
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postajališča in pot, po kateri bo vozil                    

turistični vlakec  

 

POSTAJALIŠČA, DO KATERIH VAS BO NA 

PANORAMSKI VOŽNJI PRIPELJAL     

VLAKEC JURČEK, SO: 

1 – Kmečki muzej Romana Kranvogla – ogled 

razstave kmečkih strojev, pripomočkov iz 

preteklosti in starodobnih vozil 

2 – Vinogradništvo Šuman - degustacija 

3 – Vinogradništvo Tomaž Rojs - degustacija 

4 – Maistrov stolp – osrednja točka dogajanja:  

ponudba na stojnicah, info točka  

5 – spominska soba Rudolfa Maistra   

6 – likovna razstava z dobrodelno prireditvijo 

7 – otroške likovne delavnice  

8 – Bar Završki Hram - degustacija                                         

9 – jahanje konjev 

10 – Lovski dom Voličina – ogled lovske razstave 

in nagradna igra                                                                            

11 – Bar Fras – degustacija  

12 – Vinogradništvo Rojs (RM) – degustacija                                

12 – Bar Ornik – degustacija 

TRGATEV 

ZAVRH    

2012           
29. SEPTEMBER 

 

 

                                                      

 

   Organizatorji prireditve:                    

Društvo vinogradnikov Lenart 

v sodelovanju z lokalnimi 

društvi in                                

drugimi organizacijami 

 



PROGRAM PRIREDITVE 

9.00–10.00 zbiranje »trgačev« na Zavrhu                 
pri Maistrovem stolpu 

9.30 predstavitev moto kluba Ruperški 
voli 

9.45 prihod Herbersteinove konjenice 

10.00–11.00 razporeditev »trgačev« v 
skupine in razvozi v vinograde 

11.00–14.00 otroške delavnice pri 
Maistrovem stolpu                                               

11.00–15.00 trgatve v vinogradih 

15.00–16.00 pogostitev »trgačev«  

10.00–17.00 odprta vrata muzejev, razstav 
in vinskih kleti med Zavrhom in Selcami, 
kjer bo vozil turistični vlakec                

 18.00 kulturno-glasbeni   

Za dobro glasbo in zabavo tekom dneva in 
pozno v noč bodo poskrbeli:  

- ŠTAJERSKI FAKINI 
- PROTI TOČI 
- AKUSTIC ORGASM 
- SARA HERCOG 

 

 

Vinogradniki, sadjarji, čebelarji in društva 

kmečkih žena vas vabijo na 

slovenskogoriški praznik trgatve na 

Zavrhu, kjer boste lahko dodobra spoznali 

Slovenske gorice. Vlakec Jurček vas bo 

popeljal od Zavrha do Selc, kjer boste 

lahko ob okušanju dobrot spoznavali tudi 

umetnostni in etnološki pridih Slovenskih 

goric.   

Ponujamo vam: 

- udeležbo na trgatvah                

- oglede kleti in pokušine različnih 

slovenskogoriških vin ter hrane 

- ogled zbirke kmečkega orodja in 

kmečkih strojev iz preteklosti 

- ogled starodobnih vozil 

- ogled spominske sobe generala 

Rudolfa Maistra 

- ogled likovne razstave 

- ogled lovske razstave v Lovskem 

domu Voličina 

- panoramsko vožnjo s turističnimi 

vlakcem 

- jahanje konjev 

- otroške slikarske delavnice 

- spominke iz Slovenskih goric 

- nagradne igre 

- dobrodelno akcijo 

Poleg udeležbe na trgatvi in bogatega 

celodnevnega spremljajočega programa 

pri Maistrovem stolpu na Zavrhu bodo 

ponudniki na stojnicah poskrbeli za 

bogato in pestro kulinarično ponudbo. 

Ponudniki na stojnicah: 

Čebelarstvo Širec, Čebelarstvo Zarnec, 

Kmetija Kramberger-Šteinbauer, Kmetija 

Živko, Sadjarstvo Kocbek, Sadjarstvo 

Slanič, Vinogradništvo Sebastjan Rojs, 

Vinogradništvo Ivan Toplak, Vinogradništvo 

Šebart, Eko vino Šuman, Vinogradništvo 

Stanko Kramberger, Vinogradništvo Marjana 

in Janez Senekovič, Vinogradništvo Branko 

Tuš, Vino bar Ornik, Vinogradništvo Boštjan 

Ornik, Gostilna in Pizzerija Vinska trta, Vinski 

liker DK&MK, TIT Črni les, TIC Slovenske 

gorice, Društvo Kmečkih žena in deklet Lenart, 

LD Voličina, TD Rudolf Maister Vojanov Zavrh, 

ŠD Zavrh, ŠD Voličina, Moto klub Ruperški Voli 

Udeležba v vinogradih je brezplačna, 

število prostih mest pa omejeno, zato 

pohitite s prijavami.  

Več informacij in rezervacije  sprejemamo 

na: trgatev.zavrh@gmail.com ali 031/579-674 

mailto:trgatev.zavrh@gmail.com

