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POVZETEK 

 

V raziskovalni nalogi sva uporabili različne metode proučevanja. Najprej sva iskali literaturo 

na medmrežju, vendar nisva imeli sreče, zato sva morali do podatkov priti drugače.  

 

Gospod Francu Vahter, predsednik planinskega društva Slovenske Konjice, nama je 

posredoval najzanesljivejše in zelo zanimive informacije. Predlagal nama je nekaj  knjig. 

 

Občani Slovenskih Konjic in Zreč dobro poznajo kulturnozgodovinske znamenitosti in poti. 

Pogosto se odpravijo na posamezne oglede. Med njimi je največ upokojencev, dijakov in 

študentov, ki se na oglede pogosto odpravijo v okviru šole. Večina jih meni, da je cena 

ogledov, vstopnin neugodna, vendar se na ogled odpravijo zaradi zanimivosti in radovednosti. 

Na koncu cena na odločitev za izlet nima vpliva.  

 

Ugotovili sva, da je med tistimi, ki se odpravijo na ogled približno enako število mlajših in 

starejših ljudi. Urejenost je, po mnenju anketiranih, dobra, saj so poti označene z markacijami 

in tablami. Med najbolj zanimivimi znamenitostmi je Žička kartuzija. 
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1 UVOD 

 

Za to temo raziskovalne naloge sva se odločili, ker prihajava iz Slovenskih Konjic in Zreč, 

kjer je veliko kulturnozgodovinskih znamenitosti in poti, pa tudi zato, ker nekaj znamenitosti 

že poznava, ostale pa sva želeli natančneje raziskati. Meniva tudi, da je turizem aktualna 

tema, in da se ljudje vse pogosteje srečujejo z njim. 

 

Uporabili sva metodo zbiranja podatkov in metodo spraševanja z uporabo anketnega 

vprašalnika. 

 

Pri vseh zajetih vidikih raziskav naju je zanimala vloga posameznih statusnih skupin. 

• Ali se pohodov in ogledov udeležuje več mlajših (otroci oziroma dijaki, študenti) 

ali starejših oseb (nezaposleni, zaposleni, upokojenci)? 

• Ali cena vpliva na udeležbo ogledov? 

• Ali se anketirancem zdijo turistične znamenitosti in poti urejene? 

 

Pri delu sva si pomagali z literaturo, ki sva jo poiskali v knjižnici Slovenske Konjice in Zreče. 

Ker nama knjige niso zadostovale, sva obiskali Turistično-informacijski center v Slovenskih 

Konjicah, kjer sva dobili natančnejše in najrazličnejše podatke. Nekaj informacij pa sva 

pridobili na medmrežju.  

 

S pomočjo gradiva sva skušali ugotoviti razvoj in pomen znamenitosti, z anketo pa 

poznavanje pohodnih poti, pogostost ogledov in vključevanje posameznikov v kulturne 

organizacije in društva. 

 

Zastavili sva si naslednje raziskovalne hipoteze: 

 

• Hipoteza 1: V občinah je veliko ljudi, ki se odpravljajo na oglede posameznih 

znamenitosti. 

• Hipoteza 2: Cene ogledov zahtevajo veliko finančnih stroškov. 

• Hipoteza 3: Veliko ljudi je članov kulturnih organizacij oziroma društev. 

• Hipoteza 4: Med obiskovalci znamenitosti je večina starejših ljudi. 
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2 ŽIČKA KARTUZIJA 
 

2. 1 Legenda o ustanovitvi Žičke kartuzije 

 

Samostan je ustanovil I. štajerski mejni grof Otokar III. Ob lovu na Konjiški gori naj bi se 

oddaljili od lovcev in nenadoma zagledal košuto izredne beline. Pri zasledovanju živali je grof 

prišel na zemljišče, kjer je kasneje nastala kartuzija. Ko je žival izginila, je Otokar stopil s 

konja in se zaklenil pod bližnje drevo, da bi tam malo zaspal. V dremežu je zagledal prikazen 

– moža, ki se je svetil bolj od sonca in bil oblečen v kameljo kožo. Tujec se je predstavil z 

imenom Janez Krstnik in grofu naročil, naj na tem kraju pozida samostan. Janez Krstnik mu je 

predlagal, naj naseli kartuzijane, ki so s sv. Brunom že ustanovili kartuzijo v Alpah. Otokar je 

svetniku zagotovil, da bo naročilo izpolnil, apostol pa je tedaj izginil. Med tem se je približalo 

grofovo spremstvo s psi, ki so podili zajca. Žival se je zatekla v plemičevo naročje, kakor da 

je v njem iskala zavetje. Vpitje lovcev in zajca sta Otokarja prebudila iz sna in vzkliknil je: 

»Zajec, glej zajca!« Zato je Otokar ta kraj poimenoval Zajec. 

 

 

Slika 1: Žička kartuzija 

 

Ne ve se, kdo in kdaj si je izmislil legendo o ustanovitvi samostana ter povezavo imena kraja 

Žiče z zajcem. Vsekakor pa so kartuzijani v 17. stol. zapisali dve legendi o ustanovitvi 

njihove naselbine. 

 

Natančnega datuma ustanovitve kartuzije ne poznamo, najverjetneje pa je nastala v letih 1155 

do 1165, ko je bila spisana njena ustanovna listina. 

 

Dolina Svetega Janeza leži ob vznožju južnega pobočja Konjiške gore, na vzhodu pa se 

začenja tam, kjer se hriba Golo rebro in Slom razkleneta. Cesta iz smeri Žič nas pelje mimo 
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zaselkov Kraberk, Škedenj in Tolsti vrh. Ob vijuganju, prepletenim s potokom Žičnica, 

najprej pripelje do območja nekdanjega spodnjega samostana, ki je kasneje dobilo ime po 

tamkajšnjem Hospitalu do Špitaliča. 

 

Na sredini te doline stoji, kot edini ostanek kartuzijanskih časov, znamenita, poznoromanska 

cerkvica Marijinega obiskanja, ki jo na vzhodu krasi edinstveni romanski portal, ki je med 

najstarejšimi ohranjenimi na Slovenskem. V bližini stoji stavba župnišča, v katerem je zbrana 

dragocena zbirka knjig in manjših rekvizitov iz časov Žičke kartuzije. 

 

Žička kartuzija je zaradi svojega preko šesto letnega obstoja doživela veliko vzponov in 

padcev, preživela mnogo vladarjev in s tem tudi obdobij, od romantike, gotike, preko 

renesanse do baroka, kar se je  poznalo tudi v njenem življenju in pri njenih obnovah. 

 

2. 2 Ustanovitev Žičke kartuzije 

 

Natančnega datuma ustanovitve Žičke kartuzije ne 

poznamo, vsekakor pa je nastala v letih 1155 do 

1165, ko je bila spisana njena ustanovna listina. 

Zgodovinarji si niso enotni glede letnice začetka 

samostana ob Žičnici, vsi pa priznavajo Otokarja 

III. Traungavca, štajerskega mejnega grofa in 

njegovega sina Otokarja IV., prvega štajerskega 

vojvodo, za ustanovitelja Žičke kartuzije. 

        Slika 2: Letalski posnetek Žičke kartuzije 

 

Za postavitev Žičkega samostana se je Otokar III. gotovo odločil zaradi novih pokrajinskih 

pridobitev. Ko je nemški kralj Konrad III. zbiral plemstvo za križarski pohod, se je le-tega 

udeležil Otokarjev stric, grof Bernard Spanheim, a je tam umrl. Po njegovi smrti so 

Traungavci podedovali obsežna posestva na spodnjem Štajerskem, med drugim tudi okolico 

Konjic in dolino ob žičnici. Na novo pridobljenem ozemlju je Otokar želel ustanoviti 

samostan, ni pa povsem jasno, zakaj si je Otokar III to želel. 
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2. 3 Rokopisi 

Rokopisi iz Žičke kartuzije dajejo kljub okrnjenosti vpogled v več 

stoletij nepretrganega razvoja srednjeveške knjige. Danes je 

znanih približno 120 srednjeveških rokopisov in skoraj 100 

fragmentov. To je le majhen del nekdanjega bogastva in še ta je 

zvečine zunaj slovenskih meja. Vendar je to edina skupina 

srednjeveških rokopisov iz slovenskih krajev, kjer lahko 

govorimo o skoraj štiri stoletja trajajočem nepretrganem 

rokopisnem delovanju samostanske skupnosti. 

Slika 3: Srednjeveški rokopis 

Ker so rokopisi mnogoplastni spomeniki, nam sporočajo marsikaj: ohranjene signature nam 

povedo, da je bilo v knjižnici Žičke kartuzije resnično kakih 2000 rokopisov. Pod besedila so 

se nekajkrat podpisali menihi in tudi prepisovalci iz zunanjega sveta, ki so nemara bili 

dobrotniki samostana, njihove pisave pa so bogata paleta različnih paleografskih oblik. To je 

edina dovolj zaokrožena skupina rokopisov pri nas, na podlagi katere lahko spremljamo 

razvoj okrašenih inicialk in spregovorimo o »žičkem slogu«. Poleg tega se jih nekaj postavlja 

z barvitim slikarskim okrasom, ki so ga prispevali – v skladu s tedanjim načinom delovanja – 

poklicni, pogosto potujoči slikarji. 

2. 4 Zdravilstvo v Žički kartuziji 

 

Zdravilstvo v Žički kartuziji se je začelo s prihodom kartuzijanov v to dolino. V listini, ki jo je 

leta 1185 izdal štajerski vojvoda, v kateri je zapisal določene svoboščine, omeni tudi hospital 

in to v spodnjem samostanu v Špitaliču. Po razpustitvi samostana naj bi deloval kot hiralnica 

v delu sedanjega Gastuža. Hospitali so bili posebne stavbe, v katerih so sprva skrbeli za svoje 

sobrate in jim nudili posebno nego. Skrb za bolehne in bolne so jim velevala njihova redovna 

pravila. Za njih so skrbeli redovniki z osnovnim znanjem o medicini in farmaciji. Ti so skrbeli 

za hišno lekarno, gojili zdravilne rastline ter izdelovali leke. Znanje so si pridobivali iz 

izročila in literature ter si ga nato izpopolnjevali z lastno prakso. V samostane so mnogi  

vstopali s poklicem zdravnika ali lekarnarja. Taki samostani so imeli večje uspehe pri 

zdravljenju.  
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Iz 13. stol. je ohranjen rokopis, v katerem najdemo recept za zdravljenje oči. Najdeni pa so še 

štirje recepti iz 15. stol. Najpomembnejši je prepis receptur, v katerem je omenjena celo 

»KNJIGA ZDRAVIL«. To hranijo v univerzitetni biblioteki v Gradcu.  

Žički zdravilci in kasneje lekarnarji so imeli v kartuzijansko knjižnico, ki je obsegala okoli 

3600 knjig pa tudi največjo zbirko medicinske, farmacevtske, botanične in kemijske stroke v 

tistem času. Žički lekarnarji so imeli na razpolago več strokovne literature kot meščanski 

lekarnarji, kajti seznam Žičke medicine in naravoslovnih vsebin je bil najbogatejši v tistem 

času, saj je zajemal 86 knjig. 

 

2. 5 Ponudba Žičke kartuzije 

 

Ta kartuzijanski samostan je od Slovenskih Konjic oddaljen približno od 10 do 15 km. Nahaja 

se v Špitaliču. Poleg samostana je urejeno eno najstarejših gostišč v Evropi, Gastuš. 

Pripravljajo povsem običajna kosila, večerje in narezke za kakšna družinska srečanja in 

podobno. 

 

Za ogled Žičke kartuzije potrebujete vstopnico, ki jo dobite v turistični pisarni, ki se nahaja v 

Gastužu. Kartuzija je danes žal v ruševinah (zaradi obrambe pred upadi Turkov), a je kljub 

temu v enem delu obrambnega obzidja, grajenem v 15. stol., urejena majhna prodajalna, kjer 

lahko kupite zeliščne čaje, kamne, ki oddajajo pozitivno energijo, zeliščno žganje in razna 

zeliščna mazila … 

 

 

 

 

3 DVOREC TREBNIK 
 

Temelj tega dvorca sega v 14. stoletje. Iz tega stoletja je ohranjeno tudi ime. Na tem območju 

je namreč rasel gozd in ker so ta gozd trebili, so dvorec poimenovali Trebnik. 

Najpomembnejši lastniki so bili Tattenbachi, najpomembnejši med njimi Erazem Tattenbach. 

Ker je slednji sodeloval v zaroti proti cesarju, so ga usmrtili in dvorec je postal last 

Windischgratzov, ki so bili tudi zadnji lastniki dvorca. 
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Danes je dvorec izredno privlačna ogledna izletniška točka, saj so v notranjih prostorih dvorca 

uredili zeliščno galerijo, grajsko klet, muzej kočij in starega kmečkega orodja. Urejen je tudi 

zeliščni vrt, s katerega znajo grajske dekle marsikaj pripraviti.  

 

 

    Slika 4: Letalski posnetek dvorca Trebnik 

 

Pod dvorcem se nahaja tudi grajski park, kjer mogočna drevesa, žametne livade ter ribnik 

vabijo popotnika, da zastane in si nabere moči za nadaljevanje poti. 

 

3. 1 Ponudba dvorca Trebnik 

 

3. 1. 1 Seminarski turizem 

 

Organizacija sejmov na dveh lokacijah; Hotel Dravinja in dvorec Trebnik, z novo urejenimi in 

tehnično popolnoma opremljenimi seminarskimi naravno klimatiziranimi prostori. 

 

3. 1. 2 Organizacija poslovnih srečanj, zaključkov in banketov  

 

Ponudba je tako rekoč unikatna, saj jo povezuje čudovit izbor kulinarike, ki se prepleta z 

zabavnim programom. Sprejema od 50 do 80 oseb. 

 

3. 1. 3 Vinske degustacije 

 

Vodene degustacije so organizirane kot prijetno druženje ob žlahtni kapljici ter potekajo v 

stari, obokani kleti dvorca Trebnik, ob romantični razsvetljavi sveč. 
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3. 1. 4 Kulinarična ponudba 

 

• Grajski pikniki 

• Ribji piknik 

• Kosilo s škrati 

• Čajanke z zeliščnimi kruhki in namazi 

• Pikniki se prirejajo v naravi 

  

3. 1. 5 Tradicionalne prireditve 

 

• Dan ljubiteljev dvorca Trebnik 

• Borza sadik 

• Likovna kolonija 

• Hoja po žerjavici 

 

3. 2 Turistični programi 

 

3. 2. 1 Individualni programi 

 

• Enodnevni izleti z ogledi 

• Vikend paket s ponudbo terapij naravnega zdravilstva 

• Golf paket 

 

3. 2. 2 Za skupine 

 

• Ogled, degustacije, kosila za izletnike in stacionarne goste  

• Meditacije in sprostitvene tehnike 

• Hoja po žerjavici 

 

3. 2. 3 Za šolske in predšolske skupine 

 

• Zelena učilnica 

• Doživljajski ogled 
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3. 3 Ponudba naravnega zdravilstva 

 

• Ordinacija naravnega zdravilstva 

• Aromatske masaže 

• Sprostitve z meditacijo 

• Razlaga sanj 

 

3. 4 Izobraževanje 

 

Organizacija učnih delavnic, usposabljanj, ki jih vodijo priznani strokovnjaki iz različnih 

področjih kot so naravno zdravilstvo, zdrava prehrana, ekologija, stare obrti, retorika, 

organizacija delovnega časa in prostora, tuji jeziki, osnove računalništva …  

 

 

 
 

4 GRAD SLOVENSKE KONJICE 
 

Grad je bil eden največjih in 

najimenitnejših na Štajerskem. Še danes 

njegovi ostanki sodijo med naše 

najpomembnejše grajske razvaline. 

 

                                                                          Slika 5: Grad Slovenske Konjice 

 

Prvotno romansko jedro gradu je danes komaj razvidno. V zahodnem delu ruševin v spodnjih 

zidovih še naletimo na romanske zidove. Romanskega porekla je tudi mali stolpič v sredini 

ruševin.  

 

Večina zidovja izvira iz gotske dobe. Sem sodi zlasti mogočni peterokraki stolp, ki so ga že v 

14. stoletju prislonili k stanovanjski stavbi, pa tudi masivni obrambni zidni plašč. Kasneje so 
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to zasnovo še prizidali s stanovanjskimi stavbami, obod pa so utrdili s pasom renesančnih 

utrdb – med njimi z bastijo, ki ima skoraj štirimetrske zidove. 

 

Grad je značilen primer raščenega gradu, ki se je iz manjšega romanskega zametka 

postopoma razvil v razsežen grajski sestav. 

 

V listini o ustanovitvi Žičke kartuzije je grad prvič izrecno omenjen leta 1165. Zagotovo pa je 

bil zgrajen mnogo prej, mogoče celo v 10. stoletju. Prvi znani lastniki gradu so bili Konjiški 

gospodje, prvi je omenjen Liupold I. leta 1164. 

 

Zadnja leta se ostanki gradu obnavljajo, tako da se bo grad zaščitil pred propadanjem in bodo 

posamezni deli omogočali dejavnosti, ki bodo grad oživljali s primernimi vsebinami. Stari 

grad je bil in ostaja znamenitost mesta, ki se že stoletja razvija. 

 

 

 

 

5 BRINJEVA GORA 
 

Nedaleč od Zreč, enega najmlajših slovenskih mest, leži 623 metrov visok hrib Brinjeva gora. 

Tej gori tudi rečejo »male Višarje«. Seveda ne le zaradi težke dostopnosti, ampak predvsem 

zaradi legende o nastanku te božje poti. Izročilo namreč pravi, da so pastirji na tem kraju v 

brinju našli Marijin kip. Ko so se ljudje pogovarjali, kakšno središče naj zgradijo, se je vnel 

prepir. Nekateri so bili za cerkev, drugi so menili, da je dovolj kapela, tretji, da bi kip 

postavili kar v bližnjo cerkev svete Neže. Nastala je prava zmešnjava.  

 

Ko se danes po ozki poti povzpnemo mimo cerkve sv. Neže in treh mogočnih kapel do vrha 

Brinjeve gore, občudujemo prikupno obnovljeno cerkev. Kot pravijo podatki, je bila zgrajena  

leta 1769 na kraju, kjer naj bi pred tem stala kapela. Zaradi številnih romarjev so jo morali 

leta 1830 še enkrat povečati. Njena notranjost je sicer preprosta v opremi, a zelo domača 

zaradi fresk, ki jih je napravil škofjeloški slikar Matija Bradaška leta 1911. Našo pozornost in 

radovednost pri oltarju zbudijo majhni kipci domače živine in človeških udov. Kadar gredo 

romarji okrog oltarja s prošnjo za zdravje ali pomoč, jemljejo te kipce s seboj ter jih na koncu 
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polagajo na Marijin oltar. Ko kipec vzamejo, prispevajo svoj dar za cerkev. Tako darovanje je 

pri nas v navadi ob sv. Štefanu, Martinu in drugih priprošnjikih.  

Brinjeva gora je najpomembnejše arheološko najdišče v Zrečah, geološko pripada vitanjsko-

konjiškemu grebenu triadnih apnencev, od katerega pa jo loči dolina Dravinje. Zato je to 

osamel, proti vzhodu na pohorsko pogorje naslonjen vzporedni hrbet, ki kmalu potone pod 

terciarnim gričevjem Dravinjskih goric. Celoten, 3. 4 kilometra dolg greben, ki ga v Brezju 

prekinja s terciarnim gradivom pokrito sedlo, dosega na Brinjevi gori s 630 metri najvišjo 

točko. Ta ima strmo severno steno in med dvema vrhovoma proti jugu obrnjeno precej 

položno, 4 hektare obsegajoče vrhnje pobočje. Pod njim je nato strmina spet izrazitejša, 

dokler v višini 500 metrov ne preide v prečne odrastke nekdanjega travnika, ki je drugačnega 

geološkega sestava. Iz triadnih apnencev sestavljen greben je danes večji del pokrit z gozdom 

in izkrčen le pri vrhu, kjer sta dve baročni cerkvi s tremi stanovanjskimi poslopji ter manjša 

kmetija, edina poselitev v današnjem času.  

 

Danes je skalna površina vrhnjega dela Brinjeve gore deloma že ogolela in prekrita s tanko 

plastjo humusne zemlje, na položnejših mestih pa še z rumenkasto rjavo in rdečo glino. Ta se 

je v debelejši plasti nabrala v nekaterih kotanjah na spodnjem robu vrhnjega pobočja, kjer so 

jo že v prazgodovini in antiki kopali in uporabljali za izdelavo 

posode ter za gradnjo. Tod so se pozneje nakopičile debelejše 

plasti z višjih leg spranih glin in nekdanjih kulturnih tal, ki jih 

danes uporabljajo za njive. Prvi izviri vode se pojavljajo šele 

nižje na pobočjih, zato je bilo na vrhu vselej možno uporabljati 

le deževnico. Borne obdelane površine morajo danes za silo 

preživeti dve družini, ki sedaj živita na Brinjevi gori, in si 

pomagata z dodatnimi zaslužki. Zaselek pripada dolinskemu 

naselju Zreče in meji na severovzhodni strani na Brezje, na 

jugozahodni pa na Gračič. 

Slika 6: Cerkev Matere božje 

 

Brinjeva gora je pri nas doslej prva višinska naselbina, ki je obstajala vso mlajše kameno 

obdobje in nazadnje preživela večino nižinskih naselbin. Podobnih najdišč s tako zgodnjim 

začetkom v Sloveniji in okolici ni znanih, čemur pa je najbrž prej kot dejanska odsotnost 

vzrok neraziskanost. Brinjeva gora je imela ugodno lego ob prastari trgovski poti iz Podravja 
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v Celjsko kotlino in dalje proti severni Italiji, čeprav še ne moremo trditi, da je bila v obdobju 

kulture žarnih grobišč ali že pred tem poseljena predvsem zaradi tega.  

Ob pojasnjevanju gospodarske dejavnosti prebivalcev Brinjeve gore bi se morali najprej 

vprašati, kaj jih je privedlo na sam strmi in brezvodni vrh tega grebena. Za dejavnosti, ki bi 

presegale pokrivanje lastnih potreb, tudi na primer intenzivnejše ukvarjanje z domačo obrtjo, 

tu ni videti pogojev. Poljedelstvo se v tem gozdnem svetu ni moglo razviti ob tako skromnih 

njivah na ozkih krčevinah. Precej številne kosti domačih živali govorijo v prid tako 

pomembnemu deležu živinoreje v prehrani kot morebiti tudi za druge namene, od oblačenja 

do menjalnega blaga. Verjetno je bivanje tukaj odtehtala varna lega. Kljub temu je bila vrsta 

prazgodovinskih obrtnih opravil del vsakdanje dejavnosti tudi na Brinjevi gori. Tukaj na 

primer najdemo glajeno kamnito orodje, ki pa gotovo ni bilo izdelano tu, saj so znani sledovi 

bivališč od konca mlajše kamene do začetka bronaste dobe, tik pod naselbino v sosednjem 

Brezju. Številni ostanki železne žlindre in železovih gred so poleg obilnih železnih izdelkov 

dokaz za domačo kovaštvo v antičnem času.  

 

Najobsežnejša domača obrtna dejavnost na Brinjevi gori je bilo lončarstvo. Nekateri 

prazgodovinski in antični lončeni izdelki, predvsem pa bronasti predmeti in v antiki tudi 

kovan denar, izpričujejo, da je bila Brinjeva gora najbrž od vsega začetka vključena v 

trgovske tokove tistega časa.  

 

Nedvomno se nam z Brinjevo goro odpirajo novi pogledi na prazgodovinsko in antično 

poselitev hribovskih krajev ob prometnih poteh. Privlačnost prevala na severozahodnem 

pobočju so za naselitev izkoristili tudi naseljenci že v bakreni dobi, poznejši pa so tod v treh 

obdobjih, v srednji bronasti dobi, pozni antiki in zgodnjem srednjem veku, namestili svoja 

grobišča.  

 

V času, ko so se pričele razvijati deloma iz žarnogrobiščnih osnov železodobne hribovske 

naselbine in gradišča, je Binjeva gora v 6. stoletju pred našim štetjem opustela. Vzroki za to 

zakasnelo obstajanje naselbine ob stari prometni poti še niso povsem jasni, po kasnejših 

skromnih najdbah pa se domneva, da so se mogoče prebivalci odselili že kdaj prej. Po vsaj 

štirih stoletjih praznine so se za krajši čas in v skromnem obsegu na Brinjevi gori naselili 

Kelti, in sicer v obdobju, ko so prodirali na že opustele ali ponekod še naseljene hribovske 

naselbine na širšem vzhodno alpskem prostoru. Tudi konec tega naselitvenega obdobja še ni 

povsem razjasnjen, bržkone pa je bil odvisen od ukrepov novih rimskih gospodarjev pokrajine 
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in ga zato lahko razložimo s podobnimi dogajanji v drugih deželah rimskega imperija. Sodeč 

po izredno skromnih najdbah, je ostala Brinjeva gora v prvem in v večini drugega stoletja 

nenaseljena. Ponovna številnost najdb iz tretjega in četrtega stoletja dokazuje poslednjo 

obsežnejšo naselitev Brinjeve gore od obdobja neposredno po markomanskih vpadih do prve 

polovice petega stoletja, katere pomen bodo razjasnile šele prihodnje objave stavbnih razvalin 

in obzidja iz tega časa. Potem je bil dvoglavi vrh Brinjeve gore vse do izgradnje obeh cerkva 

v 18. stoletju več kot tisoč let prepuščen gozdu in njegovim priložnostim obiskovalcem.  

 

Brinjeva gora ima starejšo zgodovino kot cerkev, ki na njej stoji. Že v železni dobi in v času 

Rimljanov je bila tukaj velika utrjena naselbina, ki se je raztezala vse do sedanje cerkve sv. 

Neže. Nedaleč od tod je vodila starodavna pot, po kateri sta šla v Rim sveta brata Ciril in 

Metod.  

 

Največji romarski shod je na binkoštno nedeljo in ponedeljek. Posebno doživeto pa je na 

tretjo nedeljo v juliju, ko se romarji pridejo zahvalit Mariji za varstvo. Med znanimi romarji, 

ki so radi prihajali sem pa omenimo, do nedavnega pozabljenega, Jurija Vodovnika.  

 

 

 

 

6 SKOMARSKA HIŠA 
 

 

Slika 7: Skomarska hiša 

 

Starih stavb je ostalo le še za vzorec in med njimi je prav gotovo najpomembnejša lesena hiša, 

ki stoji nasproti nekdanje osnovne šole, danes taborniškega doma. Hiša je verjetno nastala leta 

1803, o čemer nas pouči letnica na lesenem tramu v hiši. Tlorisna zasnova stavbe je v osnovi 
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enostavna, natančnejši ogled pa razkrije njeno stoletno navezavo na najstarejše načine gradnje 

stanovanjskih hiš pri nas. V gradbeno-razvojnem pogledu spada med tako imenovane 

prehodne tipe hiš, ko je postopoma že zamirala dinamična tradicija in se je uveljavil s kurišči 

sodobneje načrtovani tip s črno kuhinjo.  

 

Takšna obnova je na Skomarju potekala med letoma 1989 in 1996 z obnovo hiše, ki je bila 

prej znana z imenom Štrucova hiša. Novi lastnik, podjetje Comet iz Zreč, se je v sodelovanju 

s konzervatorjem odločil, da hišo poimenuje Skomarska hiša. To je novi lastnik utemeljeval z 

večjo možnostjo vključitve hiše v turistično in kulturno ponudbo južnega Pohorja. Priprave za 

obnovo Skomarske hiše so bile dolgotrajne. Konzervatorski program je določal, da se večina 

pritličnega dela stavbe uredi kot muzej, s tem da se ohranijo kuhinja (prehodni tip med 

dimnico in črno kuhinjo), veža, hiša in manjša soba. 

 

Septembra 1996 so potekala sklepna obnovitvena dela. Sočasno so domačini pod vodstvom 

konzervatorja, etnologa zbirali predmete in pohištvo za opremo notranjih prostorov. Zbrali so 

okrog 200 predmetov. Čeprav je prenova hiše sprožila nekaj polemik, češ da je bil poseg 

preveč radikalen, je konzervator te očitke zavrnil z utemeljitvijo, da brez teh kompromisov ni 

bilo možno pridobiti novega lastnika, ki je v obnovo vlagal tudi svoja sredstva. Hiša je »živi« 

muzej, saj se v vseh prostorih nekaj dogaja. Člani KUD-a Vladko Mohorič iz Zreč (večina 

članov je zaposlenih v Cometu, katerega vodstvo tudi sicer nudi kulturni dejavnosti veliko 

podporo) ob sodelovanju domačinov v hiši prirejajo najrazličnejše kulturne prireditve. V 

zadnjih letih so se najbolj uveljavili priljubljeni literarni večeri. Tudi sodobna kuhinja v 

nekdanji prešnici, ki je vgrajena v prostor nasproti stare kuhinje, v bistvu poudarja časovni 

razpon razvoja kuhinje. S tem pa so dane tudi možnosti spoznavanja povsem različnih 

načinov priprave hrane in spoznavanja kulinarike v celoti.  

 

Vse sodobne pridobitve so v hišo vgrajene tako, da 

jih je mogoče brez večjih težav odstraniti, saj 

temeljno bistvo hiše ni bilo v ničemer ogroženo ali 

poškodovano. Potek obnovitvenih del je spremljalo 

veliko ljudi, posebej še ob zaključku del, ko je bilo 

izvedenih nekaj zanimivih »restavratorskih« 

poskusov, kot na primer sveže popleskane lesene 

brune s pepelom in zemljo.                                                                   Slika 8: Kuhinja 
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Leta 1999 je lastnik, podjetje Comet, sklenil, da se na podstrešju hiše namesto prvotno 

načrtovanih apartmajev uredi sodobno urejen prostor za kulturne prireditve in prikaz obnove 

hiše, del podstrešja pa bo urejen kot stalna razstava muzejskih eksponatov. S prenovo je hiša 

dobila nekatere nove namembnosti, ki so po presoji lastnika in načrtovalcev pogoj za njen 

nadaljnji obstoj. Povezava muzejske zbirke s sodobno bivalno namembnostjo in stoletne 

kulture kuhanja s sodobnimi kuharskimi napravami je bila izvedena namenoma in kot izziv ter 

model za prenovo podobnih kulturnih spomenikov. Pri tem so avtorji prenove ves čas pazili, 

da ni bil poškodovan ali uničen niti en del stare Skomarske hiše. 

 

6. 1 Jurij Vodovnik 

 

Znameniti pesnik Jurij Vodovnik je bil rojen na Skomarju leta 1791. Prvo samostojno 

publikacijo je Jurij Vodovnik dočakal ob 150. letnici rojstva. Izbrane pesmi pohorskega pevca 

in pesnika so izšle v samozaložbi Franca Mišiča leta 1941. Delo je nekakšna kompilacija do 

tedaj zbranega pesemskega in biografskega gradiva o Vodovniku. Mišič ga postavi v literarni, 

geografski in zgodovinski okvir in prostor slikovitega Pohorja. V delu se odslikava vsa 

domovinska in romantična zanesenost, s katero je knjiga napisana, saj je izšla prav pred 

izbruhom druge svetovne vojne. Tako za Mišiča kot tudi za druge ocenjevalce Vodovnika je 

značilna romantična obdelava pohorskega pesnika. Idealiziran in polepšan je »na pamet«, je 

torej sestavljena podoba pohorskega pesnika, kar pa mu je samo v škodo. Njegov socialni 

položaj ni bil ugoden. Kot potujoči pevec je bil v bistvu reven dninar, kočar, ki je s košem 

sam pešačil iz kraja v kraj in s petjem in pesnikovanjem okrog po Pohorju razveseljeval ljudi. 

Pel je v domačem jeziku, v pohorskem narečju. Njegove pesmi so bile namenjene preprostim 

ljudem iz okolice. Po hišah in vaseh je hodil za hrano in pijačo. Verjetno pohorskemu pevcu 

ni šlo za razširjenje svoje »literature«, tudi ne za »prebujenje« sicer porajajočega se 

posvetnega in kmečkega izobraženstva. Vodovnik je pač pel, »kakor mu je bil zrastel kljun« , 

kaj dosti več pa preprosti pohorski kmečki fant, samouk, verjetno ne bi niti zmogel, niti hotel. 

Ljudje so potujočega pevca imeli radi, vabili so ga v hiše, mu postregli in ga imeli v gosteh, 

pevec pa jim je krajšal dolge večere. Za tedaj je bil takšen popotnik, ki je obredel Pohorje po 

dolgem in počez, dobrodošel, saj je bil na tekočem z dogodki in novicami od blizu in daleč. 

Poleg vsega pa je marsikomu znal zložiti pesem in jo celo zapeti. Vodovnik je svoje pesmi, 

domislice in prigodnice tudi zapisoval, tako da jih je lahko »izvlekel iz koša«, ko jih je 

potreboval. Baje jih je zapisoval, kamor je naneslo, celo na košček lesa, na mizo ali na podboj 

vrat, jih v prepisih dajal ali podajal ljudem in jih tudi uglasbil. Če so se pesmi širile s 
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prepisovanjem, zlasti pa s petjem in se ohranile do danes kot ljudske pesmi, potem je gotovo, 

da so vsaj tiste do danes pete res nastale skupaj z melodijo. Marsikatera med njimi je kar 

ponarodela in je še danes živa na južnem Pohorju, okrog Oplotnice, Frankolovega, Strmca in 

drugod.  

 

Danes ni pravega Pohorca, ki ne bi vsaj nekaj vedel o Vodovnikovem življenju, ki ne bi znal 

iz rokava stresti vsaj nekaj njegovih pesmi, nekaj pa jih zna za celo pesmarico. Vsi trdijo, da 

so katero Vodovnikovo nekoč vsaj že slišali, če ne celo peli. 

 

Če strnemo njegovo pesniško bero, lahko zapišemo, da je Vodovnik pesnil o pohorskem 

kmetu iz prve polovice 19. stoletja. Opisal ga je kot ponosnega, z vrlinami in napakami 

stoječega sredi življenja in dela. V pesmih se odslikavajo lepi in težki trenutki, tragedije, 

prazniki, skratka njegov vsakdan. Znal je pogledati napake sovaščanov z drugačnimi očmi, 

kot znajo to navadni ljudje, zapeti ljudem, ki jih je srečeval, in obračunati s širšo družbo, a 

vendar je, celo zbadljiv, ostajal topel, v obsodbah človeški, vseskozi poln humorja, v satiri 

trenutne situacije dvignjen nad njo, zato vedno aktualen in živ.  

 

Leta 1900 se temu najbolj poznanemu pohorskemu pevcu vzidali v zunanji zid skomarske 

cerkve spominsko ploščo. Leta 1954 pa se mu je Zreško Pohorje oddolžilo s spomenikom pri 

nekdanji osnovni šoli na Skomarju. V obnovljeni Skomarski hiši, kmečki hiši iz leta 1803, je 

Vodovnikova spominska soba z delom njegovega rokopisa in izvodi ali kopijami izvodov 

knjig in drugih pisnih virov o njegovem življenju in 

delu. Več njegovih pesmi v izvedbi pohorskih ljudskih 

pevcev je posnetih tudi na kasete in kompaktne plošče. 

Slovenski skladatelj Jakob Jež je na njegovo besedilo in 

napev uglasbil štiri skladbe – »Idile o Juriju Vodovniki«, 

priredbe njegovih besedil pa so poznane tudi v narodno 

zabavni obliki.  

Slika 9: Grob Jurija Vodovnika 

 

 



Kulturnozgodovinske znamenitosti in poti v Slovenskih Konjicah in Zrečah 

 21 

7 METODA RAZISKOVANJA IN NAMEN 

 

Temo sva raziskali s pomočjo ankete, uporabili sva metodo anketiranja.  

 

Z raziskovanjem sva želeli ugotoviti mnenje anketiranih o dostopnosti cene in urejenosti 

ogledov v okolici Slovenskih Konjic in Zreč.  

Prav tako naju je zanimala obiskanost  kulturnozgodovinskih znamenitosti. 

 

Anketo sva razdelili med 110 občanov Slovenskih Konjic in Zreč, od tega je bilo 21 otrok 

oziroma dijakov, 17 študentov, 24 zaposlenih, 13 brezposelnih in 35 upokojencev. 

 

upokojenec

31%

brezposeln

22%
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otrok ali dijak

19%

 

Graf 1: Deleži statusnih skupin  

 

1. Ali veste kaj je kulturnozgodovinski spomenik? 

 

Komentar: Vsi anketiranci so odgovorili z DA, kar pomeni, da vedo, kaj je 

kulturnozgodovinski spomenik. 
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2. Kako pogosto se odpravite na kakšen ogled? 
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Graf 2: Pogostost ogledov 

 

Komentar: Iz tega grafa je razvidno, da se anketirani pogosto odpravijo na ogled 

kulturnozgodovinskih spomenikov oziroma poti. Med njimi je največ upokojencev, najmanj 

pa zaposlenih ljudi. Iz tega lahko sklepava, da imajo zaposleni več obveznosti in manj 

prostega časa kot upokojenci. Razvidno je tudi, da je število otrok oziroma dijakov podobno 

številu zaposlenih. Iz tega lahko razbereva, da se otroci oziroma dijaki odpravijo na sprehod s 

starši oziroma zaposlenimi. Otroci in dijaki pa se na oglede pogosto odpravijo v okviru šole. 

 

3.  

Bi sebe označili za kulturnika?

da 

52%
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48%

 

Graf 3: Delež kulturnikov 

 

Komentar: Približno polovica anketiranih je sebe označilo za kulturnika. Zanimivo pa je, da 

v kulturna društva niso vključeni. 
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4. Ali ste član kakšne kulturne organizacije oziroma društva? 
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Graf 4: Delež članov društva 

 

Komentar: Iz grafa razberemo, da je zelo malo ljudi, ki bi bili člani kakšne kulturne 

organizacije ali društva. Meniva, da zato, ker nimajo dovolj prostega časa in se pohodov in 

ogledov raje udeležijo sami. 

 

5. Kaj menite o ceni ogledov, se vam zdijo cenovno ugodni? 
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Graf 5: Cenovni prikaz 
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Komentar: Večina anketiranih meni, da je cena ogledov neugodna, vendar se zaradi 

zanimivosti in radovednosti na ogled vseeno odpravijo. Cena pri končni odločitvi ne odigra 

vplive vloge. Nekaj anketiranih pa je takšnih, ki jih cena sploh ne zanima. 

 

6. Se vam zdi, da je med tistimi, ki se odpravijo na ogled kulturnozgodovinskih 

znamenitosti in poti, več mlajših ali starejših ljudi? 
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Graf 6: Prikaz obiskovalcev po starosti 

 

Komentar: Iz tega grafa je razvidno, da je med tistimi, ki se odpravijo na oglede in pohode 

približno enako število starejših in mlajših oseb.  

 

7.  Ali raje odidete na ogled sami ali se raje udeležite organiziranega ogleda? 

 

Komentar: Posamezniki raje odidejo na ogled in pohod sami oziroma z družino ali prijatelji, 

kot pa da bi se udeležili organiziranih ogledov, kajti za organiziran ogled je potreben določen 

znesek. 

 

8. Ali število tistih, ki se radi odpravijo na ogled, z leti pada ali narašča? 

 

Komentar: Več anketiranih meni, da število ogledov z leti narašča, velika večina pa se ne 

more opredeliti. 
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9. Kako bi ocenili urejenost kulturnozgodovinskih znamenitosti in poti? Od 1 do 5, 

pri čemer je 1 oznaka za najslabšo oceno in 5 za najboljšo. 
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Graf 7: Urejenost kulturnozgodovinskih znamenitosti in poti 

 

Komentar: Kulturnozgodovinske znamenitosti in poti so po mnenju anketiranih dobro 

urejene, kar se vidi tudi iz grafa. Poti so primerno označene z markacijami in oznakami, tako 

da ni mogoče zaiti s poti. 

 

10.      Ali poznate naštete kulturnozgodovinske spomenike? 

 

Komentar: Naštete pohodne poti poznajo vsi anketirani. Najzanimivejša se jim zdi Žička 

kartuzija, nato dvorec Trebnik, Skomarska hiša, Grad Slovenske Konjice, Brinjeva gora. 
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8 RAZPRAVA IN KOMENTAR  
 
Veliko časa sva posvetili vprašanjem kako, kdo, komu in kdaj bi predstavile 

kulturnozgodovinske znamenitosti Rogle in Slovenskih Konjic. Nalogo promoviranja 

znamenitosti sva si zastavili po določenih korakih. 

 
KDO? KAJ? 

− šole − ponudba znamenitosti Rogle in 
Slovenskih Konjic 

 

− krajani − predstavitev znamenitosti s prikazom 
video posnetkov tistega časa 

 

− turistično društvo 
 

− občina 
 

 
KOMU? KJE? 

− mlajšim učencem − v turističnih agencijah 

− krajanom − na šolah 

− turistom oziroma obiskovalcem − v vrtcih 

− drugim šolam: kulturni, naravoslovni 
dnevi, tekmovanja 

− na kmečkih turizmih 

 
− na prireditvah 

 
KAKO? KDAJ? 

− z oglasi − med počitnicami 

− z razstavami − ob posebnih priložnostih 

− z oblikovanjem izletniških 
aranžmajev 

− za konec tedna 

− s posebno promocijo lokalne 
skupnosti 

 

 

− z oblikovanjem lokalnih reliefnih 
zemljevidov z vrisanimi 
kulturnozgodovinskimi  posebnostmi 
in pojasnili 

 

− z možnostjo dopolnitve reliefnih 
zemljevidov z ostalimi simboli in 
topografskimi znaki (pri tem je treba 
paziti, da ne bo preveč vsebin) 
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9 UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK 
 
V Sloveniji je turizem zelo pomembna gospodarska dejavnost. Ocenjuje se, da bo slovenski 
 
turizem v prihodnosti postal vodilna panoga slovenskega gospodarstva. Meniva, da si občini 
 
Slovenske Konjice in Zreče veliko prizadevata za razvoj turizma, a morda še vedno ne dovolj 
strokovno.  
 
Občini Slovenske Konjice in Zreče imata veliko turističnih možnosti. Veliko je neizkoriščenih 
predvsem na področju razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti 
 
bi pripomogle k ustvarjanju ekonomske raznovrstnosti ter izboljšale ekonomski in socialni 
 
položaj. Naravne danosti namreč omogočajo pospešen razvoj turizma, saj je njegovo  
 
krajinsko bogastvo vabljivo za turiste, ki želijo uživati v svojem prostem času ali biti v  
 
neokrnjeni naravi.  
 

S pomočjo raziskav sva ugotovili, da je: 

 

• Hipoteza 1 potrjena, saj se ogledov ljudje pogosto udeležujejo zaradi radovednosti, 

dijaki pa si znamenitosti velikokrat ogledajo v okviru šole. 

• Hipoteza 2 potrjena, saj so ogledi cenovno neugodni. 

• Hipoteza 3 zavrnjena, ker ljudje nimajo toliko prostega časa, da bi bili člani kakšne 

kulturne organizacije oziroma društva. 

• Hipoteza 4 zavrnjena, saj je med obiskovalci znamenitosti približno enako število 

starejših in mlajših oseb. 

 

Meniva, da cene odločilno vplivajo na ogled posameznih znamenitosti. V primeru, da bi bile 

te bolj ugodne,  bi bilo tudi obiskovalcev več. Razvidno je, da se upokojenci, ki nimajo toliko 

obveznosti kot zaposleni, večkrat odpravijo na oglede. Mnenja sva, da bo število ljudi, ki se 

odpravijo na oglede z leti še naraščalo, če bo na navedenih lokacijah več prireditev in če bo 

več pozornosti usmerjene v ekonomsko propagando.  

Med pripravljanjem raziskovalne naloge sva se veliko naučili. To znanje nama bo služilo tudi 

v nadaljnjem življenju.  

Prepričani sva, da boste po obisku katerekoli znamenitosti iz teh krajev odšli domov 

zadovoljni in nasmejani. 
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11 PRILOGA 
 

 
ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
Sva dijakinji 4. letnika. Pri projektnem delu sva se odločili za raziskovalno nalogo z naslovom 

KULTURNOZGODOVINSKE ZNAMENITOSTI IN POTI V SLOVENSKIH KONJICAH 

IN ZREČAH. Prosiva vas, da nama iskreno odgovorite na naslednja vprašanja. Pri vsakem 

vprašanju ustrezno obkrožite pravilen odgovor. Odgovori nama bodo v pomoč pri nadaljnjem 

delu. 

 
                      Tina Gorinšek in Nastja Poljanec 
 
Spol: 
M              Ž 
 
Statusna skupina: 

a)   otrok ali dijak 
b)   študent 
c)   zaposlen 
d)   brezposeln 
e)   upokojenec 

 
1. Ali veste, kaj je kulturnozgodovinski spomenik? 

a) DA. 
b) NE. 
 

2. Kako pogosto se odpravite na kakšen ogled? 
a) Enkrat na teden. 
b) Enkrat na mesec. 
c) Desetkrat ali večkrat na leto. 

 
3. Bi sebe označili za kulturnika?  

a) DA. 
b) NE. 

   . 
4. Ali ste član kakšne kulturne organizacije oziroma društva? 
 

a) DA. 
b) NE. 

 
5. Kaj menite o ceni ogledov, se vam zdijo ogledi cenovno ugodni? 
 

a) DA, cenovno so ugodni. 
b) NE. 
c) Cena ogleda ne vpliva na odločitev, ali se bom za ogled odločil/-a ali ne. 

 



Kulturnozgodovinske znamenitosti in poti v Slovenskih Konjicah in Zrečah 

 30 

6. Se vam zdi, da je med tistimi, ki se odpravijo na ogled kulturnozgodovinskih znamenitosti 
in poti več mlajših ali starejših ljudi? 

 
a) Več starejših. 
b) Več mlajših. 
c) Približno enako. 

 
7. Ali raje odidete na ogled sami ali se raje udeležite organiziranega ogleda? 
 

a) Raje odidem sam/-a. 
b) Raje se odločim za organiziran ogled. 

 
8. Število tistih, ki se radi odpravijo na ogled z leti: 
 

a) narašča, 
b) pada, 
c) ne vem. 

 
9. Kako bi ocenili urejenost kulturnozgodovinskih znamenitosti in poti? Ocenite z ocenami 

od 1 do 5, pri čemer je 1 oznaka za najslabšo oceno in 5 za najboljšo oceno. 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 

10. Ali poznate naštete kulturnozgodovinske spomenike : 
 

Brinjeva gora, 

Skomarska hiša, 

Stari grad, 

Dvorec Trebnik, 

Žička kartuzija. 

  
a) DA. 
b) NE. 
 

Če ste odgovorili z DA, vas prosiva, da odgovorite še na naslednje vprašanje, če pa ste 
odgovorili z NE, se vama zahvaljujeva za sodelovanje. 
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Kateri od naštetih se vam zdi najzanimivejši:  
 

a) Brinjeva gora, 
b) Skomarska hiša, 
c) Stari grad, 
d) Dvorec Trebnik, 
e) Žička kartuzija. 

 
 
 
 
 
 
Zahvaljujeva se vama za odgovore! 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


