idiličen, 

očarljiv, na prvi pogled pravljičen kraj - Sveti Andraž. Ime 

nosi po zavetniku župnijske cerkve Svetem Andražu.  

 

Ob prihodu vas bo v kmečkem turizmu čakalo okusno domače 

kosilo. Dobro okrepčani se nato odpravite na krajši sprehod po 

lepo urejenem kraju s spoznavanjem njegove zgodovine.  
 

Pozno popoldne pa preživite na Hrgovi domačiji, kjer se 

nahaja stara cimprana kmečka hiša, katera je sedaj 

urejena v etno muzej. Na prijeten 

in sproščujoč način, vam bodo 

predstavili življenje ljudi te 

domačije iz začetkov prejšnjega 

stoletja. Tudi sami se boste vrnili v takratni čas, saj boste 

spoznali star ohranjen običaj »pametva« ali »tepežnica«. 

Prikazali in naučili vas bodo izdelati »krdebač«. Ob koncu boste narejen krdebač lahko 

odnesli domov in ga uporabili na dan, 28.12., ko praznujemo tepežnico.   

Slovenske gorice zapustite v poznih popoldanskih urah.  

Slike so simbolične! 

Program je predhodno možno prilagoditi željam skupine! 

Lepo vabljeni! 

 


