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Destinacija 
prijaznih ljudi 
& pozitivnih 
vibracij

Slovenija je majhna država 
po velikosti, ampak velika po 
srcu. Predvsem turizem je tista 
gospodarska panoga, ki to vedno 
znova dokazuje. Ekonomski učinki 
turizma so zelo pomembni in za našo 
državo predstavljajo pomemben 
multiplikativni učinek tudi na 
druge panoge. Po čustveni plati 
pa turizem pomeni povezovanje, 
spominjanje, doživljanje znanega 
in neznanega ... Odpira srca turistov 
in jih privablja nazaj v naše kraje ter 
pušča nepozabna doživetja. Vesel 
obraz turista in prijazna pohvala  je 
neprecenljivo plačilo, ki ga dobi vsak 
turistični delavec – bodisi receptor, 
kuhar, snažilka, vodja marektinga ali 
direktor hotela.

Trendi v turizmu so danes drugačni 
kot nekaj let nazaj – tempo 
vsakdanjika in delovnega časa 
vpliva na to, da je prosti čas vedno 
bolj cenjena dobrina v našem 
življenju, zato skrbno razmislimo, 
kako ga bomo porabili. Pogosteje 
se odločamo za vikend izlete po 
Sloveniji kot včasih, potujemo sami 
brez pomoči turističnih agencij 
in kar je najpomembenje – kot 
turisti zahtevamo večjo kakovost 
in pestrejše doživetje. Ni dovolj, da 
preživimo počitnice v zdraviliškem 
kraju ob ležernem poležavanju 
ob bazenu in popoldanski masaži, 
temveč želimo spoznati tudi 
posebnosti  regije, kjer se nahajamo, 
spoznati domačine in z njimi 
poklepetati, kupiti domače vino 
in jabolčni kis; morda nam uspe 
dobiti še recept za koruzni kruh od 
gospodarja turistične kmetije, kamor 
se odpravimo na večerjo. Naslednji 
dan si zaželimo svežega zraka -  s 
kolesi se odpravimo v naravo in znova 
preživimo drugačen dan. Doživimo 
več stvari hkrati na različnih lokacijah.

Kreiranje destinacij
Ideja destinacijskega upravljanja v turizmu izhaja s področja 
“industrije dogodkov in srečanj” oziroma kongresnega turizma. 
Destinacijski menedžment (ang: destination management) nekako 
najbolje ustreza prevodu “vodenje” oziroma “upravljanje turističnih 
ciljev”. Pri tem kot turistični cilj (destinacija) razumemo geografsko 
zaokroženo območje, v katerem je turizem razmeroma pomembna 
ali celo ključna gospodarska dejavnost.  Velikost območja naj ne bi 
bila  ravno najpomembnejši dejavnik, je pa res, da na sodobnem 
turističnem trgu mikro destinacije nimajo ravno veliko uspeha. 
Upravljanje destinacij naj bi potekalo v okviru regionalnih 
destinacijskih organizacij (v nadaljevanju RDO).

Klasični koncept predvideva RDO kot javne gospodarske zavode, 
ki so organizirani top-down  oziroma “od zgoraj”. V Evropi so 
organizacije večinoma organizirane kot partnerstvo med javnim 
in zasebnim (PPP - public private partnership), kar pogosto vodi 
k organiziranju RDO bottom-up, od spodaj, s strani lokalnega 
in regionalnega turističnega gospodarstva proti nacionalnemu 
nivoju.  Financiranje RDO je v evropskih primerih tudi zelo raznoliko.  
Največ primerov dobre prakse kaže, da se deli na javno in zasebno, 
pri čemer javna sredstva pridejo predvsem iz regionalnih, a tudi 
državnih proračunov. V Sloveniji zaenkrat regionalnih proračunov 
nimamo. Zato se poraja vprašanje: naj ima koristi od destinacijskega 
vodenja samo tisti, ki financira RDO? Odgovor je: ne, nikakor. Koristi 
od delovanja  ima regija oz. destinacija, od velikega zdraviliškega 
kompleksa do majhne  turistične kmetije. Financer ima pravico 
odločanja, ampak naj ne pozabi na majhne turistične subjekte.

Pozdravljeni, 
Celjanke in Celjani, 
pozdravljeno, poletje!
Pomlad je mestu Celju prinesla novo svežino, odela ga je v sončne barve, 
ulice nasmejanih obrazov veselo stopajo v poletje. Poletje je čas za 
posebno lepe reči, čas, ko si Celjanke in Celjani privoščimo tisto, kar nas 
zares razveseljuje in nas polni z energijo. Poletje je tudi priložnost, da 
svoje mesto pokažemo obiskovalcem, tistim, ki pridejo iz drugih koncev 
Slovenije in iz tujine. Celje namreč ima kaj pokazati in je mesto, ki da 
človeku občutek domačnosti in topline. 
Je vsekakor mesto z veliko obrazi, s pestro in raznoliko ponudbo, s svežino, 
ki navdihuje. Zdaj se bo s ponosom predstavljalo tudi kot del destinacije 
»Dežela Celjska«, v kateri je 21 občin iz subregij Osrednje Celjsko, Spodnja 
Savinjska, Dravinjska ter Obsotelje in Kozjansko. Dežela Celjska je iz 
razpisa Ministrstva za gospodarstvo za izvedbo aktivnosti regionalnih 
destinacijskih organizacij upravičena do evropskih nepovratnih sredstev, ki 
jih bomo s pridom uporabili za zagon destinacije. To je odlična priložnost 
za dodatno promocijo, povečanje turistične ponudbe, dvig njene kakovosti 
in skupno nastopanje na domačem in tujem turističnem trgu.
V letu 2009 je Zavod Celeia Celje zelo uspešno prvič javno predstavil 
Deželo Celjsko, in sicer na enodnevnem dogodku v Zagrebu, kjer je bil 
odziv odličen. Rezultat dogodka so bile dejanske rezervacije in potrditve 
turističnega obiska v naši regiji. Vsekakor je to spodbuda in dokaz, da 
skupni nastop ob delitvi stroškov organizacije in izvedbe promocijskega 
dogodka prinaša boljše rezultate in večje učinke kot individualni nastopi 
posameznih ponudnikov. 
Prvi velik korak na področju skupnega trženja smo občine Celje, Laško, 
Štore, Vojnik in Dobrna naredile s turističnim vodičem »In your pocket« - 
licenčno izdajo turističnega vodnika, ki je izšel v 20.000 izvodih. Zelo smo 
zadovoljni, saj so turisti in prebivalci naših občin vodnik izjemno dobro 
sprejeli, pri čemer so se spet pokazali pozitivni učinki sodelovanja.

Verjamem, da bo destinacija Dežela Celjska turistom odlično predstavljala 
lepote, edinstvenost in prednosti naše regije. Z inovativnostjo, pogumom, 
izvirnostjo, učinkovito promocijo in sodelovanjem se namreč da doseči več.

Spoštovani, prepričan sem, da boste to poletje raziskali marsikatero 
edinstveno pot naše Dežele Celjske. Tudi v mestu bo dogajanje posebno 
pisano, saj Poletje v Celju prinaša obširen nabor različnih prireditev. Želim 
si, da bi vas v čim večjem številu privabile v vaše in naše mesto. Pripeljite 
tudi prijatelje in skupaj naredimo celjsko poletje prijazno in veselo. 

Srečno, Dežela Celjska!
Bojan Šrot
župan Mestne občine Celje

Tako se je tudi v Sloveniji na nacionalnem nivoju začela razvijati 
ideja o trženju Slovenije v okviru posameznih destinacij, saj smo 
geografsko zelo raznolika država in tako zanimiva za različne 
turistične ciljne skupine.
V lanskem letu je Ministrstvo za gospodarstvo spodbudilo razvoj 
destinacijskih organizacij v Sloveniji z razpisom za “sofinanciranje 
izvedbenih aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij” na 
podlagi katerega smo tudi v Savinjski regiji pridobili priložnost za 
organizirano in načrtovano skupno promocijo turistične ponudbe.
Na območju 21-ih občin Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, 
Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Prebold, Polzela, Rogaška Slatina, 

Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, 
Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec) se turistična 
ponudba združuje pod delovnim nazivom destinacije 
DEŽELA CELJSKA, managament destinacije pa je zaupan 
Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje (v 
nadaljevanju ZCC). 

Z uspešno prijavo na omenjeni razpis je ZCC pridobil 
nepovratna sredstva za promocijske aktivnosti destinacije za 
obdobje treh let.

Pri projektu aktivno sodelujejo tudi razvojni partnerji – 
Razvojna agencija Savinja in Zavod za turizem, šport in kulturo 
Žalec, Razvojna agencija Sotla, Razvojna agencija Kozjansko, 
Medobčinski urad Slovenske Konjice in Razvojna agencija 
savinjske regije kot tudi vsi Turistično informacijski centri in 
Lokalne turistične organizacije na območju destinacije ( TIC 
Celje, TIC Stari grad, STIK Laško, ZTŠK Dobrna, GIZ Podčetrtek, 
TIC Slovenske Konjce, LTO Zreče, Javni zavod Turizem Rog. 
Slatina in TIC Šentjur).

Turistična ponudba destinacije DEŽELA CELJSKA je pestra – 
mestni utrip Celja zapusite s pobegom na podeželje v pristno 
naravo, kjer se spočijte in napolnite z novo energijo v enem 
izmed zdravilišč oz. wellness centrov.

Pozorno prelistajte naslednje strani, izberite svoj izlet in posebno 
doživetje zase! 

Poleg turistične ponudbe smo pripravili tudi koledar 
prireditev v poletnih mesecih za turistične območja 
OSREDNJE CELJSKO, SPODNJESAVINJSKO, DRAVINJSKO, 
KOZJANSKO & OBSOTELJE, ki vas bodo zagotovo prepričale, 
da ostanete pri nas dlje, kot ste načrtovali!

Kot RDO Dežela Celjska smo na začetku skupne turistične poti.
Za uspešno delovanje potrebujemo ogromno mero zaupanja 
s strani turističnih ponudnikov, od velikega hotela do 
lastnika majhne butične gostilnice in prodajalca v trgovinici s 
souvenirji.
Potrebujemo pa tudi zaupanje vas, turistov in izletnikov, 
da lahko vaš dragoceni  prosti čas obogatimo s prijetnimi 
doživetji.

RDO DEŽELA CELJSKA

“dežela celjska“ v zagrebu, 2009

“dežela celjska“ v trstu, 2011
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Območje občin Celje, Laško, Vojnik, Dobrna in Štore je 
izjemno slikovito in pestro – ponuja mestni utrip Celja in 
raznovrstno ponudbo doživetij v sosednjih, »podeželsko« 
obarvanih občinah.  Preživite pri nas konec tedna ali 
morda celo teden dni počitnic, saj se lahko razvajate 
tudi v modernih zdraviliških kompleksih v Laškem in na 
Dobrni. Neprecenljive spomine pa vam bodo zagotovo 
pustili izleti na okoliške domačije, pokušina domačih 
dobrot in klepet z domačini.

MESTNI UTRIP IN RAZISKOVANJE ZGODOVINE 

Celje je romantično mesto ob Savinji, kjer vas na vsakem 
koraku spremlja zgodovina. Spoznajte »drugo Trojo« 
-  edinstveno razstavišče rimskega mesta,  preizkusite 
lokostrelstvo in podržite viteški meč na Starem gradu 
Celje! Sprehod po živahnih ulicah starega mestnega 
jedra pa vas popelje do muzejev s stalnimi razstavami 
o različnih obdobjih celjske zgodovine in občasnimi 
tematskimi razstavami. V Celju smo še posebej veseli 
mladih družin z otroki – v edinem otroškem muzeju jih 
bo zabaval Herman Lisjak, ob Savinji se otroci zabavajo 
v otroškem kotičku pri Mišku Knjižku, medtem ko starši 
uživajo na sončni terasi nove Osrednje knjižnice Celje. 
Prijetno senco najdete na Mestni plaži, kjer lahko uživate 
ob kavi in prijetni ambientalni glasbi, otroci pa bodo 
uživali ob lutkovni predstavi ali uličnem gledališču.  
Mesto je še posebej živahno v poletnih mesecih, ko se v 
okviru festivala POLETJE V CELJU, KNEŽJEM MESTU (junij 
- avgust) na zunanjih lokacijah odvije vrsta dogodkov: 
koncerti, ulično gledališče, tematske delavnice in 
kulinarični dogodki. Nedaleč stran si lahko v kraju Laško,                                                                                   
ki slovi po dolgoletni tradiciji pivovarstva in zdravilnih 
vrelcih, ogledate pivovarno Laško, kjer vam bodo 
postregli s slanim pecivom in degustacijo piva, k ogledu 
pa vabijo tudi muzejske zbirke ter Aškerčeva rojstna hiša. 
V Jurkloštru pri Laškem lahko obiščete tudi eno od treh 
najstarejših srednjeevropskih kartuzij. 

POTEP PO PODEŽELJU 

Idilično okolje podeželja vas popelje v naravo, ki vas bo 
napolnila z energijo in novimi doživetji! Dobrna ponuja, 
poleg zdravja in sprostitve v najstarejšem termalnem 
zdravilišču,  vrsto urejenih pešpoti. Kažipoti vas bodo 
usmerjali po Anini in Loški poti, kjer boste ob naravnih 

zanimivostih spoznali tudi prijaznost domačinov in okusili 
lokalne specialitete turističnih kmetij. Obiščite Hišo 
kulturne dediščine Polenek in se s turističnem vlakcem 
popeljite iz Dobrne do Doline mlinov, kjer si lahko ogledate 
mlin in domačijo.  
V  Štorah vas bo pričakala, po oceni Slovenske turistične 
organizacije,  najlepša slovenska hribovska vasica Svetina 
in etnološka naravoslovna pot »23 tisoč korakov«, ki 
vas popelje do oglarjev in lončarjev.  Vojnik je idealno 
pribežališče turistov, ki si zaželijo miru in tišine. Sprehod 
po Gozdni učni poti se zaključi z okrepčilom v planinskem 
domu, na domačiji Soržev mlin si lahko ogledate potek 
mletja in kupite »domačo« moko ali pa se okrepčate 
na eni izmed številnih turističnih kmetij, kjer vam 
postrežejo s kulinaričnimi dobrotami.  Vsekakor ne 
spusite Šmartinskega jezera, do katerega lahko pridete 
iz različnih smeri (iz Vojnika ali Celja), ki je idealna točka 
za kolesarjenje ali sprehod (13 km okrog jezera). Urejeni 
prostori za piknik vas vabijo, da na jezeru preživite 
sproščen dan v naravi. Za popestritev vam je na voljo 
vožnja z ladjico ali izposoja čolnov in pedolinov, preizkusite 
pa se lahko tudi v hoji na vodi in zorbingu – ogromni, z 
zrakom napolnjeni žogi, v kateri se zakotalite v jezero. 
Če vas bolj mika višina, se odpravite na Celjsko kočo (7 
km iz središča mesta Celje), ki je dostopna z avtom po 
urejeni asfaltirani cesti oziroma s pomočjo več označenih 
peš poti. Otroci se bodo razveselili igralnega kompleksa 
Eko Smrkolandija, za odrasle in neustrašne otroke pa bo 
zanimiv adrenalinski spust po poletnem sankališču – 
bobkartu.       

PESTROST KULINARIČNIH OKUSOV    

Območje OSREDNJE CELJSKO ponuja tudi različne 
kulinarične užitke: srednjeveško pojedino za skupine na 
Starem gradu Celje, degustacije  domačih dobrot: siri, med 
in medeni izdelki, narezki domačih suhomesnatih izdelkov, 
domači kruh in pecivo, vino in žganje. Na gradu Tabor v 
Laškem vas bo razvajal priznani kuhar z vrhunsko ponudbo 
jedi in pijač. Številne gostilnice ob poti in turistične 
kmetije (predhodna najava) vam bodo tudi ponudile 
marsikaj »domačega« za lačne želodce. V Celju boste  našli 
različno ponudbo jedi,  tako  mehiško, italijansko, kitajsko, 
balkansko kuhinjo, kot tudi lokale s hitro prehrano. Za 
prijeten začetek dneva priporočamo tudi zajtrk v eni od 
številnih pekarnic v mestu.           

WELLNESS 

Majhno območje OSREDNJE CELJSKO je »veliko« po 
ponudbi zdravja in dobrega počutja. 
Bogate izkušnje na področju termalnega zdravljenja se 
danes nadaljujejo v sodobni wellness in zdraviliški ponudbi 
Thermane Laško, Rimskih term in Dobrne. Thermana Laško 
se nahaja na izjemni lokaciji v objemu narave s s sodobnim 
wellness parkom in edinstveno pomično stekleno kupolo.
Dobrna je kraj z najstarejšim delujočim termalnim 
zdraviliščem v Sloveniji. Ponaša se z več kot šeststoletno 
tradicijo, termalni vrelec pa so v zdravilne namene 
uporabljali že davnega leta 1403. Danes so terme znane 
predvsem kot »žensko« zdravilišče s sodobno opremo in 
wellness ponudbo.
Biser v oazi neokrnjene narave predstavljajo Rimske 
terme. Današnjo prenovljeno in novozgrajeno podobo so 
dobile leta 2011, posebnost njihovih terapij pa je uporaba 
slovenske soli v sprostilne in terapevtske namene. 
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Pivo in cvetje

Dobrna

Rimske Terme / www.rimske-terme.si Thermana Laško / www.thermana.si Terme Dobrna / www.terme-dobrna.si

INFO:
TIC Celje, tic@celje.si, tel. 03 428 79 36
STIK-TIC  Laško, tic@stik-lasko.si, tel. 03 733 89 50
TIC  Dobrna, tic@dobrna.si; tel. 03 78010 64
www.vojnik.si, www.store.si

Celje, Laško, Vojnik, Dobrna in 
Štore

Celje

Šmartinsko jezero

Celjska koča
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S svojo unikatnostjo Obsotelje in Kozjansko prepričata v vsakem 
letnem času. Tukajšnji griči hranijo še veliko neodkritega. Treba si 
je le vzeti čas, jih prevoziti, prehoditi in pobliže spoznati. Verjemite, 
navdušeni boste nad tukajšnjo krajino in prijaznostjo domačinov. 
Zanimivih zgodb in doživetij je toliko, da bo dan za odkrivanje vseh 
prekratek. In treba bo spet priti, znova in znova. 

Obsotelje in Kozjansko, pokrajina na vzhodu Slovenije, tik ob 
slovensko-hrvaški meji, je za marsikoga med nami še neodkrita 
destinacija za potep. Šentjur, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška 
Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje so občine, ki se ponašajo z 
izredno ohranjeno naravno in kulturno dediščino, dopolnjuje jo 
bogata podeželska ponudba, ki zajema ponudbo turističnih kmetij, 
aktivnega preživljanja prostega časa pa vse do ponudbe ob Šmarsko-
Virštanjski vinsko-turistični cesti (VTC 10), ki je nadvse primerna tudi 
za pohodništvo in kolesarjenje.

DOŽIVETJE PODEŽELJA

In kje se skriva večina posebnosti tega konca? Na podeželju! 
Ohranjene kamnite-lesene hiše, tu in tam še krite s slamo, ob njih 
pa lipa ali kostanj so tisti pristni čar te pokrajine, ki jo je, kot se radi 
danes »ponosno« pošalijo domačini, civilizacija ponekod zaobšla. 
A če jim je bilo še pred leti zaradi tega tu in tam nerodno, so danes 
na svoj mir, pristnost in vse ostalo, kar jim je to prineslo, ponosni. 
Kozjanska domačija na Dobju, Etnološka zbirka Šmid na Planini, 
Muzej na prostem Rogatec in še nekaj je živih podeželskih arhivov 
etnološke dediščine, ki ohranjajo pripovedi nekdanjih časov za danes 
in jutri. 
Tukaj so ostali tudi mojstri, ki niso pozabili ročnih spretnosti in starih 
obrti. Posebno v Muzeju na prostem v Rogatcu in v Steklarni Rogaška 
še vedo, kako se streže (skoraj) pozabljenim obrtem. Kamnoseštvo, 
steklarstvo, lončarstvo, pletarstvo in ročno tkanje so le nekatera 
avtohtona znanja tega območja.

BAROČNI PRESEŽKI

Barok in stavbna dediščina tukaj veljata za najlepša na Slovenskem. 
Posebej grad Podsreda in dvorec Strmol v Rogatcu sta v ljudeh vedno 
vzbujala spoštovanje in jih navdajala s sanjami. Šmarska Kalvarija, 
popoln pasijonski preplet kiparstva, slikarstva in arhitekture, velja za 
najobsežnejši pasijonski kompleks v Sloveniji, saj vsaka od štirinajstih 
kapel nagovarja obiskovalca s svojo zgodbo. Potem je tukaj  Sladka 
Gora z baročno izrazno cerkvijo Matere božje, ki ji kuliso dajejo 
vinogradi. 
Šentjurčani se lahko pohvalijo kar z dvema hišama znanih Slovencev. 
Na Ponikvi se je rodil edini slovenski blaženi, Anton Martin Slomšek, 
iz hiše na Zgornjem trgu v Šentjurju pa izhajajo kar trije skladatelji 
Ipavci. Čeprav so bili ti zdravniki, Slomšek pa duhovnik, imajo skupno 
točko – glasbo. Še zdaj si marsikdo zažvižga katero izmed njihovih 
pesmi, morda ponarodelo Slomškovo En hribček bom kupil ali Kje so 
tiste rožice Gustava Ipavca.

Vojnik

Štore - Svetina

Frankolovo
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Nova Cerkev Soržev mlin

18. 6. 2011 ob 21.00
Muzej Laško
POLETNA MUZEJSKA NOČ
Nočni ogled muzejskih razstav v soju sveč in pod 
strokovnim vodstvom ter ogled zvezd skozi leče 
teleskopa ob razlagi astronoma. 
03 734 02 36, muzej@stik-lasko.si, 
www.stik-lasko.si

10. 7. 2011
FESTIVAL ROMANICA ANTIQUA LAŠKO 
Festival Romanica Anitqua s svojim programom 
vsebinsko zaokroža romanske arhitekturne bisere 
z organizacijo petih koncertov, poletne šole za 
violino, violo in violončelo ter delavnice z okroglo 
mizo. 
051 305 466, muzej@stik-lasko.si, 
www.stik-lasko.si

14. – 17. 7. 2011
47. TRADICIONALNA TURISTIČNA 
PRIREDITEV PIVO IN CVETJE 2011
K obisku vabijo raznolik glasbeni program 
na treh velikih odrih - Zlatorog, Bandidos in 
Club, etnografske prireditve, razstave, športna 
tekmovanja in promenadni vrvež ter sobotni 
veličastni ognjemet ob glasbeni spremljavi. 
051 305 466 , info@pivocvetje.com, 
www.pivocvetje.com 

VOJNIK 

19. 6. 2011 ob 14.00
RADIO CELJE V SODELOVANJU S PGD 
VOJNIK ORGANIZIRATA TRADICIONALNO 
»ZABAVNO PRIREDITEV KATRCA« 
NT&RC

2. 7. 2011 ob 19.00 
GASILSKA NOČ Z ANSAMBLOM »SLOVENSKI 
ZVOKI« IN GOSTOMA VEČERA »BRIGITO 
ŠULER« IN »WERNERJEM«   
PGD NOVA CERKEV, Slavko Jezernik, 
041 624 493

16. 7.  2011 ob 20.00 
GASILSKA NOČ Z ANSAMBLOM »SPEV«
PGD NOVA CERKEV, Slavko Jezernik, 
041 624 493

27. 8. 2011 ob 19.00      
8. ROCK ŽUR V GRAŠČINSKEM PARKU NA 
FRANKOLOVEM
Mladinsko društvo Frankolovo, 031 745 097
 
4. 9. 2011 ob 14.00  
NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE 
NA GRADU LEMBERG S KULTURNIM 
PROGRAMOM IN PRIKAZOM DOMAČE 
OBRTI
Turistično društvo Nova Cerkev, 041 708 502

DOBRNA

vsak petek med 17. 6. 2011 – 9. 9. 2011 
ob 20.00     
Dvorana Zdraviliškega doma Dobrna
GLASBENO POLETJE  
(Koncerti vrhunskih glasbenikov) 
03 780 8110, info@terme-dobrna.si,  
www.terme-dobrna.si/glasbeni_in_kulturni_
dogodki

19. 6. 2011 ob 15.00           
Pred  Zdraviliškim Domom Dobrna 
PRIKAZ KMEČKIH OPRAVIL IN OBIČAJEV 
Z RAZSTAVO KULINARIČNIH  DOBROT 
IN IZDELKOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
DOBRNA  IN RAZSTAVO ČEBELARSTVA V 
OBČINI DOBRNA  
03 780 10 64, 041 851523 , 
marija.svent@dobrna.si

12. – 14. 8. 2011            
Igrišče za OŠ Dobrna
NOČI POD KOSTANJI 2011 
PETEK: OPEN AIR HOUSE PARTY (MISS 
JOOLS iz NEMČIJE IN GO GO DANCE SHOW)
SOBOTA: KINGSTON in DOBRNA TALENT 
SHOW
NEDELJA: RIBIČ PEPE IN ČUKI 
040 160 893 , nocpodkostanji@gmail.com,
www.nocpodkostanji.si
                 
28. 8. 2011  ob 14.00  
MLINARSKA NEDELJA V DOLINI MLINOV 
KUD Dobrna, 
040 414 965 
                         
18. 9. 2011 ob 16.00      
Kulturni dom Dobrna 
KONCERT LJUDSKIH PEVK DOBRNA 
Ljudske pevke Dobrna, 
040 723 873

ŠTORE

24. 6. 2011
Vrunčev dom Svetina
POHOD NA SVETINO
Karate klub Štore, 031 383 856

Junij 2011
POHOD OB PRAZNIKU OBČINE ŠTORE 
PD Železar Štore, 041 927 370

Julij 2011
POHOD NA PECO
PD ŽELEZAR ŠTORE, 041 927 370 

LAŠKO

18. 6. 2011 ob 18.00
Turistična kmetija Nemec v Sedražu
POLETNA MUZEJSKA NOČ 
Pohod v pravljično deželo Perkmandeljca – 
predstavitev zgodovine rudarstva in srečanje s 
pravljičnim bitjem. 
051 305 466, tic@stik-lasko.si, www.stik-lasko.si

INFO: 
Razvojno agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah, 
03 817 18 60, rasotla@siol.net, www.ra-sotla.si 
in 
TIC Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 
3230 Šentjur, 03 749 25 23, 
tic@turizem-sentjur.com, 
www.turizem-sentjur.com.

Rifnik, Šentjur

Dobje

Dobje, Kozje, Rogatec, Rogaška 
Slatina, Podčetrtek, Šentjur, 
Šmarje pri Jelšah

Muzej na prostem Rogatec
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JUNIJ

 junij – september 
ŠENTJURSKO POLETJE, 
Ipavčev vrt v Šentjurju 
tic@turizem-sentjur.com, 
03 749 25 23

junij – avgust 
GLASBENI SEMINARJI Z 
ZAKLJUČNIMI KONCERTI 
UDELEŽENCEV
grad Podsreda

kozjanski-park@kp.gov.si, 
03 800 71 00

junij – avgust 
VSAK ČETRTEK IN SOBOTO 
POPOLDNE OKUSIMO 
DEDIŠČINO 
Muzej na prostem Rogatec
muzej.rogatec@siol.net, 
03 818 62 00

25. 6. 2011 
TRADICIONALNI POHOD OD 
GORCE DO GORCE, SLADKA OBSOTELJSKO-KOZJANSKE PRAVLJICE

Nikoli nismo prestari za pravljice, pravijo v Deželi pravljic in 
domišljije, v  prvi slovenski zlati vasi v tekmovanju Entente 
florale, Olimju. Lačni in žejni tega konca ne boste zapustili, saj pri 
gostinskih ponudnikih čaka veliko dobrega, tako v kozarcu kot na 
krožniku, zato je olimska minoritska lekarna s svojimi zeliščnimi 
pripravki na koncu obiska še kako dobrodošla. 
Turistična ponudba subregije Obsotelje in Kozjansko s svojo 
raznovrstnostjo in naravno nedotaknjenostjo ponuja učne lekcije 
skoraj na vsakem koraku, tako je že navadna pešpot velikokrat zelo 
poučna. Krajinski park Boč z Donačko goro in Kozjanski park sta le 
dve večji območji, ki v svojih nedrjih skrivata nekdanje življenje in 
prvinsko naravo. Če pa želite izvedeti kaj več o prvotnih prebivalcih 
tod okoli, priporočamo obisk arheološkega parka in urejene zbirke 
Rifnik ter njegovih zakladov v Zgornjem trgu Šentjurja. 

POPIJTE PRISTNO, UGRIZNITE V OKUSNO

Rogaška in podčetrtška voda sta vir zdravja in razvajanja. Terme 
Olimia ponujajo wellness storitve v najširšem pomenu besede 
dobro počutje. Rogaška Slatina razvaja in zdravi. Glas o pred 
stoletji odkriti »čudežni vodi« se je hitro raznesel po svetu in 
semkaj so začeli prihajati gostje; eni po zdravje, drugi na oddih, 
prav tako kot danes. Kmalu pa bodo na voljo tudi drugačne oblike 
razvajanja – na šentjurskem koncu namreč pripravljajo Kneippove 
aktivne parke v najbolj neokrnjenih koščkih tega konca.
Želite Obsotelje in Kozjansko še okusiti? Predlagam, da začnete 
s kozjansko juho ali zmesjo, nadaljujete s koruznim pečenjakom, 
mlinci in kopunom ter končate s kosom tople sirove zafrkjače. 
Ob hrani izberite katero od belih sortnih ali izvrstnih lokalnih 
vin, a tudi manj pogosta rdeča vina po vrhunskosti ne zaostajajo. 
Omeniti moramo še liker drnulovec, značilen za Pilštanj in različne 
domače sokove, ki jih prideluje precej domačinov tod okoli.
Prepričali vas bodo tukajšnji griči. Verjemite. In lepi spomini nanje 
bodo vedno znova razlog, da se boste semkaj vračali v iskanju 
novega, neokrnjenega in nasploh posebnega.

Kozje

Šmarje pri Jelšah

Rogaška Slatina
Podčetrtek

Terme Olimia / www.terme-olimia.siRogaška Slatina / www.rogaska-tourism.com

GORA
tic@smarje.si, 03 810 12 64

17. - 18. 7. 2011
KRESNA NOČ OB SLIVNIŠKEM 
JEZERU
tic@turizem-sentjur.com, 
03 749 25 23

30. 6. - 2. 7. 2011
FESTIVAL PRANGER, različna 
prizorišča
info@turizem-rogaska.si, 
03 58144 14

JULIJ

1. - 2. 7. 2011
KLUMPANJE NA PLANINI, 
Planina pri Sevnici
tic@turizem-sentjur.com, 
03 749 25 23

10. - 16. 7. 2011
POLETJE Z ANO V ROGAŠKI 
SLATINI
info@turizem-rogaska.si, 
03 581 44 14

13. 7.  2011
DOBRODELNI KONCERT 
MLADINSKEGA PEVSKEGA 
ZBORA MORLEY HIGH 
SCHOOL IZ ANGLIJE, Cerkev sv. 
Jerneja, Rogatec 
muzej.rogatec@siol.net, 
03 818 62 00

15. 7. 2011
ODPRTJE RAZSTAVE V. 
LIKOVNE KOLONIJE, dvorec 
Strmol, Rogatec
muzej.rogatec@siol.net, 
03 818 62 00

16. 7. 2011
ETNOFEST 2011 - LIKOF NA 
TABERHI,  Muzej na prostem 
Rogatec
muzej.rogatec@siol.net, 
03 818 62 00

16. 7. 2011
VIRŠTANJSKA NOČ, Virštanj 
tic@podcetrtek.si, 
03 810 90 13

16. 7. 2011 
ANIN PLES, Rogaška Slatina  
info@turizem-rogaska.si, 
03 581 44 14

23. 7. 2011
OHRANIMO KULTURNO 
DEDIŠČINO NAŠIH DEDKOV IN 
BABIC, Dobrina 

tic@turizem-sentjur.com, 
03 749 25 23

23. 7. 2011 
ASTRONOMSKA NOČ NA 
PREVORJU
tic@turizem-sentjur.com,
03 749 25 23

24.7. 2011
MEDNARODNO SREČANJE 
TAMBURAŠKIH SKUPIN 
Rogaška Slatina 
info@turizem-rogaska.si, 
03 581 44 14

30. 7. 2011
KONJSKE DIRKE, Imeno 
tic@podcetrtek.si, 
03 810 90 13

AVGUST

5. - 10. 8. 2011
POLETJE V PODČETRTKU 
tic@podcetrtek.si, 
03 810 90 13

6. - 20. 8. 2011
FESTIVAL MUSICA – FEEL THE 
MUSIC, Rogaška Slatina
info@turizem-rogaska.si, 
03 581 44 14

7. 8. 2011
KLOPOTČEVA NEDELJA, 
Virštanj
tic@podcetrtek.si, 
03 810 90 13

7. 8. 2011
ŠMARSKI KOLESARSKI 
MARATON, Šmarje pri Jelšah
tic@smarje.si, 
03 810 12 64

10. 8. 2011
LOVRENČEV SEJEM IN BUČNA 
JUHA, Podčetrtek 
tic@podcetrtek.si, 03 810 90 13

13. - 16. 8. 2011
ROMARSKA TRIADA 
(Tinsko – Sladka Gora – Sv. Rok 
nad Šmarjem pri Jelšah)  
tic@smarje.si, 03 810 12 64

22. - 28. 8. 2011
TEDEN STARIH OBRTI IN 
OBIČAJEV V DOBJU
tic@turizem-sentjur.com, 
03 749 25 23
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Spodnja Savinjska dolina je dolina hmelja, 
po njem imenovana tudi dolina »zelenega 
zlata«; je dolina reke Savinje, ki se vije preko 
ravnine, je dolina, obdana z mehkim vencem 
hribovja in gričevja; je dolina naravnih in 
kulturnih znamenitosti in je dolina prijaznih 
ter gostoljubnih ljudi. 
Dolina se razprostira od Dobrovelj na zahodu, 
Zasavskega hribovja na jugu in Ponikovske 
planote na severu ter seže vse do Celja na 
vzhodu. Živo vez med občinami Spodnje 
Savinjske doline predstavljata reka Savinja in 
hmelj – ta grenka roža, ki tu domuje že skoraj 
140 let in je dolini vtisnila svojevrsten pečat. 
V najlepši luči zasijejo hmeljeva polja poleti, 
ko se dolina »obleče« v mogoče zelene barve 
– vabimo vas, da jo obiščete in se o vsem 
prepričate tudi sami in verjemite, ne bo vam 
žal!

Spodnjo Savinjsko dolino poleg hmelja 
in reke Savinje povezuje tudi lepo število 
označenih kolesarskih poti – krožna proga 
01 povezuje in pelje skozi vse občine, dolga 
je nekaj več kot 50 kilometrov, družno pa 
jo lahko prevozimo vsako zadnjo nedeljo v 
mesecu juniju, letos 26. junija s startom ob 8. 
uri v Žalcu.

Občina Žalec 
Žalec je gospodarsko, upravno in kulturno 
središče občine in Spodnje Savinjske doline. 
Urejeno mesto živahnega utripa skupaj z 
okolico nudi izjemen preplet naravne in 
kulturnozgodovinske dediščine.
K ogledu vabijo: 
- Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva 

Slovenije, ki je edinstven tovrsten muzej pri 
nas,

- Savinova hiša z mestnim jedrom, 
obrambnim stolpom ter vinskim »keudrom«, 

- jama Pekel, ki očara s slikovitim podzemnim 
svetom,

- rimska nekropola z veličastnimi grobnicami 
in bogato okrašenimi mitološkimi motivi,

- ribnik Vrbje s pestro floro in favno, ekološko 
učno potjo in galerijo lesenih skulptur na 
prostem je pravi mali kraj za sprostitev v 
naravi,

Prebold

Vransko
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- obiskovalce pa čaka še cela vrsta zanimivih kolesarskih in 
pohodnih poti ter pisana paleta prireditev,

- po vseh teh aktivnostih ste vabljeni na dobrote žalskih in 
okoliških gostincev.

Občina Prebold 
Za vse, ki si želite bolj umirjene počitnice, je Prebold pravi 
kraj. Zaradi pestre zgodovine nudi ljubiteljem kulture in 
zgodovinskih dogodkov obilo užitkov – v Graščini Prebold 
se jim na pogled ponuja bogata zgodovinska zbirka, k 
ogledu vabijo tudi ruševine gradu Liebenstein ter keltska 
grobišča, številne cerkve, naj omenimo samo cerkve v 
Preboldu, Sv. Lovrencu, Mariji Reki in na Homu.
Okolica Prebolda zajema predvsem hribovito področje, 
kjer sta lepo razvita kmečki turizem in planinarjenje. 
Dolinski del dopolnjuje turistično ponudbo z rekreativnim 
ribolovom, konjeništvom, kolesarjenjem, golfom, letenjem 
z motornimi ali ultralahkimi padali. V Preboldu vsakdo 
najde nekaj zase – športniki in rekreativci idealen poligon 
za preizkušanje svojih fizičnih sposobnosti in rekreacijo, 
ljubitelji urbanega okolja pa svoj košček kulture in 
zgodovine.

Občina Tabor 
Se ponaša z razgibanim reliefom, številnimi 
znamenitostmi in ohranjenim naravnim okoljem, ki so 
ga ljudje le malo spremenili. Ravninski in hribovski del 
občine ponujata številne možnosti za različne rekreativne 
aktivnosti, raziskovanje kulinaričnih posebnosti in 
odkrivanje naravnega bogastva.
Če radi planinarite, vas s svojimi 909 m vabi Krvavica. 
Nanjo vodi označena planinska pot, ki vas popelje 
skozi znamenito naravno okno. Med potjo boste videli 
dandanes  redka rastišča tise, z malo sreče pa tudi sokola 
selca. V prijaznem okolju Zajčeve koče se lahko okrepčate 
in spoznate pristno planinsko gostoljubje. 
Če iščete lokacijo za svojo poroko, je Lesjakov ribnik pravo 
mesto. Lepo urejena okolica, odlično uigrani kuharji in 
natakarji poskrbijo za brezhibno pogostitev. 
K obisku pa vabijo tudi številne kmetije:
- Turistična kmetija Weiss nudi prenočišča, kjer se bodo 
gostje počutili prijetno in domače, 
- na kmetiji Ramšak boste spoznali podeželsko idilo, 
- kmetija Hribernik s svojimi zdravilnimi zelišči je pravi 
naslov za obisk,
- kmetija Šmit – obora jelenov: lovci in ljubitelji mogočnih 
jelenov boste tu napasli oči in okusili dobrote gostoljubne 
družine Šmit.

Občina Vransko
Legenda pravi, da je kraj dobil ime po vranah, ki so nekoč 
letale nad jezerom, ki so ga kasneje prekopali in osušili 
ter na njem zgradili naselje. Danes pa marsikdo pozna 
Vransko po muzejskih zbirkah:
- v muzeju motociklov je prikazan razvoj in zgodovina 

motociklizma ter prometa nasploh od začetka do 60-ih 
let prejšnjega stoletja, 

- gasilska zbirka nudi ogled gasilskega orodja, opreme, 
uniform ter velike vodne brizgalke, 

-zanimiv ogled nudi tudi etnološka zbirka kmečkega in 
obrtniškega orodja. 

Vransko je tudi izhodišče za številne planinske izlete na 
Čreto, Menino in Čemšeniško planino. Veliko obiskovalcev 
privabljata naravni plezališči na Vranskem in na Čreti.

Rimska nekropola

INFO:
TIC Žalec, zkst.tic@siol.net, tel. 03 710 04 34
www.polzela.si, www.prebold.com, 
www.obcina-tabor.si, www.vransko.si, 
www.braslovce.si

Braslovče, Prebold, 
Polzela, Tabor, Vransko, 
Žalec

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije

Savinova hiša, Žalec

Lesjakov ribnik, Tabor

Savinja
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OBČINA VITANJE

Kolesarski potep po Dravinjski dolini pričnemo v Vitanju, 
v starem trškem jedru, ki je začelo nastajati v 11. stoletju. 
Grb Vitanjske gospoščine je povzel trg in danes tudi 
Občina Vitanje. Trg se pred mostom čez Hudinjo zaključi 
z več kot 400-let staro graščino. Tradicija sedeža uprave 
se v graščini drži vse od njenega nastanka. Tudi danes 
je tu sedež Občine Vitanje, v obokanih kletnih prostorih 
pa je postavljena Spominska soba Hermanu Potočniku 
Noordungu, ki je pomembno zaznamoval področje 
raketne tehnologije. Občina Vitanje mu je v graščini, 
kjer je bil Potočnikov stari oče upravitelj vitanjskega 
gospostva, odprla spominsko sobo, ki je opremljena z 
monitorji za predstavitev Potočnikovih idej in rešitev 
za osvajanje vesolja. Po prečkanju mostu čez Hudinjo 
nas cesta pelje v novejši del Vitanja – Vitanje vas. Nad 
centrom se na osrednjem griču naselja Hriberci bohoti 
Letna cerkev, Marijina cerkev, ki je bila zgrajena sredi 18. 
stoletja in je najmlajša cerkev v vitanjski župniji. Z bogato 
baročno arhitekturo in freskami. Zimska cerkev, župnijska 
cerkev, ki se nahaja na koncu vasi na levi strani ceste proti 
Doliču, je posvečena apostoloma Petru in Pavlu. Prva je 
stala že v 11. stoletju in je skozi zgodovino doživela kar 
nekaj dozidav in poslikav, zadnjo v letih 1971 in 1972, ko 
je bila obnovljena njena notranjost z oltarji iz 60. let 17. 
stoletja. Sredi vasi stoji smerokaz planinskih poti, ki vas 
popeljejo po dobro označenih planinskih in pohodniških 
poteh iz podeželskega središča mimo cerkve sv. Antona 
in nato po vzhodnih obronkih Paškega Kozjaka do 
cerkve sv. Marjete. Pot vas nato popelje naprej na južne 
obronke vitanjskega Pohorja, kjer se vam odpre čudovit 
razgled na dravinjsko dolino, čudovite gozdove okoliških 
vrhov in celo vitanjsko kotlino. Na stičišču regionalnih 
cest iz Vitanja v Dolič, Slovenske Konjice in Socko, se 
za šolskim parkiriščem odcepi cesta proti visokogorski 
vasici Rakovec, ki je včasih predstavljala gospodarsko in 
izobraževalno središče južnega pohorskega podeželja. 
Naprej od Rakovca  proti Hudinji po kakšnih 3 km lepe 
razgledne vožnje prispemo do naselja Hudinja, kjer se 
nahaja lepa in zanimiva Beškovnikova kašča v neposredni 
bližini hribčka s slikovito cerkvijo sv. Vida. V bližini je še 
rimsko pokopališče in pod njim kapelica. 

Občina Braslovče 
Popotniku, ki potuje po Spodnji Savinjski dolini, se pod zakraselo 
planoto Dobrovlje, ob reki Savinji in med zelenimi hmeljišči 
odpira pogled po občini Braslovče. Središče občine predstavlja 
trg Braslovče, eno izmed najstarejših naselij ne samo v Spodnji 
Savinjski dolini, ampak tudi na Slovenskem.
Ljubitelji zgodovine in lepih razgledov – obiščite ruševine gradu 
Žovnek, ki segajo v 12. stoletje, ko so se pojavili prvi zapisi o gradu. 
Nasledniki Žovneških gospodov so leta 1333 preselili v Celje in se 
povzpeli do naziva grofov Celjskih.
Poseben pečat Braslovčam pa dajeta Žovneško in Braslovško 
jezero, prvo je zanimivo za vse ljubitelje narave in ptic, drugo pa je 
primerno za ribolov in sprehod po zanimivi panoramski poti. 

Občina Polzela
Prijazna pokrajina med Savinjo in Goro Oljko se ponaša z zanimivo 
zgodovino, ki sega prav v rimske čase. Resnično pa je za zaživela 
s svojo Komendo pred več kot 800 leti. Dolga stoletja so ji torej 
zgodovino krojili Maltežani, kasneje grofje Celjski in dominikanci. 
Grad Komenda že od sredine 12. stoletja stoji na skalni vzpetini, 
okoli katere se razteza današnja Polzela. Posebnost gradu je 
antični lev iz pohorskega marmorja, postavljen na stopniščno 
ograjo tik ob glavnem vhodu. Grad predstavlja s svojo dominantno 
lego, arhitekturnimi prvinami in z zgodovinsko sporočilnostjo 
pomemben kulturni, zgodovinski in etnološki spomenik. 
Gora Oljka kraljuje na 733 m visokem hribu, od koder popotnika 
že od leta 1757 veličastno pozdravlja z vseh strani vidna cerkev 
z dvema zvonikoma. Ob cerkvi je planinski dom, kjer je trud 
planincev poplačan z dobro postrežbo, prijaznimi ljudi ter seveda 
čudovitim razgledom. 

Grad Komenda, Polzela
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JUNIJ

18. 6. 2011 od 10.00 dalje  
ŽALSKA NOČ IN DAN
Žalec, Šlandrov trg in Športni center
TIC Žalec, 03 710 04 34, 
zkst.tic@siol.net  , www.zkst-zalec.si

18. 6. 2011 ob 16.00  
MALTEŠKI POZDRAV POLETJU IN 
OTVORITEV GRADU KOMENDA
Občina Polzela, 
03 703 32 00, www.polzela.si 

18. 6. 2011    
KOLESARSKI VZPON V MARIJO 
REKO
Marija Reka
Športno društvo Marija Reka, 
www.prebold.com    

25. 6.  2011    
KOLESARSKI VZPON NA GOLAVO
Prebold
Športna sekcija PGD Šešče, 
www.prebold.com 

25. 6. 2011    
POHOD PO PUNTARSKI POTI
Braslovče
Občina Braslovče,
03 703 84 00, www.braslovce.si 

26. 6. 2011 ob 8.00             
KOLESARJENJE PO SPODNJI 
SAVINJSKI DOLINI
Start pred Hotelom Žalec
TIC Žalec, 03 710 04 34, 
zkst.tic@siol.net  
www.zkst-zalec.si 

JULIJ

2. in 3. 7. 2011             
ZAJČEVI DNEVI IN KOŠNJA TRAVE
Zajčeva koča
Planinsko društvo Tabor, 
031 604 429, 
www.prebold.com 

8. in 9. 7. 2011 ob 20.00        
VRANSKO SUMMER NIGHT
Vransko
ZKTŠ Vransko, 03 703 12 10,
www.zkts-vransko.si 

AVGUST 

7. 8 . 2011 
TEKMA KOSCEV IN GRABLJIC
Sv. Lovrenc
PGD Sveti Lovrenc, 
www.prebold.com 

12. do 14. 8. 2011                  
DAN HMELJARJEV
Braslovče
Občina Braslovče, 
03 703 84 00, www.braslovce.si 

13. 8. 2011 ob 16.00            
PRIČETEK OBIRANJA HMELJA
Žalec
TIC Žalec, 03 710 04 34,
zkst.tic@siol.net  
www.zkst-zalec.si 

27. 8. 2011 ob 9.00               
POHOD PO HMELJSKI POTI
Dvorec Novo Celje
TIC Žalec, 
03 710 04 34,  zkst.tic@siol.net  
www.zkst-zalec.si 

Prva sobota v mesecu  
KMEČKA TRŽNICA S SEJMOM 
POD LIPAMI
Gotovlje
TOD Lipa Gotovlje, 040 790 342

Prva sobota v mesecu  
KMEČKA TRŽNICA
Prebold
Občina Prebold, 
www.prebold.com 

Druga sobota v mesecu                           
DOMAČA TRŽNICA V GRIŽAH 
Migojnice
Turistično društvo Griže, 
031 337 097

Druga sobota v mesecu
KMEČKA TRŽNICA POD 
OBREZOVIM KOZOLCEM 
Zaloška Gorica
Turistično društvo Petrovče,  
041 709 156

Druga sobota v mesecu                           
KMEČKA TRŽNICA NA POLZELI 
Polzela
Turistično društvo Polzela, 
03 703 32 20

Tretja sobota v mesecu                           
ŽALSKA TRŽNICA 
Žalec
Informacije: TIC Žalec, 
03 710 04 34, zkst.tic@siol.net  
www.zkst-zalec.si

Zadnja nedelja v mesecu  
KMEČKA TRŽNICA
Tabor
Čebelarsko društvo Tabor, 
031 766 533

INFO:
TIC Slovenske Konjice, tic.konjice@siol.net, 
tel. 03 759 31 10, 
LTO Zreče, tic.zrece.lto@siol.net, 
tel. 03 759 04 70

Terme Zreče, www.unitur.eu

Braslovško jezero

Slovenske Konjice, Vitanje, 
Zreče

Zlati grič

Žička kartuzija

13dravinjsko
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OBČINA ZREČE

Nato vas cesta v ovinkastem in mestoma hitrem spustu pripelje nazaj na 
regionalno cesto proti Stranicam, kjer se takoj po vzponu čez »Prevale« 
pripeljete v Zreče, mlado slovensko mesto, ki ga navdihuje uspešno 
gospodarstvo in razvoj turistične dejavnost, katere nosilca v širši 
destinaciji sta športni center in klimatsko zdravilišče Rogla ter termalno 
zdravilišče Terme Zreče. Zreško Pohorje se ponaša z izjemnim bogastvom 
naravne in kulturne dediščine. Čudoviti naravi, ki jo obdajata pristnost in 
domačnost, dajejo pečat prijazni in gostoljubni ljudje. Pot nas od Vitanja 
vodi preko Križevca, kjer se lahko ustavimo na Turistični kmetiji Urška in se 
okrepčamo z odlično hišno kulinariko in se tudi sprostimo v sprostitvenem 
centru »Hiša dobrega počutja«. Spustimo se v dolino mimo jezera Zreče 
in se ustavimo v starih Zrečah na železniški postaji, ki je edina ohranjena 
postaja ozkotirne železnice Poljčane–Slovenske Konjice–Zreče. Ob njej 
je vlakovna kompozicija z lokomotivo, potniškim in dvema tovornima 
vagonoma ter Muzej ozkotirne železniške proge. Ozkotirna železnica 
Poljčane–Konjice je bila predana prometu leta 1892, do Zreč pa je 
bila podaljšana leta 1921. Zgrajena je bila z namenom, da bi povezala 
železniško progo Maribor–Ljubljana z gornjo Dravinjsko dolino, bogato 
z lesom in premogom, ter nastajajočo industrijo. Po progi se je odvijal 
živahen tovorni in potniški promet, ki pa je predvsem po drugi svetovni 
vojni začel usihati. Zaradi nerentabilnosti je bila železnica Poljčane–
Zreče leta 1962 ukinjena. Lahko se odpravimo tudi proti Skomarju in 
si ogledamo Ošlakovo kovačijo, ki je na zreškem območju eden redkih 
ohranjenih spomenikov stare kovaške obrti in bi naj po pisnih virih nastala 
okrog leta 1770. Kovaški mehanizem poganja dvoje vodnih koles. V 
glavnem prostoru stavbe je kovaška delavnica, v manjšem pa skladovnica 
za material in izdelke. Še naprej, v vasi Skomarje, pa se nahaja Skomarska 
hiša, iz leta 1803 in sodi med najpomembnejše kulturne spomenike 
na območju južnega Pohorja in Dravinjske doline ter je zasnovana kot 
prehodni tip med poznosrednjeveško dimnico in razvojno naprednejšo 
hišo s črno kuhinjo. V neposredni bližini se nahaja tudi Vodovnikova 
zbirka, kje je spominska soba ljudskega pesnika Jurija Vodovnika, ki se je 
rodil na Skomarju in je bil sodobnik Franceta Prešerna in Antona Martina 
Slomška. Njegov nemirni duh ga je vodil po Pohorju in Dravinjski dolini, 
največkrat oprtanega s košem brez dna, ki je bil zanj tudi filozofsko 
simboličen. Zbirka obenem prikazuje bivalno kulturo na prelomu iz 19. 
v 20. stoletje in versko-vzgojno dejavnost, ki je že od nekdaj stalnica 
življenja skomarskega farufa, saj je zbirka nameščena v župnišču pri cerkvi 
sv. Lamberta. V centru Zreč se nahajajo Terme Zreče, kjer si lahko privoščite 
daljši ali krajši oddih, se prepustite razvajanju v termalnih vrelcih, predate 
se vonju narave v sproščujoči kopeli in užitkom ob masaži. Od Term Zreč 
se s kolesom odpravimo po obronkih Brinjeve Gore proti naselju Radana 
vas in se v Dobrovljah peljemo mimo Kovačije Šrekl-Zajc, kjer je uporabna 
delavnica z muzejsko zbirko kovaško-tehniške dediščine. 

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

Nadaljevanje poti vas pripelje v Slovenske Konjice, mesto cvetja in vina, 
ki je prava zakladnica doživetij. V Starem trgu, ki ga točno na polovico 
deli slikovit potoček Gospodična, si lahko privoščite kavo in uživate v 
prijetnem pišu mesta, ki se ponaša z 865. letno zgodovino. Ogled Mestne 
galerije Riemer v osrčju Starega trga ponuja doživetja svetovnih mojstrov 
čopiča, Muzejska zbirka vojaških predmetov iz avstro ogrskega obdobja 
in Muzej gasilstva pa pričata o bogati zgodovini naših prednikov. Kolesa 
usmerite mimo slikovite Cerkve Svetega Jurija proti mestnemu parku, 
kjer v zavetju Konjiške gore počiva starodavni Dvorec Trebnik z zanimivo 
zeliščno prodajalno. Bolj vzdržljivi kolesarji se lahko nato usmerite proti 
Staremu gradu na Konjiški gori, od koder se razprostira čudovit razgled 
na mesto, tisti malo manj vzdržljivi pa se odpeljite proti zlatim škalskim 
gričem, kjer se razprostirajo hektarji vinogradov. Posestvo Škalce ponuja 
doživetje ene najmodernejših vinskih kleti v srednji Evropi, Vinske kleti 

Vitanje

Skomarje

Rogla Zreče

Zlati Grič, edinstvene Gostilne Grič, kjer si lahko privoščite »kosilo z 
razgledom«, golf igrišče med vinogradi in prečudovite apartmaje v 
Vinogradniškem dvorcu. Le lučaj od mestnega vrveža, v smeri vasi 
Žiče, počiva slikovita Dolina svetega Janeza Krstnika z mistično Žičko 
kartuzijo, kjer so v 12. stoletju svoje domovanje našli menihi iz Velike 
kartuzije na Francoskem. Vožnja s kolesom skozi to nedotaknjeno dolino 
neokrnjene narave vam ponuja čas za razmišljanje, iskanje notranjega 
miru in bivanje v naravi. Na poti srečate rastišče Žičkega grobeljnika, 
endemita, ki uspeva zgolj v kamnolomu v Žičah. V vasici Špitalič odložite 
kolo in se ustavite pri cerkvici Marijinega obiskanja, ki je še edini ostanek 
nekdanjega spodnjega samostana in katero krasi edinstveni romanski 
portal, ki je med najstarejšimi na Slovenskem. Do zgornjega samostana 
vas loči le še 1 km vožnje. V obnovljenem gospodarskem poslopju sta na 
ogled dve stalni razstavi o zgodovini in obnovi kartuzije, v samostanski 
kleti v miru in tišini zorijo penine konjiškega podjetja Zlati grič, pod 
oboki mojster lončarjenja prikazuje svojo obrt in vas povabi med svoje 
izdelke, zeliščni vrtovi in prodajalna zeliščnih pripravkov obujajo spomin 
na neprecenljivo samostansko dediščino, iz Gastuža, najstarejšega še 
delujočega gostišča na Slovenskem iz leta 1467, pa včasih zadiši po 
samostanskih jedeh. Doživite Slovenske Konjice z okoliškimi vasmi in s 
sabo odnesite okus po tradiciji, domačnosti in prijaznosti.

09. 07. 2011 
Rogla
ZDRAV DAN S PETRO MAJDIČ 
03 757 71 00, www.rogla.eu

10. 07. 2011 
Rogla 
PRAZNIK POHORSKEGA LONCA
03 757 71 00, www.rogla.eu

31. 07. 2011 
Rogla
PAŠNI PIKNIK 
03 757 71 00, www.rogla.eu

14. 08. 2011                     
Rogla
ZLODEJEV POČITNIŠKO DRUŽINSKI 
DAN – RINGA RAJA S PIKO FLIKO
03 757 71 00, www.rogla.eu

20. 08. 2011 
Zreče – Rogla
19. SKOK NA ROGLO
041 883 009 Jože Plankl, 
kk.rogla@gmail.com

20. 08. 2011 
Gorenje pri Zrečah in Rogla 
11. MEDNARODNO SREČANJE 
GOBARJEV
041 635 022 Janja Klinčar, 
janja.klincar@siol.net

21. 08. 2011  
Skomarje
LEPA NEDELJA NA SKOMARJU 
041 753 846 Konrad Arbajter

SLOVENSKE KONJICE 

17. 6. – 30. 6. 2011 
KONJIŠKI DNEVI 

18. 6. – 30. 7. 2011 
POLETNI GLASBENI VEČERI V ŽIČKI 
KARTUZIJI               
GAL GJURIN (18. 6. 2011), CARMINA 
SLOVENICA (2. 7. 2011), TERRAFOLK 
(30. 7. 2011)
   
24. 6. 2011
Mestni trg Slovenske Konjice 
14-LETKA RADIA ROGLA 

4. 7. – 27. 8 . 2011 
XIII. TABOR ZA DUHOVNO RAST V 
ŽIČKI KARTUZIJI                      
   
15. 8. – 21. 8. 2011 
Žička kartuzija 
IX. MEDNARODNA GLEDALIŠKO 
LIKOVNA KOLONIJA ISKANJA   
TIC Slovenske Konjice, 
03 759 31 10, tic.konjice@siol.net, 
www.knjiznica-slovenskekonjice.si in 
www.slovenskekonjice.si. 

ZREČE

26. 06. 2011                        
Gorenje pri Zrečah
POGLEJTE GA, POHORCA
041 837 555 Boris Podgrajšek, 
boris.podgrajsek@gmail.com
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