
Vabljeni v Slovenske Konjice, v mesto, ki se ponaša s številnimi žlahtnimi priznanji za urejenost v Sloveniji, 
s kar dvema zlatima medaljama Entente Florale Europe (1998, 2014) pa se postavlja ob bok najlepše 

urejenih evropskih mest. Slovenske Konjice ležijo ob reki Dravinji, položene so med skrivnostno Konjiško 
goro ter vinorodne griče Škalc, kjer pridelujejo odlično kapljico. Prisluhnili boste tihim zgodbam o 

strašnem konjiškem zmaju in mističnem življenju kartuzijanov v skriti Dolini svetega Janeza , poskrbljeno 
pa bo tudi za razvajanje vaših brbončic.

Tihe zgodbe destinacije Rogla-Pohorje:
SLOVENSKE KONJICE – V OBJEMU ŽLAHTNIH ZGODB
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CENA: 49 EUR/osebo pri udeležbi 45 oseb

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na relaciji do 250 km, vse oglede po 
programu, predstavitev čebelarstva Žvikart s pokušnjo izdelkov, obisk vinske kleti 
Zlati grič s pokušnjo »Okusi prestiža« (vina+siri, kruh), obisk Domačije kalšek-
podkrajšek, predstavitev in pokušnja žganja, predstavitev ekološke kmetije Meglič 
s pokušnjo zeliščnih napitkov in namazov, večerjo, vodenje in organizacijo. 

Jutranji prihod na avtobusno postajo Slovenske Konjice 
in voden ogled  mestnega jedra (Mestni in Stari trg). Ob 
sprehodu skozi mesto bomo slišali več različnih zgodb, 
med drugim tudi tisto o konjiškem zmaju in nastanku 
imena mesta. Videli bomo, kako se sodobnejši del mesta 
povezuje z nedavno obnovljenim srednjeveškim trškim 
jedrom. Mimo Mestne galerije Riemer, kjer je na ogled 
zasebna umetniška zbirka starinskega pohištva in slik 
številnih svetovno znanih avtorjev, se bomo sprehodili do 
Cerkve svetega Jurija iz 13. stoletja (ogled notranjosti). Naš 
sprehod bomo nadaljevali skozi Mestni park, mimo Dvorca 
Trebnik, do Čebelarstva Žvikart, kjer tradicijo čebelarjenja 
gojijo že nekaj desetletij. Predstavitev dejavnosti, pokušnja 
medenih izdelkov ter možnost nakupa. 

V nadaljevanju poti bo našo pozornost pritegnil fantastičen 
razgled na vinorodne Škalce, kjer od leta 2009 kraljuje 
Vinska klet Zlati grič. Od tukaj prihaja žlahtna kapljica že 
vse od rimskih časov, danes pa se lahko pohvalijo z eno 
najsodobnejših vinskih kleti v Evropi, ki si jo bomo najprej do 
podrobnosti ogledali v spremstvu vodnika, nato pa si privoščili 
pokušnjo vin, ob uglašeni spremljavi slovenskih sirov. 

V trgovini vinske kleti boste imeli možnost nakupa njihovih 
izdelkov. Na poti z Zlatega griča nam bo v slovo, s svoje klopce 
pri lokomotivi nekdanjega vlaka Konjičana, pomahal pesnik 
in publicist Ivan Minatti, ki se je rodil prav tukaj. 

Pot nas bo nato peljala pod skrivnostno Konjiško goro, proti 
Žičam, kjer bomo iz prve roke spoznali zanimivo rokodelsko 
obrt – Pletarstvo in žganjekuho Kalšek-Podkrajšek, ki 
nam jo bodo predstavili člani družine Kalšek-Podkrajšek. 
Svojo pot iz Žič bomo nadaljevali mimo Zeliščnega vrta 
Majnika proti skriti Dolini svetega Janeza, kjer v miru 
in tišini počiva tiha lepotica Žička kartuzija, spomenik 
državnega pomena. Prisluhnili bomo tihi, a zgovorni zgodbi 
o življenju in ustvarjanju kartuzijanov na tem območju, si 
ogledali stalne samostanske razstave in v samostanski 
zeliščni prodajalni pokušali zeliščne namaze ter napitke 
iz Ekološke kmetije Meglič. Druženje bomo zaključili z 
večerjo v najstarejši slovenski gostilni, Gostilni Gastuž, 
ki datira v leto 1467 in se ponaša z izveskom Gostilna 
Slovenija. Poznana je po tem, da hranijo recepte nekdanje 
samostanske kuhinje, ki jih, prilagojene sodobnosti, 
uporabljajo še danes. Prihod domov v večernih urah.

OPOMBE: ponudba je predlog, ki se lahko časovno, vsebinsko in cenovno 
prilagodi različnim ciljnim skupinam. Ponudbo pripravila: ilona Stermecki 
(v sodelovanju s TD rogla-pohorje) Kontaktni podatki: M: 031 647 444, 
e: ilona@pohorje-turizem.com. V Slovenski Bistrici, 17.2.2017. 


