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Površina občine: 222,3 km2
Število prebivalcev: 19.700
Število krajevnih skupnosti: 13
Število naselij: 108
Podnebje: zmerno celinsko, povprečne temperature:
januar (-3–0° C), julij (15–20° C)
Najvišja točka: 1023 m – Veliki Javornik
Najnižja točka: 232 m – Loka pri Žusmu
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Zanivosti
Občinski praznik: 24. september
Občinska himna: Skladba Benjamina
Ipavca Domovini
Prijateljske občine: Požega (Srbija),
Saint Florent sur Cher (Francija),
NeuAnspach (Nemčija)
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1

ZGORNJI TRG ŠENTJUR

Staro trško jedro ima v zgodovini slovenstva in
domoljubja prav posebno mesto in se omenja že
leta 1340 kot naselje okoli cerkve sv. Jurija. V zadnjih
letih je bil trg obnovljen in leta 2015 razglašen za
najlepše slovensko trško jedro. Vsebino in dušo mu
dajejo muzejske zbirke, prireditve, pisarna turističnoinformacijskega centra, park kostanjevih dreves s
senzoričnimi igrali, glasbena šola, ki se je pred kratkim
preselila v Zgornji trg ter Kneippov park pred Domom
starejših.
info: TIC

2

IPAVČEVA HIŠA

V Zgornjem trgu že od leta 1760 stoji rojstna hiša
dinastija Ipavcev – skladateljev, zdravnikov, velikih
domoljubov, Evropejcev. V hiši je stalna razstava o
Ipavcih, poročna dvorana, vinoteka, manjša dvorana za
prireditve, na vrtu s prireditvenim prostorom pa pod
starodavno lipo stojita Plečnikov vodnjak in kamnita
miza.
Ulica skladateljev Ipavcev 27, Šentjur
info: TIC

SPOMINSKA SOBA NEW SWING QUARTETA
PESEM JUŽNE ŽELEZNICE

3

Stalna razstava o delovanju najvidnejših izvajalcev
swinga, gospela in spirituala v Evropi in svetu, ki so svojo
uspešno glasbeno pot pričeli leta 1968 v Šentjurju.
Ulica skladateljev Ipavcev 17, Šentjur
info: TIC

4

GALERIJA ZGORNJI TRG

Obokana klet nudi na ogled slikarske in kiparske
mojstrovine domačih in gostujočih umetnikov na
občasnih razstavah. Primerna je tudi za manjše
prireditve.
Ulica skladateljev Ipavcev 17, Šentjur
info: TIC

ARHEOLOŠKA RAZSTAVA RIFNIK IN
NJEGOVI ZAKLADI

5

Sodobna postavitev prikazuje 600 eksponatov od mlajše
kamene in železne dobe preko Keltov in Rimljanov do
pozne antike iz bližnjega hriba Rifnik.
Ulica skladateljev Ipavcev 17, Šentjur
info: TIC
4
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6

RIFNIK

Hrib nad Šentjurjem, ki je bil poseljen že vse od mlajše
kamene dobe, je sedaj preurejen v arheološki park in
je priljubljena pohodniška točka z lepim razgledom. Na
severnem pobočju so razvaline gradu iz 14. stoletja, ki je
bil nekaj časa tudi last Celjskih grofov.
info: TIC

11

PONIKVA

Kraj z znamenito baročno cerkvijo sv. Martina, je bil že
leta 1236 prafara, prva cerkev je tu stala že 811. leta.
Prižnica, delo umetniške delavnice Janeza in Jurija
Mersija, je bila navdih za oblikovanje paviljona, ki stoji na
lepo urejenem Slomškovem trgu pred cerkvijo. V turistični
pisarni je na ogled razstava o zgodovini Ponikve.
info: TOD Ponikva, tel.: 031 704 980, tod.ponikva@gmail.com

FERLEŽEV MLIN

7

V idilični soteski potoka Kozarice pod visoko skalo je v
mlinu ohranjena vsa tehnologija, od preprostih mlinskih
naprav do tehnologije mletja raznovrstnih žit. Skozi
zanimive zgodbe doživite zgodovino mlina in njegove
okolice z izdelavo mlinskih kamnov v bližini.
Šibenik 1, Šentjur
info: Karol Ferlež, tel.: 041 624 779, karol@kfm.si

MUZEJ JUŽNE ŽELEZNICE

8

Dolgoletni postaje–načelnik vas skozi zgodbe, originalne
eksponate in fotografije popelje skozi zgodovino Južne
železnice za Štajersko. Slikovit prikaz z rekonstrukcijo
železniške postaje vas popelje v čas nastanka proge
Gradec–Celje. V Vinogradnikovi učni kleti, ki se nahaja
pod muzejem, pa lahko degustirate vina domačih
vinogradnikov.
Kolodvorska ulica 2, Šentjur
info: TIC in Bučar Mihael, tel.: 051 311 074

DOPRSNI KIP FRANJA MALGAJA

9

V središču mesta Šentjur na Mestnem trgu je postavljen
kip nadporočnika Malgaja, Šentjurčana, ki se je v
slovensko zgodovino zapisal kot Maistrov borec,
pesnik, narodno zavedenSlovenec, odločen borec za
severno mejo na območju Koroške, kar je plačal s svojim
življenjem.
Mestni trg, Šentjur
info: TIC

KALOBJE

10

Kraj, ki se prvič omenja že leta 1278 kot Vila Chalop, leži
na kopastem hribu južno od Šentjurja in se ponaša s
čudovitim razgledom in neokrnjeno naravo. V župnišču
ob romarski cerkvi Marijinega imena so bili najdeni
Kalobški rokopisi, nastali med leti 1643 in 1651, v bližini
je baročno kužno znamenje iz 17. stoletja.
info: TIC
6
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SLOMŠKOVA HIŠA

12

V rojstni hiši prvega slovenskega blaženega Antona
Martina Slomška je prikazana življenjska pot tega velikega
duhovnika, vzgojitelja, pisca in narodnega buditelja.
Na Slomu in na Ponikvi se v čast in spomin Slomšku
vsako leto odvija več tradicionalnih prireditev: Slomškov
simpozij, Vseslovensko srečanje kmetov, Srečanje
katoliških učiteljev, katehetov, vzgojiteljev in staršev ter
druge.
Uniše 11, Ponikva, info: Župnija Ponikva,
tel.: 03 748 20 25, 031 552 191, zupnija.ponikva@rkc.si

SPOMINSKA SOBA BLAŽA KOCENA

13

V leseni hišici, na mestu nekdanje rojstne hiše, je
predstavljeno življenje in delo geografa in kartografa
Blaža Kocena, avtorja leta 1861 izdanega atlasa, ki je bil
temelj vsem današnjim atlasom. Marca vsako leto se
v okviru Kocenove sobote odvija pohod in strokovno
srečanje s področja geografije.
Hotunje 32, Ponikva, info: Turistično olepševalno društvo
Ponikva, tel.: 031 704 980, http://www.todponikva.si

14

LONČARSTVO BUSER

Živa Zupanc Buser nadaljuje družinsko tradicijo z
izdelovanjem unikatnih izdelkov iz gline. V delavnici si je
mogoče ogledati izdelavo in izdelke kupiti, organizirane
pa so tudi delavnice za skupine.
Boletina 8, Ponikva
tel.: 041 948 312, ziva.zupanc@gmail.com

PARTIZANSKA BOLNICA ZIMA

15

V gozdu Šohta pri Cerovcu se nahaja pomnik na grozote
in tudi humanitarnost II. svetovne vojne. Bolnica je bila
zgrajena leta 1944 kot podzemni bunker.
Ob avtocestnem počivališču Zima iz smeri Celja pred
izvozom Dramlje, info: Krajevna skupnost Blagovna.
tel.: 03 748 90 10, ksblagovna@siol.net
TURISTIČNI VODIČ OBČINE ŠENTJUR
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PLANINA PRI SEVNICI

16

Kraj se prvič omenja že leta 1190. Značilno podobo mu
daje grad z grajsko kaščo in lesenim razglednim stolpom,
grajski park in zaščitena turška lipa na eni in cerkev sv.
Križa s kapelicami križevega pota na drugi strani. V bližnji
gotski cerkvi sv. Vida naj bi se poročila Friderik Celjski in
Veronika Deseniška.

PARTIZANSKA BOLNICA R-6 V JAVORŠICI

21

Leta 1944 je bila zgrajena manjša bolnica, kjer je bilo
prostora za 12 ranjencev, bolničarko, kuharico in
oskrbnika.
Loka pri Žusmu (Žamerk ob cesti v Virštanj)
info in vodenje: TIC in Društvo Izviri –
Danica Recko, tel.: 031 509 828

info: TIC in Društvo September – Saša Krofl, tel.: 031 329 124

ETNOLOŠKA ZBIRKA ŠMID

17

Zbiratelj in zdravnik Janez Šmid je zbral predmete in
orodja, ki so jih ljudje na Planini in v njeni okolici v 19. in
20. stoletju uporabljali pri vsakdanjih opravilih.
Planina pri Sevnici 37
info in vodenje: TIC in Društvo September –
Saša Krofl, tel.: 031 329 124

STALNA RAZSTAVA KOZJANSKO ŽARI

18

Razstava skozi fotografije, dokumente, letake, plakate
in partizanski tisk obiskovalcem približa obdobje druge
svetovne vojne na Kozjanskem. V dokumentarnem zapisu
so zabeležene zgodbe 5 oseb, ki so v času 2. sv. vojne bili
še otroci.
Planina pri Sevnici 37
info in vodenje: TIC in Društvo September –
Saša Krofl, tel.: 031 329 124

ČAR IZROČILA

19

Stalna razstava o življenju in delu etnologa dr. Nika
Kureta: raziskovanje jaslic, mask, koledniške dramatike,
štehvanja, etnografskega filma, ljudskega gledališča,
ročnih lutk, otroških iger in igrač. V stari šoli na Planini,
kjer se zbirka nahaja, je tudi razstava fotografij Alfonza
Juršeta o življenju na Planini v prvi pol. 20.stoletja.

SVETELŠKOVA DOMAČIJA

22

Obnovljena domačija iz 19. stoletja predstavlja
arhitekturno najmogočnejše stavbe na tem območju.
Ohranjena notranja oprema z restavriranimi stenskimi
poslikavami nam prikazuje bivalno kulturo bogatega
kmeta. V hiši organizirajo manjše kulturne dogodke,
ponudbi pa so pridali tudi avtentično kulinariko
z obdobja in sestavinami lokalne, največ lastne
pridelave. Hrano pripravljajo izključno v krušni peči.
Svetelka 13, Dramlje
tel.: 03 748 80 01, info@bitea.si

IPAVČEV KULTURNI CENTER ŠENTJUR

23

V prenovljenem objektu vam poleg ogleda številnih
kulturnih prireditev nudimo tudi najem dvorane za
prireditve in konferenčne dogodke, poleg tega pa še
ogled prostorov in promocijskega turističnega filma –
Pesem južne železnice na velikem platnu. Z Gostiščem
Bohorč se lahko dogovorite tudi za pogostitev
manjših skupin v avli IKC.
Ulica Dušana Kvedra 46, Šentjur
info in rezervacije: Knjižnica Šentjur, tel.: 03 746 37 46
info@ikcsentjur.si ali TIC

Planina pri Sevnici 12
info in vodenje: TIC in Društvo September –
Saša Krofl, tel.: 031 329 124

MUZEJSKA ZBIRKA GLAŽUTE NA OBMOČJU
ŽUSMA

20

V cerkvici sv. Leopolda v Loki pri Žusmu so na ogled
prelepi stekleni izdelki, med katerimi izstopajo lestenci,
ki so jih od 18. stoletja izdelovali v Loki in njeni okolici v
glažutarski delavnici.
Loka pri Žusmu
info in vodenje: TIC in Društvo Izviri –
Danica Recko, tel.: 031 509 828
8
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narava in gibanje
VRT RIFNIK

1

Na južnem pobočju Rifnika se nahaja vrt, posajen z okoli
2000 vrstami rastlin iz različnih delov sveta. Ogled je
možen po predhodni najavi.
Jakob 7b, Šentjur
info: Gorazd Mauer, tel.: 068 137 040, http://www.rifnik.si

2

JAME MLINSKIH KAMNOV

V času Avstro-Ogrske so se na pobočjih Rifnika in
Resevne ter nad dolino Kozarice nahajala največja
območja za klesanje mlinskih kamnov. Ena večjih votlin,
ki je ob tem nastala, je danes kulisa za prireditve. Krasijo
jo kozmogrami, nastali v projektu Geomantija.
info in vodenje: TIC ter Mirko Čander, tel.: 051 653 929

RESEVNA

3

Po legendi je bil hrib Resevna nekoč povezan z Rifnikom
s kamnitim mostom, ki je povezoval gradova Rifnik in
Ploštajn. Ime je dobila po modrocvetočem resju. Danes
je Resevna priljubljena planinska točka z razglednim
stolpom in planinskim domom, bogata z gozdnimi
sadeži (borovnice, gobe, kostanj). Na jasi pod vrhom se
nahaja tudi spominsko obeležje – pomnik na dogodke iz
II. svetovne vojne.
Prosto dostopno, info: Planinsko društvo Šentjur,
tel.: 041 359 447, http://www.planinskodrustvo-sentjur.si

ZELIŠČNA KMETIJA KALAN

4

V neokrnjeni naravi kozjanskih gričev, na Kalobju,
leži kmetija, kjer na naravi prijazen – ekološki način
pridelujejo zdravilne in aromatične rastline. Kmetijo si je
mogoče ogledati, kupiti zelišča ali se udeležiti delavnic o
uporabi zelišč.
Podlešje 12, Kalobje
tel.: 03 579 50 11, 041 311 884, zelisca@siol.net

UČNE POTI PONIKVE

5

Zgodovino Ponikve so zaznamovali znameniti možje
Slomšek, Kocen in slovničar Mihael Zagajšek, v spomin
na katere je nastala Pot treh znamenitih ponkovških
mož. Za pohodnike sta urejeni in označeni tudi Kraška
vodna učna pot geologa dr. Stanka Buserja in Slomškova
romarska pot.
info: Turistično olepševalno društvo Ponikva,
tel.: 031 704 980, http://www.todponikva.si

10
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narava in gibanje
VELIKONOČNICA

6

Redka in zaščitena cvetlica z vijoličnim cvetom in
svilnato žametnim stebelcem zacveti od februarja do
marca, odvisno od vremena, in je ogrožena rastlinska
vrsta. Rastišče v Boletini na Ponikvi je urejeno za
obiskovalce.
info: Turistično olepševalno društvo Ponikva,
tel.: 031 704 980, http://www.todponikva.si

URŠULA

7

Romarska cerkvica sv. Uršule na istoimenski vzpetini v
kraju Vodule je obdana z vinogradi in zidanicami. Več
kot 200 let stara mežnarija z ohranjeno črno kuhinjo,
krušno pečjo in prešo v kleti je preurejena v planinsko
postojanko. Od tu je čudovit razgled na okolico in
izhodiščna točka za pohode in kolesarske ture, tudi na
tradicionalni februarski drameljski pohod in Slomškov
pohod 25. junija.
Vodule 18, Dramlje, info: Planinsko društvo Dramlje,
tel.: 031 549 688, https://pddramlje.wordpress.com

BLAGOVNA IN RIBNIK Z OTOČKOM

8

Posebnost Blagovne je ribnik z otočkom, ki je najbolj
zahodno rastišče panonske vrste vodnega oreška v
Sloveniji. Nekoč je spadal v posest bližnje graščine
Blagovna. V okolici so urejene pohodne poti, ki
povezujejo športni park, cerkvico sv. Rozalije z
znamenitimi Jelovškovimi freskami, partizansko bolnico
Zima, graščino Blagovna, številne ribnike.
info: Turistično društvo Blagovna,
tel.: 070 844 583, tdblagovna@gmail.com

KONJENIŠKI CENTER BLAGOVNA

9

V na novo urejenem centru je mogoča uporaba
konjeniške maneže, ježa, vožnja z vpregami ter šola
jahanja. Prostore, notranje in zunanje, je mogoče najeti
za strokovna in družabna srečanja.
Proseniško 22, Šentjur
tel.: 041 614 970, viljemkolar4@gmail.com

DOLGA GORA

10

11

RANČ SHIRE POD URŠULO

Na ranču, ki je specializiran za otroško ponudbo,
organizirajo različne aktivnosti s konji: vožnja s kočijo,
ježa na malih ponijih in konju pasme Shire, ki velja za
največjega, najtežjega in najmočnejšega konja na svetu.
Organizirajo tudi rojstnodnevne zabave in poletne
tabore za otroke.
Šedina, Dramlje
Miran Ogrizek, tel.: 051 305 435
https://www.facebook.com/rancshire

12

SLIVNIŠKO JEZERO

Priljubljena ribolovna destinacija, ki jo imenujemo
tudi kozjansko morje, se nahaja ob cesti iz Gorice pri
Slivnici proti Loki pri Žusmu. Poznamo jo predvsem
po rekordnem uplenu somov, skuš, krapov in smučev.
Jezero je primerno za vodne športe, okolica pa za
sprehode, kolesarjenje, opazovanje okrog 130 različnih
vrst ptic v vzhodnem delu jezera.
info: Turistično društvo Gorica pri Slivnici, tel.: 041 324 259
dusan.polensek@gmail.com

PLANINSKA REKREATIVNO-UČNA POT
S klopce na klopco

13

Označene poti, ki se odlikujejo po čudovitih razglediščih,
povezujejo hribe Gaj, Gradišče, Peseke, Sveta Helena,
Col in Turnče, na katerih so nameščene klopce. Pot je
označena in opremljena z informativnimi tablami, žigi in
vpisnimi knjigami. Vsaka točka je lahko tudi samostojen
cilj.
info: Planinsko društvo Slivnica pri Celju, tel.: 040 215 110
http://www.pdslivnica.com/sklopcenaklopco

PREVORJE

14

Območje na južnem delu občine je dobilo ime po
velikem številu prevalov oz. prevojev. Razgiban svet je
sestavni del kozjanskega gričevja. Značilen izgled dajeta
kraju cerkev sv. Ane in podružnična šola z astronomsko
opazovalnico.
15TIC
info:

V naselju sredi gričevnate vinogradniške pokrajine lahko
uživajo pohodniki in ljubitelji dobre kapljice na majskem
pohodu Po obronkih Dolge, Zbelovske in Sladke gore.
Komur bodo moči še dopuščale, pa se lahko poda po 37
km dolgi Štajersko-Zagorski poti, ki poteka tod mimo.
info: Turistično društvo Dolga gora, tel.: 041 794 123
stankafirer@yahoo.com
12
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narava in gibanje
NA POTI Z GUZAJEM

15

Razbojnik Guzaj je bil ob koncu 19. stoletja v naših
krajih strah in trepet nepravičnih bogatinov in svojih
sovražnikov ter prijatelj oz. dobrotnik revežev. S Prevorja
skozi Planino v Dobje vodi označena Guzajeva pot, po
kateri je zadnjo nedeljo v avgustu organiziran pohod.
info: TIC in Mirko Pajek, tel.: 041 207 835

V KOZJANSKEM RAJU Z GUZAJEM

16

Jezikovni svet NAVITAS med poletnimi počitnicami
organizira mednarodne poletne jezikovne tabore za
otroke na Prevorju. Otroci iz različnih držav spoznavajo
podeželsko življenje, kmečka opravila in živali na
kmetijah, razbojnika Guzaja ipd. skozi tematske
delavnice v angleškem, nemškem in slovenskem jeziku.
Lopaca, Prevorje, info: www.poletni-tabori.si,
tel.: 041 763 031, info@poletni-tabori.si

STOLP LJUBEZNI
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Na Žusmu, na severovzhodnem vrhu Velikega Špička
(669 m) je postavljen najvišji leseni stolp, imenovan stolp
ljubezni. Razgled s 25,9 metra visokega stolpa je osupljiv,
ob lepem vremenu lahko vidimo na Hrvaško, Madžarsko,
v Avstrijo, v Sloveniji pa vse do Triglava.
info: Planinsko društvo Žusem,
tel.: 041 725 044 (Martin Ozis), tel.: 031 708 508 (Simon Mansutti)
info@pd-zusem.si

DOŽIVLJAJSKA GRAJSKA UČNA POT ŽUSEM

KOLESARJENJE
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Kolesarske poti v občini: Šentjur tour, Po sončnih
kozjanskih gričih, Pesem Južne železnice, Pot dobrih
energij. Te štiri digitalizirane kolesarske poti in predloge
za cestno, turno in gorsko kolesarjenje najdete na www.
potke.si. Na TIC-u, ki mu je STO podelila certificiran znak
za kolesarski TIC, je možna izposoja dveh koles.
info: TIC
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WELLNESS ASPARA

Center s posluhom, posvečen nabiranju smisla življenja,
nudi širok nabor storitev: fitnes, gym, kozmetični salon,
masažni bazen, savne, zvočni SPA program in zvočne
kopeli, dermatološke storitve, organizacijo otroških
rojstnodnevnih zabav.
Cesta Leona Dobrotinška 22b, Šentjur
tel.: 03 590 87 600
info@wellness-aspara.com, www.wellness-aspara.com

ŠOLSKA UČNA POT IN ČEBELNJAK
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Pot se nahaja na ekološkem delu posestva Šolskega
centra Šentjur. Poleg čebelnjaka obsega vodni ekosistem
z ribnikom, travniški ekosistem s sadovnjakom, hotel za
žuželke, permakulturno gredo, zeliščni vrt ter gozdni
ekosistem.
Cesta na kmetijsko šolo 9, Šentjur
tel.: 03 746 29 00, tajnistvo@sc-s.si

18

Interaktivna, 9 km dolga učna pot, povezuje 4
doživljajska igrišča, namenjena igri v naravi. Ob
nezahtevni, raznoliki in poučni poti so urejena tudi
počivališča in razgledišča ter označene naravne in
kulturne vrednote.
tel.: 031 509 828, izviri.dobrina@gmail.com
http://users.volja.net/turist123

MARIJINA ROMARSKA POT

19

Skozi naše kraje potekajo tri etape te mednarodne
poti: 7. etapa: Šmarje pri Jelšah–Završe pri Grobelnem–
Botričnica–Šentjur; 8. etapa: Šentjur–Rifnik–(Slivnica
pri Celju)–Kalobje–Dobje–Planina pri Sevnici; 9. etapa:
Planina pri Sevnici–Zagorje–Kozje–Podsreda.
info: TIC
14
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kulinarika
GOSTIŠČE IN PRENOČIŠČA BOHORČ
Družinsko gostišče na stičišču zgornjega in spodnjega
trga s skoraj 100-letno tradicijo, ki ga vodi že četrta
generacija, nudi tradicionalne slovenske jedi, prenočišča
in cateringe.
Ulica Dušana Kvedra 44, Šentjur
tel.: 03 746 14 30, http://www.gostisce-bohorc.com

PIZZERIJA OSMICA ŠENTJUR
Prijeten lokal v središču mesta nudi na izbiro 21 vrst
okusnih pic, pa tudi testenine, solate, morske jedi,
priloge, hamburgerje in druge jedi po naročilu.
Ulica Dušana Kvedra 12, Šentjur
tel.: 059 0200 33, 041 954 509, http://pizzeria-osmica.com

GOSTILNA JUG
V gostilni v Zgornjem trgu ob cerkvi sv. Jurija nudijo jedi
domače slovenske kuhinje po naročilu, med tednom tudi
pripravljene malice, ob vikendih pa kosilo.
Ulica skladateljev Ipavcev 18, Šentjur
tel.: 03 749 23 10, 051 688 045
info@gostilna-jug.si, http://www.gostilna-jug.si

SLAŠČIČARNA JANA
Vabljeni v Slaščičarno Jana, kjer vam uresničijo vse
sladke želje s ponudbo lastne proizvodnje sladoleda,
dnevno svežih tortic, sladic in raznovrstnega peciva.
Cesta Leona Dobrotinška 8, Šentjur
tel.: 03 746 23 56, http://www.slascicarna-jana.si

GOSTILNA PRI AHACU
Priljubljena družinska gostilna, stoji ob magistralni
cesti Rogaška Slatina–Šentjur, kjer z izbranimi novejšimi
kulinaričnimi pristopi oblikujejo železni repertoar dobrot
in sezonske ponudbe, tudi jedi iz krušne peči.
Stopče 31, Grobelno
tel.: 03 746 66 40, http://www.priahacu.si

PIZZERIA ZANZIBAR
Poleg pizz v lokalu nudijo še hamburgerje, dnevno sveže
malice, nedeljska kosila, jedi po naročilu, poskrbijo za
zaključene družbe do 80 oseb, postrežemo pa tudi na
drugih lokacijah.
Cesta Kozjanskega odreda 87a, Šentjur
tel.: 03 749 19 63, http://www.zanzibar.si
16
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kulinarika
PLANINSKI DOM RESEVNA

IZLETNIŠKA KMETIJA JAGER STANISLAV

Poleg jedi po naročilu so v domu vedno na voljo dve do
tri enolončnice in domači zavitek ter suhi narezki. Dom
je primeren za zaključene skupine. V njem je mogoče
tudi prenočiti.
Krajnčica 8a, Šentjur
tel.: 041 772 987, ivette.perc@gmail.com

Če ste ljubitelj prave kmečke hrane, potem obiščite
kmetijo Jager, kjer bosta z odlično pripravljenimi
domačimi jedmi postregli gospodinja Urška in njena
hči Natalija, gospodar Stane pa vas bo popeljal v klet
njihove zidanice.
Straža na Gori 7, Dramlje
tel.: 03 579 80 61, urska.jager@gmail.com

KMETIJA ZDOLŠEK - HIŠA S TRADICIJO
Častitljiva, 200 let stara hiša, povezuje kmetijsko in
turistično dejavnost ter vinogradništvo in vinarstvo,
čarobna gospodinjina roka pa ustvarja vrhunske jedi za
v naprej najavljene skupine. V njihovi zidanici je mogoče
tudi prenočiti.
Okrog 16, Ponikva
po predhodnem naročilu, tel.: 03 748 22 50, 041 208 827
www.zdolsek.si

RAJSKI OTOK - RIBIŠKO DRUŠTVO OREŠČEK
Edinstvena lokacija lokala na otočku sredi ribnika
daje pogostitvam, zabavam in praznovanjem, ki jih
pripravljajo za v naprej najavljene skupine, poseben čar.
Na otočku se lahko tudi poročite.
Proseniško 88
tel.: 03 748 90 24, 041 612 477
info@rajskiotok.si, http://www.rajskiotok.si

VINOTOČ ŠMID

LOKAL RAMNA SLIVNIŠKO JEZERO

Vrhunska, večkrat nagrajena sortna oziroma zvrstna vina
Šmarsko-Virštanjskega vinorodnega okoliša se odlično
podajo k suhomesnatim izdelkom in domačemu kruhu.
Vinotoč Šmid se nahaja v bližini rastišča velikonočnice.

Gostom nudijo pestro izbiro kavnih napitkov, sladic, več
vrst piv, koktajle in naravne sokove, predvsem pa odlične
torte in sladoled lokalnih proizvajalcev. V poletni sezoni
po predhodnem naročilu organizirajo piknik v naravi.

Okrog 8, Ponikva
tel.: 031 342 763, 031 406 573
franc.podkrajsek@gmail.com, tina.vidensek@gmail.com

na obali Slivniškega jezera, Rakitovec 1b, Gorica pri Slivnici
tel.: 031 625 567, info@ramna.si, www.ramna.si

GOSTILNA LESJAK
EKOLOŠKA KMETIJA REČNIK-PEKOŠAK LUDUS NATURAE
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Na kmetiji pridelujejo orehe, ki jih prepletajo v številne
kulinarične dobrote, izdelke in ekskluzivna darila
pod blagovno znamko Ludus Naturae. V urejenem
degustacijskem prostoru sprejmejo skupine od 10 do 60
oseb.
Zagaj 15a, Ponikva
tel.: 041 61 75 73, www.ludus-naturae.com

V gostilni ponujajo predvsem domače slovenske jedi, ki
jih prilagodijo željam gostov. Na voljo imajo večji prostor
za pogostitve do 90 oseb in manjšo kmečko sobo za do
20 oseb. Vsak dan so na voljo tri vrste okusnih domačih
malic.
Gorica pri Slivnici 34, Gorica pri Slivnici
tel.: 03 579 32 06, brigita.lesjak@gmail.com
flesjak@gmail.com

TURISTIČNA KMETIJA KOLAR MARJETA

TURISTIČNA KMETIJA ŽUREJ JEČOVO

Kmetija leži na lepi razgledni točki, postrežejo vas z
doma pridelano hrano in dobrim domačim vinom.
Sprejmejo lahko skupine do 60 ljudi po predhodni
najavi.
Pletovarje 9a, Dramlje
tel.: 041 371 583, tkmarjetka@gmail.com

Na kmetiji, ki je bila nekoč grajska pristava, lahko uživate
ob dobri domači hrani in vinu, ogledu kmetije in okolice
in vožnji z zapravljivčkom. Na kmetiji je možno prenočiti,
dobrodošli pa so tudi avtodomarji.
Javorje 32, Gorica pri Slivnici
tel.: 041 203 914, http://www.zurej.si

TURISTIČNI VODIČ OBČINE ŠENTJUR
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kulinarika
IZLETNIŠKA KMETIJA ŠPOLJAR JOŽKO

GOSTIŠČE OBREZ

Kmetija je znana po okusnih jedeh iz domačih piščancev,
po domači pečenki iz doma vzrejenih krško-poljskih
prašičev in domači jagnjetini. Imajo igralni kotiček
za otroke, igrišče za nogomet in za izvajanje drugih
športnih aktivnosti.
Košnica 18, Prevorje
tel.: 041 684 134, josko.spoljar@gmail.com

Nudijo kvalitetno domačo hrano in dobro virštanjsko
vino, tudi priljubljene Guzajeve jedi na žlico. Goste
sprejmejo v veliki jedilnici, v vinoteki v starem grajskem
stilu ali na veliki terasi, opremljeni s kamini in roštilji.

PODGAJ d.o.o., OKREPČEVALNICA GAJŠEK
V okrepčevalnici po prednaročilu nudijo tople malice,
domače narezke, ob vikendih pizze. Za zaključene
skupine pripravijo kosila ali večerje za različne
priložnosti in praznovanja.
Loka pri Žusmu 2
tel.: 03 748 60 13, 041 945 046
gajsek.olga@gmail.com, primoz.gajsek007@gmail.com

KMETIJA SIRARSTVO VIDEC
Na domačiji Tincl pod Resevno prosto živi 100 koz,
katerih mleko predelajo v široko paleto večkrat
nagrajenih sirov, jogurtov, sirotke in skute ter v naravna
mila. Izdelki so na voljo v domači prodajalni in še na 11
prodajnih mestih po Sloveniji.
Vodruž 34, Šentjur
tel.: 03 5740 472, 031 844 612, sirarna.videc@gmail.com
http://sirarstvo-videc.si in http://dvainstirideset.si

EKOLOŠKA KMETIJA JENŠTERLE
Na kmetiji vzrejajo govedo mesnih pasem na živalim
prijazen način, brez stresa, brez uporabe antibiotikov,
hormonov, umetnih krmil. Prodajajo sveže telečje meso
in izdelke iz teletine. V degustacijski hiški sprejmejo
večje skupine gostov.
Cesta na Rifnik 7a, Šentjur
tel.: 041 604 511, ekojensterle@gmail.com
http://www.doziviteokuskozjanskega.si

PIKNIK PROSTOR RELAKSACIJSKEGA DRUŠTVA
JEZERO
Preživite prosti čas z družino ali prijatelji v čudovitem
naravnem okolju na obali Slivniškega jezera ob
kulinaričnih užitkih, ki vam jih po naročilu pripravijo ali
pa za to poskrbite sami.
Rakitovec 18, Gorica pri Slivnici
tel.: 041 748 255
20
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Žegar 2, Prevorje
tel.: 03 580 87 21, 041 647 665, milan.sp.obrez@siol.net
http://obrez.si/okrepcevalnica

BIODINAMIČNA KMETIJA URBAJS
Na kmetiji obdelujejo trto in pridelujejo vino po
biodinamični metodi, ki ga prodajajo pod blagovno
znamko Demeter. V »stari hiši« ob krušni peči goste
postrežejo z lokalno pridelano hrano, obogateno z
začimbami in divjimi zelišči, nabranimi v okolici.
Rifnik 44b, Šentjur
tel.: 03 749 23 73, 041 786 428,
aci.urbajs@amis.net, http://www.info-urbajs.si

PIKNIK POD KOZOLCEM
Na piknik prostoru je pokritega prostora za do 100 oseb,
opremljen je z žarom, kotlom za golaž, velikim tiganom,
podpeko, avtomatom za pivo, hladilniki, posodo, hi-fi
ozvočenjem itd. Za športne aktivnosti je namenjeno
travnato igrišče za odbojko ter mali nogomet.
Cerovec 25, Šentjur,
tel.: 031 871 581, 041 962 286, emil.govedic@gmail.com

ČEBELARSKA KMETIJA MAJCEN
Kmetija leži na 535 m nadmorske višine in ima certifikat
EKO si. Na kmetiji ponujajo široko paleto čebeljih
produktov, v pomladnih mesecih pa sveže zelene
šparglje.
Žegar 3, Prevorje
tel.: 041 313 112, zvone-majcen@siol.net

GRAJSKA KAŠČA
Pred obiskom Planine se lahko dogovorite za obisk
grajske kašče, kjer vam postrežejo s tradicionalno
pršjačo, ki jo spečejo planinske gospodinje, in kozarcem
vina. Okolica kašče in grajskih razvalin je tudi idealen
prostor za izvedbo romantične poroke.
Planina pri Sevnici
info in vodenje: TIC in Društvo September –
Saša Krofl, tel.: 031 329 124
TURISTIČNI VODIČ OBČINE ŠENTJUR
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tradicionalne prireditve
VALENTINOV POHOD iz Dobrine na Žusem
sobota, najbližja 12. februarju
info: Društvo Izviri Dobrina, tel.: 031 509 828, izviri.dobrina@siol.net

ŠENTJURJEVO
večdnevna prireditev z osrednjim dogajanjem
na soboto, najbližjo 24. aprilu, ko goduje sv. Jurij
info: TIC

PRVOMAJSKO SREČANJE NA RESEVNI
info: Planinsko društvo Šentjur, info@planinskodrustvo-sentjur.si
http://www.planinskodrustvo-sentjur.si

KRESNA NOČ OB SLIVNIŠKEM JEZERU
sobota, najbližja 23. juniju
info: Turistično društvo Gorica pri Slivnici, tel.: 041 324 259

SREČANJE MUZIKANTOV NA DOLGI GORI
prva nedelja v juliju
info: PGD Dolga gora, tel.: 041 794 125,
http://pgddolgagora.gz-sentjur.si

DOBRINSKA NOČ
julij
info: Društvo Izviri Dobrina, tel.: 031 509 828, izviri.dobrina@siol.net

ANGELSKA NEDELJA na Planini
vsaka prva nedelja v septembru
info: PGD Planina, tel.: 041 519 760, http://www.pgdplanina.si

BUČN’CE v Šentjurju
oktober
info: Ljudska univerza Šentjur, info@lusentjur.si
http://www.lusentjur.si

MARTINOVANJE NA PONIKVI
od petka do nedelje, najbližje 11. novembru
info: Turistično olepševalno društvo Ponikva
tod.ponikva@gmail.com, http://www.todponikva.si

PO SVETI HELENI MARTIN NA STAR NAČIN
nedelja okrog 11. novembra
info: Društvo sv. Helena, tel.: 041 203 914, www.svetahelena.si

MIKLAVŽEV SEJEM v Šentjurju
sobota, najbližja 5. decembru, info: TIC
22
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Nočitve
GOSTIŠČE IN PRENOČIŠČA BOHORČ: sedem dvoposteljnih sob
TURISTIČNA KMETIJA ŽUREJ JEČOVO: dve dvoposteljni sobi
KMETIJA ZDOLŠEK - HIŠA S TRADICIJO: nočitev v zidanici
PLANINSKI DOM RESEVNA: skupna ležišča

TIC Šentjur (informacije, turistično vodenje, prodaja spominkov)
delovni čas: pon.–pet. 9.00–16.00
tel.: 03 749 25 23, 041 660 091
tic@turizem-sentjur.com
http://www.turizem-sentjur.com
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