
 

 Preživite dan med prijaznimi, delovnimi ljudmi, 

spoznajte bogato izročilo starih navad in običajev, 

okusite odlično slovenskogoriško kulinariko,… 

 

 

 

 

 

 

Prijetno druženje se prične na domačiji Družine Kapl v Dražen Vrhu, katero sestavljajo 

stara lesena hiša oz. »cimprača«, gospodarsko poslopje in 

znamenje. Gospodar hrani bogato zbirko starega pohištva, 

orodja in raznih strojev, katere si na podstrešju hiše tudi 

ogledate. Nato vam bodo predstavili in 

pokazali »žrmlje«, orodje za mletje 

pšenice in koruze, pomerili pa se boste v 

tekmovanju v mletju žita, kdo bo v določenem času namlel več 

moke. Za nagrado bo sledila degustacija ″šnopsa″ v domači 

slivovici.  

Prijetno razpoloženi 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.    

Sledi bogato kosilo v domači gostilni z dolgoletno tradicijo. 

Dobro okrepčani nadaljujete vožnjo v vasico Zavrh, katera 

je predvsem poznana po generalu Rudolfu Maistru, saj je 

svoj čas počitnikoval prav tukaj v Štupičevi vili, pri družini 

Štupič. V danes obnovljeni vili, vas bo ob prihodu nagovoril in 

se sprehodil med vami sam general. Izvedeli boste zgodbo o 

njegovem prijateljevanju z dekletom Katrco,… Tukaj si ogledate tudi njegovo muzejsko 

zbirko.   

 

IN VRNITEV V ŽIVLJENJE NAŠIH PREDNIKOV 



 

 

Po čudovit razgled po okolici, se povzpnete na razgledni stolp Rudolfa Maistra, kateri 

stoji ob vili in za katerega načrt je pripravil njegov sin.  

 

Ob koncu dneva še do očarljive stare zidanice, pod katero je 

obokana vinska klet. Tukaj hranijo zakladnico buteljčnih vin, katerih 

postopek pridelovanja vam bodo tudi 

predstavili.  

 

Del zidanice je 

krušna peč, v kateri boste spekli 

pravi Završki kruh. Sodelovali boste 

pri celotnem postopku peke kruha, od priprave testa do peke v krušni peči ter rokovanja 

kruha. Vmes boste imeli tudi čas za samostojno uživanje v 

čudoviti okolici. Spečen slastno 

dišeč kruh boste nato okusili ob 

degustaciji domačih vin in 

namazov. Da pa vam bo še lepše in 

prijetneje, vam bo domačin 

zaigral na harmoniko. Vaše druženje se zaključi v poznih 

popoldanskih urah. 

 

Slike so simbolične! 

Program je predhodno možno prilagoditi željam skupine! 

 

Lepo vabljeni! 


