
 

TURISTIČNA PONUDBA V OBČINI SLOVENSKE KONJICE 2019 

       

    

                       

Cenik  turističnega vodenja za skupine (nad 10 oseb): 
(velja za skupine, ki imajo celodnevni izlet z vstopninami v 
spremstvu lokalnega turističnega vodnika) 
 

 3 € / osebo - skupina do 15 oseb 

 2 € / osebo - skupina od 16 do 30 oseb 

 1 € / osebo - skupina nad 31 oseb 
 

Cenik  turističnega vodenja za skupine (nad 10 oseb) po 
znamenitostih brez vstopnine (Mestno jedro – Stari in Mestni trg, 
Cerkev sv. Jurija, Stari grad): 
 

 35 € / uro - slovenščina 

 40 € / uro - tuji jezik (EN, DE, I)  

 15 € / uro - vsaka nadaljnja ura 

 Vodenja z animacijo (doživljajska vodenja) 

N O V O       Izposoja električnih koles na TIC Slovenske Konjice       N O V O    

  
CENIK UPORABE:  

 do 4 ure uporabe  (pon – sob): 7 € 

 1 dan uporabe (od 8. do 17. ure): 10 € 

 Vikend uporaba (petek – nedelja): 25 € 

Poleg dveh e-koles GIANT EXPLORE E+2 od oktobra 2018 v 
Slovenskih Konjicah deluje tudi izposojevalnica e-koles 

OVeNtura, v okviru katere si je mogoče izposoditi 6 električnih 
koles (3 znamke S-BIKES TREK in 3 znamke Electrom M350 – 

City Kelly's). Več preberite na TEJ povezavi.  

     0  

Kontakt:  

TIC – Turistično informacijski center 
Stari trg 27, 3210 Slovenske Konjice 
T: +386 (0)3 759 31 10 
M: +386 (0)51 444 141 
E: info@tickonjice.si  
I: http://tic.konjice.si  
I: www.destinacija-rogla.si   

Delovni čas poslovalnic:  

TIC Slovenske Konjice 
 april – oktober: od ponedeljka do petka, od 8. do 17. ure, sobota  

                 od 10. do 14. ure 

 november – marec: od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure 
 

TIC Žička kartuzija 
 april – oktober: od torka do nedelje, od 10. do 18. ure 

 junij – avgust: od torka do nedelje, od 10. do 20. ure 

 november: od torka do nedelje, od 10. do 16. ure  

 december – marec: sobote, nedelje in prazniki (razen 25.12. in  
1.1.), od 10. do 16. ure, za najavljene skupine odprto tudi med  
tednom. V primeru snega in izjemno nizkih temperatur si pridržujemo 
pravico do sprememb delovnega časa. 
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MESTNO JEDRO 
SLOVENSKIH KONJIC 
Stari in Mestni trg, 3210 Slovenske Konjice 
 
Cenik: 

 35 €  / uro – vodenje v slovenščini 

 40 €  / uro – vodenje v tujem jeziku (EN, 
DE, I)  

 15 €  / uro - vsaka nadaljnja ura vodenja 
 

Opis: pravo doživetje je sprehoditi se skozi jedro 
srednjeveškega mesta, si ogledati freske na 
trških hišah, spomenike mesta, prisluhniti 
žuborenju potočka Ribnica, ki Stari trg deli na 
točno dve enaki polovici in je neizmerno očarljiv, 
obiskati Cerkev sv. Jurija, ki se prvič omenja že 
leta 1146 v listini oglejskega patriarha Peregrina, 
spoznati legendo o Konjiškem zmaju in na lastni 
koži občutiti Minattijeve stihe »Nekoga moraš 
imeti rad«. Dobrodošli v Slovenske Konjice, v 
objem žlahtnih zgodb.  
 
Drugo: za voden ogled je potrebna predhodna 
najava v TIC Slovenske Konjice 

ANIMACIJSKI NASTOPI KUD 
GNEZDO SLOVENSKE KONJICE 
Stari trg in Žička kartuzija 
 

Cenik animacijskih nastopov: 

 1,50 € / osebo – DOJILJA LOTI (Loti pričaka 
obiskovalce na dogovorjeni lokaciji v 
mestnem jedru in pripoveduje legendo o 
zmaju in nastanku Konjic) 
 

 10 € / animatorja in potni stroški – 
KARTUZIJANI V ŽIČKI KARTUZIJI 

 

Drugo: za animacijo je potrebna predhodna 
najava v TIC Slovenske Konjice 
 

MESTNA GALERIJA RIEMER  
Stari trg 15,3210 Slovenske Konjice 
 
Cenik:  

 3 € / osebo 
 
Opis: zasebna zbirka umetnin. Na ogled je več 
kot sedemdeset slikarskih del svetovno znanih 
domačih in tujih avtorjev. Najstarejša slika 
izvira iz 15. stoletja, najdragocenejša pa je 
slika beneške šole Leonarda da Vincija. 
Galerijo krasijo dela slovenskih in svetovno 
priznanih umetnikov, na ogled pa je tudi nekaj 
prekrasnih kosov starinskega pohištva. 
 
Ogledi: individualni, vodeni 
 
Delovni čas: za ogled se oglasite v poslovalnici 
TIC, Stari trg 27 
 
Drugo: 
za voden ogled Mestne galerije Riemer je 
potrebna predhodna najava 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

MUZEJSKA ZBIRKA VOJAŠKIH 
PREDMETOV IZ AVSTRO-
OGRSKEGA OBDOBJA  
Stari trg 35, 3210 Slovenske Konjice 

 
Cenik:  

 prostovoljni prispevek 
 

Opis:  Muzejska zbirka militarij in eksponatov iz 
obdobja avstro-ogrske monarhije ter predmetov, 
povezanih s preteklostjo Slovenskih Konjic. 
Muzejska zbirka se nahaja v neposredni bližini 
Cerkve svetega Jurija, na Starem trgu 35. 
 
Ogledi: individualni, vodeni 
 
Delovni čas:  

 ponedeljek – petek ogled možen po 
predhodni najavi 

 sobota od 9. do 12. ure 
 

MUZEJ GASILSTVA          
DRAVINJSKE DOLINE 
Žička cesta 4, 3210 Slovenske Konjice 
 
Cenik:  

 prostovoljni prispevek 
 
Opis: v muzeju so predstavljeni zgodovinski 
predmeti in gradivo iz 19. in 20. stoletja delovanja 
gasilstva na slovenskem ter v ožjem okolju. Muzej 
postavlja na ogled deset stalnih zbirk – od 
gasilskih pokrival, delovnih in svečanih uniform, 
fotografij, pokalov, diplom, gasilske tehnike, 
državnih in društvenih značk, svetil in še mnogo 
drugih zanimivih gasilskih predmetov.  
 
Ogledi: individualni, vodeni 
 
Drugo:  ogled  je možen po predhodni najavi 
 

MUZEJ NOB IN ETNOLOŠKI 
MUZEJ, »PUSTOVA HIŠA« 
Tolsti vrh, 3210 Slovenske Konjice 
 
Cenik: prostovoljni prispevek 
 
Opis:  
v Ratejevi (po domače Pustovi) zidanici, katere 
zgodovina sega v prvo polovico prejšnjega 
stoletja, je danes urejana  etnološka zbirka 
starega orodja in pripomočkov za domačo in 
umetno obrt ter ogled zbirke NOB iz časa II. 
Svetovne vojne 
 
Ogledi: 
individualni, vodeni  
 
Drugo:  
za ogled »Pustove hiše« je potrebna 
predhodna najava 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

STARI GRAD KONJICE 
Konjiška gora, 3210 Slovenske Konjice 

 
Cenik:  

 Brezplačno 
 

Opis: grad je eden najstarejših gradov na 
Slovenskem. Njegovi prvi lastniki so bili sredi 12. 
Stoletja konjiški gospodje, leta 1597 pa so 
njegovi lastniki postali grofje Tattenbachi, ki so 
slabih 100 let zaznamovali zgodovino konjiškega 
gradu in okolice. Ko je leta 1828 lastnik gradu 
postal knez Windischgrätz, je bila stavba že v 
razvalinah. Danes se grad postopno obnavlja in 
postaja pomembna točka dogajanja na 
Konjiškem. 
 
Ogledi: individualni, vodeni 
 
Drugo: 
za strokovno voden ogled gradu Slovenske  
Konjice je potrebna predhodna najava v TIC  
Slovenske Konjice. Grad je priljubljena razgledna  
točka, ki ponuja nepozabne poglede na mesto  
Slovenske Konjice, škalske griče, Konjiško goro,  
Boč in Pohorje. Obnovljen stolp ni odprt za javnost. 
Hoja po razvalinah gradu je na lastno odgovornost 

VINSKA KLET ZLATI GRIČ 
Škalce 80, 3210 Slovenske Konjice  
 
Cenik:  

 5 €/osebo – Voden ogled  kleti s penino  
dobrodošlice (skupina nad 20 oseb) 

 7 € / osebo – Voden ogled vinske kleti,  
pokušnja 3 vzorcev vin, sir, kruh (skupina nad  
20 oseb) 

 10 € / osebo – Voden ogled vinske kleti,  
pokušnja 5 vzorcev vin, sir, kruh (skupine 
nad 20 oseb) 

 12 € / osebo -  Voden ogled vinske kleti, 
pokušnja 5 vzorcev vin, sir, kruh (skupine od 
11 do 20 oseb) 

 15 €/osebo – Voden ogled vinske kleti,  
pokušnja 5 vzorcev  vin, sir, kruh 
(posamezniki  do 10 oseb) 
 

Ogledi: turistično vodeni z vinskimi kustosi 
 

Delovni čas: 
NOV - FEB: pon – pet, od 9. do 16. ure, sobota od 
9. do 14. ure 
nedelja in prazniki zaprto, ampak je po predhodni 
najavi možen tudi ogled za skupine nad 50 oseb 
MAR – OKT  čas: pon – pet od 9. do 17. ure 
sobota od 9. do 14. ure 

Drugo:  
ponudba Vinogradniške malice in Škalskega  
narezka; možnost najema prostorov za izvedbo  
strokovnih predavanj 

GOLF IGRIŠČE IN VADIŠČE 
ZLATI GRIČ 
Škalce 91, 3210 Slovenske Konjice (igrišče) 
Dobrava 6, 3210 Slovenske Konjice (vadišče) 
 
Cenik:  

 letne karte – po ceniku Golf kluba Zlati 
grič 

 Igralna karta 9 lukenj: 
o odrasli: 20 € (pon-pet), 25 € (sob., 

ned., prazniki) 
o otroci in študentje: 12 € (pon-pet), 

20 € (sob., ned., prazniki) 

 Igralna karta 18 lukenj: 
o odrasli: 28 € (pon-pet), 35 € (sob., 

ned., prazniki) 
o otroci in študentje: 16 € (pon-pet), 

25 € (sob., ned., prazniki) 
 

Opis:  
golf igrišče z razgibanim terenom leži v 
idiličnem okolju slikovitih škalskih vinogradov, 
ima 9 igralnih polj, katerih skupna dolžina je 
2.448 m in ima par 36. Na Dobravi pri 
Slovenskih Konjicah se nahaja veliko golf 
vadišče  ter indoor center. Ponujajo učne ure 
golfa,  tečaje za otroke, mladino in odrasle ter 
individualne učne ure.  
 
Delovni čas: odprto od marca do novembra 
Drugo: turnirji, golfska liga, match play, 
medklubska srečanja in izleti 

   

ČEBELARSTVO ŽVIKART 
Mizarska ulica 21, 3210 Slovenske Konjice 

 
Cenik:  

 2 € / osebo 
 
Opis:  
ogled  in  predstavitev čebelarstva, pokušnja 
različnih vrst medu, kremnih namazov, žganja z 
medom in medenjakov 
 
Ogledi: vodeni 
 
Drugo:  
za ogled Čebelarstva Žvikart je potrebna 
predhodna najava 

MINI ZOO LAND SLOVENSKE 
KONJICE 
Ob potoku 4, 3210 Slovenske Konjice  
Cenik:  

 6 € / osebo – odrasli 

 5 € /osebo – dijaki, študenti, seniorji, 
skupina nad 10  odraslih oseb 

 4 € / osebo – otroci od 3. do 15. let 

 3 € / osebo – otroci v skupini 

 2 € / osebo –  osebe s posebnimi potrebami 
skupina 10 ali več otrok 

 30 € - vodenje  skupina do 50 oseb 
Opis:  
mini živalski vrt s tematskimi prizorišči, igrala za 
otroke, jahanje ponija, adrenalinski spust po 
jeklenici 
Ogledi: individualni, vodeni 
 
Delovni čas: 
Vsak dan  od 9. do 18. ure (med počitnicami do 19. 
ure 

RANČ DRAVINJA 
Breg pri Konjicah 3, 3210 Slovenske Konjice 
 
Cenik:  

 5,50 € / osebo 

 7,50 € / osebo z vožnjo s kočijo 
 
Opis:  
sprejem gostitelja v kavbojskih oblačilih, ogled 
ranča, ogled mini živalskega vrta z domačimi 
živalmi in ogled konjev, obisk kmečkega vrta, 
spoznavanje in okušanje zelišč, malica in 
domači sok ali čaj 
 
Ogledi: vodeni, trajanje ogleda cca 1,5 ure 
Drugo: možnost nakupa domačih izdelkov 
(zelenjave, sadja, zelišč, mesnin, pijač, likerjev 
idr.), organizacija kosil,  piknikov, poslovna 
srečanja 
Delovni čas: za ogled Ranča Dravinja je potrebna  
predhodna najava 

   

  

http://www.zlati-gric.si/


 

  ŽIČKA KARTUZIJA  
   Špitalič 9, 3215 Loče  

 
Cenik:  

 6 € / osebo – odrasli (4,5 € za imetnike SPAR PLUS kartice) 

 4,50 € / osebo - za skupine nad 30 oseb, študente in 
upokojence (3,375 € za imetnike SPAR PLUS kartice) 

 3 € / osebo – otroci od 6. do 14. leta (2,25 € za imetnike 

SPAR PLUS kartice; do 6. leta GRATIS) 

 50 % popust na redne cene vstopnic – občani Občine 
Slovenske Konjice 

 12 € / osebo – AR Žička kartuzija (pametna očala) 

 9 € - šolske skupine Center Noordung + Žička kartuzija 

 12,50 € - skupna vstopnica za ogled Žičke kartuzije in 
Centra Noordung (veljavnost 14 dni od datuma nakupa) 

 11 € - skupine nad 15 oseb Center Noordung + Žička 
kartuzija 

 18 € / osebo - Skupni paket (cena velja za skupine nad 20 
oseb, v primeru manjšega števila je doplačilo 30%)  - 
voden ogled Žičke kartuzije,  voden ogled  Otakarjeve  
peninske kleti s pokušnjo (2 vzorca penine, sir in  kruh), 
malica v Gostilni  Gastuž (jedi na žlico s sladico) 

 20 € / osebo – skupni paket (cena velja za skupine nad 20 
oseb, v primeru manjšega števila je doplačilo 30%)  
voden ogled Žičke kartuzije,  voden ogled Otakarjeve  
peninske kleti s pokušnjo (2 vzorca penine, sir in  kruh), 
kosilo v Gostilni  Gastuž (juha, glavna jed in sladica) 

 Doplačila za vodenja: 15 € / skupino –  vodenje za  
skupine pod 15 oseb | 40 € / skupino – vodenje v  
tujem jeziku | 30 € / skupino – voden nočni ogled z  
baklami (skupine nad 10 oseb) 

 

  Ogledi: individualni ogledi vključujejo izposojo avdiovodnikov, ki 
so na voljo v petih jezikih; vodeni (za skupine nad 15 oseb)  

  Drugo: Prizorišče za civilne poroke, koncerti v okviru Poletnih 
glasbenih večerov, Duhovni tabori, priložnostne razstave, itd. 

  Delovni čas: 
  ponedeljek: zaprto, tor – ned, prazniki od 10. do 18. ure (april, 

maj, september, oktober); od 10. do 20. ure (junij, avgust); od 
10. do 16. ure (november); od sob do ned od 10. do 16. ure 
(december – februar); od petka do nedelje 10. do 16. ure  

   (marec) 

GOSTILNA GASTUŽ (pri Žički 
kartuziji) -  550 let (1467 – 2017) 
Špitalič 9, 3215 Loče  
 
Cenik:  

 18 € / osebo - Skupni paket (cena velja za 
skupine nad 20 oseb, v primeru manjšega števila 
je doplačilo 30%)  - voden ogled Žičke kartuzije,  
voden ogled Otakarjeve  peninske kleti s 
pokušnjo (2 vzorca penine, sir in  kruh), malica v 
Gostilni  Gastuž (jedi na žlico s sladico) 

 20 € / osebo – skupni paket (cena velja za 
skupine nad 20 oseb, v primeru manjšega števila 
je doplačilo 30%)  voden ogled Žičke kartuzije,  
voden ogled Otakarjeve  peninske kleti s 
pokušnjo (2 vzorca penine, sir in  kruh), kosilo v 
Gostilni  Gastuž (juha, glavna jed in sladica) 

 6,80 € /  osebo - jedi na žlico s sladico  

 od 9,80 € do 14,90 € / osebo ponudba kosil  

 4,30 € kosilo šolski meni za OŠ in SŠ 

 5,10 € zdravo kosilo 
 

 
Delovni čas: 
Ponedeljek: zaprto 
Od 1. 3. do 31. 3. - petek,  sobota, nedelja  od 
 10. - 16. ure 
Od 1. 4. do 31. 5. -  torek – nedelja: od 10. do 18. ure 
Od 1. 6. do 31. 8. - torek – nedelja: od 10. do 20. ure 
Od 1. 9. do 31. 10. -  torek – nedelja: od 10. do 18. ure 
Od 1. 11. – 30. 11. – torek – nedelja:  od 10. – 16. ure 
 
December, januar, februar zaprto. 
Drugo: malice, kosila, a la carte jedi, velika izbira 
tradicionalnih jedi – imetnik znaka Gostilna Slovenija, 
poroke v najstarejši gostilni na Slovenskem 

OTAKARJEVA PENINSKA  
KLET V ŽIČKI KARTUZIJI 
Špitalič 9, 3215 Loče pri Poljčanah 
    
Cenik:   

 4,10 € / osebo – pokušnja penina bela 

 4,10 € / osebo – pokušnja penina rose 

 6,30 € / osebo – pokušnja penina vintage 

 18 € / osebo –  pokušnja 3 vzorcev penin in 
kosilo (predjed, glavna jed, solata in sladica) 

 18 € / osebo - Skupni paket (cena velja za 
skupine nad 20 oseb, v primeru manjšega 
števila je doplačilo 30%)  - voden ogled Žičke 
kartuzije,  voden ogled Otakarjeve  peninske 
kleti s pokušnjo (2 vzorca penine, sir in  
kruh), malica v Gostilni  Gastuž (jedi na žlico 
s sladico) 

 20 € / osebo – skupni paket (cena velja za 
skupine nad 20 oseb, v primeru manjšega 
števila je doplačilo 30%)  voden ogled Žičke 
kartuzije,  voden ogled Otakarjeve  peninske 
kleti s pokušnjo (2 vzorca penine, sir in  
kruh), kosilo v Gostilni  Gastuž (juha, glavna 
jed in sladica) 

Delovni čas:  
Ponedeljek: zaprto 
Od 1. 3. do 31. 3. - petek,  sobota, nedelja  od 10. 
- 16. ure 
Od 1. 4. do 31. 5. -  torek – nedelja: od 10. do 18. 
ure 
Od 1. 6. do 31. 8.- torek – nedelja: od 10. do 20. 
ure 
Od 1. 9. do 31. 10. -  torek – nedelja: od 10. do 18. 
ure 
Od 1. 11. – 30. 11. – torek – nedelja:  od 10. – 16. 
ure 
December, januar, februar zaprto. 
Drugo:  
nakup vin podjetja Zlati grič 

      

  ZELIŠČNA LEKARNA »VIVA 
SANA« V ŽIČKI KARTUZIJI  

   Špitalič 9, 3215 Loče pri Poljčanah 
Cenik:  

 3 € / osebo – pokušnja 5 vrst  
         zeliščnih napitkov 

 4,95 € / osebo – pokušnja 3 vrst domačega kruha, 4 
vrste zeliščnih namazov in kruha, 5 vrst zeliščnih 
napitkov 

 6 €/ osebo – zeliščna delavnica (otroci, dijaki), 4 
vrste zeliščnih namazov  (ekološke in vegetarijanske 
surovine), domači kruh, eden namaz izdelajo sami, 
2 vrsti čajev iz domačih surovin, domači ekološki 
jabolčni sok(cene veljajo za minimalno 20 oseb) 

Opis: 

Na degustacijah predstavimo  naše izdelke iz ponudbe 

»ZELIŠČA IZ ŽIČKE KARTUZIJE« in »EKOLOŠKE KMETIJE 

MEGLIČ«. To so zeliščna in sadna žganja in zeliščni namazi,  

ti imajo specifične okuse, pa so pripravljeni iz ekoloških 

surovin in so tudi vegetarijanski. Prodaja in predstavitev 

izdelkov iz naše ponudbe, z možnostjo pokušine.  

Razstava »ORA ET LABORA« slikovni prikaz molitve in dela 

kartuzijanov. 

   Delovni čas: Ponedeljek: zaprto,  torek– petek: ogled je 
možen po predhodni najavi, sobota, nedelja, prazniki od 
11. do 18. ure 

LONČARSKO – SLIKARSKI 
ATELJE V ŽIČKI KARTUZIJI  
Špitalič 9, 3215 Loče pri Poljčanah 
 
Cenik:  

 1 € / osebo 
 
Opis: 
praktični prikaz oblikovanja različnih izdelkov iz 
gline bo predstavil profesor in diplomirani etnolog 
Rok Komel 
 
Delovni čas:  
ponedeljek: zaprto, torek –  petek: ogled je možen 
po predhodni najavi 
sobota, nedelja, prazniki od 10. – 18. ure 
 
Drugo:  
za strokovno voden ogled je potrebna predhodna 
najava 
 

 

DVOREC TREBNIK 
Grajska ulica 4, Slovenske Konjice 

Cenik:  

 4,00 €/osebo 
Opis:  
Program zajema zgodovino dvorca Trebnik, ogled 
spodnjih prostorov, predstavitev dejavnosti in 
zelišč, okolice in čutenje energijskih točk. Med 
programom se gostom ponudi domač zeliščni čaj. 
Program traja cca 30 minut. 

 9,50 €/osebi 
Opis: Delavnica zajema vse zgoraj našteto plus 
izdelovanje različnih izdelkov (zeliščni mošnjički, 
mazila, kopalne soli…), ki ga vsak obiskovalec 
potem odnese domov. Kateri izdelek bo vključen 
se predhodno dogovorimo.Program traja cca 60 – 
90 minut. 

 12,50€/osebo 
Možnost je tudi kulinarična delavnica. Poleg vsega 
naštetega iz pol urnega programa se v tem 
primeru še predhodno spoznamo z različnimi 
zelišči z našega vrtička. Seznanjeni boste z 
uporabo, zdravilnost, postopki sušenja…Za tem 
sledi priprava različnih zeliščnih namazov in 
degustiranje le teh na svežem domačem kruhu. V 
tem programu ponudba zajema tudi degustiranje 
domačih zeliščnih likerjev. Program traja 70 – 100 
min. 
Delovni čas:  
Ponedeljek – petek: od 13. – 17. ure 
Za skupine – predhodna najava 

 

 



 

DOMAČIJA KALŠEK  - 
PODKRAJŠEK: PLETARSTVO, 

ŽGANJEKUHA IN VINOGRADNIŠTVO 
Žiče 62 a, 3215 Loče  
 
Cenik:  

 3,80 € / osebo -  ogled in  predstavitev 
pletarstva, kozarec vina ali šilček žganja 

 4,80 €  / osebo - ogled in  predstavitev 
pletarstva, kozarec vina in ocvirkovka 

 8 €  / osebo - ogled in  predstavitev 
pletarstva, pokušnja 4 vrst vina ali 5 vrst 
žganja in ocvirkovka 

 10 € / osebo – ročnodelska delavnica  
(2 do 8 oseb) 

 
Ogledi: vodeni 
Drugo:  
za ogled domačije je potrebna predhodna najava, 
za delavnico 1 dan vnaprej 

ZELIŠČNI VRT MAJNIKA 
Žiče 66 a, 3215 Loče 
 
Cenik:  

 3 € / osebo – skupina nad 15 oseb 

 4 € / osebo – skupina od 5 do 14 oseb 

 otroci do 10. leta starosti brezplačno 
 
Opis:  
ogled zeliščnega vrta z več kot 100 vrstami zelišč 
in pokušnja zeliščnega čaja, tematske delavnice 
 
Ogledi: vodeni  
 
Drugo:  
za ogled zeliščnega vrta in rezervacijo tematskih  
delavnic  je potrebna predhodna najava 

MUZEJ NA MLAČAH   

Mlače 26 a, 3215 Loče  

             
Cenik:    

 2 € / osebo – ogled  muzeja                                                                                         
                          
     
Opis:   
v prijetni vasici Mlače, le streljaj oddaljeni od 
Slovenskih Konjic, se nahaja Hiša dediščine, v 
kateri hranijo bogato etnološko zbirko 
predmetov, ki nas spominja na življenje naših 
prednikov  

 
 

Ogledi:   individualni, vodeni         
 
   
Drugo:  
za ogled Hiše dediščine na Mlačah je 
potrebna predhodna najava                              

   

CERKEV SVETE DRUŽINE V 
TEPANJU 
Tepanje, 3210 Slovenske Konjice 
 
Cenik: prostovoljni prispevek 
 
Opis:  
sprejem in dobrodošlica ter ogled cerkve, 
predstavitev kraja in znamenitosti, druženje z 
domačini in Ljudskimi pevci iz Tepanja ter prigrizek 
 
Ogledi: 
individualni, vodeni  
 
Drugo:  
za ogled je potrebna predhodna najava  

LOKALNA CPU TRGOVINICA – 
CPU SLOVENSKE KONJICE 
Prežigal 9 (CERO), 3210 Slovenske Konjice 
 
Cenik:  

 prostovoljni prispevek 

 za manj kot 10 € se oblečene in 
obujete z izdelki mode prihodnosti brez 
negativnega vpliva na zdravje 

 0,5 do 5 € - nakup nostalgičnih in 
lokalnih izdelkov 

Opis:  
Prostor, kjer se srečate s preteklostjo, sedanjostjo in 

prihodnostjo ter doživite preobrazbo v razmišljanju o 

omejenosti virov in varovanju okolja. Spoznate, da brez 

čiste vode, zraka in okolja ne moremo kakovostno 

živeti in da nam vse drugo ne prinaša sreče, če nismo 

zdravi in zadovoljni. Trajnostno razmišljanje in način 

življenja, kjer je manj več, vas bo osrečil in pripeljal do 

spoznanja, koliko lahko privarčujete in živite z dobrim 

občutkom, ker varujete okolje in omogočate zelena 

delovna mesta.  

Ogledi: individualni, vodeni  

Delovni čas:  ponedeljek – petek od 7.00 do 15.00, ob 

sobotah po dogovoru od 8 – 12 ure 

Drugo: za strokovno voden ogled Centra ponovne 

uporabe je priporočljiva predhodna najava 

EKOLOŠKA KMETIJA MEGLIČ 
Dopolnilna dejavnost na kmetiji Iršič Drago 
Bezina 6 c, 3210 Slovenske Konjice 
 
Cenik:  

 4  € / osebo – pokušnja napitkov 

 5,50 € / osebo – pokušnja napitkov in 
hruškove penine 

 6,50  € / osebo – pokušnja napitkov in 
zeliščnih namazov  

 8 € / osebo – pokušnja napitkov in 
Pohorski lonec 

 10 € / osebo – pokušnja napitkov, 
namazov in Pohorski lonec 

 13 € / osebo – na ekološki kmetiji 
Meglič (pokušina domačega žganja-
dobrodošlica, sledi ogled kmetije, nato 
pohorski lonec postrežen v krušni 
posodi in domače ekološko sadno vino 
in sok. V Žički kartuziji voden ogled 
kartuzije, degustacija zeliščnih 
napitkov. (Vstopnina za ŽK zajeta v 
ceni).Cene veljajo za skupine 
minimalno 20 oseb 

Opis: 
Skupinam nudimo poleg degustacij še ogled 
ekološke kmetije s 200 let staro Prevžitkarsko hišo 
s starim lesenim hlevom in slikovitim pogledom na 
vitanjsko in zreško Pohorje. Degustacijo izvedemo 
na starem lesenem, za ta namen prirejenem 
seniku. (Možnost nakupa naših ekoloških izdelkov) 
 
Delovni čas: 
za obisk ekološke kmetije Meglič v Vitanju je 
potrebna predhodna najava 

   
 

 



 

MALA KMETIJA  
Škalce 42, 3210  Slovenske Konjice 

Cenik: 

 3 € / osebo – ogled trgovine in pokušnja 

(3 vrste marmelad in 2 vrsti zeliščnega in 

sadnega sirupa) 

 4 € / osebo - ogled trgovine, pokušnja in 

pogostitev (pokušnja 3 vrst marmelad,  

domač zeliščni čaj, rogljič z marelično 

marmelado ali potička s poljubnim 

nadevom) 

 

Ogledi: vodeni 

 

Delovni čas: od srede do nedelje, od 10. do 17. ure  

 

Drugo: 

Cene ogledov in pokušnje veljajo za skupine z 

najmanj 5 oseb in vključujejo DDV. Sprejmejo lahko 

skupine do največ 15 oseb. Za vodene oglede je 

potrebna predhodna najava. 

 

CENTER NOORDUNG, VITANJE 
Na vasi 18, 3205 Vitanje 
Cenik:  
VODEN OGLED (50 min)  

 10 €/osebo *za otroke do 4 leta v spremstvu 
staršev GRATIS 

 6 €/osebo – otroci od 5 do 15 let 

 8 €/osebo – dijaki, študentje, upokojenci 

 8 €/osebo – skupine nad 15 oseb  
*brezplačno za organizatorja oz. vodnika 

 28 €/družinska vstop. (2 odrasla + 2 otroka) 
* vsak naslednji otrok 5 € 

Ob nakupu skupne vstopnice z Žičko kartuzijo 
lahko prihranite (glej cenik pri Žički kartuziji) 
SAMOSTOJNI OGLED (30-50 min) 

 7 €/osebo  - odrasli 

 5 €/osebo – otroci od 5 do15 let 

 20€/družinska vstopnica (2 odrasla + 2 
otroka) *vsak naslednji otrok 4 € 

 6 €/osebi – dijaki, študentje,upokojenci 
ELECTRA VR, simulator letenja 

 10€/osebo 
VR NOORDUNG,virtualno osončje in bivalno kolo 

 5/osebo 
PROJEKCIJA NOORDUNG/10 min 

 2 €/ ob samostojnem ogledu 
*gratis ob vodenem ogledu 

Ogledi: vodeni in individualni  
Delovni čas:  
Ponedeljek in torek: od 9. do 16. ure (samostojni 
ogledi za posameznike); sreda in četrtek: 9. do 16. ure 
(voden ogled ob 11. uri), petek: 9. do 16. ure (vodeni 
ogledi ob 10., 12., 14. uri) in sobota: od 10. do 17. ure 
(vodeni ogledi ob: 10., 12., in 14. uri); nedelja: od 10. 
do 16. ure (voden ogled ob 10., 12., in 14. uri) 
Za večje skupine nad 15 oseb priporočljiva  najava, prav 
tako za voden ogled v angleškem jeziku/nemškem 
jeziku. 
Drugo: delavnice za otroke, odmevni dogodki in 
koncerti, razstave povezane z vesoljem 

RIBNIKI STRANICE 
Bukovlje 53, 3206 Stranice 

Cenik: 

 7,8 € / kg ulovljenih ali svežih 

postrvi 

 26-28€ / kg pečenih postrvi 

 Za najavljene skupine možnost 

kosil 

Opis: 

Ribogojnica in okrepčevalnica Vam ob 

vznožju Konjiške gore ponuja možnosti 

družinskega ribolova, nakupa svežih postrvi 

ali uživanja ob žuborenju potoka in hrustljavo 

pečenih postrvih.  

Ogledi: 

Individualni ogled ribogojnice in izvira vode 

ter sprehodi po okoliških poteh. Za skupine 

nad 15 oseb tudi vodeni ogledi. 

Delovni čas:  Ponedeljek: zaprto, torek - 

nedelja: od 8. do 22. ure 

 
 

   
ŠPORTNI TEAMBUILDING S PIKNIKOM 
Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, 3210 Slovenske Konjice 
 

Cenik:  
*informativni izračun: turnir v odbojki na mivki s piknikom za 40 oseb – 
15€ na osebo / **Program športnega teambuildinga prilagodimo vašim 
finančnim zmožnostim in velikosti skupine  
 

Opis: 
Za skupine/podjetja organiziramo teambuilding dogodke, ki imajo tako 
tekmovalno, kot tudi povezovalno noto znotraj skupine/podjetja. Naši 
animatorji poskrbijo za nepozaben dogodek, o katerem bodo udeleženi 
radi povedali naprej.  
V naši ponudbi lahko izberete zase najbolj primerno kombinacijo: 
A. Športni teambuilding (izvedba turnirja z moderatorjem, 
sodnikom, dj-em, ozvočenjem in razsvetljavo): odbojka (na mivki, v 
dvorani), badminton (v dvorani), košarka (v dvorani), tenis, nogomet (v 
dvorani, na asfaltu, na umetni travi, na pravi travi), plezanje, pohod po 
Konjiški gori 
B. Fotograf 
C. Pokali 
D. Piknik v gostinskem lokalu v neposredni bližini  
Drugo: Trajanje programa je odvisno od izbranega športa ter velikosti 
skupine. 

           
 

             
 

Cene veljajo od 1. 1. 2019. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in programov. 
 
 



 
TRADICIONALNE IN DRUGE VEČJE PRIREDITVE V OBČINI SLOVENSKE KONJICE V LETU 2019 

 
31. 1. – 2. 2. - 11. MEDNARODNI FESTIVAL PODVODNEGA FILMA IN FOTOGRAFIJE: 11. SPREHODI POD MORJEM 

7. 2. - SVEČANA AKADEMIJA 
14. 2. - VALENTINOV KONCERT: NEISHA 

5. 3. - PUSTNI TOREK 
6. 4.  ali 13. 4. - ČAS JE ZDAJ 
18. 4. - VELIKONOČNI SEJEM 

18. 4. – ZAPOJMO POMLADI – OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 
23. 4. - SVETOVNI DAN KNJIGE IN AVTORSKIH PRAVIC 

 27. 4. - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 
1. 5.  - PRVOMAJSKA BUDNICA GODBE NA PIHALA SLOVENSKE KONJICE  

5. 5. - 22. TRADICIONALNO JURJEVANJE – Prireditev v mestnem jedru bo okusno dopolnil 3. Jurijev festival kulinarike in domačih 
obrti. 

18. 5. - MEDNARODNI MUZEJSKI DAN: DAN ODPRTIH VRAT V ŽIČKI KARTUZIJI 
24. 5. – OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 

12. – 30. 6. - KONJIŠKI DNEVI 
18. 6. - ŽIV ŽAV 

21. 6. - 22-LETKA RADIA ROGLA 
23. 6. - VRTEC POJE IN PLEŠE 

23. 6. – VIII. TRADICIONALNO SREČANJE ZELIŠČARJEV SLOVENIJE S KONCERTOM SHIRLIE RODEN 
25. 6. - TRADICIONALNI POHOD DRUŽIN NA STOLPNIK 

 
 

 

POLETJE 2019 
POLETNI GLASBENI VEČERI V ŽIČKI KARTUZIJI 

 14. 6. ob 20.30  – NINA STRNAD TRIO 

 5. 7. ob 20.30 – SIDDHARTA (AKUSTIČNI KONCERT) 

 19. 7. ob 20.30 – KLAPA CAMBI 

 9. 8. ob 20.30 – KATALENA 
POLETJE 2019 - POLETNICE NA STAREM TRGU 

 13. 7. ob 21. uri – ZBIJAZZ BAND 

 27. 7. ob 21. uri – THE POWER FÜR DEN BAUER 

 10. 8. ob 20. uri – JULIJA LUBEJ & CO 

 24. 8. ob 20. uri – JEANNETTE 
 

28. 7. - 47. KMEČKI PRAZNIK V LOČAH 
9. 8. - DAN GASILCA V OBČINI SLOVENSKE KONJICE 

7. 9. - NAZNANITEV TRGATVE 
27. 9. - SVETOVNI DAN TURIZMA: DAN ODPRTIH VRAT V ŽIČKI KARTUZIJI 

29. 9. - 7. KONJIŠKI MARATON: maraton z dušo 
4. 10. - 15. FESTIVAL LEPOPISJA 

9. 11. - MARTINOVANJE 
18. – 22. 11. - TEDEN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC 

3. 12. - FRANČIŠKOV SEJEM 
5. 12. – 31. 12. - SREČNO POT … V NOVO LETO! 

21. in 22. 12. - 29. BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GODBE NA PIHALA SLOVENSKE KONJICE 
26. 12. - ZIMSKI VZPON NA STOLPNIK 

31. 12. - SILVESTROVANJE 

 

 Dobrodošli v Slovenske Konjice, v objem žlahtnih zgodb 

 


