
Pujte v Oplotn'co! 

 

 

 

*** 

Vabljeni v naš kraj, da vidite ta košček narave, prisluhnete pesmi 

zgodovine, se poveselite z nami in odnesete del te lepote s seboj. 

*** 
 

 

 

Da vam bo naš kraj ostal v spominu in  

da se boste pri nas počutili kar se da udobno, 

vam priporočamo voden ogled. 

 
 
 
 
 
 
 



Dragi popotniki 

 

Vabimo vas v naš prelep podpohorski kraj Oplotnico, ki je obdan z gozdovi in 

vinogradi. Spoznali boste, da tu živijo gostoljubni vaški ljudje, ki so ponosni 

na naravne lepote kraja ter njegove znamenitosti in zanimivosti. 

Za ljubitelje narave, so na razpolago pohodne poti po vinsko turističnih 

cestah, kakor tudi v naravnem biseru Oplotniškem Vintgarju, kjer pot vodi 

skozi gozd ob potoku Oplotnica, vse do znamenitega kamnoloma Cezlak. 

Zagotovo bo navdušil vsakega sprehajalca.  

 



Grad z grajsko kapelico in                                 

črna kuhinja pri sv. Barbari 

 

Poleg naravnih lepot neokrnjene narave, vam je na voljo tudi ogled 

znamenitih štukatur v grajski kapelici v 16. stoletju ter ogled perišča v parku, 

kjer naše krajanke ponazarjajo pranje perila, kot se je pralo nekoč.  

 
 

Ogledate si lahko tudi črno kuhinjo pri sv. Barbari iz 14. stoletja. 

 
                      

 



Za hrano poskrbijo gostinci, ki na vašo željo pripravijo 

jedi po naročilu, kamor spada tudi dobra oplotniška 

vinska kapljica. 

 
 

Na izbiro imate lokalna gostišča 

 

 

Gostilna Pozne, Partizanska cesta 70, 2317 Oplotnica 
 

V gostilni se trudimo pripravljati jedi, katere so bile prepoznavne za takšne 

vrste obiskovalcev, med drugimi pa so se tukaj ustavili tudi drugi ljudje, 

kateri so radi kaj dobrega pojedli in spili. 

 

Zato tudi mi krmarimo z dobro domačo klasiko in sodobnostjo, ter z 

izbranimi lokalnimi pridelovalci, da nam hrana in pijača pričarata nasmeh na 

obrazu in si mi zastavimo nov izziv ob vsakem odhodu zadovoljnega gosta, da 

jih ob ponovnem snidenju razveselimo z kakšno novo staro jedjo, 

pripravljeno malo drugače. 

Sprejemamo rezervacije za skupine, pripravimo in postrežemo pa tudi jedi na 

izbrani lokaciji. V gostilni sprejmemo do 70 oseb. 

 

Kontakt: 041 786 544 ali 02/845 02 36 

   



Gostišče Sovič, Čadram 72, 2317 Oplotnica 

 

Gostišče Sovič je znano po okusnih kulinaričnih divjačinskih jedeh. 

Ponujamo dobro domačo hrano in sicer po dnevni ponudbi: malice ter kosila. 

Pripravljamo hrano za poroke, praznovanja, obletnice po vaši želji, meri in 

ceni. Nudimo tudi prenočišča.  

V gostišču sprejmemo 130 gostov. 

 

Kontakt: 031 624 422 ali 02/845 02 42 
 

 

 
 

 



Gostišče Pem, Straža pri Oplotnici 14a, 2317 Oplotnica 

 
Smo družinska gostilna z več kot 20-letno tradicijo. Domače dobrote iz 

kuhinje pripravlja naša babica, s pomočniki. Dobro in okusno hrano po 

dnevni ponudbi vam postrežejo naše punce, ki vam poleg dobre hrane nudijo 

tudi dobro voljo ter seveda domači jabolčni sok in domače belo in rdeče vino. 

 

Kontakt: 02/845 01 40 ali 051 624 663 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



Hram Zimrajh, Brezje pri Oplotnici 13, 3214 Zreče 
 

Smo majhno družinsko podjetje z bogato zgodovino, deluje že tretja 

generacija. 

Sprejmemo do 100 gostov v notranjih prostorih in zunaj na poletni terasi do 

90 gostov, kjer poleti pripravljamo razne piknike. 

Ponujamo vse tja od preprostih jedi do tudi tistih bolj zahtevnih jedi, 

predvsem pa je v ospredju domača hrana. Pripravimo razne žar specialitete in 

smo na voljo tudi tistim z dietno prehrano. 

 

Kontakt: 040 887 595 
 

 

 
 

 



Domačija Forbar, Malahorna 23, 2317 Oplotnica 
 

Domačija Forbar je kmetija, ki se ob osnovni kmetijski dejavnosti ukvarja tudi 

s turizmom na kmetiji. Nahaja se v vasi Malahorna pri Oplotnici. Odprti so 

ob predhodnih rezervacijah, za večje skupine. Ponujajo lokalno, domačo 

pridelano hrano v prijetnem ambientu. Imajo širok izbor jedi, ki jih 

prilagodijo vašim željam.  

 

Kontakt: 031283826 ali 051202388, e-pošta: domacijaforbar@gmail.com.  

 

 
 

 
 

 

 



Informacije 

 

Za ponudbe glede kosil se lahko obrnete na lokalne 

gostince oz. na turističnega vodnika. 

 

Za vse dodatne informacije pa lahko kontaktirate 

neposredno turističnega vodnika na telefonsko 

številko 041 437 795. 

 

 

*** 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

 


