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#ifeelsLOVEnia
#myway

M E S TA  K U LT U R E

MOJ NAČIN 
RAZISKOVANJA
MEST. 



Stara slovenska mesta, ponosna na svoje posebnosti, se povezujejo v Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Med 
seboj lahko dostopna mesta s stavbno dediščino kažejo raznovrstnost kulture od prazgodovine prek srednjega 
veka do baroka vse do današnjih dni. Kar tretjina slovenskih mest je zaščitenih kot spomenik. 

V združenje povezana mesta skrbijo za ohranjanje in oživljanje mestnih posebnosti ter za obilje dogajanja – vsak 
dan v letu. Zakaj bi obiskali samo enega? V Sloveniji lahko v kratkem času nanizate celo vrsto mestnih doživetij!

 Stara slovenska mesta, ponosna na svoje posebnosti, 
 se povezujejo v Združenje zgodovinskih mest Slovenije.

Potujte od mesta do mesta posebnosti!
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04___ V zavetju zelene Slovenije
PRIDI IN POGLEJ BLIŽJE

06___ Slovenija na prvi pogled
IZBERITE CILJ

08___ Brežice
OB SOTOČJU REK SAVE IN KRKE

10___ Celje
KNEŽJE MESTO

12___ Črnomelj 
MESTNI UTRIP OD ANTIKE DO DANAŠNJIH DNI

14___ Idrija 
BISER UNESCO DEDIŠČINE

16___ Jesenice 
MESTO JEKLA IN CVETJA

18___ Kamnik
MESTO V NAROČJU PLANIN

20___ Koper
SONČNO MESTO

22___ Kostanjevica na Krki
NAJMANJŠE MESTO ZA NAJVEČJA 
DOŽIVETJA 

24___ Kranj
KULTURNO SRCE SLOVENIJE

26___ Ljubljana
MESTO KULTURE IN UMETNOSTI

28___ Maribor
MESTO NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU

30___ Metlika
NAJBOLJE JE PRITI IN VIDETI

32___ Novo mesto
MESTO SITUL

34___ Piran
TARTINIJEVO MESTO

36___ Ptuj
STARO MESTO, NOVA DOŽIVETJA

38___ Radovljica
ČOKOLADA IN MED

40___ Ravne na Koroškem
SRCE KOROŠKE

42___ Slovenj Gradec
MESTO GLASNIK MIRU

44___ Slovenske Konjice
V OBJEMU ŽLAHTNIH ZGODB

46___ Šentjur
PESEM OB JUŽNI ŽELEZNICI

48___ Škofja Loka
PASIJONSKO MESTO

50___ Tržič
ZMAJEVO MESTO SPRETNIH IN  
PODJETNIH 

52___ Žužemberk
ZIBELKA JUNAKOV

54___ Medmestni potepi
IZBERITE SVOJ PROGRAM
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SPOŠTUJMO NARAVO. 

PRIJAZNE PREVOZE. 

KO RAZISKUJEMO KULTURO,

IZBIRAJMO OKOLJU 

UŽIVAJMO V ČISTI
 PITNI VODI.

KAM? 
VSEPOVSOD!

DELIMO LEPE SPOMINE. 

SPOZNAJMO ŠE NJEGOVO ZELENO ZALEDJE. 

NA POTEPIH PO SLOVENIJI

KO OBIŠČEMO MESTO, 

V Sloveniji, ki je ena najbolj biotsko raznovrstnih držav na svetu, se že 
v najbližji okolici mest hitro znajdemo v življenjskih prostorih redkih 

živalskih in rastlinskih vrst. Skoraj 40 % ozemlja Slovenije so varovana 
območja narave. Petina slovenske obale je zavarovano območje. Spoštujmo 
naravo! Gibajmo se po označenih poteh. Iz narave ničesar ne odnašamo, v 

njej ne puščamo nepotrebnih sledi. 

Ob načrtovanju poti po Sloveniji 
pomislimo na svoj ogljični odtis. Mesta 
in okolico raziskujmo peš ali s kolesom. 

Vsa dežela je prepredena s pohodniškimi 
in kolesarskimi potmi. Številna mesta 

imajo urejen sistem izposoje koles. Ob 
premikih med mesti pomislimo na 

javni prevoz. Do marsikatere mestne 
znamenitosti je najbližje z avtobusne ali 

železniške postaje v mestu. Preverimo 
vozne rede!

GREEN&SAFE. 
Turistični ponudniki spoštujejo odgovorne 
potovalne standarde, ki vključujejo vse 
higienske ukrepe Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje. Spoštujte jih tudi vi in ostanite 
varni in zdravi! 

Pokažimo na novo odkrite lepote Slovenije. 
Nagrajujmo dobre izkušnje s priporočili na 
družbenih omrežjih in med prijatelji! Skupaj 
ohranjajmo in širimo prepoznavnost zelene, 
aktivne in zdrave Slovenije po vsem svetu.

Slovenija je razkošna dežela 
raznoterih voda in še posebej čiste 
pitne vode. Slovenija je med prvimi 
državami sveta, ki ima pravico do 
čiste pitne vode zapisano tudi v 
ustavi. V marsikaterem slovenskem 
mestu nam je na voljo kar na 
mestnih pitnikih. Ko se odpravimo 
na aktivnosti na prostem, si 
vodo natočimo v okolju prijazne 
stekleničke za večkratno uporabo.

Mesta na kulturnem križišču narodov so zanimive zakladnice evropsko pomembnih kulturnih vplivov in arheoloških najdb 
iz vseh časovnih dob. Njihova zgodovinska jedra, ki so običajno zaprta za promet, se zaradi prepleta arhitekturnih slogov 
zdijo kot razstavišča na prostem. Tu so na voljo tudi butične nastanitve. Značilnost slovenskih mest je tudi njihov stik z 
naravo in podeželjem, ki še ohranja pristne navade in praznovanja. Poiščite prikaze in delavnice lokalno značilnih običajev 
in rokodelskih veščin! 

• 2,094 milijona prebivalcev
• 20.273 km2 površine
• 10.000 km2 gozdov = 3. najbolj 

gozdnata država v Evropi
• 46,6 km dolžina morske obale

• 2864 m najvišji vrh, Triglav
• Evropska unija, članica od 2004
• Schengensko območje, članica od 

2007
• srednjeevropski čas GMT + 1

• evro € denarna enota
• slovenščina uradni jezik (na 

narodnostno mešanih ozemljih tudi 
madžarščina in italijanščina)

Slovenija je daleč naokoli znana kot dežela trajnostnega turizma. Gostje se povsod lahko 
zanesejo na zelene izbire, certificirane v okviru inovativne in mednarodno ugledne Zelene 
sheme slovenskega turizma. Obiščimo mesta na zelenih destinacijah, označenih z znakom 
Slovenia Green, izbirajmo namestitve, potovalne agencije, parke, znamenitosti in zdaj tudi 
gastronomske točke z zelenim znakom. 

RAZISKUJMO ZELENO DEŽELO 
NA OKOLJU PRIJAZNE NAČINE.

ZDAJ JE ČAS, DA TE SPOZNAM DO 
ZADNJEGA KOTIČKA. MOJA SLOVENIJA.  

Pojdimo  tja,  kjer  še  nismo  bili.  Ustavimo  se  tam,  kjer  smo  se  doslej  
le  vozili  mimo.  Doživimo,   česar   še   nismo.   Privoščimo   si   oddih v 
Sloveniji. Izberimo izhodišče, ki ga še ne  poznamo,  in  povežimo  nova  
doživetja  v  nepozabne počitnice!

Srečo imamo. Živimo v eni od najbolj zelenih in varnih držav na svetu! 
Slovenija je prva država, ki se ponaša z nazivom zelena destinacija 
sveta – Green Destination. Živimo v edini državi v Evropi, ki povezuje 
Alpe in Mediteran, Kras in Panonsko nižino. Tu lahko odkrijemo vse, 
kar smo vajeni iskati po svetu. 

Na novo raziščimo Alpsko Slovenijo z njenimi posebnostmi med 
najvišjimi gorami in najbolj divjimi vodami. V Mediteranski in 
Kraški Sloveniji nas poleg svetovnih presenečenj od solin do 
najglobljega kanjona podzemne reke v Škocjanskih jamah, ki so 
dediščina UNESCO, čakajo še neobiskani kraji slovenske Istre, 
Vipavske doline, Brd. 

V Termalno Panonsko Slovenijo nas poleg naravnih zdravilišč s 
termalno-mineralnimi vodami vabijo številni gradovi, vinorodne 
gorice in srčna kulinarika. Osrednja Slovenija poleg lepot Ljubljane 
navduši s svetovno pomembno dediščino UNESCO, ki varuje 
prazgodovinska kolišča, idrijske rudarske in čipkarske zgodbe ter 
svetovno pomembne pragozdove. 

Slovenija je dežela nekaterih najstarejših posebnosti na svetu. Smo že 
raziskali območja, od koder so več kot 60 tisoč let stara neandertalčeva 
piščal, 5200 let staro leseno kolo z osjo, skoraj pet stoletij stara vinska 
trta, ki še vedno daje vino? Poznamo kraje najstarejšega dramskega 
besedila (pasijona), obhodov kurentov, umetnosti suhozidne gradnje? 
Zdaj je čas za raziskovanje še neodkritih podrobnosti Slovenije. 

Kjer koli smo, kamor koli gremo, lahko okušamo lokalno značilne jedi 
in pijače. V Sloveniji, ki bo nosilka naziva Evropska gastronomska 
regija 2021, lahko pri številnih vrhunskih kuharskih mojstrih 
pokušamo izvirne jedi. Šest jih zdaj ponosno nosi Michelinove 
zvezdice! 

Marsikaj, česar še nismo okusili in doživeli, ponujajo butična 
doživetja – Slovenia Unique Experiences, izvirne izkušnje, vredne 
petih zvezdic. 

Odkrivajmo posebnosti na drugem koncu države. Ostanimo več dni! 
Zdaj je čas, da izberemo eno od najbolj vabljivih destinacij trajnostnega 
turizma na svetu. Privoščimo si počitnice v osrčju Evrope. Izberimo 
Slovenijo.  

VZHOD–ZAHOD: 300 KM ALI 3 URE VOŽNJE
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MEDITERANSKA 
IN KRAŠKA 
SLOVENIJA

LJUBLJANA IN 
OSREDNJA SLOVENIJA

TERMALNA
PANONSKA
SLOVENIJA

ALPSKA
SLOVENIJA

#ifeelsLOVEnia
#mojaslovenija





SLOVENIA GREEN

Brežice so ponosne na znak Slo-
venia Green Destination. Z javnim 
sistemom izposoje koles Bržkolo, 
z mestnim avtobusom in polnilni-

cami za električne avtomobile skr-
bijo za zeleno mobilnost. Posebno 

pozornost posvečajo ponudbi 
lokalnih izdelkov. 

TURISTIČNO INFORMACIJSKI 
CENTER BREŽICE (MESTNA HIŠA 
BREŽICE) 
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice
+ 386 (0)7 49 66 995, + 386 (0)40 242 429
www.discoverbrezice.com 
info@discoverbrezice.com 

Mestno jedro Brežic, mesta, ki je bilo prvič omenjeno že leta 1249, je s svo-
jimi arhitekturnimi posebnostmi prizorišče raznovrstnih dogodkov. Mogočen 
mestni grad, v katerem je danes Posavski muzej Brežice, vabi k spoznavanju 
utripa posavskih gričev in ravnic, mestne ulice pripovedujejo zgodbe obrtnik-
ov in trgovcev. Na usmerjenost k napredku opozarja vodovodni stolp, zgrajen 
leta 1914, ki je mesto oskrboval z vodo, ob njem pa je bila postavljena tudi 
prva elektrarna. Blizu mesta je sotočje rek Save in Krke, od tod ni daleč do 
priznanih termalnih središč.  

NAVDIHI VITEŠKE DVORANE 
Viteška dvorana brežiškega gradu 
je s svojimi freskami prvovrstna 
baročna galerija z bogato mitološko 
vsebino. V začetku 18. stoletja jo je 
tedaj mlad slovenski slikar Frančišek 
Karl Remb poslikal z motivi Ovi-
dovih Metamorfoz in z elementi zra-
ka, vode, ognja in zemlje. 

BREŽICE

Sotočje Save in Krke

MED POSEBNOSTMI BREŽIC
Na sprehodu po Brežicah vas čakajo 
srečanja z različnimi obdobji preteklosti in 
s posebnostmi prostora blizu rek. Navdušili 
vas bodo: 
Mestna hiša s svojo zasnovo priča tudi o 
različnih dejavnostih v njej. Danes tu dobite 
veliko informacij v Turistično informacij-
skem centru, lahko pa obiščete trgovino z 
lokalnimi izdelki obrtnikov in kmetov ter 
vinoteko.
Vodovodni stolp, ena od najvidnejših zna-
menitosti Brežic, zgrajen leta 1914.
Župnijska cerkev sv. Lovrenca, ki v sredi-
šču mesta preseneti z baročno arhitekturo, 
bogatimi neoklasicističnimi freskami in 
moderno poslikanim prezbiterijem. 
Stara lekarna - ena najlepše ohranjenih hiš 
v Brežicah, z renesančno fasado in letnica-
ma 1641 in 1695.
Narodni dom je bil v dobi narodnostnih bo-
jev na začetku 20. stoletja kulturno in poli-
tično središče brežiških Slovencev.
Nemški dom v severno renesančnem slogu 
so na začetku 20. stoletja zgradili nemški 
prebivalci mesta za svoje potrebe.
Sotočje rek Krke in Save z železobeton-
skim mostom, ki je bil s 524 metri dolžine 
v času izgradnje leta 1906 med najdaljšimi v 
Avstro-Ogrski. 

PO GRAJSKI DEDIŠČINI
V mestu, kjer je še danes impozantni grad 
nastal na ruševinah prvotne grajske stav-
be iz 12. stoletja, lahko vsa obdobja Brežic 
odkrivate med obzidjem in muzejem, med 
kaščo in zanimivimi mestnimi stavbami. 
Grad Brežice je mogočen dvonadstropni 
renesančni grad iz 16. stoletja z izjemno 
baročno notranjostjo. V njem je Posavski 
muzej Brežice, ki že od leta 1949 predsta-
vlja dediščino Posavja od najstarejših dni 
do danes. Del muzejskega ogleda so tudi 
Viteška dvorana, poslikano stopnišče in 
kapela.
Grajska kašča je mogočno gospodarsko 
poslopje iz 18. stoletja in je med najlepši-
mi ohranjenimi grajskimi kaščami v Slo-
veniji.  
Mestno obzidje je v 16. stoletju nadome-
stilo srednjeveško obzidje. Posamezni deli 
stolpa in obzidja so še vedno ohranjeni in 
vidni. 
Gasa je ulica na mestnem obzidju, kjer so 
hiše strnjene in prizidane na staro mestno 
obzidje. Sprehod po njej ponuja tudi raz-
gled na sloviti brežiški vodovodni stolp.

PRIREDITVE

MESTO STARE GLASBE 
IN DOGAJANJ ZA VSE 
OKUSE! 
Napovedi brežiškega dogajanja:  
www.discoverbrezice.com. 
Uveljavljene prireditve so: 
Festival Seviqc Brežice, ki je sinonim za 
staro glasbo in s 30-letno tradicijo sodi 
med najpomembnejše kulturne dogodke 
v Sloveniji.
Gala novoletni koncert v Viteški 
dvorani, predsilvestrski koncert 
klasične glasbe v eni najlepših dvoran v 
Evropi.
Brežice, moje mesto je največji posavski 
festival v starem mestnem jedru Brežic, 
na katerem se sedem dni vrstijo koncerti, 
ulični nastopi, kuhna na ulci (ponudba 
poulične gastronomije) idr. 
December v mestu v soju prazničnih 
lučk ponuja pester program za vse 
generacije.
Poletje v mestu in gradu ponuja bogato 
koncertno vsebino. 

Repnice Poletje v mestu Vodovodni stolp

Viteška dvorana
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OB SOTOČJU REK SAVE IN KRKE 
BREŽICE 

IZLETI 

POTEPI DO VODA IN 
LOKALNIH DOBROT 
Odkrijte repnice! V jamah, izkopanih v 
kremenčevem pesku, so včasih shranje-
vali repo, danes vas v njih čakajo degus-
tacije vina. 
Poskrbite za dobro počutje. Obiščite 
Terme Čatež ali Terme Paradiso, ki 
navdušujejo z vodnimi atrakcijami. 
Pojdite po drugačne razglede. Jovsi, 
spomenik narave in območje Nature 
2000, z opazovalnega stolpa omogočajo 
spremljanje življenja redkih in ogroženih 
živali. Na vrhu Šentviške gore nad 
Čatežem ob Savi uživajte v razgledu na 
Brežice, v cerkvi sv. Vida pa pozvonite 
za srečo. Obiščite Kmetijo Na Jasi in si 
oglejte več kot 250 različnih živali. Kole-
sarite po urejenih kolesarskih poteh, 
popeljejo vas v skrite kotičke narave. 
Dober tek! Jure Tomič, vrhunski chef z 
Michelinovim priznanjem, vas s svojimi 
stvaritvami navduši v Ošteriji Debeluh. 
Najrazličnejše okuse zmrznjenega jogur-
ta poskusite v Yougurtlandii. 
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Pravljično Celje

PRIREDITVE

MESTNA DOŽIVETJA
Prireditve poiščite na 
www.celje.si. Obiščite 
tradicionalna sezonska dogajanja.
Pustovanje – na pustni torek mesto 
pripada povorki pustnih mask, na 
pustno sredo je obredni pokop Pusta.
Poletje v Celju – knežjem mestu – od 
junija do avgusta se zvrsti na stotine 
glasbenih, scenskih, plesnih, likovnih in 
filmskih prireditev.
Srednjeveški dan na Starem gradu – 
prikazi srednjeveškega načina življenja; 
zadnji avgustovski petek in sobota.
Podeželje v mestu – junija in oktobra 
se predstavljajo ekološke, turistične in 
druge kmetije s svojimi pridelki.
Pravljično Celje – decembra v praznično 
okrašeno mesto vabijo pravljična dežela 
z otroškimi junaki, koncerti, božično-
novoletni sejem …

IZLETI 

SKOZI ČAS – 
DO DOBREGA POČUTJA!
Srednjeveške tradicije doživite s pro-
grami, kot sta Povitezitev, viteški dan na 
Starem gradu, ali Srednjeveška pojedina 
s posebno kulinariko. Grad lahko najam-
ete, dan pa vam obogatijo bruhalci ognja, 
šola mečevanja ali viteštva. Razlogov za 
podaljšanje obiska mesta v počitnice je 
veliko tako v mestu kot v okolici:
Celjska koča  – hotel z wellness ponudbo 
na 650 m nadmorske višine je izhodišče 
za rekreacijo v naravi;
Termalni centri – Celje je obkroženo 
s termami in wellness centri, kot so 
Thermana Laško, Terme Dobrna, Terme 
Zreče, Terme Olimia, Rimske Terme ali 
zdraviliški center Rogaška Slatina. Vsi so 
blizu Celja.
Turistične kmetije – v okolici Celja je več 
kot 30 gostoljubnih turističnih kmetij. 
Tudi v bližini Šmartinskega jezera, enega 
največjih v Sloveniji.

KNEŽJE
MESTOCELJE

SLOVENIA GREEN

Celje - ponosni, da smo eden 
izmed Slovenskih zelenih 
destinacij! Kjer živimo in 

ustvarjamo zeleni koncept - 
aktivno, zeleno in zdravo mesto!

ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN 
TURIZEM CELEIA CELJE

TIC Celje
Glavni trg 17, 3000 Celje
T: +386 (0)3 428 79 36
tic.celje@celje.si 
www.celje.si, www.visitcelje.eu

Tematski program Stari grad

SKRIVNOSTI STAREGA GRADU
Stari grad naj bi bil z mestom in okoli-
co povezan s štirimi podzemnimi rovi. 
Prvi, ki je vodil za obzidje, naj bi bil tako 
visok, da je bilo mogoče po njem jezditi, 
ne da bi se konjenik moral kjerkoli sklo-
niti. Drugi rov naj bi vodil v stolp, ki je 
bil del mestnega obzidja, tretji rov v sam 
center mesta, četrti, najmogočnejši, pa 
naj bi segal pod hrib ob Savinji, na kat-
erem je nekoč stal grad.

CELJE

Celjski dom

MOGOČNOSTI KNEŽJEGA MESTA
Celje je mesto ene najpomembnejših srednjeve-
ških rodbin v Evropi, zato so njegove največje zna-
menitosti povezane s Celjskimi knezi. Oglejte si:
Stari grad – z vodenimi doživetji obujene grajske 
zgodbe o ljubezni, ljubosumju, porokah, viteštvu 
in vojnah;
Knežji dvor – razkošno mestno rezidenco Celj-
skih iz 15. stoletja, nekoč obdano z obzidji in jarki, 
danes arheološko klet pod dvorcem, ki razkriva 
ostanke rimske Celeie;
Vodni stolp – ostanek mestnega obzidja, ki so ga 
Celjani pričeli graditi potem, ko je Celje dobilo me-
stne pravice;
cerkev sv. Danijela – s kapelo Žalostne matere 
božje s konca 14. stoletja in z gotsko kamnito Pi-
eta;
Ljudsko posojilnico – eno najlepših mestnih 
stavb, zgrajeno po načrtih slovitega arhitekta
Jožeta Plečnika;
Narodni dom – zgrajen konec 19. stoletja kot kul-
turno in politično zbirališče Slovencev v Celju;
Celjski dom – zgrajen kot središče celjskih Nem-
cev, protiutež slovenskemu Narodnemu domu.

EDINSTVENI MUZEJI 
Mesto knežje preteklosti skrbno hrani svoje dra-
gocenosti in ustvarja nova doživetja za prihodnje 
rodove. Obiščite:
Pokrajinski muzej – v Stari grofiji, z znamenitim 
Celjskim stropom, najpomembnejšo slovensko 
poslikavo iz časa med renesanso in barokom, na 

kateri je upodobljen razvoj od prazgodovine do 
začetka 20. stoletja;
Muzej novejše zgodovine – ki predstavlja kul-
turno dediščino regije od začetka 20. stoletja do 
danes;
Hermanov brlog – edini otroški muzej v Slove-
niji, ki deluje v Muzeju novejše zgodovine v Celju;
Stekleni fotografski atelje Josipa Pelikana – 
atelje iz 19. stoletja, je med najbolje ohranjenimi 
v Evropi;
Likovni salon – produkcijo posameznih sloven-
skih in tujih ustvarjalcev;
Galerijo sodobne umetnosti – razstavo študij-
skih del posameznih ustvarjalcev, ki so s svojim 
delom skozi daljše obdobje prispevali pomemben 
delež k razvoju slovenske likovne produkcije;
Galerijo Račka – edino slovensko erotično gale-
rijo, namenjeno umetnosti, ki se tako ali drugače 
ukvarja z erotiko.
Tehnopark Celje – Največji znanstveno- 
zabavni park v Sloveniji – v več nadstropjih so 
na voljo številne interaktivne vsebine in ekspo-
nati, ki na poučen in atraktiven način prikazujejo 
naravne pojave, delovanje elektrike, zgradbo in 
delovanje človeškega telesa, »resničnost iluzij« in 
tehnološke izzive prihodnosti.
Paviljon za prezentacijo arheologije in TIC – v 
Paviljonu so »in situ« na ogled ostanki rimske 
vile in srednjeveške mestne hiše, za kar je mesto 
prejelo najprestižnejšo nagrado na področju kon-
servatorstva v Evropi: European Heritage Award 
/ Europa Nostra Award 2019.

Rimska cesta Drevesna hiša

Romantične ulice v starem mestnem jedru, zeleni kotički za skrivnostne po-
govore v mestnem parku, mogočna arhitektura, ki kaže na raznolikost pretek-
losti, pestrost sedanjosti in njune povezave, ki jih razkrivajo muzeji, galerije, 
gledališče … Vse to vas čaka kar v centru mesta. Raznolikost doživetij na 
majhnem prostoru je tisto, kar daje Celju, knežjemu mestu, poseben čar. V 
Celju je vse na razdalji nekaj korakov.
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Jurjevanje

MESTNI UTRIP OD ANTIKE  
DO DANAŠNJIH DNI

ČRNOMELJ 

SLOVENIA GREEN
 

Črna človeška ribica je predstavljena 
v infocentru v Jelševniku z željo po 

ozaveščanju o pomenu ohranjanja čistega 
okolja in o ekološki občutljivosti območja, 
na katerem živi ta izjemno ogrožen jamski 
endemit. Strokovnjaki v pokritem šotoru, 
kjer se nahaja kraški bruhalnik, opravljajo 

najrazličnejše analize. Različni dogodki, ki jih 
organizira družina Zupančič pa obiskovalce 

nagovarjajo o pomenu ohranjanja čiste 
narave. Posamezni obiskovalci in šolske 
skupine tu dobijo prve informacije o črni 

človeški ribici in jamskem življenju. 

TIC Črnomelj
Ulica Staneta Rozmana 1, 8340 Črnomelj
T: +386 (0)7 305 65 30
M: +386 40 883 162
tic.crnomelj@ric-belakrajina.si
https://belakrajina.si/

Mesto, ki »melje črno«, kot pove njegovo ime, so začeli klicati Črnomelj zaradi 
mlinarja, ki je v starko preoblečeni dobri vili namesto bele moke namlel črno, 
pa ga je kaznovala. A Črnomelj ni poseben le po imenu, ampak tudi po zasno-
vi mesta, ki se v obliki zvezde povezuje s cestami iz Ljubljane, Novega mesta, 
Zagreba in Reke. Na naravnem pomolu med rekama Lahinjo in Dobličico je 
3000 let zgodovine. Tu je s prekopom nastal rečni otok v času vpadov Tur-
kov, ki Črnomlja kljub obleganjem niso mogli streti. V turističnem informa-
cijskem centru vas bodo z veseljem povabili na sprehod po mestu, organizi-
rali ustvarjalno delavnico z belokranjskimi izdelovalci pisank ali lanu, vam 
priporočili dobro kosilo in dogodke v Beli krajini.

Zakladnica

ZAKLADNICA
se nahaja v kletnih prostorih črnomaljskega 
gradu. V njej so na interaktiven in taktilen 
način predstavljeni naravni, kulturni in 
etnološki zakladi Črnomlja oz. Bele krajine. 
Služi kot vstopna točka v destinacijo, kjer si 
posameznik lahko začrta svojo pot za odkri-
vanje destinacije.

ČRNOMELJ

Cerkev Sv. Duha 

Črnomaljski grad je najstarejša in najmogočnejša 
stavba v mestu, katere začetki segajo v konec 12. 
stoletja. Grad s kastelsko zasnovo, postavljen na 
ožini rečnega okljuka, je nadzoroval vstop v me-
sto in bil ključen v obrambi mesta. Skozi stoletja 
je doživel več prezidav, končno podobo pa dobil v  
20. stoletju.
Posojilnica - enonadstropna stavba posojilnice 
(banka), pozidana v letih 1898–1900 kot tipična 
predstavnica ambicioznejše historicistične arhi-
tekture z bogato členjenimi fasadami, pomembno 
sooblikuje podobo glavnega mestnega trga.
Župnijska cerkev sv. Petra je prvič omenjena leta 
1228 kot središče črnomaljske pražupnije. Sre-
dnjeveška stavba je v sredini 18. stoletja doživela 
temeljito barokizacijo. Ob koncu 19. stoletja je nje-
na zunanjost dobila značilne novogotske dekora-
tivne elemente. Cerkveni zvonik je osrednja domi-
nanta mesta, ki mu daje značilno prepoznavnost.
Rojstna hiša Mirana Jarca - Stavba je bila pozida-
na leta 1844 na parceli nekdanje mestne hiše kot 
prva črnomaljska šola. Okoli leta 1897 so poslopje 

razširili in nadzidali ter porušili stolp. Ob koncu 
19. stoletja so bili z bogato poslikavo v obliki cve-
tličnih in geometrijskih motivov poslikani tudi vsi 
prostori. Danes v njej domuje Mestna muzejska 
zbirka Črnomelj.
Cerkev Sv. Duha je prvič omenjena leta 1487 ob 
ustanovitvi mašne ustanove, arheološka izkopa-
vanja pa so na tem prostoru odkrila ostanke po-
selitve v prazgodovini, antiki in srednjem veku. 
Danes je cerkev namenjena kulturi.
Kulturni dom, včasih Sokolski dom. Gradnja se 
je začela leta 1925 po načrtih ljubljanskega stav-
benika Viljema Trea, pozidan pa je bil leta 1928. 
Februarja 1944 je bilo v njej zasedanje SNOS-a 
(Slovenski narodnoosvobodilni svet), v njem pa je 
istega leta delovalo tudi prvo Slovensko narodno 
gledališče. Leta 1954 je poslopje posodobil arhitekt 
Branko Simčič, relief na pročelju je delo kiparja 
Jakoba Savinška iz leta 1954. Na pročelju so po-
stavljene biste narodnih herojev: Janka Starihe, 
Jožeta Mihelčiča, Draga Jermana in Milke Šobar-
-Nataše. Stavba je spomenik državnega pomena.

Župnijska cerkev sv. Petra 

IZLETI

Obiskovalcem predlagamo, da 
obisk začnejo v mestni Zak-
ladnici, ki se nahaja tik ob črnomaljskem 
gradu. Služi kot vstopna točka v destinaci-
jo, kjer si posameznik lahko začrta svojo 
pot za odkrivanje destinacije.
Krajinski park Lahinja
Ogled 200 let stare kmečke hiše. Spre-
hod po podestu v Nerajskih lugih. Park je 
opremljen z didaktičnimi oz. poljudnimi ig-
rali. Podajte se na družinsko pustolovščino 
ob sprehodu skozi park, kjer boste z 
reševanjem znamenitih ugank Otona 
Župančiča, odkrivali skrivnosti kulturne in 
naravne dediščine.
Črna človeška ribica na Jelševniku 
Izvir na Jelševniku je edina lokacija, kjer 
lahko črnega močerila opazujemo v naravi 
s pomočjo IR-tehnologije. Na voljo sta ogled 
info centra in sprehod po mostovžu okrog 
izvira.
Mitrej pri Rožancu
Začutite vez s tisočletji zgodovine ob 
skrivnostnem oltarju na Rožancu sredi 
gozdička, ki je posvečen perzijskemu bogu 
svetlobe. Rodil se je na zimski solsticij in 
prižgal sonce. Relief prikazuje, kako Mitra 
ubija bika in s tem spreminja vesolje.
Šokčev dvor 
Ogled uskoške domačije in spoznavanje 
kulturne dediščine in območja Krajinskega 
parka Kolpa.

PRIREDITVE

Oglejte si izbor najzanimivejših 
prireditev v Črnomlju  www.
belakrajina.si
Jurjevanje v Beli krajini 
Najstarejši folklorni festival v Sloveniji, ki 
slavi raznolikost kultur in pri tem stremi 
k prepletu tradicionalnega z modernim, 
lokalnega z globalnim. Več o festivalu 
www.jurjevanje.si.
Črnfest
Festival dobre glasbe, gledališča, smeha in 
otroškega rajanja poteka dva tedna v av-
gustu v starem mestnem jedru Črnomlja 
www.crnfest.si.
Vikendi okusov Bele krajine 
Okušanje pristne domače hrane ob 
vrhunskih belokranjskih vinih je res nekaj 
posebnega. Znotraj projekta Okusi Bele 
krajine izpostavljamo zgodbo belokran-
jske kulinarike in povezanost lokalno 
pridelane hrane v vrhunskih izpeljan-
kah tradicionalnih receptov značilnih 
belokranjskih jedi.

Kulturni dom
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BISER UNESCO 
DEDIŠČINEIDRIJA

SLOVENIA GREEN
IDRIJA – UNESCO dediščina

Idrija je nosilec častnega naziva Alpsko 
mesto 2011, s katerim se zavezuje k 

trajnostnemu razvoju in skladnemu sožitju 
tehniške in kulturne dediščine z naravnim 

okoljem. Krajinski park Zgornja Idrijca je 
del evropskega omrežja Natura 2000; 

Scopolijev spominski vrt v parku opozarja 
na že stoletja slovite botanične posebnosti 

območja.

TIC Idrija
Prelovčeva 5, SI-5280 Idrija
T: +386 (0)5 374 39 16
tic@visit-idrija.si
www.visit-idrija.si

Skrivnostno Divje jezero

ŠKAF ŽIVEGA SREBRA
V Idriji boste slišali zgodbo o škafarju, 
ki je v vodi namakal svoje škafe, a jih 
potem ni mogel dvigniti. Vanje naj bi 
namreč zajel tekočo kovino s tolikšno 
gostoto, da je v njej celo kos železa plaval 
kot plutovinasti zamašek. Ujel je živo 
srebro, ki je v dotlej pusto kotlino priva-
bljalo vse več in več ljudi. Na mestu, kjer 
je škafar ulovil živo srebro, stoji
cerkev sv. Trojice.

IDRIJA
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Živo srebro izpod zemeljskega površja, čipke s klekljarskih blazinic, žlikrofi 
iz domačih kuhinj – Idrija je mesto izjemne kulturne dediščine. Najstarejše 
slovensko rudarsko mesto je znano po drugem največjem rudniku živega sre-
bra na svetu, ki je že pred stoletji privabljal raziskovalce in popotnike iz vse 
Evrope in zapustil mestu samosvoje spomenike tehniške dediščine, povezane 
z vodnimi in drugimi posebnostmi območja.

Antonijev rov Idrijski žlikrofi
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Državno tekmovanje v klekljanju – Festival idrijske čipke

PRIREDITVE

DOŽIVITE
GEOPARK IDRIJA
Po spustu po 116 stopnicah v Antonijev 
rov s posebnimi rudarskimi doživetji, 
po ogledu zbirk v gradu Gewerkenegg, 
ki je prejel nagrado za najboljši evropski 
muzej tehniške in industrijske dediščine, 
po okušanju idrijskih žlikrofov, se od-
pravite do Krajinskega parka Zgornja 
Idrijca in v zaledje Idrije.
Naravoslovna učna pot Rake  – pot 
ob vodnem kanalu Rake – ob vodi, ki je 
stoletja poganjala kamšt in njeno 13,6 
m veliko pogonsko kolo, vodi do Kra-
jinskega parka Zgornja Idrijca z redkimi 
rastlinskimi vrstami, ki so v mesto priv-
abljale svetovno znane botanike, in do 
Divjega jezera. 
Dediščina druge svetovne vojne – 
na Vojskem sta partizanska Tiskarna 
Slovenija z zbirkami, partizansko 
grobišče Vojščica ter obeležje bolnice 
Pavla.
Klavže – obiščite klavže, t.i. slovenske 
piramide,  vodne pregrade v dolinah Id-
rijce, Belce in Kanomljice. 
Črnovrška in Ledinska planota – od-
dih v naravi, z možnostjo kolesarjenja in 
pohodništva.

IZLETI 

OD TRADICIJE 
DO ALTERNATIVE
Prireditve v Idriji poiščite na 
www.visit-idrija.si. 
Skozi leto ne zamudite:
Mednarodnega Festivala idrijske čipke 
– tretji vikend v juniju je vse mesto v zna-
menju klekljanja;
Pustovanja v Idriji – Graparskega krav-
nevala – na pustni torek in soboto Mest-
ni trg zavzamejo pustne šeme;
Velikega šmarna – Prfarskega 
štrukljevca – 15. avgusta se romarji 
in drugi obiskovalci zberejo pri cerk-
vici Marije na Skalci; sledi pogostitev s 
štruklji;
Teden evropskih geoparkov v UNESCO 
globalnem geoparku Idrija; maj – vodeni 
pohodi po tematskih poteh,
odkrivanje dediščine;
Festival Čipkarija  – 10-dnevni festival, 
ki z glasbo in strokovnimi dogodki, oživi 
mesto v avgustu;
Praznik idrijskih žlikrofov - v avgustu.

V ZNAMENJU RUDARJENJA
Mesto živega srebra, ki hrani svoje zgodbe v mu-
zeju na gradu Gewerkenegg, nekdanji upravni 
zgradbi idrijskega rudnika iz 16. stoletja, čipkar-
sko mesto, ki klekljarske spretnosti goji v Čipkar-
ski šoli, boste bolje spoznali z ogledom znameni-
tosti:
Divje jezero – prvi slovenski muzej v naravi, z 
najkrajšo slovensko površinsko reko in z izjemno 
floro ter favno v okolici;
kamšt – črpalka jamske vode z največjim ohranje-
nim lesenim pogonskim kolesom v Evropi;
klavže – posebne vodne pregrade za plavljenje 
lesa, imenovane tudi slovenske piramide;
jašek Frančiške – najstarejši ohranjeni objekt 
idrijskega rudnika, odprt že leta 1792 z razstavo 
rudniških strojev in naprav;
Antonijev rov – za turistične oglede urejen naj-
starejši del rudnika, v katerega vodi že leta 1500 
izkopani vhod;
cerkev sv. Trojice – prvotno lesena cerkvica na 
mestu legendarnega prvega zajetja živega srebra 
je avtentično prenovljena;
rudarska hiša – stanovanjsko poslopje iz 18. sto-
letja je primer bivanjske kulture, značilne za ru-
darsko Idrijo.

RAZGLEDI PO STOLETJIH 
PRETEKLOSTI
Odkrijte 500 let rudarske in čipkarske zgodovine 
ter dragocenosti tisočletij narave. Obiščite:
Mestni muzej Idrija  – na gradu Gewerkenegg 
je stalna razstava o 500-letni zgodovini rudnika 
živega srebra in mesta, geološka zbirka z več tisoč 
primerki kamnin, fosilov, rud in mineralov ter 
zbirka klekljanih idrijskih čipk;
Mednarodni center idrijske čipke – v pritličju Čip-
karske šole je na ogled razstava čipk ter dokumen-
tarni film o zgodovini čipkarstva na Idrijskem.

Razglejte se po mestu še drugače! Obiščite, oku-
site, izkusite:
idrijske žlikrofe – pri različnih gostinskih ponu-
dnikih v Idriji;
Center za obiskovalce UNESCO globalnega geo-
parka Idrija – podajte se na interaktivno popoto-
vanje po geološki preteklosti z maketami, anima-
cijami in videopredstavitvami. Center je odlično 
izhodišče za potep po Geoparku Idrija.
Idrijski meščanski čebelnjak – zgrajen leta 1925, 
predstavlja edinstven primer arhitekturne dedi-
ščine. V čebelnjaku, obdanemu z medovitimi ra-
stlinami sta dve sobi, ena namenjena čebelarstvu, 
druga pa  druženju. 
Vojni muzej – za vse, ki jih zanima vojna zgodovi-
na v prejšnjem stoletju.
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SLOVENIA GREEN

Največ belega, z rdeče obrobljen-
im soncem v sredini, in prijetno 

dišečega cvetja raste na travnikih 
med vasicam Plavški Rovt, Prihodi, 

Planina pod Golico in Javorniški 
Rovt.

TIC JESENICE, 
Cesta maršala Tita 18, SI-4270 Jesenice
T:+386 (0)4 58 63 178
info@turizem.jesenice.si
www.turizem.jesenice.si

STARA RUDNA POT
Sprehod po Stari rudni poti nas popelje 
v preteklost in nam predstavi delčke 
vsakdana ljudi, ki so kopali in tovor-
ili železovo rudo na tem območju. Si 
predstavljate, da na svojem pohodu po 
zgodovinski poti srečate fužinarja, ki 
ujet v času išče svojega upravitelja, da 
bi ga povprašal po novih rudnih virih? 
Ali pa rudarja, ki mu je čas v rudniku 
ušel in je obupan, ker je zamudil rudar-
sko malico? Le kje so njegovi sotrpini?

JESENICE

Stara rudna pot

MESTO JEKLA IN CVETJA
JESENICE 

Obiščite Staro Savo na Jesenicah, kjer so na majhni površini ohranjeni bist-
veni elementi fužinarskega naselja: graščina, cerkev, delavska stanovanjska 
hiša, plavž s pomožnimi obrati, rake in mlin. Stavbna dediščina je povezana 
v smiselno celoto, ki je namenjena muzejski, kulturni in turistični dejavnos-
ti. Trg, ki s preurejeno podobo postaja novo središče za družabne prireditve 
ter prostor, na katerem se srečujejo znanci in prijatelji. Kraj, kjer se čas kar 
ustavi … 

Kulturna mavrica Jesenic Priprava ječmenove kave, Stara Sava

Prostor medgeneracijskega druženja Stara Sava

PRIREDITVE

MESTNA DOŽIVETJA
Prireditve poiščite na 
www.turizem.jesenice.si. 
Na tradicionalnem Jožefovem sejmu v 
marcu se predstavijo obrtniki, umetniki 
domače in umetnostne obrti, prodajalci 
sadja, zelenjave in sadik.
Praznik narcis – v maju, ko zacvetijo 
narcise se v vaseh pod Golico odvija več 
zabavnih prireditev od katerih je najbolj 
znan izbor za »Miss narcis«. 
Kulturna mavrica Jesenic – v  juniju 
se na festivalu predstavijo društva 
različnih narodnosti s svojo kulinariko, 
glasbo in folklornimi nastopi.
Poletje na Stari Savi – julija in avgusta 
na trgu na Stari Savi potekajo različni 
kulturno zabavni dogodki, ki privabijo 
obiskovalce od blizu in daleč.
FeSTEELval – je prvi jeseniški festival, 
ki združuje staro in mlado. Drugi konec 
tedna v septembru v mestu potekajo 
koncerti, otroške delavnice in zabave, 
športni in kulturni dogodki.
Čufarjevi dnevi – dolgoletni tradicionalni 
festival ljubiteljskih gledališč, ki ga v 
Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah 
organizirajo v novembru.

IZLETI 

NARCISNE POLJANE...
Stara rudna pot vas popelje v preteklost 
in vam predstavi delčke iz vsakdana ljudi, 
ki so kopali rudo v Savskih jamah in jo 
tovorili v dolino vse do fužin na Stari 
Savi. Na svojem pohodu lahko srečate 
celo lastnika fužin, Viktorja Ruarda, 
rudarskega upravitelja Heinricha ali pa  iz 
rudnikov morda zaslišite zven rudarskega 
krampa izpod trdne roke rudarja Tona.
Golica je ena najopaznejših in najbolj 
zelenih gora v Karavankah. V maju 
okoliške poljane pobelijo snežno bele 
narcise.
Potep po Mežakli vam pričara čudovit 
pogled z razgledišča Špička  na Karavanke 
in dolino, zanimiv sprehod do partizanske 
bolnišnice, Snežne jame, okamnele babe 
nad Poljanami ali do Naravnega mostu. 
Naravoslovna in rudarska učna pot 
Trilobit je tematska pot,  na kateri obi-
skovalci na območju pod Belsko planino 
doživijo zgodovino rudarstva, geologijo 
ter uživajo v posebnostih narave in nje-
nih ekosistemih.
Vintgar je veličastna in divja soteska 
deroče reke Radovne, njene globoke 
struge, zelenih tolmunov in mogočnih, do 
13 m visokih slapov, od katerih je najbolj 
znan slap Šum.

MESTNE ZNAMENITOSTI
Zaklad na Stari Savi - Jeseničani so pripovedo-
vali, da je bil na Hrenovci za graščino zakopan 
zaklad. Nekoč so se plavžarji dogovorili, da gredo 
kopat »šac«. Našli so zabojček železa. Nekateri so 
iskali naprej, drugi pa so se zavedali, da jim železo 
pomeni toliko kot zlato, saj jim daje kruh.
Muzejsko območje Stara Sava - Z železarstvom 
sta povezana prva omemba Jesenic v Ortenbur-
škem rudarskem redu iz leta 1381 in hiter razvoj 
nekaterih delov mesta, predvsem fužinarskega 
naselja Stare Save, ki je bilo zaradi izjemnega 
urbanističnega, tehničnega, arhitekturnega in 
zgodovinskega pomena leta 2018 razglašeno za 
kulturni spomeniki državnega pomena. Danes 
je območje namenjeno muzejski, kulturni in turi-
stični dejavnosti. Središče naselja je osrednji trg, 
ki ga obkrožajo ohranjeni in prezentirani fužinar-
ski industrijski objekti preteklih stoletij:
Ruardova graščina iz 16. stoletja je bila osrednja 
stavba fužinarjev. V preteklosti je živela italijan-
ska rodbina Bucelleni, ki je leta 1686 dosegla gro-
fovsko čast. Obrate in graščino je leta 1766 kupil 
belgijski trgovec Valentin Ruard. V graščini so 
živele tri generacije Ruardov, zato jo večina lokal-
nega prebivalstva pozna kot Ruardovo graščino. 
Danes v njej Slovenski železarski muzej Jesenice 
predstavlja stalno muzejsko razstavo o zgodovini 
železarstva in fužinarstva na Slovenskem ter la-
stnikih savskih fužin.
Cerkev Marijinega vnebovzetja in sv. Roka sta 
leta 1606 zgradila brata Julij in Oktavij Bucelleni. 
Odlikuje jo velik baročni marmorni oltar.
Kasarna je poznobaročna stavba, ki sodi med naj-
starejše ohranjene večstanovanjske delavske hiše 
pri nas. V njej je stalna etnološka zbirka o bivalni 

kulturi delavskih družin, v veži pa je spominska 
plošča prvi slovenski skrbstveni sestri Angeli 
Boškin. V zgornjih prostorih je Glasbena šola 
Jesenice.   
Kolpern je nekdanje skladišče oglja. V obnovljeni 
stavbi sta Konferenčna in Banketna dvorana za 
prireditve, razstave in protokolarne dogodke. 
Plavž je obrat za taljenje železove rude z lesnim 
ogljem, ki je bil zgrajen na začetku 16. stoletja ter 
kasneje večkrat prezidan in dopolnjen.
Pudlovka je obrat za predelavo surovega železa v 
jeklo.
Rake so umetni kanal, po katerem je tekla voda za 
pogon turbin v železarskih obratih.

MESTO S POSLUHOM ZA TANKOČUTNI 
SVET UMETNOSTI 
Kosova graščina iz leta 1521 je urejena v  muzej z 
galerijo za občasne likovne in muzejske razstave. 
V njej je stalna razstava o okupatorjevem terorju 
in narodnoosvobodilnem boju na Jesenicah. Na 
ogled pa je tudi paleontološka zbirka Jožeta Be-
diča.

STIČIŠČE PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI
Stara Sava je prostor medgeneracijskega druženja, 
kjer potekajo različne prireditve: Parada učenja, 
Poletje na Stari Savi, FeSTEELval, blagoslov sveč 
in velikonočnih jedi v Marijini cerkvi. Muzej po-
nuja delavnice za vse starostne skupine – posebej 
priljubljene so Železarske igre, Priprava delavske 
kave, Risanje z ogljem, Ulivanje sveč v obliki plav-
ža, Sončna ura in Rudarska lučka. Na dvorišču 
nekdanje Korenove hiše lahko igrate na zvonove 
in se pomerite v igri Podkev sreče.
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MESTO V 
NAROČJU PLANINKAMNIK

SLOVENIA GREEN
SLOVENIA GREEN DESTINATION 

Kamnik se od leta 2019 ponaša z 
zlatim znakom Slovenia Green. Znak 

simbolizira prizadevanja, vložena v 
celovit zeleni razvoj in ponuja nove 

možnosti za ustvarjanje inovativnih in 
konkurenčni zelenih izdelkov.

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT  
IN KULTURO KAMNIK
Glavni trg 2, SI-1241 Kamnik
M: +386 (0)31/388-324
info@visitkamnik.com
tic@visitkamnik.com 
www.visitkamnik.com

GROFICA VERONIKA Z MALEGA GRADU
Veronika je bila lepa, bogata in zelo skopa gro-
fica. V Kamniku so takrat živeli trije bratje 
duhovniki. Ker so želeli vsi istočasno maševati, 
so začeli meščani postavljati cerkvico s tremi 
kapelami, a jim je zmanjkalo denarja. Veroniko 
so prosili za nekaj zlata, da bi lahko dokončali 
gradnjo. Toda Veronika se je silno razjezila in 
rekla, da se rajši spremeni v kačo, kot da bi dala 
denar za kapelice. Ko je to spregovorila, se je 
spremenila v pošast, pol žensko in pol kačo. Še 
danes varuje svoj zaklad v podzemeljskih kleteh 
Malega gradu in čaka na svojega rešitelja. 

KAMNIK
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Velika Planina

Frančiškanski samostan Budnarjeva muzejska hiša 
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Dnevi narodnih noš

Mali Grad

Barvita paleta okusov, domačnost, sprostitev, narava, zgodovina in 
pustolovščina – to je tisto, kar lahko mesto Kamnik, ki leži v naročju Kamniških 
Alp, ponudi obiskovalcem. Že v srednjem veku je bil Kamnik cvetoče trgovsko 
mesto, še dandanes pa z izjemno arhitekturno in versko dediščino še vedno 
spominja na čas, ko je bil Kamnik glavno mesto Kranjske.
Kamniška Bistrica je vdahnila življenje kamnu, ki je dajalo trdnost, varnost 
in zavetje mestu skozi stoletja. In tudi danes reka še vedno povezuje mesto z  
naravo in staro mestno jedro z gorami. Ljudje v Kamniku radi živijo, obisko-
valci pa se v naročje planin radi vračajo.

PRIREDITVE

KULTURNO IN 
REKREATIVNO
Mestne prireditve poiščite na
www.visitkamnik.com/sl/prireditve
Posebne pozornosti so vredni: 
Veronikin festival – majske delavnice za 
najmlajše na slikoviti ulici Šutni;
Kamfest – kar 14 avgustovskih dni 
se vrstijo kulturne prireditve na hribu 
Malega gradu;
Dnevi narodnih noš – drugi vikend 
v septembru so tradicionalni dnevi 
oblačilne dediščine;
Veronikin tek – drugo soboto v oktobru 
se ulice mestnega jedra spremenijo v 
tekaško progo;
Pravljični Kamnik – zadnji mesec v letu 
Kamnik obsijejo praznične luči, Glavni 
trg privablja obiskovalce s številnimi 
prireditvami. Zabavo za otroke in odrasle 
nudi tudi veliko notranje drsališče.

IZLETI 

SPROSTITEV 
V NARAVI
Kamnik je izhodišče za potepe po 
Kamniških Alpah in po dolini Kamniške 
Bistrice z mnogimi naravnimi in 
kulturnimi posebnostmi. Na izlet vabijo:
Velika planina  – v osrčje zelenega sveta 
Kamniških Alp se lahko odpravite z 
nihalko ali peš; na planini je eno redkih 
ohranjenih pastirskih naselij v Evropi;
Terme Snovik – sprostitev v svetu 
termalnih užitkov ponujajo najvišje 
ležeče terme v Sloveniji;
Zdravilni gaj Tunjice – a urejenih 
energetskih centrih so kamniški vrelci 
energije in dobrega počutja;
Zgornje Palovče – vasica, v kateri lahko 
začutite vonj po sveže pečenem kruhu iz 
črne kuhinje;
Arboretum Volčji potok – sprehod po 
zelenem parku s tisočerimi rastlinskimi 
vrstami je še posebej mikaven v času 
cvetenja neštetih tulipanov.

GRAJSKE PODOBE
Mesto pod ostalinami dveh grajskih kompleks-
ov vabi k raziskovanju. Oglejte si:
Mali grad – mestno vzpetino z dvonadstro-
pno romansko kapelo s kripto, edinstveno v 
Sloveniji. Grajski kompleks s kapelo je nastal že 
v 11. stoletju;
Stari grad – ruševine gradu na Bergantovi gori, 
s katere je čudovit razgled na mesto in okolico;
frančiškanski samostan – večkrat prezidan od 
nastanka v 15. stoletju; v njem je knjižnica z 
inkunabulami in prevod Dalmatinove Biblije in 
Peteroknjižja; tu je tudi Kapela božjega groba, ki 
jo je zasnoval sloviti arhitekt Jože Plečnik;
Šutno – slikovito ulico s srednjeveškim nizom 
hiš; območje je rezervirano za pešce in zazna-
movano s spominskimi ploščami pomembnih 
Kamničanov;
samostan v Mekinjah – v samostanu, ki na 
tem mestu stoji že več kot 700 let, lahko 
danes spoznavate življenje sester uršulink. V 
velikonočnem času je tu znamenita procesija z 
oblečenim  kipom Marije;
Sveti Miklavž na Gori  – na hribu, imenovanem 
Gora, je gotska cerkvica sv. Miklavža s samos-
tojnim zvonikom ter protiturškim obzidjem z 
obrambnim stolpom. V bližini je ogleda vredna 
mežnarija s črno kuhinjo, izbo in kamro.

DEDIŠČINA NA OGLED
Poseben odnos do preteklosti kažejo edinstveni 
mestni muzeji in galerije: 
Medobčinski muzej Kamnik – na gradu Zaprice so 
na ogled stalne in občasne razstave, s poudarkom 
na bogati kulturni dediščini Kamnika;
Galerija Miha Maleš – dela kamniškega slikarja 
in umetnika Mihe Maleša v obokanih prostorih 
meščanske hiše;
Sadnikarjev muzej – prva zasebna muzejska 
zbirka v Sloveniji s številnimi muzealijami – od 
srednjeveškega orožja do starega porcelana, od 
posvetnih in cerkvenih predmetov do perzi-
jskih preprog;
Budnarjeva muzejska hiša – edinstven živi 
muzej v vasici Zgornje Palovče nad Kamnikom, 
urejen v eni najstarejših domačij na območju. 
S črno kuhinjo z odprtim ognjiščem, kmečko 
izbo in drugimi posebnostmi ohranja nekdanji 
načina življenja na vasi.
Rojstna hiša Rudolfa Maistra – prvi samostojni 
muzej, posvečen življenju in delu slovenskega 
domoljuba, generala, kulturnega delavca, pesni-
ka in bibliofila Rudolfa Maistra – Vojanova;
Lectarjeva hiša – ena izmed najstarejših hiš v  
starem mestnem jedru. V hiši je urejena muze-
jska delavnica, kjer je predstavljena lectarska 
in svečarska dejavnost ter razvoj svečarstva 
skozi stoletja. Ogledate si lahko najstarejšo 
ohranjeno črno kuhinjo v Kamniku in posedite 
v spominski družinski sobi, za katero je načrte 
pripravil arhitekt Jože Plečnik.
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SLOVENIA GREEN
Ko ste v Kopru, obiščite naravni 

rezervat Škocjanski zatok, največje 
polslano mokrišče v Sloveniji. Tu lahko 
spoznate redke in ogrožene rastlinske 

in živalske vrste. Spoštujte biotsko 
raznovrstnost območja! Poleg več 

kot 220 vrst ptic, lahko tu opazujete 
tudi dva kamarška konja in boškarina 
– podolsko govedo. Do rezervata se 

lahko odpravite peš ali s kolesom.

TIC KOPER
Titov trg 3, SI-6000 Koper
T: +386 (0)5 664 64 03
tic@koper.si
www.visitkoper.si
     Visit Koper

Škocjanski Zatok

PRETORSKA PALAČA  
IN LEVJA USTA
Mogočnost Kopra simbolizira Pretor-
ska palača, zgodbe iz preteklosti pa se 
skrivajo v majhnih mestnih posebnostih. 
Ena med njimi so Levja usta, na začetku 
Čevljarske ulice v bližini Pretorske 
palače. »Bocca del Leone«, kakor so se 
imenovala v beneških časih, so bila na-
menjena anonimnim ovadbam tihotap-
cev tobaka in soli, a tudi podkupovanju 
občinskih mož.
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CAPODISTRIA

Vittore Carpaccio Titov trg Da Pontejev vodnjak
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Sladka Istra

Mediteransko mesto, obdano z morjem in hribi, na vsakem koraku opozarja na 
svojo bogato tisočletno zgodovino. Sprehod po starem mestnem jedru je spre-
hod skozi s soncem obsijano preteklost. Skrivnostno koprsko podeželje v Deželi 
Refoška ponuja samosvojo kulinarično in vinsko ponudbo. S številnimi tradi-
cionalnimi prireditvami ponuja prave užitke Istre. Žarki sedanjosti ponujajo 
nova doživetja v mestu ob morju.

PRIREDITVE

ISTRSKE 
DRUGAČNOSTI  
Mesto ponuja obilo možnosti za 
spoznavanje tradicionalnih posebnosti 
Istre. 
Spremljajte napovednik na  
www.visitkoper.si in ne zamudite 
prireditev: 
Istrski karneval – februarska pustna 
povorka s pogledom na morje;
Sladka Istra – v septembru stojnice 
zapeljujejo s tradicionalnimi istrskimi, 
slovenskimi in drugimi sladkimi 
dobrotami;
Fantazima – Ob koncu leta v Kopru in v 
okoliških vaseh zavlada čarobno vzdušje 
Magičnega decembra.
Koper na dlani – tradicionalna majska 
prireditev je prav poseben dogodek, na 
katerem se na enem mestu, javnosti 
predstavljajo krajevne skupnosti, 
turistična društva in drugi ponudniki 
Mestne občine Koper.

IZLETI 

NA POTEP 
DO SONČNEGA ZAHODA
Koper je izhodišče za potepe po Istri. Dan 
lahko začnete zjutraj v mestu ob kavi in 
značilni sladici hroštolah in končate z 
večerjo v soju polne lune ob morju. Vmes 
obiščite:
Kraški rob – slikovito območje naravnih 
posebnosti, na katerem se značilna kraška 
pokrajina prevesi v flišno Istro;
Spodmole v Sočergi – naravno posebnost, 
imenovano tudi »ušesa Istre«, tri večje 
spodmole v 28 metrov visoki pečini;
Osapsko steno – steno v vasi Osp, 
priljubljeno med plezalci;
Cerkev Sv. trojice v Hrastovljah – s 
slovitimi freskami mrtvaškega plesa iz 
15. stoletja; 
Grad Socerb – v ostankih gradu na skalni 
pečini z razgledom na Koprski zaliv je tudi 
restavracija.

ZNAMENITOSTI KOPRSKIH TRGOV
Na sprehodu od trga do trga odprite oči za 
stavbne dragocenosti!
Titov trg s Pretorsko palačo – najdragocenejši 
arhitekturni spomenik mesta je palača, ki je bila 
v času Beneške republike tudi mestna hiša; v 
bližini so Loža, nekoč debatni prostor meščanov 
(danes kavarna), stolnična cerkev Marijinega 
vnebovzetja v gotskem in renesančnem slogu, 
mestni stolp/Koprski zvonik – posebna raz-
gledna točka – ter Foresteria in Armeria.
Prešernov trg z Da Pontejevim vodnjakom – 
blizu baročnega vodnjaka iz leta 1666 so Vrata 
Muda, nekdanja mestna vrata, dolga stoletja 
edini vhod v mesto po kopnem, ter ostanki 
mestnega obzidja. Korak stran, v Župančičevi 
ulici, na dvorišču palače Carli, kraljuje gotski 
vodnjak na vlek, ki sodi med prve datirane in 
ohranjene vodnjake v Sloveniji.
Carpacciov trg s Carpacciovo hišo – gotska stav-
ba iz 15. stoletja – je bila bivališče beneškega 
slikarja Benedetta Carpaccia; v bližini je Tav-
erna, nekdaj beneško skladišče soli, danes pri-
reditveni prostor.

POSEBNOSTI PRETEKLOSTI 
Od kod navdihi za umetnost po manjših galeri-
jah po mestu? Morda iz starodavnih zgodb, ki 
jih lahko zaslutite v muzejih: 
Pokrajinski muzej Koper – v palači Belgra-
moni – Tacco muzej že od leta 1911 predstavlja 
arheološke, umetnostne in kulturnozgodovin-
ske dragocenosti ter zbirko muzealij do 19. 
stoletja;
etnološka zbirka Pokrajinskega muzeja – zbir-
ka v beneškogotski hiši iz 14. stoletja prikazuje 
materialno in duhovno kulturo Slovenske Istre, 
Brkinov in Čičarije ter gornjega Krasa od 17. 
stoletja dalje.

EDINSTVENA ISTRSKA GASTRONOMIJA
Sonce, ujeto v okuse Istrskih jedi. Bogata is-
trska zemlja in mediteransko podnebje nudita 
dom sočnim vrstam vinske trte, polnim oku-
som sadja in zelenjave, odličnemu oljčnemu 
olju in drugim dobrotam, ki imena naših krajev 
ponašajo daleč v svet.
Uživajte v edinstvenih gastronomskih zakladih 
Istre, ki jih ponujajo naše gostilne v osrčju Ko-
pra. Privoščite si skodelico kave, slastno tortico 
ali pecivo s čudovitim pogledom na morje.
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SLOVENIA GREEN
Na poplavnem območju spodnjega 

toka reke Krke se razprostira največji 
nižinski gozd v Sloveniji. Pragozd 

pomeni kakovosten življenjski prostor 
in zatočišče številnim rastlinskim in 

živalskim vrstam. Najbolj pritegnejo 
pozornost hrast dob, skrita gnezda 

črnih štorkelj in edino gnezdo malega 
klinkača v Sloveniji. Ob robu rezervata 

teče Resslova pot.

TIC KOSTANJEVICA NA KRKI
Lamutov likovni salon - Galerija 
Božidar Jakac
Oražnova ulica 5
8311 Kostanjevica na Krki
T: +386 (0)7 49 88 152
tic-gbj@galerija-bj.si
www.galerija-bj.si

KOSTANJEVICA KOSTANJEVICA 
NA KRKINA KRKI
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NAJMANJŠE MESTO  
ZA NAJVEČJA DOŽIVETJA

KOSTANJEVICA
NA KRKI

Plavček (Rana arvalis)

LEGENDA O SVETI NEŽI 
Nekoč je velika povodenj podrla cerkvico 
svete Neže na kostanjeviškem otoku. Ni 
ji preostalo drugega, kot da se odpravi 
na pot. Za njo je ostal le odtis njenih 
majcenih stopal na kamnu, ki še danes 
moli iz plitvine reke Krke na Goricah. Po 
dolgoletnem iskanju so jo romarji našli 
v posavskih hribih, na Kumu. Prebivalci 
mesta so ji obljubili, da jo bodo vsakih 
sedem let, kot se za legendo spodobi, 
obiskali, jo na novo oblekli in ji prinesli 
sveče, da ne bo v temi.

Tam, kjer se nižinski Krakovski pragozd počasi vzpenja v hribovite, zelene Gor-
jance, leži Kostanjevica na Krki, najmanjše in eno najstarejših ter edino slov-
ensko mesto na otoku. Težko bi našli koga, ki ob pogledu na leno reko Krko, na 
sprehodu skozi staro mestno jedro, ob ogledu umetniških zbirk ali proučevanju 
naravne in kulturne dediščine kraja, ne bi našel tudi nekaj zase.

Galerija Božidar Jakac Kostanjeviška jama Resslova pot po Krakovskem gozdu
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Galerija Božidar Jakac in park skulptur Forma viva

Šelmarija

PRIREDITVE

Pustovanje ali Šelmarija 
je značilno za Kostanjevico 
na Krki. Vsi značilni pustni liki, 
imenovani Šelmarji, so člani druščine 
Prforcenhaus, simbol pustovanja pa je 
kovinska glava, imenovana Šelma.
Kostanjeviška ali beneška noč – vsako 
leto na tretjo soboto v juliju poteka 
Kostanjeviška noč. Značilnost Etnološko 
– turistične prireditve so okrašeni čolni, 
ki se ob prvem mraku spustijo po Krki. 
Na čelu povorke je Šelmarski splav, na 
katerem igra godba.
Otroški likovni extempore – predstavlja 
manifestacijo mladih likovnikov 
slovenskih osnovnih šol. Vsako leto, 
konec aprila, ustvarjajo na določeno temo. 
Običajno v Kostanjevici na Krki preživijo 
ves dan, njihova dela pa so postavljena na 
ogled na različna prizorišča v mestu.
Od leta 1961 poteka v Kostanjevici na 
Krki Mednarodni kiparski simpozij 
Forma viva, ki velja za najstarejši še 
vedno delujoči kiparski simpozij na svetu. 
Park skulptur, v katerem je več kot 100 
kiparskih del iz hrastovega lesa, krasi 
okolico Galerije Božidar Jakac in samo 
mesto.

IZLETI 

Kostanjeviška jama 
leži ob vznožju Gorjancev, ki jih označuje 
razgiban kraški teren s krednimi apnenci. 
Tu so padavinske vode, podzemni tokovi 
in tektonski premiki skozi tisočletja 
ustvarili prečudovite sigaste tvorbe 
pravljičnih oblik. 
Pravljična pot vil Čestitk poteka v osrčju 
Gorjancev, urejena je z usmerjevalnimi 
tablami, kjer si lahko preberete pravljico 
o vilah Čestitkah. Pot je primerna za vse 
starostne skupine.
Uskoška pot – je tematska pot  o 
»Uskokih« in njihovem vplivu na kulturno 
dediščino območja, v katerega deloma 
sodi tudi občina Kostanjevica na Krki. 
Čolnarjenje in supanje  – za navdušence 
nad vodnimi športi je na voljo izposoja 
čolnov in supov, ki ponujajo doživetje 
mesta iz drugačne perspektive. 

ZNAMENITOSTI MESTA NA OTOKU
Cerkev sv. Miklavža – Mestno jedro Kostan-
jevice na Krki leži na rečnem otoku. Na otok 
je možno vstopiti po lesenih mostovih. Južni 
most nas pelje v mesto mimo Miklavževe 
cerkve, ki je v virih prvič omenjena leta 1581. 
Cerkev je poslikal domačin Jože Gorjup.
Farna cerkev sv. Jakoba – Župnijska cerkev sv. 
Jakoba je najstarejša ohranjena stavba v mestu. 
Listinsko je prvič omenjena leta 1220, 1249 
pa jo je Bernard Spanheimski skupaj z župnijo 
dodelil samostanu, ki je zanjo skrbel do svoje 
ukinitve leta 1785. Skozi stoletja do danes je 
cerkev doživela več pozidav in prenov.
Ministerialni dvorec Spanheimov – Na 
Oražnovi ulici stoji nekdanji ministerialni 
dvorec iz konca 15. stoletja. Od leta 1958 je 
v vzhodnem traktu urejeno razstavišče za 
občasne razstave - Lamutov likovni salon. Na 
trgu pred dvorcem stoji fontana, delo akadem-
skega kiparja Dušana Tršarja.
Oražnova hiša – Rojstna hiša dr. Ivana Oražna 
stoji na južni strani razširjenega Malega placa. 
Pred hišo stoji doprsni kip, delo kiparja Borisa 
Kobeta. Dr. Ivan Oražen, mecen medicinske 
fakultete in prvi starosta jugoslovanskega 

sokolstva, je bil rojen v tej stavbi 8. februarja 
1869.
Tercialski most – Za Kostanjevico na Krki so 
značilni leseni hrastovi mostovi iz bližnjega 
Krakovskega gozda, ki obiskovalce popeljejo na 
otok. Poleg južnega in severnega mostu je zan-
imiv Tercialski most, ki pešce popelje v mestno 
jedro na zahodni strani. Izdelan je po zamisli 
arhitekta Jožeta Plečnika, ki je prijateljeval z 
domačinko Emilijo Fon.

KULTURNE ZNAMENITOSTI
Galerija Božidar Jakac - Leta 1974 je v ob-
novljenih prostorih nekdanjega samostana  
zaživela ena izmed največjih slovenskih galerij, 
Galerija Božidar Jakac. Z umetnostnimi zbirka-
mi, katerih jedro predstavljajo dela slovenskih 
ekspresionistov in občasnimi razstavami, 
oživlja ta izjemni kulturni spomenik in njegovo 
okolico. Pod njeno okrilje spadata tudi Gorjupo-
va galerija in Lamutov likovni salon ter Medn-
arodni simpozij kiparjev Forma viva.
Gorjupova Galerija - V prostorih kostanjeviške 
osnovne šole Jožeta Gorjupa je od leta 1956 
urejena stalna postavitev vrhunskih slovenskih 
in tujih avtorjev.
Lamutov likovni salon - Razstavišče od leta 
1958, v prostorih nekdanjega ministerialnega 
dvorca Spanheimov, gosti razstave sodobnih 
slovenskih in tujih umetnikov.
Galerija akademskega slikarja Jožeta Marinča - 
Jože Marinč je akademski slikar, ki živi in ust-
varja na Dobah v Kostanjevici na Krki.
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KULTURNO SRCE 
SLOVENIJEKRANJ

SLOVENIA GREEN
Kranj, prestolnica slovenskih Alp, ima v 

samem mestnem središču 30 metrov globok 
kanjon reke Kokre. Neposredna okolica 

mesta v toplejših mesecih ponuja številne 
užitke za pohodnike in kolesarje, pozimi pa 

zasnežena pobočja. Središče mesta, obdano 
s slikovito gorsko pokrajino in zeleno okolico, 

ponuja nešteto možnosti za aktivnosti na 
prostem. Kot varna, zdrava in čista destinacija 
smo v Kranju ponosni na našo ambasadorko 

zelenega in trajnostnega okolja. To je klima-
tologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj. 

ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ
Glavni trg 2, SI-4000 Kranj
T: +386 (0)4 238 04 50
M: +386 (0)40 66 40 15
info@visitkranj.com
www.visitkranj.com

Spomenik Francetu Prešernu

MESTO VELIKIH
Prešernov spominski muzej, Prešernov 
gaj, Prešernovo gledališče, februarski 
Prešernov smenj opozarjajo na največjega 
slovenskega pesnika Franceta Prešerna. 
V Kranju je deloval tudi Leopold Layer, 
baročni slikar, ki je med drugim nasli-
kal slovito Brezjansko Marijo, h kateri 
vodi najbolj obiskana romarska pot na 
Gorenjskem. Iz Kranja sta Janez Puhar, 
izumitelj fotografije na steklo, in Janez 
Bleiweis, pomemben narodni buditelj.

KRANJ
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Kranj se ponaša s 6000 leti zgodovine in bogate kulture. Za obzidjem leži mes-
to polno umetnosti in arhitekturnega oblikovanja, ne smemo pa spregledati 
niti sveže ustvarjalnosti. 
V mestnem jedru vas gostoljubni trgovci pričakujejo z ekološko in lokalno 
pridelano hrana, obrtniškimi in umetniškimi deli. Očarljivo zgodovinsko mes-
to vas vabi, da odkrijete njegove znamenitosti. V zaščitenem mestnem jedru se 
lahko sprostite ob številnih dogodkih, kulinaričnih užitkih in gostoljubju. Tu se 
tradicionalno ljubeče prepleta s sodobnim.

Stari Kranj Rovi pod starim Kranjem Protokolarno posestvo Brdo
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Kranfest Festival

PRIREDITVE

STARE IN 
NOVE ZGODBE 
Poiščite prireditev po svojem okusu na 
www.visitkranj.com, a ne zamudite
Prešernovega smenja – vsako leto 8. 
februarja oživi 19. stoletje – z nastopi in 
kostumi iz časa Franceta Prešerna;
Teden slovenske drame - od marca 1970 
v Kranju poteka Teden slovenske drame. 
Festival predstavlja najboljše dramske 
gledališke predstave v preteklem letu, 
pa tudi številne okrogle mize, pisanje 
dramskih besedil, delavnice itd.
Festival Kranfest - mozaik glasbenih, 
športnih, gledaliških, kulinaričnih in 
zabavnih prireditev.
Kranj Jazz Camp - mesto preplavijo zvoki 
domačih in tujih jazzovskih glasbenikov.
Vinske poti v rovih pod starim Kranjem 
- gastronomski dogodek sredi novembra, 
na katerem se predstavijo vinarji iz vse 
Slovenije s pokušino vin, obogateno 
z lokalnimi suhomesnatimi izdelki, 
različnimi siri in namazi. 
Mednarodni festival likovne umetnosti 
Kranj - največji umetniški festival v 
Sloveniji, ki poteka v vseh galerijah Kranja 
in povezuje več kot 100 umetnikov z 
vsega sveta.
Veseli december - sejmi in kulinarični 
dogodki na osrednjem kranjskem trgu, ki 
jih spremljajo številne glasbene poslastice 
in prireditve za otroke. 

IZLETI 

S KOLESOM ALI PEŠ - 
V NARAVO! 
Po okolici Kranja vodijo pohodniške in 
kolesarske poti do gostoljubnih domačij, 
do naravnih posebnosti, do ptic in voda, 
v zavetje gora.
Šmarjetna gora, Jošt in Jamnik – trije 
lahko dostopni hribi so priljubljeni pri 
pohodnikih in kolesarjih. Jamnik je s 
svojim čudovitim razgledom navdih za 
mnoge fotografe.
Protokolarno posestvo Brdo – nekdaj 
Titova rezidenca, ki je obdana s čudovitim 
parkom. V parku je, poleg bogatega 
rastlinskega in živalskega sveta, tudi 
sodoben kongresni center. Posestvo 
nudi še različna doživetja s kulinarično 
ponudbo ter golf vadišča. 
Trbojsko jezero – domovanje številnih 
vodnih ptic omogoča čolnarjenje, ribolov 
in drugo rekreacijo v naravi.

STAVBNA IN NARAVNA DEDIŠČINA
Staro mestno jedro Kranja se ponaša s čudovito 
veduto, ki jo poudarjajo zvoniki treh cerkva ter 
slikovite mestne stavbe. Sprehod po starem 
mestnem jedru je prava paša za oči in razkriva 
marsikatero zanimivo zgodbo.
Stare meščanske hiše – hiše z arhitekturno 
bogato okrašenimi pročelji ter dvorišči niso za-
nimive le zaradi svoje zunanjosti, ampak v vs-
aki od njih danes, poleg preteklih, najdete tudi 
sodobne in zanimive vsebine (Mitničarska hiša, 
Mestna hiša, Pavšlarjeva hiša, Layerjeva hiša).
Plečnikova dela v Kranju –  stopnišče, vodnjak 
in arkade ob južnem vhodu v mesto;  arkade 
in značilno oblikovane luči ob Prešernovem 
gledališču ter Bežkova vila. 
Cerkev sv. Kancijana – najbolj prepoznavna 
zgradba v mestni veduti, in ena izmed najlepših 
gotskih cerkva na Slovenskem.
Kabinet Janeza Puharja – prvi slovenski fo-
tograf in izumitelj fotografije na steklo ima v 
Kranju svojo spominsko hišo, ki nudi obisko-
valcem doživetja 19. stoletja.
Kranjski rovi – v podzemnem labirintu iz 2. 
svetovne vojne je mogoče občudovati kapnike 
ter redke jamske živali. 1300 metrov dolga pot 
ponuja na ogled različne vsebine, med drugim 
tudi rekonstrukcijo bombnega zaklonišča in 
simulacijo letalskega napada.

Kanjon Kokre – 30 metrov globok kanjon reke 
Kokre je posebnost v evropskem merilu. Vije se 
skozi staro mestno jedro in se bohoti z razno-
likim naborom rastlin in živali. Po kanjonu 
poteka krožna pot, ki ponuja prijetno izkušnjo 
v vseh letnih časih.

USTVARJALNOST ČASOV IN LJUDI 
Spoznajte ustvarjalnost mesta v razstavnih 
prostorih, kot so:
Layerjeva hiša – hiša, v kateri je živel in ustvar-
jal slikar Leopold Layer (1752–1828) je danes 
kavarna z vrtom in galerijo ter apartmaji. 
Je hiša umetnikov in stičišče kulturnega in 
družabnega dogajanja. 
Grad Khislstein in muzejska pot – grad je 
del mestnega obzidja v njem pa so razstavni 
prostori Gorenjskega muzeja in pokrito letno 
gledališče. Je del muzejske poti (vključene še: 
Prešernova hiša, Mestna hiša s Kostnico in 
Galerija Prešernovih nagrajencev) in razkriva 
mestno zgodovino ter žlahtno preteklost in se-
danjost Gorenjske in njenih ljudi.
Galerija Prešernovih nagrajencev – razstavlje-
na so dela najpomembnejših slovenskih ustvar-
jalcev, ki ponujajo vpogled v sodobno likovno 
ustvarjalnost v Sloveniji.
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MESTO KULTURE IN UMETNOSTI
LJUBLJANA

SLOVENIA GREEN
Evropska komisija je leta 2016 Ljubljani 

podelila prestižni naziv Zelena prestolnica 
Evrope. Ljubljana je mesto, ki se ponaša 

z izjemno ohranjenimi zelenimi površinami 
in številnimi prijetnimi zelenimi kotički, tudi 

v samem središču mesta. Na območju 
Ljubljane so kar štirje krajinski parki, staro 
mestno jedro pa je zaprto za motorni pro-

met. Najbolje boste Ljubljano spoznali, če jo 
boste raziskovali peš ali s kolesom, po poti 
pa se boste odžejali s pitjem vode iz javnih 

pitnikov. 

TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 306 12 15
info@visitljubljana.si
www.visitljubljana.com 

Plečnikova tržnica

PLEČNIKOVA LJUBLJANA
Jože Plečnik (1872 - 1957) je eden 
najpomembnejših začetnikov moderne 
arhitekture na svetu. Njegovo 
ustvarjalno delo je oblikovalo podobo 
treh že dolgo uveljavljenih mest: Dunaja, 
Prage in zlasti njegovega rojstnega kraja 
- Ljubljane, kjer je njegov pečat tako 
viden in neizbrisen, da je Plečnikova 
Ljubljana kot edinstven mestni fenomen 
z globalnega vidika uvrščen med najbolj 
izvirna in najpomembnejša celostna 
umetniška dela 20. stoletja.
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LJUBLJANA

Ljubljana leži na dinamičnem stičišču raznolikih kultur, regij in zgodovinskih 
dogodkov. Na edinstven način povezuje zgodovino koliščarjev z 2000 let sta-
ro rimsko Emono, srednjeveškim središčem pod grajskim gričem z bogatimi 
baročnimi fasadami in secesijskimi stvaritvami arhitekta Jožeta Plečnika. 
Vsako leto, Ljubljana gosti številne kulturne prireditve. Unescovo mesto litera-
ture odlikuje harmonično sobivanje tradicije in sodobnih utripov - je živahno 
središče ustvarjalnosti, kjer je kultura praktično način življenja.

Opera in balet Ljubljana Park Tivoli Promenada kavarn ob reki Ljubljanici
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Festival Ljubljana

PRIREDITVE

ŽIVAHNO VSAK DAN! 
Koledar prireditev poiščite na 
www.visitljubljana.com. Ne spreglejte:
Prireditve Junij v Ljubljani – z brezplačnimi 
prireditvami na Kongresnem trgu;
Jazz festivala – najstarejšega jazz festivala 
v Evropi, ki vsako leto junija gosti vrhunska 
imena svetovnega jazza;
Festivala Ljubljana – koncertnih, opernih 
in baletnih dogodkov julija in avgusta, ki 
privabijo več kot 80 tisoč obiskovalcev;
November Gourmet - Festival November 
Gourmet predstavlja vrhunsko kulinarično 
ponudbo Ljubljane. Izbrane restavracije 
ponujajo tudi November Gourmet menije.
Mednarodni festival uličnega gledališča 
Ana Desetnica - na različnih prizoriščih na 
prostem so na ogled sodobni trendi uličnega 
gledališča.
Decembra v Ljubljani – razkošja prireditev 
in sejma ter posebne osvetlitve, s čimer se 
Ljubljana uvršča med najlepša praznična 
mesta.

IZLETI 

DOŽIVETJA V
OSREDNJI SLOVENIJI 
Zelena okolica Ljubljane, ki združuje gorati 
svet, edinstveno naravno okolje Ljubljan-
skega barja, kraška polja, jame, reke in jezera 
so idealni za navdušujoče enodnevne izlete.
Grad Bogenšperk - slikovit renesančni grad 
Bogenšperk, kjer je priznani polihistorik J. 
V. Valvasor ustvaril svojo mojstrovino Slava 
vojvodine Kranjske. Za grajskim obzidjem se 
skriva veliko vznemirljivih zgodb.
Polhov Gradec - v baročnem dvorcu 
lahko uživate v čaju z razsvetljencem in 
botanikom, grofom Blagajem. Ogledate si 
lahko tudi Muzej pošte in telekomunikacij.
Vrhnika – mesto na pragu Ljubljane, kjer 
najdemo rojstno hišo Ivana Cankarja, 
največjega slovenskega pisatelja. V 
Tehniškem muzeju Slovenije so na 
ogled luksuzni avtomobili nekdanjega 
jugoslovanskega predsednika Tita.
Ljubljansko barje - Ljubljansko barje je 
naravni rezervat, znan po svoji edinstveni 
flori in favni ter ostankih prazgodovinskih 
kolišč, vpisanih na UNESCO seznam 
svetovne dediščine. Rezervat lahko 
odkrivate po Koščevi učni poti.  

ZNAMENITOSTI OB MOSTOVIH
Skozi mesto teče reka Ljubljanica, katere 
številni slikoviti mostovi povezujejo poti do 
znamenitosti, kot so:
Ljubljanski grad – z najlepšimi razgledi na mesto;
Slovenska filharmonija – z ustanovitvijo že leta 
1701 je ena od najstarejših na svetu;
Prešernov trg – zbirališče meščanov s 
spomenikom najpomembnejšega slovenskega 
pesnika, Franceta Prešerna;
stolnica – cerkev sv. Nikolaja – z iluzionistično 
poslikanim stropom ter upodobitvijo zgo-
dovine Slovenije na glavnih vratih;
glavna tržnica – stvaritev slovitega arhitekta 
Jožeta Plečnika je najbolj živahen del mesta;
Narodna in univerzitetna knjižnica – 
najpomembnejše Plečnikovo delo v Sloveniji 
hrani srednjeveške rokopise, inkunabule in 
renesančne tiske;
Mestna hiša – stavba iz 15. stoletja je danes 
sedež občine; na trgu pred njo je Vodnjak treh 
kranjskih rek, delo Francesca Robbe;
botanični vrt – vrt z več kot 200-letno zgodovi-
no varuje 4.500 botaničnih vrst in podvrst;
Pot spominov in tovarištva – največji kulturni 
spomenik v mestu je 33 km dolga sprehajalna 
pot, speljana po trasi bodeče žice, ki je med 2. 
svetovno vojno omejevala mesto;
Park Tivoli – največji in najlepši ljubljanski park, 
ki sega v samo središče mesta.

DRAGOCENOSTI V MUZEJIH IN 
GALERIJAH 
Glavno mesto Slovenije navdušuje z 
najpomembnejšimi slovenskimi zbirkami 
muzealij
in umetniških del. Obiščite:
Narodni muzej – z dragocenostmi iz vse 
Slovenije; najpomembnejša je kar 47 tisoč let 
stara neandertalčeva piščal;
Narodno galerijo – predstavlja umetnostna 
obdobja na Slovenskem od 13. stoletja do prve 
četrtine 20. stoletja in zbirko Evropski slikarji;
Moderno galerijo – s slikarskimi, kiparskimi in 
grafičnimi deli slovenskih in tujih umetnikov 
20. stoletja;
Mestni muzej – z razstavo Obrazi Ljubljane 
predstavlja življenje mesta in meščanov skozi 
zgodovino; v hiši Jožeta Plečnika so ohran-
jeni avtentični ambienti in izvirno gradivo iz 
arhitektove zapuščine;
Plečnikova hiša – pristno pohištvo in originalni 
dokumenti arhitektove zapuščine;
Etnografski muzej – z razstavami tradicionalne 
slovenske kulture in kulture drugih ljudstev 
sveta;
Muzej za arhitekturo in oblikovanje – muzej 
deluje na področju arhitekture, urbanizma, in-
dustri jskega in grafičnega oblikovanja ter foto-
grafije;
Muzej novejše zgodovine – muzej, posvečen 
dediščini novejše zgodovine od začetka 20. 
stoletja dalje;
Železniški muzej – muzej hrani zbirko parnih 
lokomotiv, vagonov in drugih historičnih vozil.
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MESTO NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU
MARIBOR

SLOVENIA GREEN
Pohorje je dom številnih živalskih in 

rastlinskih vrst; tukaj živi kar 90 vrst ptic 
in 700 vrst metuljev, med njimi največji v 

Evropi. Tematske poti, tudi po pohor-
skem pragozdu, ponujajo svojevrsten 

vpogled v naravo. Varujte jo! Naj gre 
skrb za naravo z roko v roki z uživanjem 

v domači kulinariki, pridelani okolju 
prijazno, zdravi pitni vodi, prijetni klimi in 
energetskih vplivih narave. Vse to boste 

našli tudi v bogati wellness ponudbi.

ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR
Tkalski prehod 4, SI- 2000 Maribor
T: +386 (0)2 234 66 11
tic@maribor.si
www.visitmaribor.si 

V objemu Pohorja in vinorodnih gričev

RADOŽIVO MESTO 
O mariborski radoživosti pričajo že stare 
legende. Ena od mestu bližnjih vinskih 
gorc, Pekrska gorca, naj bi nastala potem, 
ko se je še sam zlodej razjezil nad razuzda-
nimi meščani. Z vrha Pohorja naj bi odtrgal 
veliko skalo, da bi z njo uničil mesto. Ko mu 
je pot prekrižala Mati božja, je skalo odvrgel 
in zbežal. Skala je danes Pekrska gorca – s
kalvarijo, cerkvijo in vinogradi.

MARIBOR
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Drugo največje mesto kliče v objem zelenega Pohorja in vinorodnih gričev. 
Živahen utrip mestnega jedra povezuje bogato zgodovino z dinamično sodo-
bnostjo, številne možnosti za zabavo in sprostitev pa s štajersko radoživostjo 
in gostoljubnostjo. V najstarejšem predelu mesta vas pričaka Stara trta, 
najstarejša trta na svetu. 

Glavni trgHiša Stare trte
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Festival Lent

PRIREDITVE

FESTIVALSKO MESTO: 
Zlata lisica (FIS Svetovni 
smučarki pokal za ženske) – čudovito 
prizorišče, izjemna organizacija in odlično 
vzdušje.
Drava Festival – festival različnih 
dogodkov na in ob reki Dravi.
Festival Lent – največji v tem delu Evrope. 
Del junija in julija se Maribor prelevi v 
metropolo z več kot 400 prireditvami.
Poletni lutkovni pristan – zatočišče 
lutkarjev in otrok sveta ponuja, kar 
je v lutkovnem prostoru svežega in 
kakovostnega.
Festival Stare trte – septembrski 
kulinarično-vinsko-kulturni festival v čast 
Stari trti.
Festival Maribor – vrhunski koncerti 
klasične glasbe.
Borštnikovo srečanje – osrednji slovenski 
gledališki festival.
Martinovanje v Mariboru – praznik 
namenjen štajerskim vinogradnikom in 
vinarjem.
Operna noč – uživajte v najlepših opernih 
arijah v Mestnem parku in doživite 
nepozabno romantično noč ob zaključku 
operne sezone.
Stellar beat – festival elektronske glasbe, 
na katerem se zvrsti več kot 40 DJ-jev iz 
vsega sveta.
Čarobni december in silvestrovanje na 
Trgu Leona Štuklja – Miklavžev, Božični 
in Novoletni sejem ter številni koncerti in 
zabave na prostem.
Evropska prestolnica kulture 2012 – 
potrditev, da je Maribor odličen gostitelj 
izjemnih kulturnih dogodkov! 
Koledar prireditev najdete na: 
www.visitmaribor.si

IZLETI 

RAZISKOVANJE MESTA 
IN ZELENE OKOLICE
Maribor lahko spoznate peš, s kolesom, 
s kočijo ali s turističnim vlakom, prav 
poseben pogled nanj pa ponuja splavarjenje 
po Dravi. Z vodnikom ali sami se odpravite 
v zeleno okolico:
Mariborsko Pohorje – s pragozdom, 
šotnimi barji in jezeri, potoki in slapovi. 
Poleti vabi pohodnike, kolesarje in 
adrenalinske navdušence, pozimi pa 
se prelevi v največji smučarski center 
Slovenije z gorskim wellnessom in 
prizorišče Zlate lisice;
vinske ceste – po vinskih gričih so 
razpredene razgledne pohodniške in 
kolesarske poti ter ceste do vinotočev 
in turističnih kmetij ter etnoloških in 
naravnih posebnosti;
botanični vrtovi – Botanični vrt UM in 
Tal 2000 za spoznavanje zlasti pohorskih 
gozdov, SV Slovenije in obvodnega sveta.

DEDIŠČINA STOLETIJ 
Skozi mesto, prvič omenjeno leta 1254, vodijo 
prikupne ulice od enega mestnega trga do dru-
gega.
Glavni trg – z Rotovžem in stolpom, ki »ni 
v sredini«, z baročno Alojzijevo cerkvijo in 
Kužnim
znamenjem.
Grajski trg in Trg svobode – z Mariborskim gra-
dom in Pokrajinskim muzejem, s Florjanom, ki
varuje pred požari, in nenavadnim spomenikom 
NOB.
Slomškov trg – na nekoč mestnem pokopališču 
danes pred stolnico stoji Slomškov kip, trg
s Plečnikovim pečatom pa obkrožajo mogočni 
SNG Maribor, Pošta in Univerza.
Židovski trg – židovska četrt s sinagogo in stol-
pom, ki ji »grozi« pet organskih nevarnosti.
Lent s Staro trto – najstarejši predel z Guin-
nessovo rekorderko, srednjeveško dediščino, 
razigranimi splavarji in festivalskim ozračjem.
Mestni park – pot med raznolikim drevjem, 
urejenimi cvetličnimi nasadi, Rožnim gričem 
in fontanami vas bo pripeljala do treh ribnikov 
in akvarija - terarija.

PRESENEČENJA ZA RADOVEDNE
Pristna kulturna doživetja Maribora in okolice 
v muzejih in galerijah:
Hiša Stare trte  – hram vinske tradicije in kul-
ture z dragoceno stekleničko modre kavčine
ter kraljevsko in viteško vinsko opremo;
Pokrajinski muzej Maribor – arheološke, 
etnološke in kulturno-zgodovinske neprecen-
ljivosti v Mariborskem gradu;
Umetnostna galerija Maribor – eden osrednjih 
slovenskih muzejev moderne in sodobne umet-
nosti z več kot 3.000 deli;
Kibla – vrhunci kreativnosti na področju multi-
medijske in intermedijske umetnosti in kulture;
Muzej narodne osvoboditve Maribor – 
meščanska vila v središču mesta s pričanji o 
novejši zgodovini SV Slovenije;
Muzej nadškofije Maribor – dokumenti in pred-
meti iz zakladnice mariborske škofije v dvorcu 
Betnava.
Sinagoga v Mariboru – ena izmed najstarejših 
ohranjenih sinagog v Srednji Evropi in eden 
najpomembnejših spomenikov judovske kul-
ture v Sloveniji
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SLOVENIA GREEN
Kje danes iskati raj, če ne v oddaljenih in 

neokrnjenih pokrajinah, kjer se preple-
tajo mir, raznolikost ter bogata naravna 

in kulturna dediščina? Zato dobrodošli v 
osrčju Bele krajine, kjer Gorjanci in reka 
Kolpa skrivajo starodavno Metliko! Do-

volite, da se vas dotaknejo njena bogata 
zgodovina, kultura in prijazni ljudje. 

TIC METLIKA
Trg svobode 4, SI- 8330 Metlika
T: +386 (0)7 363 54 70
turizem@zavodmetlika.si
www.metlika-turizem.si

Reka Kolpa 

NAJ SE ČAS USTAVI
Naj valovita kraška pokrajina, posuta z 
vasicami in polji, z gozdovi, vinogradi in s 
steljniki očara tudi vas. Kajti tukaj živijo 
preprosti, a po duhu bogati in prijazni 
ljudje, ki še niso pozabili, kako ustaviti 
čas. Obiščite jih in ponudili vam bodo vse 
tisto, česar imajo v izobilju; prelepo nara-
vo, stare običaje, dobro hrano in pijačo ter 
zvrhano mero srčnosti, ki jo premore be-
lokranjska duša. 

METLIKA
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ET
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K
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NAJBOLJE JE PRITI IN VIDETI
METLIKA 

Metliška občina je deželica mnogoterih obrazov. Zaradi svoje odmaknjenosti 
je skrivnostna, neokrnjena in čista, njen razgiban svet pa prepoln čarobnih 
kotičkov, ki ponujajo oddih in razvedrilo. Čeprav geografsko odmaknjena, je 
že pred stoletjem orala ledino na marsikaterem področju. Tudi danes se lahko 
pohvali s kulturnimi običaji, kulinaričnimi posebnostmi in prireditvami, ki jih 
ni najti v še tako razvitih in bogatih krajih.

Raziščite vinsko pokrajino Bogata zgodovina Lokalna kulinarika

IZLETI

POHODNIŠKE IN 
KOLESARSKE POTI
Skozi Metliko in njeno okolico vodijo 
kolesarske in pohodniške poti, ki vodijo v 
skrite predele neokrnjene narave.
Romarsko središče Tri fare
Romarski kompleks v Rosalnicah 
se odlikuje po treh gotskih cerkvah, 
stisnjenih znotraj visokega pokopališkega 
obzidja.
Belokranjski steljniki
Sredi Metlike zavijemo proti Drašičem in 
že smo sredi velikih in lepo vzdrževanih 
steljnikov.

PRIREDITVE

DEŽELA BELIH BREZ
Več o dogodkih na 
www.metlika-turizem.si
Vinska vigred v Beli krajini
Festival vin v maju privabi domače in tuje 
ljubitelje vrhunskih belokranjskih vin ter 
pristne belokranjske kulinarike.
Vinski festival Mlada portugalka
Ljubitelji vinskih dogodkov se vsako 
leto v oktobri vračajo na festivalu Mlada 
portugalka na metliškem gradu.
„Pridi zvečer na grad“  
V poletnih večerih se obiskovalci na 
metliškem gradu srečujejo z glasbo, 
plesom, besedo, z gledališčem.
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Belokranjski steljniki

SPREHOD PO ZANIMIVEM MESTNEM 
JEDRU
Najstarejši del Metlike leži pod hribom Veseli-
ca, na naravnem pomolu med dolinama potoka 
Obrh in Suhor ter suho dolino Bojice. Prostor je 
bil naseljen že v prazgodovini.
Na Mestnem trgu z značilno srednjeveško 
obliko se nahajajo najpomembnejše stavbe 
zgodovinskega dela mesta, cerkev sv. Nikola-
ja, komenda in proštija. Na Mestnem trgu 
so tudi rojstna hiša kiparja Alojza Gangla in 
književnika Engelberta Gangla, nekoč delujoča 
Wachova lekarna, v katero je vzidan relief Svete 
Trojice, ki je zaščitnica lekarniške dejavnosti in 
prva Narodna čitalnica na Dolenjskem.
Mestni trg se na svojem izhodu zoži in nas 
pripelje na najobsežnejši mestni prostor. To je 
Trg svobode, ki ga na najvišji točki zaključuje 
grad. Metliški grad stoji na najvišji točki po-
mola med Obrhom in Bojico, na Trgu svobode. 
Srednjeveške listine ga prvič omenjajo leta 
1338, verjetno pa je njegova zasnova precej 
starejša. V njem se od leta 1951 nahaja Be-
lokranjski muzej. Stalne zbirke v prvem nad-
stropju so arheološka, kulturnozgodovinska, 
etnološka in zbirka novejše zgodovine.
Najmlajši trg v starem mestnem jedru je Par-
tizanski trg, saj stoji na območju, ki je bilo v 
srednjem veku že izven obzidja. Najmogočnejša 
je stavba nekdanje osnovne šole, zgrajene leta 
1886. V njej se je rodil režiser Osip Šest. V času 
druge svetovne vojne je bila v stavbi oficirska 

šola. Na drugi strani trga je rojstna hiša bratov 
Navratil. Starejši Ivan Navratil je bil priznan 
jezikoslovec in narodopisec, po njem se danes 
imenuje metliška folklorna skupina, mlajši An-
ton Navratil pa je bil narodni buditelj..

POTNIKI BI POGOSTO RADI OSTALI 
TUKAJ
Belokranjski muzej
Stalna razstava Belokranjskega muzeja v 
metliškem gradu ima naslov Življenje v Beli 
krajini od prazgodovine  do sredine 20. stoletja.
Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča
V slovenski zibelki gasilstva se nahaja Sloven-
ski gasilski muzej dr. Branka Božiča, ki z bo-
gato zbirko prikazuje zgodovinsko dediščino 
in obširno dejavnost gasilstva od začetkov do 
današnjih dni.
Romarsko središče tri fare
Romarski kompleks so odlikuje po treh got-
skih cerkvah, strnjenih znotraj visokega 
pokopališkega obzidja.
Kampi ob reki Kolpi
Kolpa je najtoplejša in najčistejša slovenska 
reka. V poletnem času privabi številne ko-
palce, privlačna pa je tudi za športni ribolov ter 
čolnarjenje s kajaki, rafti in kanuji.
Soseska zidanica Drašiči
Gre za »vinsko banko«, poseben način pov-
ezovanja vaščanov v vaški skupnosti. V zidanici 
hranijo med člani soseske zbrano vino, to nato 
posojajo vaščanom. 

Zabavna osnovna šola
V razredu, ki je opremljen po vzoru učilnic iz 60. 
let prejšnjega stoletja, vam strogi učitelj pred-
stavi Belo krajino na duhovit in zabaven način.
Hiša dobrot Bele krajine je trajnostni projekt, ki 
predstavlja rast kakovosti in dodane vrednosti 
lokalnih izdelkov in rast lokalne samooskrbe 
ter približevanje lokalne ponudbe hrane širši 
javnosti. Ponudba lokalnih dobrot v starem 
mestnem jedru Metlike nakazuje novo smer 
njegovega oživljanja, današnjim lokalnim 
prebivalcem in zunanjim obiskovalcem pa na 
enem mestu ponuja bogato ponudbo vin in 
hrane. 
Galerija Kambič - spominska zbirka akademi-
ka prof. dr. Vinka Kambiča in Vilme Bukovec 
Kambič.
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MESTO SITUL

NOVO 
MESTO

SLOVENIA GREEN
Brežine reke Krke, na katerih se 

razteza mesto situl, so priljubljen 
predel Novega mesta med njegovimi 

prebivalci in obiskovalci, saj nudijo 
številne možnosti tako za aktivnosti 
ob, na in v reki kot tudi sproščanje 

v zelenem obilju narave. Reko Krko 
odlikuje naravna ohranjenost, ki daje 

zatočišče številnim rastlinskim in 
živalskim vrstam. Mirna in spokojna 

reka pa je tudi idealna za številne 
vodne aktivnosti. 

TIC NOVO MESTO
Glavni trg 11, SI-8000 Novo mesto
T: +386 (0) 7 39 39 263
tic@novomesto.si
www.visitnovomesto.si

Figuralno okrašena Situla

ARHEOLOŠKI BISER SREDI EVROPE 
Arheološka dediščina Novega mesta 
sodi med najpomembnejšo premično 
dediščino Slovenije, saj predstavlja 
številne edinstvene predmete, še zlasti 
iz obdobja starejše železne dobe, imeno-
vanem halštatsko obdobje. Novo mesto 
z enim največjih arheoloških najdišč, Ka-
piteljsko njivo, zaseda pomembno mesto 
na arheološkem zemljevidu Evrope. 
Posebna dragocenost so situle - bronaste 
vedrice z bogatim figuralnim okrasjem.

NOVO 
MESTO
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Ponos Novega mesta je njegova kulturna dediščina, ki se razteza čez dolg 
časovni pas od neverjetnih arheoloških najdb do znamenitosti starega mest-
nega jedra. Celotno zgodbo kraja je že od nekdaj oblikovala njegova poveza-
nost z naravo. Od idiličnega gradu Otočec sredi otoka reke Krke, z vinogradi 
in zidanicami posejane Trške gore pa do pogorja zelenih Gorjancev – v Novem 
mestu na vas čakajo nepozabna odkritja.

Supanje po Krki

MESTO V OBJEMU KRKE
Reka Krka, je stoletja varovala meščane, pogan-
jala mline, omogočala različne dejavnosti. Tudi 
danes je vsak potep po mestu zaznamovan z 
reko. 
Glavni trg - osrednji prostor srednjeveškega 
Novega mesta z arkadami in atrijskimi dvorišči;
Mestna hiša – z grbom Rudolfa IV. 
Habsburškega, ustanovitelja mesta; spredaj 
jo krasita kipa pesnika Dragotina Ketteja in 
pisatelja Janeza Trdine;
Kompleks Škofije Novo mesto - stolna cerkev 
Sv. Nikolaja z oltarno sliko slovitega J. R. Tin-
toretta ter stavba Škofije s knjižnico, arhivom, 
galerijo slik in zbirko sakralnih predmetov ter 
vrt, ob čigar robu so zadnji ostanki mestnega 
obzidja;
Cerkev Sv. Lenarta in Frančiškanski samostan 
- stavba samostana, ustanovljenega leta 1472, 
hrani najstarejšo knjižnico v mestu;

Dolenjski muzejNovo mesto
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Glavni trg

Novomeški Breg – na skalnem previsu nad 
rečnim okljukom je bilo nekoč mestno obzidje, 
od 18. stoletja pa so na delu nekdanjega obzidja 
nastale značilne hiše, ki ustvarjajo slikovito 
veduto mesta.

DEDIŠČINA NA OGLED
Poglejte tudi za zidove mestnih stavb in obiščite:
Dolenjski muzej – slovi po svoji bogati zbirki 
arheoloških izkopanin zgodovinske dediščine 
Novega mesta in Dolenjske, etnološki zbirki, 
razstavi novejše zgodovine in stalni razstavi 
Leon Štukelj. Sokol, olimpionik, svetovljan.
Jakčev dom – poleg zbirke del Božidarja Jakca, 
enega najbolj znanih slovenskih slikarjev in 
grafikov, sta tu tudi stalna likovna razstava Do-
lenjskega muzeja in Likovno-pedagoška zbirka; 
Muzejska zbirka IMV – predstavlja razvoj avto-
mobilske industrije v mestu, takratnega podjet-
ja IMV. Na ogled so postavljena osebna vozila, 
prikolice in avtodomi, ki so nastajala od leta 
1954 do 2012.

PRIREDITVE
Tradicija spremlja in povezu-
je naše življenje v dolenjski 
pokrajini. Tako se Novo mesto 
lahko pohvali s številnimi prireditvami, ki 
vsakoletno razveseljujejo množice športnih, 
glasbenih in kulinaričnih navdušencev.  
Poletni festivali: Novomeški poletni veče-
ri, Sem glasba, sem mesto (festival klasične 
in sodobne glasbe), Jazzinty (Jazz festival), 
Rudi Potepuški – festival ulične umetnosti, 
Fotopub (festival sodobne fotografije) in Pop 
Up Wine Festival.
Praznik situl - Festival starejše-železno-
dobnega življenja in kulinarike (junij) je 
posvečen izjemnim bronastim situlskim 
spomenikom, pričam razvoja evropske kul-
ture v starejši železni dobi. V času festivala 
dobite priložnost uživati v kulinariki in glas-
bi starodavnih časov ter se potopiti v praz-
godovinsko dediščino  okolja.  Preteklost bo 
na zabaven način približana tudi najmlajšim 
udeležencem festivala.
Skoki v Krko: Prva sobota v juliju je rezervi-
rana za pogumne! Tekmovanje Skoki v Krko 
s Kandijskega mostu vedno znova navdušu-
je z drznimi skoki v globino reke Krke. Ob 
samih skokih pa potekajo še številne druge 
športne, kulturne, kulinarične in družabne 
aktivnosti.

IZLETI 

GOZDOVI, TERMALNI
VRELCI, GRADOVI
Novo mesto je središče dolenjske pokrajine, 
bogate s prostranimi gozdovi, vinorodnimi 
griči, zdravilnimi vrelci, reko Krko ter 
številnimi gradovi. Raziščite okolico!
Gorjanci – planotasto hribovje s 
prostranimi gozdovi je bogato s številnimi 
pohodniškimi in kolesarskimi potmi.
Krka – zelena reka vabi na sprehode po 
brežinah in na različne vodne aktivnosti.
Trška gora – znamenita vinska gorica z 
gosto posejanimi zidanicami in vinogradi se 
ponaša tudi z mogočnimi lipami in romarsko 
cerkvijo Marijinega rojstva.
Otočec – kraj z romantičnim gradom 
na otoku sredi reke Krke ponuja številne 
možnosti preživljanja aktivnosti v naravi ter 
kulinarična doživetja.
Dolenjske Toplice - eno najstarejših 
zdravilišč v Evropi danes navdušuje s 
celovito wellness ponudbo.
Šmarješke Toplice – vrelci sredi gozdov in 
travnikov obljubljajo odlično počutje in več 
zdravja.
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TARTINIJEVO 
MESTO  PIRAN

SLOVENIA GREEN
Sprehodite se do mesta ob morju, 
izkusite vse lepote Pirana z naku-

pom edinstvenega doživetja ( www.
portoroz.si), obenem boste dobili še 

električno kolo za brezplačno  
uporabo ves dan.

TIC PIRAN
Tartinijev trg 2, SI-6330 Piran
T: +386 (0)5 673 44 40
ticpi@portoroz.si
www.portoroz.si

Mediteranski biser Slovenije je zares posebno mesto. V rojstnem kraju slovitega 
violinista Giuseppeja Tartinija po ozkih srednjeveških ulicah, med tesno stisnje-
nimi hišami, ki se stopničasto dvigajo navkreber, še odzvanjajo violine in druga 
glasbila na koncertih in festivalih klasične glasbe. 

Piran je spomenik razgibane arhitekture minulih stoletij. Trgi mesta so prostor 
družabnosti, ki valovi v ritmu morja.

Benečanka

BENEČANKA: PUSTI JIH GOVORITI
Benečanka je med najlepšimi piranskimi 
stavbami. Na njenem pročelju je napis 
»Lassa pur dir« – »Pusti jih govoriti«. Le-
genda pravi, da je stavbo svoji ljubljeni 
Pirančanki zgradil bogat beneški trgovec. 
Napis naj bi bil odgovor meščanom, ki so 
škodoželjno opravljali zaljubljeni par.

PIRAN
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Sprehajalna pot Fiesa Sečoveljske solineSlikoviti Piran
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Pogled z obzidja

ZA SEDMIMI MESTNIMI VRATI 
Za mestnim obzidjem iz 7. stoletja, od katerega 
je še ohranjenih sedem mestnih vrat, si oglejte: 
Tartinijev trg – osrednji del mesta že od 13. 
stoletja. Z zasutjem mandrača je nastala 
prostorna tržna ploščad, okoli katere so vse 
pomembnejše mestne ustanove;
Občinsko palačo – staro romansko-gotsko 
mestno hišo s konca 13. stoletja, ki je bila popol-
noma prenovljena leta 1879 v neoklasicističen 
slogu;
Benečanko – najstarejšo ohranjeno hišo na Tar-
tinijevem trgu iz 15.stoletja, najlepši primerek 
beneško-gotske arhitekture v Piranu;
Tartinijevo hišo – hišo, v kateri je bil rojen 
skladatelj Giuseppe Tartini (1692-1770), ki je 
med najstarejšimi na trgu in nosi njegovo ime;
Trg 1. maja ali Stari trg (Piazza vecchia) – sredi 
nekdanjega glavnega mestnega trga je kamnit
zbiralnik vode, deževnice, v katerega so bili 
speljani žlebovi s streh okoliških hiš;
Cerkev sv. Jurija – cerkev iz 12. stoletja, ki je 
največja od sicer kar desetih piranskih cerkva.

PRADAVNOST MORJA 
Dragocenosti piranske preteklosti so povezane 
z morjem. Z njim se spogledujejo dela v Mestni
galeriji, v Galeriji Hermana Pečariča in v Galeriji 
Meduza 2. Največje zaklade pa hranijo:
Pomorski muzej Sergeja Mašere – z arheološko, 
pomorsko, kulturnozgodovinsko in etnološko
zbirko s solinarskim in ribiškim oddelkom;
Muzej podvodnih dejavnosti – s prikazi po-
tapljanja od začetkov do danes – na ogled so 
starodavna potapljaška oprema, ročne tlačilke, 
skafandri ipd.;
Akvarij – z več kot 140 morskimi organizmi 
omogoča spoznavanje pestrega morskega 
življenja.
Konhilarij – čarobni svet školjk – Na ogled 
skoraj 1.800 različnih apnenčastih lupinic 
školjk, polžev in fosilov z vsega sveta.
Mediadom Pyrhani – multimedijska pred-
stavitev vas bo popeljala kot s časovnim stro-
jem skozi 20 stoletij, od antike do današnjega 
Pirana.

PRIREDITVE

UTRIP POLETJA, 
A TUDI DRUGIH ČASOV! 
Piran je mesto številnih prireditev, ki jih 
lahko poiščete na www.portoroz.si.
Solinarski praznik – 24. aprila, ob dnevu 
sv. Jurija, zaščitnika mesta, doživite 
tradicionalni odhod solinarjev v soline.
Sejem starin, domače obrti in darov 
narave – vsako zadnjo soboto v mesecu je 
na Tartinijevem trgu.
Piranski glasbeni večeri – ob petkih v 
juliju in avgustu se že več kot 30 let vrstijo 
vrhunski koncerti klasične glasbe.
Tartini festival – avgustovski in 
septembrski koncertni večeri so posvečeni 
glasbi Giuseppeja Tartinija.
Ex-tempore Piran – septembra mesto že 
tradicionalno zaživi s slikarji z različnih 
koncev sveta.
Jaslice v piranskih cerkvah – od 20. 
decembra do začetka januarja so v 8 
piranskih cerkvah na ogled stvaritve 8 
umetnikov.

IZLETI 

SOL, KULINARIKA IN 
RAZVAJANJA
Hočete več? Odpravite se v okolico!
Piransko podeželje – med šavrinskimi 
griči so vasi Sv. Peter, Padna, Nova vas. 
Presenečajo z oljčniki, kjer nastaja deviško 
olivno olje za tipične istrske jedi, in z 
vinogradi, v katerih zori grozdje za refošk in 
malvazijo.
Portoroške terme – terme s stoletno 
tradicijo uporabljajo slanico, blato in sol 
piranskih solin, navdušujejo z masažami in 
bazeni z morsko in termomineralno vodo.
Sečoveljske soline – krajinski park na kar 
650 ha je domovanje več kot 270 vrst ptic v 
neokrnjeni naravi s številnimi posebnostmi.
Forma viva – zbirka kamnitih skulptur na 
prostem. Nahaja se v parku polotoka Seča pri 
Portorožu.
Fiesa – po pešpoti iz Pirana v 20 minutah 
do manjšega zaliva. Kraj znan po dveh 
sladkovodnih jezerih, ki sta oddaljeni  le 
nekaj metrov od morja.
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STARO MESTO,  
NOVA DOŽIVETJAPTUJ

SLOVENIA GREEN
Mogočna Drava in valoviti in rodni 

griči ustvarjajo edinstveno kuliso 
najstarejšega slovenskegamesta. Na 
Grajskem hribu se zgodovina stoletij 
se prepleta z najplemenitejšo rastli-
no, vinsko trto. Le nekaj korakov od 
mesta, pod krošnjami starih dreves 

vijuga potok Studenčnica, ki vodi 
do mistične rimske Mitre. Obsežno 
Ptujsko jezero spominja na morje.

TIC PTUJ
Mestni trg 4, 2250 Ptuj
T: +386 (0)2 779 60 11
info@visitptuj.eu
www.visitptuj.eu

Mesto ob Dravi je naravno stičišče vinogradniških goric in prostranih polj
severovzhodne Slovenije. Tu ljudje neprekinjeno živijo že od rimskih časov. Z 
mestnim statutom iz leta 1376 je Ptuj med najstarejšimi mesti daleč naokoli. 
Zaščiteno srednjeveško mestno jedro hrani zgodbe preteklosti v cerkvah in
samostanih, v obokanih vinskih kleteh, v grajskih sobanah. Mističnost mesta 
ohranjajo kurenti, ki preganjajo vse, kar je slabega.

Mestni stolp

URA BREZ ČASA ZA GRAŠČAKA
Velika ura na mestnem stolpu ima 
številčnico le na treh straneh. Na sever-
ni strani, ki gleda proti gradu, številčnice 
ni. Zgodbe preteklosti pravijo, da so se 
meščani tako maščevali škrtemu grofu, 
ki za uro ni želel prispevati denarja. V 
zgodbi je najbrž kanček resnice, saj sta 
si bila mesto in graščak pogosto v laseh 
zaradi vzdrževanja obrambnih stolpov in 
stopnišča iz mesta na grad.

PTUJ

PT
U

J

Dominikanski samostan Kurent – Korant Galerija

PT
U

JRimske igre

PRIREDITVE

OD RIMSKIH 
DO GRAJSKIH IGER 
Poiščite prireditve na  
www.visitptuj.eu in izbirajte:
Kurentovanje – (februar) številne 
etnografske in turistične prireditve 
z najznačilnejšo etnografsko masko 
kurentom ali korantom;
Dobrote slovenskih kmetij – (maj) 
kulinarika slovenskega podeželja;
Ptujske grajske igre – družabni prikaz 
srednjeveške kulture vsak prvi teden v 
juniju.
Art Stays (julij) - eden najpomembnejših 
festivalov moderne umetnosti v Sloveniji in 
tem delu Evrope.
Festival Arsana (julij) - mednarodni glasbeni 
festival, ki združuje ustvarjalce klasične, jazz, 
vokalne in instrumentalne glasbe.
Rimske igre - (avgust) obujanje slavne 
rimske zgodovine mesta.
Dnevi poezije in vina – (avgust) edinstveno 
zlitje dveh žlahtnosti mesta, ki z dogodki 
poskrbi, da je zaključek poletja poetičen. 
Festival narodno-zabavne glasbe – 
(september) najstarejši festival domače 
zabavne glasbe se odvija vsako leto avgusta.

IZLETI 

NEKAJ KORAKOV 
IZ MESTA
Po odkrivanju mestnih posebnosti se po 
sprostitev lahko odpravite v bližnjo okoli-
co. Obiščite:
Terme Ptuj – enega od največjih termalnih 
parkov v srednji Evropi, ki ponuja tudi 
namestitev vseh vrst – od bungalovov do 
hotela;
Golf igrišče Ptuj – večkrat nagrajeno 
igrišče z razgibanim terenom in številnimi 
vodnimi ovirami;
Ptujska Gora – s slovito romarsko gotsko 
cerkvijo z izjemnim spomenikom: Marijo 
s plaščem; grič z razglednimi točkami je 
priljubljen cilj pohodnikov in kolesarjev.
Ptujsko jezero - primerno za številne 
vodne športe in rekreativne dejavnosti. 

TISOČERO NAVDIHOV
Na Ptuju se je v tisočletjih življenja nabralo 
tisočero posebnosti. Stopite po njegovih ulicah 
z odprtimi očmi.
Ptujski grad – eden najlepših slovenskih gra-
dov, v katerem domuje eden od najbolj obis-
kanih muzejev na Slovenskem.
Minoritski samostan – prva povsem got-
ska stavba na Slovenskem, zgrajena v začetku 
13.stoletja.
Florijanov spomenik – leta 1745 postavljen 
spomenik na Mestnem trgu je priporočilo 
meščanov sv. Florjanu, da bi jih ščitil pred 
številnimi požari.
Orfejev spomenik – rimski nagrobnik iz pohor-
skega marmorja, visok skoraj 5 metrov, je bil 
postavljen že v 2. stoletju. V srednjem veku so 
ga uporabljali kot sramotilni steber.
Mestni stolp – stolp z nenavadno uro, prvič 
omenjen že leta 1376, je med najstarejšimi 
lapidariji na prostem. Vanj so bili v 19. stoletju 
vzidani antični spomeniki s Ptuja in okolice.
Cerkev sv. Jurija – najlepši in najbogatejši 
arhitekturni spomenik Ptuja iz 12. stoletja ima 
na zunanjih stenah renesančne in baročne na-
grobnike nekdanjega pokopališča.
Dominikanski samostan – eden najlepše 
ohranjenih srednjeveških samostanov na Slov-
enskem s čudovito baročno fasado.

ZBIRKE DEDIŠČINE
Ptuj ponuja tisočero podob kulturne dediščine. 
Oglejte si: 
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož na ogled ponuja 
izjemne zbirke zgodovinskih glasbil, pohištva 
in umetnin iz časa od 16. do 20. stoletja, tradi-
cionalnih pustnih likov in orožja.
Ptujski grad – z zbirkami fevdalne stanovan-
jske kulture, orožja, glasbil, tradicionalnih 
pustnih mask, slik na steklo, z etnološko zbirko 
in z grajsko galerijo;
Dominikanski samostan – z v celoti ohranjen-
im gotskim križnim hodnikom in baročnimi 
štukaturami v nekdanji samostanski jedilnici. 
V samostanu so na ogled tudi grobnice gos-
podov Ptujskih - ustanoviteljev in mecenov sa-
mostana;
Miheličevo galerijo – v stolpu ob Dravi je tudi 
grafični kabinet slikarja Franceta Miheliča. V 
mestu sta še Salon umetnosti ter razstavišče 
Stari zapori.
Galerija mesta Ptuj je obvezen naslov za vse, ki 
ljubijo sodobno likovno umetnost. 
Arheološki park Panorama - srce nekdan-
jega rimskega mesta Petovione , kjer so danes 
na ogled rekonstrukcije odkritih kamnitih 
antičnih spomenikov.
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SLOVENIA GREEN
Čebele so pomemben indika-

tor ogroženosti naravnega okolja. 
Slovenija ima 180.000 čebeljih družin 

in je edina članica EU, ki je zaščitila 
svojo avtohtono vrsto čebele, kranjsko 
sivko. V Radovljici lahko vse o kranjski 

sivki izveste v Čebelarskem muzeju, 
ob brenčanju čebel pa se lahko po-

date na Breznico, kjer je rekonstrukcija 
čebelnjaka Antona Janše, začetnika 

modernega čebelarstva iz 18. stoletja.

TIC RADOVLJICA
Linhartov trg 9, SI-4240 Radovljica
T: +386 (0)4 531 51 12
info@radolca.si
www.radolca.si

V alpskem svetu med Jelovico in Karavankami je na rečnih terasah nad sotočjem 
Save Bohinjke in Save Dolinke že od 14. stoletja mesto, ki se ponaša z edinst-
venimi primerki srednjeveških stavb, poslikanih s freskami. Za obzidjem z edi-
nim ohranjenim obrambnim jarkom v Sloveniji vas čakajo mestne znamenitosti, 
grajski park, muzeji in galerije ter mestni trg, na katerem se vrstijo prireditve in 
festivali. Radovljica je tudi središče slovenskega čebelarstva. Le 7 km iz Radovljice 
se nahaja turistični kraj Bled s slikovitim jezerom, otokom s cervico in gradom na 
mogočni pečini.

Grad Kamen v Dragi pri Begunjah

PEGAM IN LAMBERGAR
Legenda pravi, da je v 15. stoletju po 
deželi divjal Pegam s svojo vojsko. Cesar 
je na pomoč poklical pogumnega Lam-
bergarja, ki je premagal Pegama. Ta se 
je spremenil v pošast s tremi glavami in 
se umaknil v podzemlje. Njun boj je tudi 
motiv panjskih končnic, ki so na ogled 
v Čebelarskem muzeju. Na Lambergar-
ja spominja romantična ruševina gradu 
Kamna v Begunjah blizu Radovljice, ki je 
pripadal rodbini Lambergov.

RADOVLJICA
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ČOKOLADA IN MED
RADOVLJICA

Kulinarični center Gorenjske Hiše na Linhartovem trgu Čebelarski muzej
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Pohodniške poti vodijo do čudovitih razgledov

ZA OBZIDJEM IN JARKOM
Staro mestno jedro je zbirka arhitekturno in 
kulturno presenetljivih stavb. Med njimi izs-
topajo:
Šivčeva hiša – v celoti ohranjena meščanska 
hiša s srednjeveškim tlorisom; pročelje hiše s 
šivanimi robovi krasi freska iz 17. stoletja; v hiši 
je tudi poročna dvorana;
Magušarjeva hiša – s poznogotskim arkadnim 
atrijem, – s poznogotskim arkadnim atrijem, 
kjer so na ogled razstave keramike;
Malijeva hiša – gotsko-renesančna stavba z na-
dstropnim pomolom in sramotilno klopjo ter 
stebrom;
Vidičeva hiša – renesančni dvorec iz 17. stoletja 
s portalom iz znane kamnoseške delavnice;
Radovljiška graščina – baročna dvonadstropna 
Radovljiška graščina v središču mesta z ob-
novljeno baročno dvorano v 1. nadstropju in z 
zbirkami radovljiških muzejev;
Cerkev svetega Petra – cerkev iz 15. stoletja, ob-
dana s stolpi in ostanki zidov, ki ji dajejo videz 
obrambnega tabora; župnišče ob njej krasijo 
arkadni hodniki iz 16. stoletja;
Grajski park – ostanek baročnega vrta z ga-
brovim drevoredom:
Gotska taverna – ohranjen prostor taverne v 
župnišču z razstavo vinorelov;
Obramni jarek ob vhodu v mestno jedro je edini 
ohranjeni srednjeveški mestni jarek v Sloveniji.

MUZEJI IN GALERIJE
V Radovljici in njeni okolici vabijo številni 
muzeji:
Mestni muzej Radovljica – z razstavo o Antonu 
Tomažu Linhartu, dramatiku in zgodovinarju 
iz Radovljice.;
Čebelarski muzej Radovljica – s celovito pred-
stavitvijo slovenske čebelarske tradicije, av-
tohtone čebele kranjske sivke in poslikanih 
panjskih končnic;
Kovaški muzej Kropa – s prikazom razvoja 
obdelave železa od rude do žeblja, življenja v 
fužinarski Kropi, z zbirko mojstrovin umet-
nega kovaštva;
Muzej talcev v Begunjah – s pričevanji o trpljen-
ju Slovencev med 2. svetovno vojno;
Muzej Avsenik v Begunjah – z zbirko o svetovno 
znani narodno-zabavni glasbi, ki sta jo ustvari-
la brata Avsenik; 
Lectarski muzej in delavnico – z živimi pri-
kazi lectarije, stare slovenske obrti, povezane s 
čebelarstvom; 
Muzej jaslic Brezje – edinstvena zbirka več kot 
300 jaslic iz vsega sveta.
Lekarniški in alkimistični muzej – nov muzej 
v starem mestnem jedru preko izjemnih pred-
metov z vsega sveta govori zgodbo lekarništva 
in alkimije.
Alpski smučarski muzej Elan v Begunjah z 
razstavo o razvoju ene najbolj inovativnih 
znamk smuči na svetu.

PRIREDITVE

STARI NAVDIHI – 
NOVA DOŽIVETJA 
Festival čokolade - največji čokoladni 
dogodek v Sloveniji poteka vsako leto aprila: 
degustacije, sejem čokolade, delavnice, 
kuharske oddaje in živahen zabavni 
program.
Festival Radovljica – sloviti mednarodni 
festival stare in nove glasbe na avtentičnih 
glasbilih; najstarejši festival te glasbe v 
Sloveniji je vsako leto avgusta; 
www.festival-radovljica.si;
Poletje v Radol‘ci - glasbene, odrske in 
druge poletne prireditve v mestnem jedru.
Venerina pot - srednjeveška tržnica, ulične 
gledališke predstave, lokostrelski turnir in 
srednjeveški plesi, ki preoblikujejo Linhartov 
trg v prizorišče iz davno pozabljenih časov.
Festival Avsenik v Begunjah – večdnevna 
prireditev z značilno slovensko narodno-
zabavno glasbo. 
Okusi Radol’ce - ves mesec november, 
lokalne restavracije in gostilne ponujajo 
avtentične lokalne jedi iz skrbno izbranih 
sestavin lokalnih proizvajalcev.
December v Radol ći – sejem lokalnih 
izdelkov in mnogo dogodkov za vse 
generacije.

IZLETI 

PO BLIŽNJIH POTEH 
Po ogledu starega mestnega jedra Radovljice 
si lahko privoščite ogled alpske dežele iz 
zraka – z letalom s športnega letališča 
Lesce. Sprostite se na igrišču za golf ob 
kampu Šobec. Podajte se na raziskovanje 
krajev v okolici:
Brezje – duhovno središče Slovenije, najbolj 
obiskan romarski kraj z baziliko Marije 
Pomagaj; tu poteka krožna brezjanska pot 
miru, ki vodi do posebnosti kulturne krajine 
in narave;
Kropa – zibelka kovaštva, ki je s svojo 
tehniško dediščino fužinarstva in z 
najstarejšo ohranjeno talilno pečjo v Evropi 
ter drugimi posebnostmi že več kot 50 let 
spomenik nacionalnega pomena;
Begunje – kraj glasbe, gradov in spominov 
na 2. svetovno vojno lahko spoznate na 
Lambergovi poti, ki vodi do graščine 
Katzenstein, do ostankov Hudičevega 
gradiča in do razvalin gradu Kamen.

3938



SLOVENIA GREEN
Ravne na Koroškem ležijo obdane s 

čudovitimi gozdovi, v osrčju spodnje-
ga dela Mežiške doline.Mesto varuje 
mogočna Uršlja gora, vas Strojna pa 

slovi po svežem zraku, edinstvenih 
razgledih in je najvišje ležeča hribo-

vska vas v Sloveniji. Okolica Raven je 
idealen kraj za vse, ki želite s kolesom 

ali peš aktivno raziskovati neobljudene 
kotičke Slovenije. 

TIC RAVNE NA KOROŠKEM
Gozdarska pot 18, 2390 Ravne na Koroškem
T: +386 (0)2 82 21 219
info@visitravne.com 
https://www.visitravne.com/

Največje mesto na Koroškem, mesto železarjev, športa, jeklenih skulptur 
Forme vive in knjižnega bogastva. O kulturni rasti pričajo bogati fondi Ko-
roške osrednje knjižnice, o zgodovini železarstva pa zanimive muzejske zbir-
ke. Na Preškem Vrhu nad Kotljami Prežihova bajta utemeljuje spomin na 
pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca. Pod mogočno Uršljo goro 
obiščite vodni raj, Ivarčko jezero,  v samem mestu pa sodobno urejeno špor-
tno središče, ohranjena tehniška dediščina na območju Stare železarne pred-
stavlja izhodišče kulturnega turizma v občini. 

Forma viva

FORMA VIVA
s potepanjem po mestu odkrijte jeklene moj-
strovine svetovnih umetnikov. Jeklene skulp-
ture forme vive so znamenitost mesta Ravne 
na Koroškem. Umetniki, kiparji, iz petnajstih 
različnih držav, so v sodelovanju z jeklarski-
mi mojstri iz železarne Ravne ustvarili preko 
trideset izjemnih umetnin iz železa in jekla, 
ki bogatijo arhitekturno podobo mesta in 
okoliških krajev ter tvorijo eno izmed najbolj 
edinstvenih razstav na prostem v Evropi.

RAVNE NA 
KOROŠKEM
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SRCE KOROŠKE

RAVNE NA 
KOROŠKEM

Grad Ravne

Grad Ravne/Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika:  Grad Ravne stoji na prodnati te-
rasi nad mestnim jedrom in je star že okoli petsto 
let. Po zadnji prenovi iz 19. stoletja današnji grad 
razkazuje neobaročni videz, sicer pa je stilno nee-
notna arhitektura rezultat številnih prezidav od 
pozne gotike do danes. V gradu od leta 1949 do-
muje tudi Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika,  splošna knjižnica, namenjena najširše-
mu krogu uporabnikov in osrednja območna knji-
žnica za Koroško.
Grajski park: največja urbana parkovna površi-
na na Koroškem. Grajski park predstavlja estetski 
okras mesta, priljubljen kraj za vsakodnevni oddih 
in sprostitev ter lepa zelena pljuča Mežiške doline.
Cerkev sv. Egidija na Ravnah: poznoromanska 
cerkev iz konca 13. stoletja. Notranjščino cerkve 
krasi več vzidanih poznorenesančnih in zgodnje-
baročnih nagrobnikov iz 17. in 18. stoletja. Zaradi 
bogate dvoladijske notranjščine, bogate stavbne 
zgodovine, kakovostne opreme in nenazadnje tudi 
svoje lege na pomolu v osrčju trga, se sv. Egidij uvr-
šča med najkvalitetnejše sakralne spomenike v SV 
delu Slovenije.
Trško jedro: trško jedro Raven na Koroškem se 
razprostira v obsegu kot ga je upodobil J. V. Valva-
sor v drugi polovici 17. stoletja, strokovnjaki pa ga 

uvrščajo med pomembnejša naselbinska spomeni-
ška območja Slovenije. Najlepši predel starega jedra 
je Stara ulica, ki vodi iz trga do župnijske cerkve sv. 
Egidija. 
Prežihova bajta: nad Kotljami je na Preškem vrhu 
Prežihova bajta, ki je od leta 1979 spominski muzej 
slovenskega pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega 
Voranca (1893 – 1950). Bajta je značilna koroška 
stavba malega kmeta »bajtlerja«, ki nas z urejeno 
notranjostjo spominja na značilno okolje Prežiho-
ve mladosti, o Prežihovem delu pa pričajo življenje-
pisne in leposlovne drobtinice v muzeju.
Janeževa domačija: v najvišje ležeči vasi v Slove-
niji, nad strnjenim jedrom s cerkvijo sv. Urha, leži 
Janeževa domačija. Mogočna stanovanjska hiša je 
izjemen primer ljudskega stavbarstva, ki v osnovi 
izvira iz 17. stoletja. 
Muzej železarstva Stara železarna – Štauharija
Muzej, ki ga domačini imenujejo tudi »mati fabri-
ka«, prikazuje tovarno jekla z večstoletno tradicijo, 
ki je vzcvetela po drugi svetovni vojni skupaj z me-
stom in regijo. Inovativen pristop v kombinaciji s 
kreativnostjo zaposlenih je pripomogel k temu, da 
je jeklarna postala ena najboljših v državi in ena 
prvih v Evropi, ki je v svojo proizvodnjo uvedla 
računalniško vodenje in uspešno prodaja svoje vi-
soko kakovostne in širom po svetu znane izdelke.

Muzej železarstva Stara železarna – Štauharija Prežihova bajta

PRIREDITVE

Festival Slovenske narodno-za-
bavne glasbe Guštanj
je svež festival, ki želi ohraniti, negovati in spod-
bujati slovensko tradicijo narodno-zabavne 
glasbe.
Ravenski dnevi
združujejo dogodke in prireditve namenjene 
vsem generacijam, z vrhuncem dogajanja pod 
šotorom pri mestnem kopališču. So ena naj-
večjih zabavnih prireditev na Koroškem, z več 
tisoč obiskovalci.
Poletje na Ravnah
prinaša poletje glasbenih in kulinaričnih doži-
vetij, športnih dogodkov ter pestro dogajanje 
na prostem. 
Festival Solzice
Kulturno-turistična prireditev, ki gradi na de-
diščini besede (Prežihove črtice Solzice) in okoli 
nje niza bogastvo ljudskega izročila, narave, ku-
linarike in doživetij. 
Koroški pustni karneval v Kotljah
Tradicionalni karneval v Kotljah, ki se odvija na 
pustno soboto, poteka že od leta 1978 in se ga 
vsako leto udeleži veliko število obiskovalcev iz 
celotne Mežiške doline. 
Koroška kuhína
je splet kulinaričnih dogodkov, ki omogočajo 
okušanje koroških dobrot in hišnih specialitet 
koroških gostincev. 
Sejem Črna nedelja
Tradicionalni sejem, ki velja za enega največjih 
na Koroškem, se dogaja na črno nedeljo (zadnja 
nedelja pred Cvetno nedeljo), med Koroško osre-
dnjo knjižnico dr. Franca Sušnika in letnim ba-
zenom Ravne.
Festival slovenskega jazza
skuša na enem mestu v nekaj dneh predstaviti 
čim širšo slovensko jazzovsko ustvarjalnost. 
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Grajski park

IZLETI

S kolesom med okusi 
koroške tradicije 
»Picikl košta« je koroško ime za krožno pot razi-
skovanja Raven na Koroškem z okolico na kole-
su in spoznavanje edinstvenih okusov Koroške 
– nekoč in danes
„S punklom po Formi vivi!“
lahko s kolesom ali peš doživite umetniške 
skulpture iz železa in jekla - Forme vive 
»Doživetje Pekla«
Peklenski sprejem je svojevrstna inscenacija in 
preplet literature, dediščine, ljudskih zgodb, ku-
linarike, tradicije in avtentičnosti kraja
Mladinska pot Ravne na Koroškem
Mladinska učno-rekreacijska pot Ravne na Ko-
roškem je namenjena ljubiteljem narave, ki ob 
rekreaciji želijo izvedeti tudi kaj novega o Rav-
nah na Koroškem.
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SLOVENIA GREEN
Že od leta 2016 ponosno predstavljamo 

eno od Slovenskih zelenih destinacij, 
večkrat pa smo se uvrstili tudi med Top 

100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. 
Prihranjen nam je bil pretiran in nesoraz-

meren industrijski razvoj, zaradi česar smo 
še danes obdani z neokrnjeno naravo. Kar 

petino površja spada pod zaščito Nature 
2000, leta 2015 pa smo prejeli tudi zlato 
evropsko priznanje Entente Florale, ki v 

svoji zasnovi poudarja trajnostni razvoj in 
ekološko zavest območja. 

TIC SLOVENJ GRADEC
Glavni trg 24, SI-2380 Slovenj Gradec
T: +386 2 88 12 116
tic@slovenjgradec.si
www.visitslovenjgradec.si

Starodavno mesto v kotlini med Pohorjem in Uršljo goro je slovenski sino-
nim za kulturno središče, kjer si bogato izročilo preteklosti podaja roko s 
sodobnim utripom. Častitljivo urbano tradicijo boste začutili ob sprehodu 
skozi mesto in njegovo jedro, ki sta vsakoletno nagrajena z najvišjimi pri-
znanji Moja dežela, lepa in gostoljubna, podeljenih s strani Turistične zveze 
Slovenije. Živahen kulturni utrip bo dopolnilo podeželsko zaledje z mikavno 
in neokrnjeno naravo ter kulinaričnimi posebnostmi, ki bo zadovoljilo vaše 
čute v vseh letnih časih.

Srednjeveško mestno jedro

SREDNJEVEŠKO MESTNO JEDRO
Staro mestno jedro Slovenj Gradca je ohra-
nilo svojo srednjeveško obliko, zgradbe pa 
kažejo podobo iz 19. stoletja. S svojo prvo-
tno zasnovo predstavlja pomemben urba-
nistični spomenik, ki je bil v srednjem veku 
obdan z obzidjem. Mestno središče je še da-
nes močno vpeto v vsakdanje življenje, saj 
predstavlja osrednji prireditveni prostor. 
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MESTO GLASNIK MIRU
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Rahtelovega vrha

KULTURNE SLEDI/STOPINJE 
PRETEKLOSTI
Naj vas prevzamejo posebnosti kulturnega  
središča, ki se je uveljavilo tudi daleč preko meja  
domovine. 
Pozorno oko še danes v mestnem jedru opazi 
ostanke najvišje srednjeveškega mestnega obzid-
ja na Slovenskem, ki ponekod sega kar 4 m viso-
ko. Iz nekdanjega obrambnega stolpa, ki je bil del 
obzidja, je nastala graščina Rotenturn. Njen atrij 
s čudovitimi arkadnimi hodniki je še danes tesno 
vpet v vsakdanje življenje in predstavlja pomem-
ben prireditveni prostor. 
Izstopajo posebnosti sakralne arhitekture:
• cerkev sv. Elizabete je najstarejša stavba v 

mestu in prva cerkev na svetu posvečena sv. 
Elizabeti Thurinški;

• v cerkvi sv. Duha največjo pozornost vzbuja-
jo freske Andreja iz Ottinga, ki prikazujejo 27 
prizorov iz Pasijona;

• cerkev sv. Jurija z vrhunsko prezentacijo ar-
heoloških ostalin pod stekleno hodno površi-
no nudi obiskovalcu pristen stik s preteklostjo;

• do cerkve sv. Pankracija, nastale iz enega naj-
starejših gradov na Slovenskem, vodi križev 
pot, ki se zaključi pri svetih stopnicah, poslika-
nih s freskami.

Koroški pokrajinski muzej z zbiranjem in varo-
vanjem kulturne dediščine s predstavitvami šte-
vilnih stalnih ter občasnih zbirk nudi vpogled v 
bližnjo in daljno zgodovino območja. 
Koroška galerija likovnih umetnosti je muzej za 
vizualno umetnost, ki se osredotoča na zbiranje 
in proučevanje umetnosti od druge polovice 20. 
stoletja naprej. 
V eni najlepših baročnih hiš v mestnem jedru se 
je rodil skladatelj poznoromantičnih samospe-
vov Hugo Wolf. V njegovi rojstni hiši je danes 
spominski muzej z razstavo o njegovem življenju 
in delu. 
Medeni raj Perger 1757 v osrčju mesta predsta-
vlja družinske skrivnosti medičarske, lectarske 
in svečarske dediščine, ki se prenaša že na deveto 
generacijo. S panogo lectarstva so bili izbrani za 
nosilca nesnovne kulturne dediščine. 
Gotski grad Vodriž je registriran kot kulturni 
spomenik državnega pomena in je zanimiv tudi 
kot poseben tip ganerbnega gradu. Zaradi težje 
dostopne lege so se razvaline gradu ohranile in so 
vidne še danes. 
Paučkove partizanske bolnišnice združujejo 6 
preprostih bolnišničnih kompleksov, med kateri-
mi se je ohranila Trška gora, ki je kulturni spome-
nik državnega pomena. 

cerkev sv. Elizabete Čudovit panoramski razgled

IZLETI

AKTIVNO PO ZELENA  
DOŽIVETJA
Raziščite Slovenj Gradec tudi z druge per-
spektive, kjer vas bodo presenetili najlepši 
razgledi.
Sprehodite se skozi enega bolj vrstno pe-
strih primestnih gozdov do Rahtelovega 
vrha, ki domačinom predstavlja pomemb-
no rekreacijsko točko. Vrh vam bo postregel 
s čudovitim panoramskim razgledom na 
Mislinjsko dolino in okoliške vrhove. 
Obiščite najlepšo sotesko na Koroškem – 
sotesko Kaštel, ki vas bo, obdana z viso-
koraslim gozdom in žuborečimi drobnimi 
slapovi, popeljala do Plešivškega mlina ter 
najvišje ležečega drevoreda divjega kosta-
nja v Sloveniji. 
Mogočna Uršlja gora ali Plešivec, prilju-
bljena v vseh letnih časih, vabi s prekrasnim 
pogledom na celotno pokrajino. Ob vzponu 
na 1.699 m visok vrh pa ne pozabite obiska-
ti najvišje ležeče cerkve v Sloveniji – cerkve  
sv. Uršule.  Ljubitelji ravnine in kolesarjenja 
se podajte po poti nekdanje železnice, ki 
pod imenom Štrekna tvori eno infrastruk-
turno najbolje urejenih kolesarskih poti 
v Sloveniji. Pričakuje vas 24 km slikovitih 
panoramskih pogledov proti Uršlji gori  
in Pohorju.

PRIREDITVE

Prireditve poiščite na www.
turizem-slovenjgradec.si.
Pustni karneval s tradicionalno nedeljsko 
povorko, kjer se predstavijo številne posame-
zne in skupinske maske. 
Tradicionalni sejmi (Jožefov, Pankracijev in 
Elizabetin) poskrbijo za pestro ponudbo iz-
delkov. 
Srednjeveški preludij z dvodnevnim junij-
skim dogajanjem Slovenj Gradec popelje v 
pristni srednji vek. 
Poletje v mestu in Slovenjgraško poletje 
ponujata koncertno popestritev poletnih 
mesecev. 
Mednarodni Festival kratkih filmov 
Shots in festival animiranih filmov Zebra 
v juliju in avgustu.
Jesensko škratovanje v Deželi škratov je 
namenjeno spoznavanju bajeslovnih bitij za 
naše najmlajše. 
Veseli december poskrbi za praznično 
vzdušje za vse generacije. 
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Srednjeveški preludij 
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SLOVENIA GREEN
Ob poti proti Žički kartuziji je rastišče 

žičkega grobeljnika, endemita, ki v 
Sloveniji uspeva le v kamnolomu v 

Žičah in ponekod v njegovi okolici. Je 
redka in ogrožena rastlinska podvrsta. 
Rastišče je zaščiten naravni spomenik. 

Ne trgajte dragocene rastline. Odne-
site jo s seboj na posnetku svojega  

fotoaparata!

TIC SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 27, SI-3210 Slovenske Konjice
T: +386 (0)3 759 31 10
M: +386 (0)51 444 141
info@tickonjice.si 
www.tic.konjice.si

Mesto s slikovito starotrško zasnovo je položeno med skrivnostno Konjiško 
goro in sončne zlate griče vinorodnih Škalc. Slovenske Konjice so zgled prijaz-
nosti in urejenosti. Ponašajo se z mnogimi priznanji najlepšega izletniškega 
mesta v Sloveniji, na evropskem tekmovanju Entente Florale Europe pa so 
se s kar dvema zlatima medaljama (1998, 2014) postavile ob bok najlepše 
urejenih evropskih mest. Doživite Slovenske Konjice in s sabo odnesite okus 
po tradiciji, domačnosti in prijaznosti.

Žički grobeljnik

ZMAJ V KONJIŠKI GORI 
Konjiška gora naj bi bila znotraj votla, 
na njenem dnu pa jezero, ki ga je čuval 
strašni zmaj. Vsako pomlad so mu 
Konjičani darovali lepo deklico, da ni 
mesta poplavil z vodo iz jezera. Ko naj 
bi mu darovali prelepo grofično Mar-
jetico, pa je v mesto prijezdil pogumni 
vitez Jurij. Spopadel se je z zmajem, 
ga premagal in rešil Konjičane pred 
grožnjami iz skrivnostne gore.

SLOVENSKE
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Stari grad Žička kartuzija Škalce
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Jurjevanje

OD POTOKA DO ZELIŠČ IN VINA
Slovenske Konjice so neločljivo povezane z na-
ravo: s potočkom v mestu, z vinorodnimi griči, z 
zeliščarsko tradicijo. O tem pričajo znamenitosti:
Stari trg – srednjeveško trško jedro, po sredini 
katerega teče potoček Ribnica; hiše na trgu so 
zgovoren prikaz več kot 870-letne zgodovine 
trga;
Dvorec Trebnik – duet romantičnih renesanč-
nih stavb, ki združuje hišo glasbe in umetnosti 
ter hišo dobrega počutja, postavljen sredi me-
stnega parka pod mogočno Konjiško goro;
Stari grad – razvaline domovanja konjiške go-
spode na Konjiški gori; obnovljen obrambni 
stolp in del obzidja gradu iz 12. stoletja;
Škalce – gričevnato območje z vinogradi, vin-
sko cesto, edinstveno vinsko kletjo Zlati grič in 
igriščem za golf, tik nad mestom; 
Žička kartuzija – srednjeveški samostan iz leta 
1160 v slikoviti Dolini svetega Janeza Krstnika 
nedaleč od mestnega vrveža; razstave: Kultur-
na dediščina Žičke kartuzije, Korak za kora-
kom, Ora et Labora in Kozarci mesta; lončarski 
atelje, zeliščna lekarna, Otakarjeva peninska 
klet in zeliščni vrtovi; ogledi možni z avdiovo-
dniki in pametnimi očali;
Gastuž – najstarejša še delujoča gostilna na 
Slovenskem iz leta 1467 se nahaja tik ob Žički 
kartuziji.

IZBRANO IN LJUDSKO
Naj vas navduši imenitnost galerijskih ekspo-
natov in avtentičnost etnoloških zbirk:
Mestna galerija Riemer – na ogled je stalna zbir-
ka slikarskih del znanih mojstrov od zgodnje re-
nesanse do danes, zbirka starinskega pohištva 
in delčki konjiške zgodovine (Konjiški muzej); 
Muzejska zbirka vojaških predmetov avstro-
ogrskega obdobja – zasebna zbirka muzealij, 
zlasti iz časa prve svetovne vojne;
Muzej gasilstva Dravinjske doline – več kot 560 
predmetov, ki prikazujejo razvoj organizirane-
ga požarnega varstva pod Pohorjem;
Hiša dediščine Mlače – bogata etnološka zbirka 
v vasi Mlače;
Pustova hiša – etnološka zbirka starega kmeč-
kega orodja in zbirka predmetov iz 2. svetovne 
vojne na bližnjem Tolstem vrhu.
Zeliščarstvo - poleg zeliščnih vrtov Žičke kartu-
zije, boste v vasi Žiče našli čudovit Zeliščni vrt 
Majnika, kjer pridne roke družine Temnik na 
ogled ponujajo več kot 160 različnih zelišč. Le-
-ta se uporabljajo v njihovih končnih izdelkih, 
med katerimi je še posebej potrebno izpostaviti 
zeliščno sol in različne čajne mešanice.

PRIREDITVE

MESTO ETNO
PRIREDITEV
Mestno življenje utripa z ohranjeno tradicijo. 
Doživite:
Jurjevanje – tradicionalna prireditev, ki se 
odvija konec aprila in oživlja zgodbo o vitezu 
Juriju, ki je mesto odrešil zmaja iz Konjiške 
gore; v zadnjih letih prireditev spremlja 
Jurijev festival kulinarike in domačih obrti, 
s poudarkom na lokalnih ponudnikih in 
Okusih Rogle;
Poletni glasbeni večeri v Žički Kartuziji 
– ponujajo vrhunske večerne glasbene 
prireditve na prostem.
Konjiški maraton - „maraton z dušo 
“poteka zadnjo nedeljo v septembru.
Martinovanje - novembrski tradicionalni 
praznik slavi mlado vino ob prazniku 
svetega Martina (prireditev na prostem).

IZLETI 

DO GRIČEV, 
DOLIN, VASI 
Sprehod po Starem trgu, obisk Mestne 
galerije Riemer in Dvorca Trebnik, nato 
po vinski cesti do kleti Zlati Grič, ene 
najmodernejših vinskih kleti v Evropi, 
in naprej do okoliških vasi z mnogimi 
posebnostmi. Obiščite:
Žiče – vasico, v kateri si lahko ogledate 
prikaz izdelave izvirnih pletarskih izdelkov 
na domačiji Kalšek-Podkrajšek, obiščete 
Zeliščni vrt Majnika, umetnostno kovaštvo 
Kokotec, v S-cafeju pa si privoščite zdravilni 
napitek iz aronije s pogledom na obnovljeni 
objekt Žičke pristave;
Mlače – vasico, v kateri lahko obiščete Hišo 
dediščine in se seznanite z bogato etnološko 
dediščino naših prednikov;
Loče – vasica ponuja pohodniška doživetja 
po loško-zbelovski planinski poti, na kateri 
srečate vse vidnejše znamenitosti kraja.
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SLOVENIA GREEN
Šentjur je mesto trajnostnega turizma. 

Od leta 2018 je nosilec srebrnega 
znaka Slovenia Green. V okviru 

destinacije Od Pohorja do Bohorja 
je bil med finalisti za izbor Evropske 

destinacije odličnosti leta 2010. 

Šentjur načrtno ohranja in spodbuja 
čebelarstvo. Je čebelam prijazno 

območje.  

TIC ŠENTJUR
TIC Šentjur
Ulica skladateljev Ipavcev 17, 
3230 Šentjur
T:  + 386 (0)3 749 25 23,  

+ 386 (0)41 660 091
tic@turizem-sentjur.com
www.turizem-sentjur.com

Mesto, objeto z gozdovi, goricami in ribniki, slovi po glasbi  rodbine Ipav-
cev. Takte njihovih skladb je morda obogatilo tudi drdranje vlakov, ki so skozi 
mesto začeli voziti že leta 1846. V kraje pod Rifnikom, ki je bil neprekinje-
no poseljen vse od konca mlajše kamene dobe in kjer je bila ena od največjih 
poznoantičnih naselbin na Slovenskem, vabijo naravne lepote v okolici, 
možnosti za doživetja v naravi in gostoljubje ljudi. 

Ipčeva hiša

OD PESMI DO PESMI 
„Ni jih na svetu ljudi, ki bi rajši peli, 
kakor Slovenci in lepšega daru ne vem, 
kakor jim čedno pesmico dati,“ je leta 
1847 zapisal Anton Martin Slomšek. 
Mnoge njegove pesmi , so ponarode-
le. Šentjurski skladatelji Ipavci so po-
membno vplivali na slovensko glasbeno 
ustvarjanje, tudi s prvo slovensko zgo-
dovinsko opero  in baletom. Glasbeni 
ponos Šentjurja v 20. stoletju nadaljuje 
sloviti New Swing Quartet. 

ŠENTJUR

PESEM OB JUŽNI ŽELEZNICI
ŠENTJUR 

Šentjurjevo

OD ŽELEZNIŠKE POSTAJE DO 
ZGORNJEGA TRGA
Odpravite se po Ipavčevi poti do spominskih 
hiš, muzejskih zbirk in cerkva, ki predstavljajo 
Šentjur od antike do današnjih dni. 
Muzejska zbirka Rifnik in njegovi zakladi 
prikazuje življenje  od mlajšie kamene dobe 
do srednjega veka na bližnjem Rifniku. Na 
hrib se splača povzpeti po razglede in na ogled 
arheološkega parka. 
Župnijska cerkev sv. Jurija, po kateri ima kraj 
tudi ime, s svojo zgodovino sega v leto 1340. Se-
danja cerkev je bila dograjena leta 1721. Z obzid-
ja za cerkvijo je lep razgled po pokrajini.

Muzej južne železnice Šentjur z več kot 3 tisoč 
eksponati predstavlja svojevrstno tehniško pro-
metno dediščino in opozarja na povezovalno 
vlogo Slovenije med Dunajem in Benetkami. 
Ipavčeva hiša je bila dom največje sloven-
ske zdravniške in skladateljske rodbine. Poleg 
razstave so tu poročna dvorana, vinoteka in vrt s 
kamnito mizo in Plečnikovim vodnjakom. Blizu je 
Galerija Zgornji trg. 
Pesem južne železnice v prostorih Turistično 
informacijskega centra ponuja spoznavanje 
glasbene zbirke z interpretativnim vodenjem 
posameznih članov slovite zasedbe New Swing 
Quartet. 

Muzej južne železnice Šentjur Slomškova Ponikva

Slivniško jezero

IZLETI

POTEPI PO OBRONKIH 
KOZJANSKEGA  
Iz Šentjurja je le streljal do knežjega mesta 
Celja, kratka vožnja do zdravilišč Rogaška 
Slatina in Terme Olimia, vmes pa so obiska 
vredne kulturne in naravne posebnosti. 
Izletniški programi vodijo na Ponikvo, v 
kraj Antona Martina Slomška, kjer je tudi 
največje evropsko rastišče nenavadne rože 
velikonočnice. Slomškova romarska pot 
Ponikvo povezuje s kartuzijo Žiče in drugi-
mi znamenitostmi. 
Pohodniki, kolesarji, ribiči najdejo pravi 
izziv zase na Slivniškem jezeru, kjer je 
mogoče opazovati več kot 110 vrst ptic. 
Grajska učna pot Žusem privlači ljubitelje 
narave, ki na 7 kilometrski trasi spoz-
navajo geografske, zvočne, zgodovinske in 
druge posebnosti. 
V neokrnjeni naravi Kozjanskega vas 
čakajo tudi izkušnje ravnovesja med 
ekologijo in etnologijo. Obiščite zeliščno 
kmetijo Kalan, jamo mlinskih kamnov z 
geomantičnimi točkami in Ferležev mlin z 
mnogimi zgodbami. 

PRIREDITVE

KADARKOLI ŽELIŠ!
Šentjur ohranja tradicijo na 
izbranih prireditvah skozi vse leto, posebej 
pa velja obiskati naslednje:
Šentjurjevo poteka konec aprila in traja več 
dni. Na sejmu z lokalnimi izdelki in pridelki 
se kuha »kisla juha sv. Jurija«, obiskovalci 
pa se lahko udeležijo različnih koncertov, 
športnih prireditev,...
Šentjursko poletje povezuje kulturne, 
etnološke in turistične prireditve na 
Ipavčevem vrtu in drugih bližnjih 
prizoriščih.
Ipavčevi dnevi so jesenski dogodek z glas-
benimi nastopi v počastitev ustvarjalnosti 
skladateljske družine Ipavec.
Angelska nedelja na Planini se obeleži s pov-
orko, ki prikazuje stare kmečke običaje in jih 
ohranja za prihodnje rodove.
Kresna noč ob Slivniškem jezeru je zabaven 
kulturni dogodek, na katerem lahko obisk-
ovalci izpustijo svečke želja na jezeru in 
počakajo na prihod povodnega moža. 
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SLOVENIA GREEN
Tam, kjer ste, uživajte to, kar tam 

raste. Škofjeloške dobrote temeljijo na 
pridelkih iz narave. Škofjeloški kruhki 
vsebujejo med iz bližnjih čebelnjakov, 
odtisnjeni so v ročno rezljane modele. 
Loška smojka, nekdaj postna jed, te-
melji na doma pridelani repi, nadevani 

s proseno kašo.

TURIZEM ŠKOFJA LOKA
Kidričeva cesta 1a, SI-4220 Škofja Loka
T: +386 (0)4 517 06 00
info@visitskofjaloka.si 
www.visitskofjaloka.si

Najbolje ohranjeno srednjeveško mesto s cehovskimi tradicijami in z za-
morcem v grbu navdihuje z mnogimi zgodbami. Mesto pod Škofjeloškim 
gradom vsakih sedem let zaživi z živopisno pasijonsko procesijo, posebno 
uprizoritvijo Kristusovega trpljenja in vstajenja po najstarejšem dramskem 
besedilu v slovenščini. Mozaik prireditev in pristna škofjeloška kulinarika 
privabljata v mesto radovedneže od blizu in daleč.

Škofjeloški pasijon

ZAMORC V GRBU
Kaj počne zamorc v grbu? Uživa v 
hvaležnosti! Ko sta tod potovala 
zemljiški gospod Abraham in njegov 
zamorski služabnik, sta v temni hosti 
naletela na velikega medveda. Zamorc je 
medveda z lokom pokončal, gospodar pa 
mu je dejal: »Rešil si mi življenje! Nagra-
dil te bom tako, da bodo še pozni rodovi 
vedeli, kakšen junak si bil.« Dal ga je nas-
likati v grb mesta.
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PASIJONSKO MESTO
ŠKOFJA LOKA

ŠKOFJA 
LOKA

Mestni trg Škofjeloški grad Center domače in umetnostne obrti
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Historial Škofja Loka

UTRINKI SREDNJEGA VEKA
Kamorkoli pogledate, v Škofji Loki ugledate 
srednjeveško lepoto. Oglejte si:
Loški grad – nekdanji sedež glavarja loškega 
ozemlja je bil obnovljen po potresu leta 1511; v 
njem so zbirke Loškega muzeja;
Kaščo – stavbo, namenjeno shranjevanju natu-
ralnih dajatev, ki je bila kot del obzidja zgrajena 
že pred potresom leta 1511; v njej so galerija, 
gostilna in vinoteka;
Kamniti ali Kapucinski most – več kot 600 let 
star most, ki je eden najstarejših spomenikov 
mostovne gradnje v Evropi. Na njem je kip sv. 
Janeza Nepomuka z loškim grbom;
Homanovo hišo – meščanski dvorec v gotskem 
slogu z renesančnimi elementi je bil obnovljen 
v 16. stoletju. Danes se v njej nahaja prijetna 
slaščičarna in kavarna;
Martinovo hišo – prizidano na mestno obzidje 
iz 14. stoletja, ki je v delu ob hiši še popolnoma 
ohranjeno;
Stari rotovž – mestno hišo iz 16. stoletja, 
najmarkantnejšo stavbo Mestnega trga; ima 
gotski portal, vežo in vrata ter renesančno 
arkadno dvorišče;
Marijino znamenje – baročno znamenje s kipi 
sv. Roka, sv. Antona in sv. Marije, ki ga je mesto 
postavilo leta 1751 v zahvalo za odvrnitev kuge 
in ognja.

POGLEJTE BLIŽJE
Za zidovi mogočnih srednjeveških zgradb so 
shranjene posebnosti iz preteklosti in umetnost 
sedanjosti:
Loški muzej – z arheološko, zgodovinsko, kul-
turno-zgodovinsko, umetnostno, etnološko in 
prirodoslovno zbirko na Loškem gradu; stare 
cehovske obrti oživljajo muzejske delavnice;
Galerija Ivana Groharja – prostor v središču 
mesta za atraktivne ambientalne in večmedijske 
postavitve;
Galerija Franceta Miheliča – v srednjeveški 
Kašči je stalna razstava grafik, risb in slik 
slikarja in grafika Franceta Miheliča;
Knjižnica kapucinskega samostana – poleg 
dragocenih inkunabul in verskih knjig hrani 
originalni rokopis najstarejšega ohranjen-
ega dramskega besedila v slovenskem jeziku - 
Škofjeloški pasijon.
Nacetova hiša v Puštalu – etnografski spomenik 
slovenske kmečke stavbne dediščine. 
Center domače in umetnostne obrti – razstav-
na galerija rokodelskih izdelkov, delovni pros-
tor in središče prenosa rokodelskih znanj na 
mlajše generacije.

PRIREDITVE

V PRIČAKOVANJU 
PASIJONA 
Leta 2022 bo Škofja Loka znova 
navduševala s Škofjeloškim pasijonom 
- PROCESSIO LOCOPOLITANA iz leta 
1721. Spektakularna predstava na ulicah 
in trgih mesta ima poseben kulturni, zgo-
dovinski in religiozni pomen.
Medpasijonsko dogajanje – v postnem in 
velikonočnem času Škofja Loka vsako leto 
oživi s pasijonskimi zgodbami.
Tek štirih mostov - športni dogodek, ki 
spremeni Škofjo Loko v prestolnico teka, 
športa in druženje.
Historial Škofja Loka - plac pisanih 
stoletij v mesecu juniju skozi prikaze 
starih obrti, kulinariko, staro glasbo in 
plese obuja loško zgodovino. 
Oglasbena Loka - junija mladi glasbeniki 
muzicirajo na ulicah, trgih in atrijih 
starega mestnega jedra.
Pisana Loka - dogodki v juliju
in avgustu zagotavljajo kulturno vzdušje 
ob toplih večerih.
Loka v snegu - v zadnjem mesecu leta 
se odvija vrsta dogodkov v praznično 
okrašenem mestu.

IZLETI 

DO ZELENIH 
RAZGLEDOV
Po sprehodu po mističnem mestu, ki 
navdušuje s srednjeveškimi hišami, 
skritimi kotički, arkadnimi dvorišči, z 
ogledi multivizijske predstave Škofjeloškega 
pasijona, z razgledno potjo do gradu 
z muzejskimi delavnicami, lahko pot 
nadaljujete v okolico.
Poljanska in Selška dolina – ob Selški 
in Poljanski Sori, ki se pri Škofji Loki 
združita v reko Soro, navdušujejo cvetoči 
travniki, prostrani gozdovi, neokrnjena 
narava z mnogimi naravnimi in kulturnimi 
posebnostmi.
Škofjeloško hribovje – po hribovju v 
bližini Škofje Loke so urejene pohodniške 
in kolesarske poti različnih zahtevnosti. 
Obiščite tudi kmetije s tradicijo, okrepčajte 
se pri gostoljubnih domačinih in si oglejte 
mojstrovine izpod spretnih rok gospodinj in 
gospodarjev.
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SLOVENIA GREEN
Ste za hiter pobeg v zeleno, do 

šumeče vode, do vetra v laseh? Tisti, 
ki so dopoldne v primežu službe, 
prisegajo na popoldanski skok v 

svobodo narave. In Tržič s svojimi 
gozdovi, travniki, rovti, planinami, 

soteskami, potoki in bogastvom poti 
prav kliče po tem.

TPIC TRŽIČ
Trg svobode 18, SI-4290 Tržič
T: +386 (0)4 597 15 36
informacije@trzic.si
www.visit-trzic.com 

Ker je bilo tu že od starorimskih časov veliko prometa, so se Tržičani razvili 
v odlične in zelo podjetne železarje, kolarje, tekstilce, usnjarje in predvsem 
čevljarje. 
O slavni obrtniški zgodovini danes priča bogata zbirka v Tržiškem muzeju 
in slovita prireditev Šuštarska nedelja. Tržič je danes prijetno staro mesto, 
zavarovano kot kulturni spomenik. To je kraj, kjer se splača ustaviti in pris-
luhniti neštetim zgodbam. 

Dovžanova soteska

VSE SE JE ZAČELO Z ZMAJEM
Pred več stoletij je bilo v naselju pod Lju-
beljem več kot polovico kovačij. Tam je 
imel kovač starega petelina, ki mu je ušel 
na Košuto, kjer je znesel jajce, iz katerega 
se je izvalil zmaj. Zmaj se je zaril v goro, 
ko je zrasel v ogromno zverino, je to raz-
klalo goro na dvoje. Sprožil se je bobneč 
plaz skal, ki je zasul naselbino pod goro. 
Da bi se rešili, so prebivalci stekli v doli-
no. Čez čas jim je zmanjkalo sape in so se 
ustavili. Tu stoji današnji Tržič.
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ZMAJEVO MESTO 
SPRETNIH IN PODJETNIH

TRŽIČ

Slovenski smučarski muzej Kurnikova hiša, črna kuhinja Raziščite Tržič na kolesu
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IČŠuštarska nedelja

ZAVAROVANO MESTNO JEDRO
Tržič ima vrsto posebnosti, toda največja zname-
nitost je kar mestno jedro, ki je kot celota že de-
setletja zavarovano kot kulturni in zgodovinski 
spomenik. Stavbe s srednjeveškim tlorisom so po 
velikem požaru leta 1811 ohranile klasicistično 
oblikovano zaporedje pročelij, vse do danes pa so 
se ohranile tudi druge skupne značilnosti; 
portali iz peraškega tufa – okrašeni z rozetami, z 
letnico izdelave, začetnicami hišnega gospodarja, 
kovana železna polkna, okenske mreže in vrata, 
ki so preprečevala, da bi se v primeru  ponovnega 
požara ogenj razširil po mestu,
»firbc vokn« skozi katero so tržiške gospe ali 
»fraue« imele pregled nad dogajanjem na ulici, ne 
da bi se jim bilo treba skloniti skozi okno,
sušilne odprtine na strehah – za sušenje kož, 
platna, lanu in nogavic;
obcestni kamni, imenovani »opestniki« po pes-
tu na kolesu voza, ki se je namesto v fasado zadel 
v opestnik in jo tako obvaroval pred poškodbami. 

HIŠE NA »PVAC’«
Dvorec Neuhaus: v stavbi na vzpetini nad mestom 
so v preteklosti vedno domovali tržiški oblastniki, 
med drugim tudi slavni maršal Radetzky.
Devova hiša: rojstna hiša Janeza Damascena 
Deva, avtorja prvega slovenskega libreta Belin in 
soustvarjalca Pisanic, prvega slovenskega posvet-
nega pesniškega almanaha.
Cerkev sv. Andreja: tu je prvič v slovenščini zaz-
venela božična pesem Sveta noč, ki jo je prevedel 
takrat v Tržiču službujoči kaplan Jakob Aljaž.

OD PRADAVNINE DO SEDANJOSTI
V mestu blizu slovite Dovžanove soteske s 
kamninami iz starega zemeljskega veka vpogled 
v različne čase območja omogočajo muzejske 
zbirke. Obiščite:
Tržiški muzej - v zanimivem ambientu nekdanje 
usnjarne in modrotiskarne ima prostore lokalni 
muzej, ki predstavlja nekoč izjemno močno raz-
vite obrti, ki so dajale kruh številnim Tržičanom. 
Poslušajte pesmi in pričevanja, zaznajte vonj na 
usnjarski razstavi, naredite preizkus s čevljarsko 
lučko, obujte se v nenavadne čevlje iz starih časov, 
potipajte prejo, nahranite zmaja ... 
Kurnikova hiša - ko vstopimo v Kurnikovo hišo, 
se zdi, da se je čas ustavil, saj gre za najbolj celo-
vito ohranjeno hišo v Tržiču, ki je bila zgrajena 
v 18. stoletju. V njej so nekoč prebivali obrtniki, 
nazadnje kolarji. Prav zato je v prvem nadstropju 
razstava kolarstva, ki prikazuje tradicijo in način 
izdelave koles ter nekaterih drugih izdelkov, med 
drugim vozov, pa tudi ragelj, ki so tržiška poseb-
nost. V pritličju so prostori urejeni tako, kot so bili 
konec 19. stoletja. Ob predhodni najavi se v am-
bientu najstarejše hiše v Tržiču lahko preizkusite 
tudi v peki tržiške flike. 
Tekčeve jaslice - Prvotne jaslice je med letoma 
1935 in 1970 iz lipovega lesa s čevljarskim nožem 
izrezal tržiški čevljar Jožef Ribnikar, leta 2000 pa 
jih je dodelal in dopolnil njegov sin, akademski ki-
par Vinko Ribnikar. Vsaka figura iz lesa je unikat 
zase, prav posebne pa so dvojne ali trojne figure iz 
enega samega kosa lesa. 

PRIREDITVE

NA TRŽIŠKEM JE 
SKORAJ VSAK 
DAN NEKAJ NOVEGA
Mama vseh tukajšnjih prireditev je 
Šuštarska nedelja, prvo nedeljo v 
septembru. Stoletja nazaj so na prvo nedeljo 
v septembru čevljarski vajenci po zahtevnem 
praktičnem izpitu dobili potrdilo, da so 
opravili vajeniško dobo in postali pomočniki. 
Kaj mislite, da je sledilo? Sejem in vsesplošna 
veselica.
Uživajte na Mednarodnem dnevu 
mineralov, fosilov in okolja (MINFOS). 
Navijajte na mednarodni dirki 
starodobnih avtomobilov in motociklov 
na Ljubelju. Tu so še »Vuč v vodo«, 
Gutenberški dnevi, D-oživi srednji vek, 
Žive jaslice, Ples brez meja na Ljubelju 
in desetine drugih, tradicionalnih ali 
enkratnih prireditev.

IZLETI 

POD OKRILJEM 
NAJDALJŠE SLOVENSKE GORE
Tržiško je planinski raj čez vse leto. Kdor 
hoče gristi kolena, mu je poklonjeno 150 
kilometrov markiranih poti – in nešteto 
drugih, vseh mogočih zahtevnosti. Planinec, 
pohodnik ali prosti plezalec – užitkov in 
čudovitih razgledov je za vse dovolj.
Kolesarjenje – Tržič je kolesarski raj! 
Izbirate lahko med več kot 30 trasiranimi 
kolesarskimi potmi z GPS sledmi, ki vas 
peljejo čez drn in strn, skozi gozdove in 
travnike, mimo gorskih zaselkov in po 
pobočjih gora. Vam kolo omogoča letenje 
po zraku z obrati? V Tržiču imamo vse, kar 
poželi kolesarsko srce!
Naravni spomenik Dovžanova soteska, 
ki leži v osrednjem delu Karavank, naše 
najdaljše gorske verige, je geološko eno 
najzanimivejših območij v Sloveniji. Gorska 
reka Tržiška Bistrica je, ko je vrezovala 
svojo strugo v pestro kamnito skladovnico, 
odkrila najpopolnejše zaporedje kamnin iz 
obdobja mlajšega paleozoika, starih med 
300 in 260 milijonov let. Kamninske plasti 
tega zaporedja si lahko predstavljamo kot 
liste debele knjige, v kateri je zapisana 
čudovita zgodba o nenavadnih živih bitjih 
in spreminjanju okolij v daljni geološki 
preteklosti.
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SLOVENIA GREEN
Reka Krka je najbolj prepoznaven 

naravni biser, ki si je oblikovala 
slikovito strugo. Vzdolž toka se 

prepleta vrsta naravnih pojavov: izviri, 
kraške jame, rečni kanjon, edinstveni 

lehnjakovi pragovi, plitvine, tolmuni, 
rečni okljuki in ravnice.

OBČINA ŽUŽEMBERK
Grajski trg 33, SI-8360 Žužemberk
T: +386 (0)7 3885 180
obcina.zuzemberk@zuzemberk.si
www.zuzemberk.si

Osrednji srednjeveški trg z mogočnim gradom Žužemberk se dviga na strmi 
pečini nad reko Krko. Zgodovinsko vlogo in strateški pomen gradu je že leta 
1560 v pesnitvi Seisenbergensis Tumultus opisal menih Jahannes Faitanus. 
‚‘V sredi Ilirije dviga se grad nad globoko ožino, močna trdnjava, kljubest in 
odpor za vsako orožje. Kraj, ki ga kroti Turjačanov rod...‘‘  Prepričajte se, da 
tukaj teče čas drugače!

NA KLEKU SO BILE ČAROVNIJE
V Žužemberku je poznana legenda o 
čarovniškem procesu, ki se je zgodil v 
17. stoletju. Na Kleku so se že od davni-
ne zbirale čarovnice, ki so od tod širile 
čarovnije po vsej Krajini (tako domačini 
pravijo Suhi krajini). Končno je bila 
ena izmed njih ujeta in privedena na 
žužemberško sodišče. V sodnem proce-
su se ji ni dokazalo slabih del in je bila 
oproščena. Zato pa še danes najdete mar-
sikaj čarobnega….

ŽUŽEMBERK
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Reka Krka 

ZIBELKA JUNAKOV

Železolivarski muzej na DvoruMali lipovecŽužemberški grad
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Srednjeveški dan na gradu Žužemberk

ŽUŽEMBERŠKI GRAD POIMENUJE VSE
Grad je eden najslikovitejših in tipičnih 
srednjeveških trdnjav na Slovenskem. Kamnita 
vrata naj bi imela vklesano letnico 1000, kar priča, 
da je dal grad postaviti Viljem I, mož sv. Eme.  
Grad leta 1295 preide v last goriškega grofa Al-
berta II. Leta 1538 ga kot deželno-knežjo posest 
odkupita Turjačana s Šumberka, brata Jurij in 
Wolf Engelbert Auersperga. Najbolj znana lastni-
ka gradu pa sta bila, Andrej Turjaški, vojaški pov-
eljnik in eden izmed zmagovalcev epske bitke s 
Turki pri Sisku leta 1593, ter Janez Vajkard I knez 
Auersperg, diplomat, vzgojitelj cesarja, svétnik in 
prvi minister.

ŠE OSTALI IZJEMNI SPOMENIKI IN 
ZNAMENITOSTI V BLIŽINI
Območje Auerspergove železolivarne na Dvo-
ru. Že od predrimskega obdobja je bila tu razvita 
obdelava železa. Auerspergova železolivarna je 
bila v 19. stoletju največji industrijski obrat na 
Dolenjskem. Poleg različnih naprav za indus-
trijo in gradbeništvo, so izdelovali tudi pred-
mete umetniškega liva, kot so: svečniki, okrasni 
krožniki, grbi, peči, nagrobni križi,… Leta 1891 je 
železolivarna prenehala z obratovanjem. 
Cerkev sv. Neže na Lopati iz 13. stoletja in je še 
danes taka, kot je bila leta 1706
Naravne znamenitosti so še:  podzemni jami in 
stoletni lipi pri Brezovi Rebri, Černičkova jama in 
Šolnovo brezno pri Prevolah, Močile pod Hinjami 
ter 888 m visok sv. Peter na tromeji občin Dolen-
jske Toplice, Kočevje in Žužemberk.

PRIREDITVE

TRŠKI DNEVI 
so največja prireditev v 
Žužemberku in okolici. Prireditve se začnejo 
s prižigom kope na Srednjem Lipovcu, 
nato potekajo po vsej občini, v petek pa se 
preselijo v Žužemberk. Plesi, nastopi mladih 
harmonikarjev, predstavitve starodobnih 
vozil, tekmovanja v kuhanju ješprena, 
tržnica in veselica so vredni obiska. Trški 
dnevi se zaključijo s spominsko uro Zalle 
Zarane – prve slovenske Hollywoodske 
filmske igralke.
Srednjeveški dan na Žužemberškem 
gradu je v nedeljo z mašo, s tržnico, z vitezi, 
grajskimi gospodičnami, plesi, glasbo, 
viteškimi dvoboji, lokostrelskim turnirjem 
in z oživljeno bogato zgodovino lastnikov 
žužemberškega gradu.  

IZLETI 

POGLED V 
PRETEKLOST
V Žužemberškem gradu začutite bogato 
zgodovino, rast, razcvet in tudi propad. 
Spoznate znane Suhokranjce in ob 
pokopališkem križu občutite še veličino 
farne cerkve sv. Mohorja in Fortunata in 
spomenika NOB s kostnico padlih iz 18 
držav. Pri OŠ Žužemberk je spomenik 
olimpioniku Leonu Štuklju. Na Loki ob Krki 
začutite svežino čudovite reke. V center se 
lahko vrnete mimo sv. Miklavža, Trških njiv 
in preko Tomaževega mostu ljubezni.
Železo so ulivali mojstri; Na Dvoru 
spoznajte železo-livarski muzej in galerijo 
ter izjemne ulitke in delo mojstrov 
Auerspergove železo-livarne.
Voda v Suhi krajini; Na Hribu pri Hinjah 
je s pokopališča čudoviti razgled na okolico. 
Prava zanimivost je pod hribom, kjer so 
Močile, tri urejene luže. V poletnih mesecih 
se lahko v eni tudi okopate.
Ajdovska planota; planota z najlepšimi 
gozdovi, večstoletnima lipama in vinogradi, 
je primerna za raziskovalce, pohodnike, 
kolesarje, gobarje, foto lovce.
Kolesarski izlet po rimski cesti od 
Ivančne gorice do Dvora je zgodovinski in 
rekreativni dogodek povezan z izjemno 
kulturno, naravno in nesnovno dediščino.
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OGLEJTE SI OČARLJIVA MESTA SLOVENIJE

OBZIDANA MESTA 
Piran • Škofja Loka • Kranj •  
Celje • Ptuj

Ohranjena srednjeveška mestna ob-
zidja, ki so nekoč zagotavljala varnost 
in preživetje, danes zbujajo domišljijo z 
neštetimi zgodbami. Privoščite si potep 
po najlepših utrinkih slovenske pretek-
losti.

1. dan – Piran
Nad Piranom je ohranjen del nekdaj 
mogočnega renesančnega obzidja. To 
ponuja izjemne razglede na morje in mes-
to, ki je »zraslo na soli«. Solinarstvo, ki 
ga lahko vidite v Sečoveljskih solinah, je v 
času beneške republike botrovalo razcve-

tu mesta, prikazanem v multimedijski 
predstavitvi v Mediadomu. 

2. dan – Škofja Loka in Kranj
V Škofji Loki odprite oči za gotske in 
renesančne posebnosti obzidanega 
srednjeveškega mesta pod hribom z 
Loškim gradom. V njem danes Loški muzej 
predstavlja več kot 1000-letno zgodovino 
mesta, ki slovi po Škofjeloškem pasijonu 
– uprizoritvi najstarejšega dramskega 
besedila v slovenskem jeziku, uvrščeni 
med svetovno dediščino UNESCO. 
V Kranju naj domišljijo zbudijo časi, ko 
je mesto varovalo obzidje s kar osmimi 
obrambnimi stolpi. O pomenu mesta 
pričajo bogate arheološke najdbe, pred-
stavljene  v Gorenjskem muzeju na Pung-

Škofja Loka

Vsako mesto je doživetje zase. Ko jih več povežete v pot, pa se doživetja spremenijo v veliko zgodbo! Ustvarite 
si jo po svoje ali pa izberite enega od programov, ki jih v sodelovanju z izbranimi agencijami ponuja Združenje 
zgodovinskih mest Slovenije. 
Na poti po Sloveniji ne izpustite ogleda glavnega mesta Slovenije – Ljubljane s Plečnikovo arhitekturo, gradom, 
tržnico in drugimi stvaritvami arhitekta Jožeta Plečnika. 

Kranj

Piran
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Celje Ptuj

Tržič

ertu, kjer je tudi Grad Khiselstein. Ta je 
z letnim gledališčem prizorišče številnih 
dogodkov skozi vse leto.   

3. dan – Celje
Celje je mesto Celjskih knezov, edine 
plemiške rodbine na slovenskih tleh in ene 
najpomembnejših v jugovzhodni Evropi. 
Njihov mogočen utrjen grad, danes znan 

kot Stari grad, je prizorišče živahnega 
festivalskega poletnega utripa. Knežji dvor 
v centru mesta z razstavo Mesto pod mes-
tom predstavlja ostaline rimske Celeie, 
pomembnega antičnega mesta. 

4. dan – Ptuj
Ptuj je najstarejše slovensko mesto, o 
čemer pričajo številne arheološke na-

jdbe iz rimskih časov. Ptujski grad je 
ena najpomembnejših utrdb za obrambo 
pred Turki, v grajskem kompleksu pa je 
ohranjen tudi del starodavnega obramb-
nega sistema. V gradu je Ptujski muzej 
z bogatimi zbirkami. V ogled mesta 
vključite tudi obisk najstarejše vinske 
kleti v Sloveniji. 

PO POTI ROKODELSKIH TRADICIJ  
Tržič • Idrija • Jesenice • Radovljica 
• Kamnik

Mesta, v katerih so rokodelci 
srednjeveških cehov svoje izdelke nekoč 
prodajali na sejmih, še danes ohranjajo 

mojstrska izročila, stare jedi in glasbo 
minulih časov. V okolico sejemskih mest  
pogosto vabijo vinogradi in značilne gos-
tilne z lokalno kulinariko. 

1. dan – Jesenice in Tržič
Jesenice ponujajo ogled Stare Save - 

edinstvenega fužinskega območja v 
Evropi –  osrednji trg,  ostanki plavža, 
delavska Kasarna, Bucelleni-Ruardova 
graščina, cerkev Marijinega vnebovzetja 
ter Kolpern – skladišče oglja. Na potep 
se odpravite po jeseniškem delavskem 
zajtrku.

Idrijska čipka Radovljica

Tržič je mesto čevljarskih zgodb, ob 
koncu 19. stoletja je bila v vsaki drugi 
hiši čevljarska delavnica. To dediščino 
spoznavamo v Tržiškem muzeju, na po-
tepu po centru mesta, kjer sledimo odti-
som čevljev, in na Šuštarski nedelji, eni 
od najbolj obiskanih prireditev v tem 
delu Slovenije. 

2. dan – Radovljica
Radovljica je mesto čebelarstva in 
številnih sladkosti. Oglejte si Čebelarski 
muzej sredi mesta in čebelnjak v bližnji 
Breznici. Na lectarski delavnici si iz-
delajte sladko lectovo srce, v izvrstnih 

gostilnah pa poskusite tudi certifici-
rane dobrote Okusi Radol će. Na poti do 
Gradu Kamen se ustavite v Vili Podvin, 
hiši vrhunske kulinariko z Michelinovo 
zvezdico. 

3. dan – Idrija
Idrija preseneča z dediščino drugega 
največjega rudnika živega srebra na 
svetu, vpisanega na UNESCO seznam 
Svetovne dediščine. Poiščite jamskega 
škrata v Antonijevem rovu in poizkusite 
rudarsko grenčico geruš. Spretne roke 
v tem mestu navdušijo s prikazom iz-
delave idrijske čipke in pripravo id-

rijskih žlikrofov, evropsko zaščitene 
kulinarične specialitete. 

4. dan – Kamnik
Kamnik je bil že v srednjem veku 
cvetoče trgovsko mesto, o čemer priča 
arhitekturna dediščina. Na enem izmed 
gradov v neposredni bližini mesta pris-
luhnite zgodbi o kamniški Veroniki. Na 
zamudite največjega etnološkega festi-
vala v Sloveniji – Dneva narodnih noš. 
Pred odhodom poizkusite trnič - sir, ki 
so ga pastirji z Velike planine podarjali 
svojim izbrankam.

Jesenice

Kamnik
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KoperŽička Kartuzija

Kostanjevica na KrkiNovo mesto Šentjur (Ponikva)

SKRIVNOSTNA MOČ TIŠINE 
Novo mesto • Kostanjevica na Krki • 
Slovenske Konjice • Šentjur

Značilnost slovenske krajine so številne 
cerkve na vzpetinah in v naseljih ter sa-
mostani različnih cerkvenih redov, ki 
hranijo bogato kulturno dediščino in oko-
li katerih se pletejo pravljice in legende. 
Spoznajte sakralno dediščino Slovenije.

1. dan – Novo mesto 
V mestu, ki v Dolenjskem muzeju varuje 
situle in druge izjemne najdbe iz železne 
dobe, že več kot 550 let neprekinjeno bi-
vajo frančiškani. V Novo mesto so prišli 
v 15. stoletju, kmalu potem, ko je kot 
mlado utrjeno središče dobilo mestne 
pravice. Njihova dediščina je povezana z 

eno najstarejših knjižnic v Sloveniji in s 
cerkvijo sv. Lenarta. 

2. dan – Kostanjevica na Krki  
Kostanjevica na Krki je edino slovensko 
mesto na otoku, na katerega vodijo štirje 
leseni mostovi. V 13. stoletju so tu usta-
novili cistercijanski samostan. Samo-
stanski kompleks, razširjen v času baro-
ka, ima eno največjih arkadnih dvorišč 
v Evropi. Tu deluje kiparska in slikarska 
Galerija Božidarja Jakca, ob samostanu je 
mednarodna forma viva.

3. dan – Slovenske Konjice 
V tišini Doline svetega Janeza Krstnika v 
Slovenskih Konjicah je bila v 12. stoletju 
sezidana Žička kartuzija, v 14. stoletju 
je bila celo sedež generalnega priorja. 

Danes je to idealen kraj za pobeg od mes-
tnega vrveža. Ponaša se s samostansko 
zeliščno lekarno in lončarskim ateljejem, 
v Otakarjevi peninski kleti zorijo penine 
konjiškega podjetja Zlati grič, pred samo-
stanom pa si popotnik lahko odpočije v 
Gostilni Gastuž (1467) - najstarejši še 
delujoči gostilni na Slovenskem.

4. dan – Šentjur 
Šentjur je rojstno mesto škofa Antona 
Martina Slomška, velikega duhovnika, 
narodnega buditelja, pisatelja in pesnika. 
Mnoge njegove pesmi so uglasbene in po-
narodele. V Ponikvi si ogledamo njegovo 
rojstno hišo ali obiščemo prireditev v 
njegov spomin. V Šentjurju obiščemo 
Ipavčevo hišo, dom znamenite glasbene 
družine Ipavcev.   

BrežiceŽužemberk Metlika

V VINU JE RESNICA 
Koper • Žužemberk • Metlika • 
Brežice

Kdor odkriva Slovenijo, odkrije tudi nje-
na vina! Prepletanje vplivov podnebja in 
tal Sloveniji omogoča veliko pestrost v 
ponudbi vin. Okušajte jih v zgodovinskih 
mestih in njihovi okolici. Kozarec vina 
se odlično poda k lokalnim kulinaričnim 
specialitetam.

1. dan – Koper
Obisk Kopra, nekdaj drugega 
najpomembnejšega mesta Beneške re-
publike, dopolnite z okušanjem žlahtne 
istrske kapljice. Vinakoper, ena od 
največjih vinskih kleti v Sloveniji, se 

ponaša tudi z enim od največjih sodov 
v Evropi. Z Vinske fontane v bližnjih 
Marezigah je lep pogled na Koper, ki 
obiskovalce navdušuje tudi s številnimi 
prireditvami. 

2. dan – Žužemberk in Metlika
Žužemberk ni znan le po mogočnem gra-
du, ki se dviga na pečini nad reko Krko 
ali po nekdanji Auerspergovi železarni 
na bližnjem Dvoru, temveč tudi po vinu 
Zweigelt iz avtohtone sorte grozdja. 
Doživetja srednjega veka na žužemberški 
način ponujajo poletni Trški dnevi.
V okolici Metlike že skoraj tisoč let domu-
je vinska trta. V mnogih vinskih kleteh la-
hko poskusite metliško črnino in modro 
frankinjo - vini, ki jima je posvečen pom-

ladni festival Vinska vigred v Metliki. 
K vinu domačini postrežejo belokran-
jsko pogačo, avtohtono belokranjsko jed, 
zaščiteno na evropskem nivoju.

3. dan – Brežice
Po ogledu starega mestnega jedra Brežic 
in gradu s slikovito Viteško dvorano 
si privoščite potep po levem in des-
nem bregu reke Save in odkrijte razliko 
med cvičkom in bizeljčanom – dvema 
značilnima vinoma tega območja. 
Doživite tudi vinsko degustacijo v 
repnicah – jamah iz kremenčevega pes-
ka, ki so jih včasih uporabljali za shran-
jevanje repe.

Koper
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#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija #zgodovinskamesta

VZEMI SI ČAS. 
Za najlepše sprehode po 
zgodovinskih mestih

Rezervirajte svoje NAJ doživetje!

Ko ulice zavzamejo čipkarice ali šuštarji, dvorišča eminentnih hiš pesniki in 
vinarji, mestne trge, grajske in druge sobane glasbeniki, gledališčniki, filmarji 
in drugi ustvarjalci vseh vrst, ceste tekači, kolesarji in manj običajni tekmovalci, 
so zgodovinska mesta Slovenije prizorišča živega dogajanja, v katerem se 
porajajo posodobljene in nove oblike jutrišnje tradicije. Prehitite čas. Poglejte v 
prihodnost mestnega življenja na festivalih in prireditvah.

#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija #zgodovinskamesta

VZEMI SI ČAS. 
Za mestna doživetja.  

Sprehodite se po vašem najljubšem 
mestu in odkrijte njegove zaklade!

Še tako kratek postanek v enem od zgodovinskih mest Slovenije ponudi obilico 
navdihujočih zgodb! Izbrani sprehodi vodijo po najpomembnejših mestnih 
posebnostih, vključujejo mestno kulinariko in ponujajo odcepe v zeleno okolico. 
Ko se podate na sprehod, se iz obiskovalca spremenite v raziskovalca pravega 
značaja mesta!
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SloveniaInfo | www.slovenia.info/twitter
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Sledite nam na družabnih omrežjih:

Združenje zgodovinskih mest Slovenije
Mestni trg 15, SI - 4220 Škofja Loka

t +386 4 51 32 433
e info@zgodovinska-mesta.si
www.zgodovinska-mesta.si

Slovenska turistična organizacija
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 85 50
f +386 (0)1 589 85 60
e info@slovenia.info
www.slovenia.info


