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Ste organizatorji izletov za turistična, športna, kulturna, upokojenska društva ali druge 
ustanove, organizacije, podjetja? 

Iščete lokacijo in program za organizacijo izleta? Želite doživeti hmelj, zeleno zlato? 
Iščete promocijski material in turistične spominke Žalca?  
Ne veste kam oziroma kaj si ogledati z namenom doživeti nepozabno izkušnjo? 

Preberite naše nasvete in predloge, navedene v nadaljevanju, ter si oglejte spletne strani: 
www.turizem-zalec.si, www.zkst-zalec.si, www.ekomuzej-hmelj.si, www.td-sempeter.si. 

Z veseljem vam bomo oblikovali tudi programe po vaših željah. 

Vaš ZKŠT Žalec
Kontakt: TIC Žalec, Šlandrov trg 25, Žalec
Telefon: 03 710 04 34

zkst.tic@siol.net 

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
Aškerčeva 9a
3310 Žalec / Slovenija

TIC Žalec
Šlandrov trg 25
3310 Žalec / Slovenija

www.turizem-zalec.si
www.zkst-zalec.si
www.ekomuzej-hmelj.si
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Ročno obiranje hmelja

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije
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Doživetje hmelja – zelenega zlata!
Na ravnini med Petrovčami in Žalcem, sredi parka, leži Dvorec Novo Celje, ki predstavlja višek pozne 
baročne umetnosti na Slovenskem. V Novem Celju oziroma v njegovi okolici se je v 70-ih letih 19. stoletja 
začela pisati novodobna zgodovina hmeljarstva. Takrat so se knezi Salmi, lastniki posestva v Novem Celju, 
začeli ukvarjati z mislijo, kako izboljšati dohodke svojega posestva. Z Bavarske so poklicali hmeljarja Jurija 
Petra Hörnesa iz Herschberga ob Bodenskem jezeru, ki je v nove agrarne kulture ob dvoru uvajal vrtnarja 
in grajskega oskrbnika Josipa Bilgerja. Ta je tu uspešno uredil prvi nasad württemberškega hmelja, in s tem 
utemeljil dejavnost, ki Spodnji Savinjski dolini še vedno daje prepoznaven pečat.

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije se nahaja v stari obnovljeni sušilnici hmelja in odkriva 
zgodovino hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Hišno pivo, imenovano po očetu slovenskega pivovarstva 
Simonu Kukcu, in slasten rogljiček bosta zbudila domišljijo vsakega, morda se vam bo zazdelo, da doživljate 
petje tisočerih obirovk in vonjate sveže obran hmelj. Ob zaključku ogleda pokušina hišnega piva ali hmeljar-
skega čaja in rogljiček.

Sprehod do trgovinice Savinjski hram. Trgovinica na Podeželski tržnici ponuja domače proizvode kmetij 
Spodnje Savinjske doline, združene pod blagovno znamko Zeleno zlato. Možen nakup.

V Spodnji Savinjski dolini je okoli 100 manjših in večjih hmeljarskih kmetij. Ogled hmeljarske kmetije in 
degustacija.

Program vključuje:

    vodenje,

    ogled Dvorca Novo Celje, ogled Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, ogled hmeljarske kmetije,

    2 dcl hišnega piva Kukec – Savinjsko pivo oz. skodelico hmeljarskega čaja in rogljiček blagovne znamke  
    Zeleno zlato v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, narezek za skupino in kozarec jabolčnega    
    soka oz. piva/osebo. 

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15 oseb
Trajanje programa: predvidoma 5 ur

ANIMACIJSKI PROGRAM ROČNEGA OBIRANJA HMELJA V HMELJIŠČU, NA HMELJARSKI 
KMETIJI ALI V EKOMUZEJU HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE
Zajema prisotnost gospodarja, obirovke in hlapca (varianta I: 3 nastopajoči, varianta II: 10 nastopajočih), ki 
prikažejo ročno obiranje hmelja in običaje, povezane z njim. K obiranju nato povabijo vse prisotne v skupini. 
Tako si udeleženci pridobijo izkušnjo ročnega obiranja hmelja, lahko ga otipajo, povonjajo ter izvedo, kako se 
je včasih živelo in delalo na hmeljarskih kmetijah ter v hmeljiščih. 

Možna dodatna ponudba pri vseh programih: animacijski program ročnega obiranja hmelja ali kmeč-
kih opravil v hmeljišču oz. na hmeljarski kmetiji ali v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, poz-
drav Hmeljarskega starešine in princese v Ekomuzeju, obirovska južina v muzeju, ogled mikropivovarne In-
štituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije z degustacijo, ogled vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin, 
degustacija izdelkov blagovne znamke Zeleno zlato, degustacija dobrot Društva podeželskih žena Občine 
Žalec, kosilo na turistični kmetiji ali v lokalni gostilni in drugo. Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje 
najdete v priloženem gradivu. 



Savinova hiša

Spominska soba skladatelja Rista Savina
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Žalec, mesto glasbe 
Skladatelj Risto Savin, kulturna dediščina in hmeljarstvo

Žalec leži v osrčju Spodnje Savinjske doline. Prvič se omenja leta 1182, in sicer kot Sachsenfeld, leta 1256 pa je 
bil povzdignjen v trg. Stara trška arhitektura še danes nazorno pripoveduje zgodovino Žalca.  Njen del je tudi 
domačija iz leta 1669, ki je bolj znana kot rojstna hiša Rista Savina in se nahaja v središču mestnega jedra. 
Risto Savin, skladatelj, ki se je s samospevom dvignil na evropsko raven, sodi v tisto generacijo sloven-
skih skladateljev, ki niso bili poklicni glasbeniki, vendar so z bogatim kompozicijskim znanjem in sodobnimi 
estetskimi pogledi bistveno prispevali k posodabljanju glasbenih prizadevanj. Z več kot 50 orkestralnimi, 
komornimi in klavirskimi deli, predvsem pa z deli s področja opere (Lepa Vida, Matija Gubec), samospeva in 
zborovskih skladb, je Risto Savin tehtno prispeval v repertoar slovenske glasbe. 

Del stare žalske trške arhitekture je tudi Zotlova kovačija iz prve polovice 16. stoletja, ki je služila kot pro-
testantska molilnica, kasneje je bil v njej špital, po letu 1752 pa je desetletja služila kot bolnišnica.

Obisk trgovinice Savinjski hram. Trgovinica na Podeželski tržnici ponuja domače proizvode kmetij Spo-
dnje Savinjske doline, združene pod blagovno znamko Zeleno zlato. Možen nakup.

V začetku 16. stoletja so Žalčani zaradi nenehne grozeče nevarnosti pred Turki zgradili taborsko obzidje, od 
katerega je danes ohranjen le še obrambni taborski stolp s stožčasto streho. V njem se danes nahaja 
vinski »keuder«. Ogled »keudra« in pokušina vin savinjskih vinogradnikov.

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije združuje zgodovino in sedanjost hmeljarstva in pivo-
varstva Spodnje Savinjske doline ter se nahaja v obnovljeni sušilnici hmelja v štirih nadstropjih. Ob zaključku 
ogleda pokušina hišnega piva ali hmeljarskega čaja in rogljiček.

Program vključuje:

    vodenje,

    ogled Savinove hiše, vinskega »keudra«, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, 
    Zotlove kovačije – zunanjost,

    2 dcl hišnega piva Kukec – Savinjsko pivo oz. skodelico hmeljarskega čaja in rogljiček blagovne znamke     
    Zeleno zlato, pokušina treh vrst vin savinjskih vinogradnikov v vinskem »keudru«.

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 5 ur

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu.   



Jama Pekel

Rimska nekropola
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Žalski trikotnik  
Doživetje narave, kulturne dediščine in tradicije hmeljarstva

Jama Pekel se nahaja na obrobju Ponikovskega krasa. Po planoti teče več potokov. Eden izmed njih, Poni-
kvica, je izoblikoval tudi Jamo Pekel. Ko potok priteče iz jame, dobi drugo ime – Peklenščica. Jama Pekel je 
nadstropna; spodnja etaža je vodna in ima več pritokov, zgornja etaža je suha. V jami so na ogled vse kapniške 
oblike in 4-metrski podzemni slap, ki je edini v naših turističnih jamah. Jama je stara več kot 4 milijone let. 
Pokušina peklenske vode.

Rimska nekropola, bogat arheološki park, v letu 2012 razglašena kot tretja top destinacija Lonely planeta 
v Sloveniji. V rodovitni dolini so nekdaj imeli veljaki iz bližnje Celeie gospodarska posestva in svoje grobnice. 
Politične funkcije, o katerih beremo na njihovih spomenikih, ki so bile častne in neplačane, pa so opravljali 
v Celei. Ohranile so se grobnice županov (Spektaciji), upravnika javnih zgradb (Veldonij) in bogate keltske 
družine Enijcev.  Pokušina medice.

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije se nahaja v stari obnovljeni sušilnici hmelja in odkriva 
zgodovino hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Hišno pivo, imenovano po očetu pivovarstva Simonu Kukcu, 
in slasten rogljiček bosta zbudila domišljijo vsakega, morda se vam bo zazdelo, da doživljate petje tisočerih 
obirovk in vonjate sveže obran hmelj. Ob zaključku ogleda pokušina hišnega piva ali hmeljarskega čaja in 
rogljiček.

Program vključuje:

    vodenje,

    ogled Jame Pekel, Rimske nekropole, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, 

    2 dcl hišnega piva Kukec – Savinjsko pivo oz. skodelico hmeljarskega čaja in rogljiček blagovne znamke  
    Zeleno zlato, pokušina medice v Rimski nekropoli, pokušina peklenske vode v Jami Pekel.

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 4 ure

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu.   



Dvorec Novo Celje

Bazilika Matere Božje
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Zgodba prve slovenske pesnice 
Fany Hausmann in hmeljarska 
dediščina
Dvorec Novo Celje je bil zgrajen v slogu dunajskega Schönbrunna sredi 18. stoletja in predstavlja višek po-
zno baročne posvetne arhitekture na Slovenskem. V njem je živela in ustvarjala prva slovenska pesnica Fany 
Hausmann. V Novem Celju oziroma v njegovi okolici se je v 70-ih letih 19. stoletja začela pisati tudi novodob-
na zgodovina hmeljarstva. Takrat so se knezi Salmi, lastniki posestva v Novem Celju, začeli ukvarjati z mislijo, 
kako izboljšati dohodke svojega posestva. Z Bavarske so poklicali hmeljarja Jurija Petra Hörnesa iz Hersch-
berga ob Bodenskem jezeru, ki je v nove agrarne kulture ob dvoru uvajal vrtnarja in grajskega oskrbnika 
Josipa Bilgerja. Ta je tu uspešno uredil prvi nasad württemberškega hmelja, in s tem utemeljil dejavnost, ki 
Spodnji Savinjski dolini še vedno daje prepoznaven pečat. V spomin prejmete kopijo pesmi Fany Hausmann 
in razglednico Dvorca Novo Celje.

Cerkev Matere Božje v Petrovčah je ena izmed sedmih Marijinih bazilik na Slovenskem. Svojevrstno tri-
ladijsko gotsko cerkev so dali zgraditi pokneženi grofje Celjski v 14. stoletju, sedanjo baročno podobo pa je 
cerkev dobila v 18. stoletju. Pod prezbiterijem se nahaja grobnica baronov Miglio, lastnikov graščine in go-
spoščine Novo Celje, in prve slovenske pesnice Fany Hausmann.  

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije se nahaja v stari obnovljeni sušilnici hmelja in odkriva 
zgodovino hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Hišno pivo, imenovano po očetu pivovarstva Simonu Kukcu, 
in slasten rogljiček bosta zbudila domišljijo vsakega, morda se vam bo zazdelo, da doživljate petje tisočerih 
obirovk in vonjate sveže obran hmelj. Ob zaključku ogleda pokušina hišnega piva ali hmeljarskega čaja in 
rogljiček. V spomin prejmete tudi hmeljarski vrček.

Program vključuje:

    vodenje,

    ogled Dvorca Novo Celje, bazilike Matere Božje, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, 

    kopijo pesmi Fany Hausmann, 2 dcl hišnega piva Kukec – Savinjsko pivo oz. skodelico hmeljarskega čaja  
    in rogljiček blagovne znamke Zeleno zlato, spominski hmeljarski vrček.

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 4 ure

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu.   



Bazilika Matere Božje Jama Pekel
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Jama Pekel

Od bazilike do cerkve,
vmes sprehod po Jakobovi poti
Cerkev Matere Božje v Petrovčah je ena izmed sedmih Marijinih bazilik na Slovenskem. Svojevrstno tri-
ladijsko gotsko cerkev so dali zgraditi pokneženi grofje Celjski v 14. stoletju, sedanjo baročno podobo pa je 
cerkev dobila v 18. stoletju. Pod prezbiterijem se nahaja grobnica baronov Miglio, lastnikov graščine in go-
spoščine Novo Celje, in prve slovenske pesnice Fany Hausmann. 
 
Župnijska cerkev Sv. Jakoba. Na mestu, kjer stoji današnja cerkev, je bila v letih 60 do 160 vila rimskih 
kolonistov Rufa Simphonia, žene Rufije Primule in brata Bruta. Legenda pripoveduje, da so okoliški rudarji 
tu postavili leta 1272 majhno kapelo. Pozneje je bila dograjena in je leta 1422 postala vikarijatska cerkev. 
Zgrajena je bila v gotskem slogu z obokanim prezbiterijem. Leta 1677 ji je bil prizidan zvonik, ki stoji še da-
nes. Cerkev se je zaradi slabe lesene konstrukcije leta 1770 podrla. V romansko-bizantinskem slogu so v letih 
1770 do 1782 zgradili novo, današnjo cerkev. Prezbiterij je s freskami poslikal Anton Lerchinger. Nad glavnim 
vhodom je vklesan kronogram, latinski napis, iz katerega lahko razberemo letnico dograditve cerkve in da je 
bila cerkev postavljena v čast sv. Jakobu.  

Možnost malice iz nahrbtnika ali po dogovoru degustacija domačih dobrot pod farovškim kozolcem v Ga-
liciji. Od farovškega kozolca sledi sprehod po Jakobovi poti do Cerkve sv. Jedert.

Jakobova pot. Jakobova pot v Občini Žalec predstavlja del mednarodne Jakobove poti, ki vodi preko Slo-
venije v Galicijo v Španiji (prekmursko štajerska – »Ogrska veja«). Izhaja iz srednjeveške romarske poti  kri-
stjanov na grob apostola Jakoba v Komposteli. Sprehod po delu Jakobove poti od cerkve sv. Jakoba v Galiciji, 
mimo kraja Železno, nato pri Veliki Pirešici preko glavne ceste Celje–Velenje in po planinski poti  skozi gozd 
do cerkve sv. Jederti.

Cerkev sv. Jedert. V Slovenije je 13 cerkva sv. Jederti. Ena izmed njih stoji na hribčku v bližini Žalca in 
je bila zgrajena leta 1895 v obliki piramide. Na vzhodni strani cerkve je grobnica avstrijskega ministrskega 
predsednika von Becka. Sprehod se nadaljuje do središča Gotovelj in od tam z avtobusom do Šempetra v Sa-
vinjski dolini.

Jama Pekel se nahaja na obrobju Ponikovskega krasa. Po planoti teče več potokov. Eden izmed njih, Poni-
kvica, je izoblikoval tudi Jamo Pekel. Ko potok priteče iz jame, dobi drugo ime – Peklenščica. Jama Pekel je 
nadstropna; spodnja etaža je vodna in ima več pritokov, zgornja etaža je suha. V jami so na ogled vse kapniške 
oblike in 4-metrski podzemni slap, ki je edini v naših turističnih jamah. Jama je stara več kot 4 milijone let. 
Pokušina peklenske vode.

Cerkev sv. Petra v Šempetru v Savinjski dolini. Prvi zgodovinski zapis o cerkvi izhaja iz leta 1256 in priča 
o tem, da je v tistem času pripadala stiškemu samostanu. Samostojna stavba cerkve je bila postavljena v 
romanskem slogu, v poznem gotskem obdobju pa so jo povečali za osrednji prezbiterij in zvonik. V drugi 
polovici 18. stoletja so cerkev barokizirali in ji prizidali roženvensko kapelo. Dobila je tudi velik oltar iz leta 
1750 ter znameniti kip Matere božje z detetom iz leta 1320, ki je vanjo prišel iz sosednjega Novega Kloštra. 
Kip predstavlja višek gotske umetnosti in spada med najlepše gotske kipe na Slovenskem, pred leti je bil raz-
stavljen celo v francoskem Louvru.

Program vključuje:

    vodenje,

    ogled bazilike Matere božje, ogled cerkve sv. Jakoba, ogled cerkve sv. Jederti (zunanjost), ogled Jame Pekel, 

    ogled cerkve sv. Petra,

    pokušina peklenske vode v Jami Pekel.
 
Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 10 ur 

       



Turistična kmetija Podpečan

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije
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Kislo ali grenko? Sladko ali slano? 
Vse pri nas je dobro izbrano!
Nepozabna kulinarična izkušnja

Turistična kmetija Podpečan se nahaja v Galiciji. V obnovljenem gospodarskem poslopju nudi prenoči-
šča, wellness ponudbo, ogled domače sirarnice, trgovinice s siri in izdelki iz kravjega mleka. Ogled turistične 
kmetije se zaključi v degustacijski sobi ob pokušini odličnih sirov. Možen nakup izdelkov iz kravjega mleka. 

Turistična kmetija Cokan, Ribnik Steska (ponudba od pomladi do jeseni) leži na obrobju slikovite Po-
nikovske planote ter ponuja možnosti rekreativnega in športnega ribolova ter sprehodov v naravi. Njihovo 
ponudbo predstavljajo dimljene postrvi, namazi iz dimljenih postrvi, jagnjetina. S pokušino njihovih specia-
litet se zaključi ogled njihove ponudbe. Možen nakup izdelkov in ribolov. 

Žalec leži v osrčju Spodnje Savinjske doline. Prvič se omenja leta 1182, in sicer kot Sachsenfeld, leta 1256 
pa je bil povzdignjen v trg. Stara trška arhitektura še danes nazorno pripoveduje zgodovino Žalca.  Njen del 
je tudi domačija iz leta 1669, ki je bolj znana kot rojstna hiša Rista Savina in se nahaja v središču mestnega 
jedra, v njej ima skladatelj Risto Savin tudi svojo spominsko sobo. Risto Savin se je s samospevom dvignil 
na evropsko raven. V mestnem jedru je še nekaj omembe vrednih stavb, ena takšnih je Zotlova kovačija s 
svojo zgodovino. 

Sprehod do trgovinice Savinjski hram. Trgovinica na Podeželski tržnici ponuja domače proizvode kmetij 
Spodnje Savinjske doline, združene pod blagovno znamko Zeleno zlato. Možen nakup.

V začetku 16. stoletja so Žalčani zaradi nenehne grozeče nevarnosti pred Turki zgradili taborsko obzidje, 
od katerega je danes ohranjen le še obrambni taborski stolp s stožčasto streho. V njem se danes nahaja 
vinski »keuder«. Ogled »keudra« in pokušina vin savinjskih vinogradnikov. Ogled zeliščnega parka v ne-
posredni bližini obrambnega stolpa. 

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije se nahaja v stari obnovljeni sušilnici hmelja in odkriva 
zgodovino hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Hišno pivo, imenovano po očetu pivovarstva Simonu Kukcu, 
in slasten rogljiček bosta zbudila domišljijo vsakega, morda se vam bo zazdelo, da doživljate petje tisočerih 
obirovk in vonjate sveže obran hmelj. Ob zaključku ogleda pokušina hišnega piva ali hmeljarskega čaja in 
rogljiček. V spomin prejmete pivski vrček.
 
Program vključuje:

    vodenje,

    ogled Turistične kmetije Podpečan, Turistične kmetije Cokan – ribnik Steska, ogled Savinove hiše, Zotlove 
    kovačije od zunaj, vinskega »keudra«, parka zdravilnih in aromatičnih rastlin, Ekomuzeja hmeljarstva in 
    pivovarstva Slovenije, 

    pokušino sirov na Turistični kmetiji Podpečan, pokušino ribjih namazov na Turistični kmetiji Cokan, 
    pokušino treh vin savinjskih vinogradnikov, 2 dcl hišnega piva Kukec – Savinjsko pivo oz. skodelico 
    hmeljarskega čaja in rogljiček blagovne znamke Zeleno zlato, spominski pivski vrček.

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 8 ur

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu. 

       



Obrambni stolp - vinski “keuder”

Žalski hmeljar in pivovar Simon Kukec in njegovo pivo



19

Zakladi dragocenih tekočin
(voda, pivo, vino, olje, kis, sok, mleko, medica)

VODA − Ribnik Vrbje, območje krajinskega parka Ribnika Vrbje je prijeten kraj za preživljanje prostih 
uric v naravi. Ima pestro in zanimivo rastlinstvo in živalstvo, saj je bilo tam opaženih več kot 170 različnih 
vrst ptic. Pot ob ribniku krasijo lesene skulpture, skozi vse leto se odvijajo številne aktivnosti. Ob ribniku je 
speljana učna ekološka pot in srčna pot, mimo pa vodi hmeljska pot, ki je bila leta 2011 razglašena kot 2. naj 
tematska pot v Sloveniji. Plastenka vode.

VODA − Bio park NIVO  združuje lepo urejene poti z energijskimi točkami in jezerca z biološko čistilno 
napravo. V Bio parku NIVO domuje kar nekaj živalskih vrst, na ogled pa je postavljena tudi prva piramida v 
Sloveniji, zgrajena iz konoplje. Plastenka vode.

PIVO ALI HMELJARSKI ČAJ − Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je urejen v nek-
danji štirinadstropni sušilnici hmelja ter predstavlja vez med zgodovino, sedanjostjo in prihodnostjo hme-
ljarstva v Spodnji Savinjski dolini. V muzeju se nadaljuje zgodba žalskega pivovarja, lastnika pivovarne Žalec, 
Simona Kukca, po katerem je poimenovano tudi hišno pivo.  Vrček piva Kukec – Savinjsko pivo ali hmeljarski 
čaj in rogljiček blagovne znamke Zeleno zlato.

VINO − V začetku 16. stoletja so Žalčani zaradi nenehne grozeče nevarnosti pred Turki zgradili taborsko 
obzidje, od katerega je danes ohranjen le še obrambni taborski stolp s stožčasto streho. V njem se danes na-
haja vinski »keuder«. Ogled »keudra« in pokušina vin savinjskih vinogradnikov. Ogled zeliščnega parka pri 
obrambnem stolpu. 

KIS, OLJE, SOK, MEDICA − Savinjski hram, trgovinica na Podeželski tržnici ponuja domače proizvo-
de kmetij Spodnje Savinjske doline, združene pod blagovno znamko Zeleno zlato. Možen nakup dragocenih 
tekočin (jabolčni sok, kis, bučno olje, medica, pivo …).

MEDICA − Rimska nekropola, bogat arheološki park, v letu 2012 razglašena kot 3. top destinacija Lonely 
planeta v Sloveniji. V rodovitni dolini so nekdaj imeli veljaki iz bližnje Celeie gospodarska posestva in svoje 
grobnice. Politične funkcije, o katerih beremo na njihovih spomenikih, ki so bile častne in neplačane, pa so 
opravljali v Celei. Ohranile so se grobnice županov (Spektaciji), upravnika javnih zgradb (Veldonij) in bogate 
keltske družine Enijcev. Pokušina medice.  

MLEKO − Kmetija Četina, po domače Flis, leži v Spodnjih Grušovljah, usmerjena je predvsem v pride-
lavo mleka, obdelujejo pa tudi 60 ha kmetijskih zemljišč. V hlevu imajo okoli 145 glav živine, kjer je 75 krav 
molznic črno-bele pasme, ostalo je mlada živina. Letno pridelajo okoli 600 000 litrov mleka, ki ga prodajo  
v mlekarno oz. predelajo v mlečne izdelke. Kmetija je bila do osamosvojitve Slovenije hmeljarska kmetija. 
Konec leta 2007 je bila kmetija posodobljena z robotom za molžo krav.  Pokušina mleka, mlečnih izdelkov.

Program vključuje:

    vodenje,

    ogled Ribnika Vrbje, Bio parka NIVO, vinskega »keudra«, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, 
    Rimske nekropole, kmetije Četina,

    2 plastenki vode, 2 dcl piva Kukec – Savinjsko pivo ali hmeljarski čaj in rogljiček blagovne znamke Zeleno  
    zlato, pokušino treh vin savinjskih vinogradnikov, pokušino medice v Rimski nekropoli, pokušino mleka 
    in mlečnih izdelkov na kmetiji Četina.

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 8 ur

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu. 

       



Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije

Rimska nekropola
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Bodimo aktivni in »zeleni«!
Ribnik Vrbje, območje krajinskega parka Ribnika Vrbje, je prijeten kraj za preživljanje prostih uric v naravi. 
Ima pestro in zanimivo rastlinstvo in živalstvo, saj je bilo tam opaženih več kot 170 različnih vrst ptic. Obmo-
čje med ribnikom in reko Savinjo se uvršča v območje Natura 2000. Pot ob ribniku krasijo lesene skulpture. 
Ob ribniku je speljana učna ekološka pot Vrbje in srčna pot, mimo pa vodi tudi hmeljska pot, ki je bila leta 
2011 razglašena kot 2. naj tematska pot v Sloveniji. Plastenka vode.

Sprehod po delu hmeljske poti od Ribnika Vrbje ob Savinji in nato med hmeljišči do Rimske nekropole. 
Krožna hmeljska pot je dolga 14 km. Začetek poti je pri Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, pelje 
do Dvorca Novo Celje, kjer je bil eden prvih nasadov hmelja v Spodnji Savinjski dolini, nato med hmeljišči do 
Ribnika Vrbje in nato ob Savinji ter med hmeljišči do Rimske nekropole in nazaj do muzeja. 

Rimska nekropola, bogat arheološki park, v letu 2012 razglašena kot 3. top destinacija Lonely planeta. 
V rodovitni dolini so nekdaj imeli veljaki iz bližnje Celeie gospodarska posestva in svoje grobnice. Politične 
funkcije, o katerih beremo na njihovih spomenikih, ki so bile častne in neplačane, pa so opravljali v Celei. 
Ohranile so se grobnice županov (Spektaciji), upravnika javnih zgradb (Veldonij) in bogate keltske družine 
Enijcev. Plastenka vode.

Jama Pekel se nahaja na obrobju Ponikovskega krasa. Po planoti teče več potokov. Eden izmed njih, Po-
nikvica, je izoblikoval tudi Jamo Pekel. Ko potok priteče iz jame, dobi drugo ime – Peklenščica. Jama Pekel 
je nadstropna; spodnja etaža je vodna in ima več pritokov, zgornja etaža pa je suha. V jami so na ogled vse 
kapniške oblike in 4-metrski podzemni slap, ki je edini v naših turističnih jamah. Jama je stara več kot 4 mi-
lijone let. Pokušina peklenske vode.

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je urejen v nekdanji štirinadstropni sušilnici hme-
lja ter predstavlja vez med zgodovino, sedanjostjo in prihodnostjo hmeljarstva v Spodnji Savinjski dolini. V 
muzeju se nadaljuje zgodba žalskega pivovarja, lastnika pivovarne Žalec, Simona Kukca, po katerem je poi-
menovano tudi hišno pivo: Kukec – Savinjsko pivo. Vrček piva 0,2 dcl ali hmeljarski čaj in rogljiček blagovne 
znamke Zeleno zlato. 

Program vključuje:

    vodenje,

    ogled Ribnika Vrbje,  Rimske nekropole, Jame Pekel, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, 

    2 plastenki vode, 2dcl piva Kukec – Savinjsko pivo ali hmeljarski čaj in rogljiček blagovne znamke 
    Zeleno zlato, pokušina peklenske vode. 

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 7 ur

Poleg dodatne ponudbe, ki velja za vse programe, je pri programu Bodimo aktivni in zeleni 
mogoča tudi: organizacija predstavitve nordijske hoje, organizacija tečaja nordijske hoje,  ogled gozdne 
geološke poti nad Jamo Pekel.

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu. 

       



Ribnik pri Lisjaku

Grad Komenda
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Spodnja Savinjska dolina, 
dolina zelenega zlata 
Spodnja Savinjska dolina je več kot stoletje in pol poznana po hmelju, prijaznih ter gostoljubnih ljudeh, do-
mači hrani in pijači. Obdana je z mehkim vencem hribovja in gričevja ter bogata z naravnimi in kulturnimi 
znamenitostmi. Združuje zgodbe hmeljarstva in pivovarstva, starih Rimljanov, Žovneških grofov, Malteškega 
viteškega redu, zgodbe motociklov, krajinskih parkov, Nature 2000, številnih tematskih in kolesarskih poti 
ter mnoge druge. 

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije.  Edinstven tovrstni muzej v Sloveniji se nahaja v 
obnovljeni sušilnici hmelja in v štirih nadstropjih razkriva zgodovino ter pomen hmeljarstva in pivovarstva 
za Spodnjo Savinjsko dolino. Poleg turističnih spominkov in obirovske južine ponuja tudi hišno pivo. Ob za-
ključku ogleda pokušina pokušina hišnega piva ali hmeljskega čaja.

Muzejska zbirka Prebold skozi čas in zasebna zbirka Tito – JNA 1. svetovna vojna. Večji del 
zbirke Prebold skozi čas je namenjen ohranitvi in predstavitvi življenja navadnih ljudi, njihovega orodja, 
predmetov, zbirka Tito − JNA pa popelje v obdobje med leta 1945−1990, v čas bivše SFRJ. Zbirka se nahaja 
v obnovljenem gospodarskem poslopju, imenovanem tudi Vstopna informacijska točka Ekomuzeja hmeljar-
stva in pivovarstva Slovenije. 

Ribnik pri Lisjaku in njegova neposredna okolica. Zanimiv ribnik v prijetni idili narave je obdan z 
dvema novima kozolcema, ki sta namenjena gostinstvu, prireditvam, praznovanjem, poslovnim srečanjem, 
hkrati pa ohranjata pomen slovenske kmečke arhitekture. 
 
Schwentnerjeva hiša. V njej se je rodil slovenski založnik in knjigarnar Lavoslav Schwentner. Trška hiša 
ima v celoti ohranjeno opremo iz začetka 20. stoletja in je tudi Vstopna informacijska točka Ekomuzeja hme-
ljarstva in pivovarstva Slovenije.

Grad Žovnek. Zgodovina gradu sega v 12. stoletje, od koder se pojavijo prvi zapisi. Njegovi lastniki so bili 
konec 12. stoletja Žovneški gospodje, katerih nasledniki so se leta 1333 preselili v Celje in se povzpeli do na-
ziva grofov. 

Obnovljen grad Komenda. Grad Komenda, na katerem je več kot 400 let vladal malteški red, združuje 
bogato zgodovino in sedanjost: ruševine kapelice sv. Ulriha, vinsko klet, poročno dvorano, Vstopno informa-
cijsko točko Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, zbirko malteškega viteškega redu, knjižnico, 
čitalnico in gostinski lokal. 

Program vključuje:

    vodenje,

    ogled Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, ogled zbirke Prebold skozi čas, 

    ogled Schwentnerjeve hiše, ogled ruševin gradu Žovnek, ogled gradu Komenda, 

    2 dcl piva Kukec - Savinjsko pivo ali skodelico hmeljarskega čaja na osebo.  

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 7 ur

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu. 
Več programov po Spodnji Savinjski dolini je objavljenih na spletni strani www.zkst-zalec.si . 



Rimska nekropola

Stari grad Celje
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Kjer so včasih »vladali« grofje 
Celjski, danes »vladajo« hmeljarji 
Ruševine gradu Žovnek ležijo na vzpetini ob Žovneškem jezeru in so ostanki gradu Žovnek, ki so ga 
Žovneški, kasneje Celjski grofje, imeli v začetku svoje vladavine za matični grad. Kljub temu, da so se kasneje 
preselili v Celjski grad, ki je postal novo upravno središče in bivališče Žovneških, so le-ti ostali močno vezani 
na svoj matični grad in rodovne simbole. Grad Žovnek je ostal njihov družinski grad, na katerem so se kasnejši 
rodovi Celjskih grofov pogosto zadrževali. 

Na hmeljarski kmetiji Rojnik se s hmeljarstvom ukvarjajo že več kot 100 let. Kmetija razpolaga z 62 
hektarji zemlje, od tega pridelujejo hmelj na kar 32 hektarjih. Na večini zemljišč je zasajena sorta hmelja 
aurora, zasajeni pa imajo tudi sorti celeio in bobek. Kmetija je povsem specializirana za panogo hmeljarstva, 
saj je opremljena z najsodobnejšo kmetijsko mehanizacijo, certificirnim centrom, v vseh hmeljiščih pa imajo 
napeljan tudi kapljični sistem zalivanja. 

Rimska nekropola, bogat arheološki park, v letu 2012 razglašena kot 3. top destinacija Lonely planeta v 
Sloveniji. V rodovitni dolini so nekdaj imeli veljaki iz bližnje Celeie gospodarska posestva in svoje grobnice. 
Politične funkcije, o katerih beremo na njihovih spomenikih, ki so bile častne in neplačane, pa so opravljali 
v Celei. Ohranile so se grobnice županov (Spektaciji), upravnika javnih zgradb (Veldonij) in bogate keltske 
družine Enijcev.  Pokušina medice.

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je urejen v nekdanji štirinadstropni sušilnici hmelja ter 
predstavlja vez med zgodovino, sedanjostjo in prihodnostjo hmeljarstva v Spodnji Savinjski dolini. V muzeju 
se nadaljuje zgodba žalskega pivovarja, lastnika pivovarne Žalec, Simona Kukca, po katerem je poimenovano 
tudi hišno pivo. Vrček piva Kukec – Savinjsko pivo ali hmeljarski čaj in rogljiček blagovne znamke Zeleno 
zlato.

Stari grad Celje leži na ozkem hrbtišču na skalnem previsu nad Celjem. Prvotni grad so v drugi polovici 12. 
stol. postavili Vovbržani, grofje s Koroške, ki so imeli Celje z okolico v svoji posesti do izumrtja leta 1322. Po 
desetletju bojev je prišel grad v roke njihovih dedičev (1333), Žovneških gospodov – kasnejših grofov Celjskih.

Program vključuje:

    lokalno vodenje,

    ogled ostankov Žovneškega gradu, hmeljarske kmetije Rojnik, Rimske nekropole, Ekomuzeja hmeljarstva  
    in pivovarstva Slovenije in celjskega gradu, 

    narezek  za skupino in kozarec domačega soka oz. piva na osebo na Kmetiji Rojnik, 2 dcl piva Kukec – 
    Savinjsko pivo ali hmeljarski čaj in rogljiček blagovne znamke Zeleno zlato, pokušino medice. 

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 7 ur

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu. 



Hmelj

Stari grad Celje
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Od hmelja, skozi zgodbe ruševin, 
do piva
Ko si roke podajo Žalec, Celje in Laško.

Žalec. Nekoč stara sušilnica hmelja danes v sebi skriva zanimivo in drugačno muzejsko izkušnjo; zgodbo o 
dragoceni grenki roži, ki že od nekdaj krasi Spodnjo Savinjsko dolino ter ji daje svojevrsten pečat.  V Ekomu-
zeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije boste izvedeli vse o hmelju, hmeljarstvu in pivu, si ogledali zanimiv 
in hudomušen film iz prejšnjega stoletja. Ob zanimivem vodenju po vseh štirih nadstropjih muzeja, pitju 
hišnega piva Kukec – Savinjsko pivo ter ob pripovedovanju zgodb se vam bo zazdelo, kot da doživljate petje 
tisočerih obirovk in vonjate sveže obran hmelj. Pokušina hišnega piva ali hmeljarskega čaja.

Celje.  Stari grad Celje leži na ozkem hrbtišču na skalnem previsu nad Celjem. Prvotni grad so v drugi polo-
vici 12. stol. postavili Vovbržani, grofje s Koroške, ki so imeli Celje z okolico v svoji posesti do izumrtja leta 
1322. Po desetletju bojev je prišel grad v roke njihovih dedičev (1333), Žovneških gospodov – kasnejših grofov 
Celjskih.

Laško. Več kot 180-letna tradicija varjenja piva je prikazana v Pivovarni Laško, vodilni pivovarni v Slove-
niji, ki se uvršča med največje evropske proizvajalke piva. Omenjena pivovarna vari pivo po tradicionalnih, 
preverjenih recepturah. Zaupana vam bo skrivnost varjenja piva, popeljali pa vas bodo skozi avtomatizirane 
proizvodne procese, ki omogočajo stalno in vrhunsko kakovost piva. Po ogledu sledi degustacija piva s slanim 
pecivom. 

Program vključuje:

    ogled Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Starega gradu Celje in Pivovarne Laško,  

    pokušina piva Kukec – Savinjsko pivo ali hmeljarskega čaja, degustacijo 3 x 2 dcl piva s slanim 
    pecivom v Pivovarni Laško.  

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 6 ur

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu. 
  



KSEVT

Rimska nekropola
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V objemu zelenega zlata in vesolja. 
Od Žalca do Vitanja – Savinjska regija.
Rimska nekropola, Šempeter v Savinjski dolini je bogat arheološki park, v letu 2012 razglašena kot 3. 
top destinacija Lonely planeta v Sloveniji. V rodovitni dolini so nekdaj imeli veljaki iz bližnje Celeie gospodar-
ska posestva in svoje grobnice. Politične funkcije, o katerih beremo na njihovih spomenikih, ki so bile častne 
in neplačane, pa so opravljali v Celei. Ohranile so se grobnice županov (Spektaciji), upravnika javnih zgradb 
(Veldonij) in bogate keltske družine Enijcev. Pokušina medice.

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Žalec; nekoč stara sušilnica hmelja danes v sebi skri-
va zanimivo in drugačno muzejsko izkušnjo; zgodbo o dragoceni grenki roži, ki že od nekdaj krasi Spodnjo 
Savinjsko dolino ter ji daje svojevrsten pečat.  V Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 
boste izvedeli vse o hmelju, hmeljarstvu in pivu, si ogledali zanimiv in hudomušen film iz prejšnjega stoletja. 
Ob zanimivem vodenju po vseh štirih nadstropjih muzeja, pitju hišnega piva Kukec – Savinjsko pivo ter ob 
pripovedovanju zgodb  in slastnem rogljičku se vam bo zazdelo, kot da doživljate petje tisočerih obirovk in 
vonjate sveže obran hmelj. Pokušina hišnega piva ali hmeljarskega čaja in rogljiček. 

Soržev mlin, Dobrna; starodavna domačija leži  na otočku med reko Hudinjo in strugo potoka, ki teče na 
kolesa mlina in žage »venecijanke« iz leta 1872. Posebnost kmetije so poleg omenjenega mlina in žage  sta 
še kozolec toplar ter mlinarjeva hiša. Predstavljena vam bo pot od zrnja do kruha.   V mlinu je možno kupiti 
različne mlevske izdelke.  Na turistični kmetiji Soržev mlin je moč čutiti domačnost in gostoljubje. 

KSEVT – kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, Vitanje; je sedež istoimenskega zavo-
da, ki se ukvarja s kulturalizacijo vesolja. Je tudi osrednji prostor v Vitanju, od koder izvira družina pionirja 
vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga. 

Program vključuje:

    vodene oglede Rimske nekropole, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, 
    Sorževega mlina ter KSEVT-a,  

    degustacijo 2 dcl piva Kukec – Savinjsko pivo ali skodelico hmeljarskega čaja, rogljiček blagovne znamk
    Zeleno zlato, pokušino medice, pokušino domačega sadnega in zeliščnega likerja v Sorževem mlinu.  

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 6 ur

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu. 



Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije

Pivo po recepturi hmeljarja in pivovarja Simona Kukca



31

Doživite zgodbo Simona Kukca, 
očeta slovenskega pivovarstva!
Simon Kukec, oče slovenskega pivovarstva, se je rodil leta 1838 v Povirju pri Sežani kot sin malega posestnika.  

Leta 1880 se je s svojo ženo naselil v Trbovljah. Tam sta v zakup vzela rudniško restavracijo Bratovske skla-
dnice. Trbovlje je danes urbanizirano rudarsko naselje, ki je razpotegnjeno po dolini potoka Trboveljščica. 
Razvoj mesta je tesno povezan s premogovništvom. Začetki rudarjenja segajo v leto 1804. 
Ogled dveh rudarskih stanovanj; eno v stilu 20-ih in drugo v stilu 60-ih let  približa življenje rudarjev in 
njihovih družin.  Simon Kukec je ob večerih rad posedal v svoji rudniški restavraciji, se družil z ljudmi in ve-
liko kockal. Na takšen način si je priigral veliko hmeljišč v Spodnji Savinjski dolini. 

Leta 1887 se je Simon Kukec s svojo družino naselil v Žalec, kjer je kupil oz. si priigral toliko nasadov hmelja, 
da je veljal za veleposestnika. Kupil je tudi staro pivovarno, ki jo je kasneje povečal in povsem moderniziral 
ter ji dodal lastno sladarno. Nekoč stara sušilnica hmelja danes v sebi skriva zanimivo in drugačno muzejsko 
izkušnjo; zgodbo o dragoceni grenki roži, ki že od nekdaj krasi Spodnjo Savinjsko dolino ter ji daje svojevrsten 
pečat.  
V Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije se izve vse o hmelju, hmeljarstvu in pivu, ogleda 
zanimiv in hudomušen film iz prejšnjega stoletja. Ob zanimivem vodenju po vseh štirih nadstropjih muzeja, 
pitju hišnega piva Kukec – Savinjsko pivo ter ob pripovedovanju zgodb in slastnem rogljičku se zazdi, kot da 
doživljate petje tisočerih obirovk in vonjate sveže obran hmelj. V muzeju je na ogled tudi stalna čebelarska 
razstava. Možnost obiska Casinoja Rubin. Pokušina hišnega piva ali hmeljarskega čaja in rogljiček. 

Leta 1889 je Simon Kukec na dražbi kupil še pivovarno Laško (tedaj Laški trg). Obe pivovarni (Žalec in Laško) 
je združil ter ju imenoval Združene pivovarne Žalec in Laški trg. Danes je v Laškem doma več kot 180-letna 
tradicija varjenja piva in je prikazana v Pivovarni Laško, vodilni pivovarni v Sloveniji, ki se uvršča med 
največje evropske proizvajalke piva. Omenjena pivovarna vari pivo po tradicionalnih, preverjenih recepturah. 
Ogled pivovarne razkrije skrivnost varjenja piva, predstavijo pa se tudi avtomatizirani proizvodni procesi, ki 
omogočajo stalno in vrhunsko kakovost piva. Po ogledu sledi degustacija piva s slanim pecivom.  

Program vključuje:

    vodene oglede dveh rudarskih stanovanj v Trbovljah, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 
    in Pivovarne Laško,  

    degustacijo 2 dcl piva Kukec – Savinjsko pivo ali skodelico hmeljarskega čaja, rogljiček blagovne znamke  
    Zeleno zlato, pokušino 3 x 2 dcl piva s slanim pecivom v Pivovarni Laško.  

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 7 ur

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu. 



Pomlad v hmeljišču

Muzej usnjarstva
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Od hmelja, usnja, lesa do savinjskih 
flosarjev - splavarjev.
Na izlet po Spodnji Savinjski dolini 
in Savinjsko šaleški regiji!
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Žalec; nekoč stara sušilnica hmelja danes v sebi skri-
va zanimivo in drugačno muzejsko izkušnjo; zgodbo o dragoceni grenki roži, ki že od nekdaj krasi Spodnjo 
Savinjsko dolino ter ji daje svojevrsten pečat.  V njem boste izvedeli vse o hmelju, hmeljarstvu in pivu, si 
ogledali zanimiv in hudomušen film iz prejšnjega stoletja. Ob zanimivem vodenju po vseh štirih nadstropjih 
muzeja, pitju hišnega piva Kukec – Savinjsko pivo, slastnem rogljučku ter ob pripovedovanju zgodb se vam 
bo zazdelo, da doživljate petje tisočerih obirovk in vonjate sveže obran hmelj. Pokušina hišnega piva ali hme-
ljarskega čaja in rogljiček. 

Muzej usnjarstva na Slovenskem – Šoštanj, v muzeju je zbirka Usnjarski stroji, ki vsebuje najpomemb-
nejše stroje in naprave za predelavo kože v usnje. Zbirka Usnjarstvo v Šoštanju predstavlja razvoj usnjarske 
obrti v veleindustrijo in pomembno gospodarsko panogo, ki je imela vpliv na družbeni in demografski razvoj 
prebivalstva. 

Muzej Vrbovec, Nazarje je Muzej gozdarstva in lesarstva ter prikazuje gozdarsko in lesarsko tradicijo, s 
katero so bili ljudje Zgornje Savinjske doline močno povezani. Uvodni del muzeja je namenjen gozdarstvu. 
Obiskovalec se seznani z razvojem gozdov skozi geološke dobe, spozna posebnosti in zanimivosti gozdov in 
dreves v Sloveniji ter po svetu. Osrednji del muzeja prikazuje pot posekanega lesa, od same sečnje do indu-
strije. 

Muzej s flosarsko zbirko, Ljubno ob Savinji. V središču Ljubnega ob Savinji stoji simpatičen muzej, v 
katerem je urejena zanimiva flosarska zbirka, ki predstavlja življenje flosarjev, splavarjev skozi poltisočletno 
zgodovino. Obiskovalca popelje v preteklost kraja in ohranja spomin na flosarijo in žagarstvo. Na razpolago 
je bogato fotografsko in materialno gradivo, DVD in diaprojekcijska predstavitev. 

Program vključuje:

    vodene oglede Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Muzeja usnjarstva na Slovenskem, 
    Muzeja Vrbovec v Nazarjih ter flosarske zbirke,  

    degustacijo 2 dcl piva Kukec – Savinjsko pivo ali skodelico hmeljarskega čaja, rogljiček blagovne znamke  
    Zeleno zlato.  

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 7 ur

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu. 



Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije

Koroški splavarji
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Na izlet!
Koroška in Savinjska regija.
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva 
Slovenije ter splavarjenje na reki Dravi. 
Nepozabno doživetje splavarjenja – splavarske rajže in hmeljarstva. 

Splavarska rajža na reki Dravi; flosarske frajle in flosarji vas s harmoniko v rokah in z nasmehom na 
ustih pričakujejo v splavarskem pristanu v občini Muta na Gortini. Flosarji sledijo stari tradiciji splavarjenja 
po reki Dravi. Na flosih ne prevažajo več lesa, ampak zabave željne obiskovalce. Možnost tradicionalnega 
flosarskega kosila – več v priloženem gradivu.

Po končanem splavarjenju boste pot nadaljevali proti Savinjski dolini, v Žalec, kjer vam bo zgodovino hme-
ljarstva in pivovarstva prikazal Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Hišno pivo, imeno-
vano po očetu slovenskega pivovarstva Simonu Kukcu, in slasten rogljiček bosta zbudila domišljijo vsakega, 
morda se vam bo zazdelo, da doživljate petje tisočerih obirovk in vonjate sveže obran hmelj. Pokušina hišnega 
piva ali hmeljarskega čaja in rogljiček. 

Sledi sprehod do trgovinice Savinjski hram. Trgovinica na Podeželski tržnici ponuja domače proizvode 
kmetij Spodnje Savinjske doline, združene pod blagovno znamko Zeleno zlato. Možen nakup.

V Spodnji Savinjski dolini je okoli 100 manjših in večjih hmeljarskih kmetij. Ogled hmeljarske kmetije in 
degustacija.

Program vključuje:

    sprejem splavarjev v splavarskem pristanu in pogostitev s kruhom, soljo ter domačim žganjem,

    pričetek plovbe s predstavitvijo flosarjev,

    zanimiv animacijski program s flosarskimi frajlami, muzikantom in flosarskim humoristom,

    tradicionalen flosarski krst, 

    ogled Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, ogled hmeljarske kmetije,

    2 dcl hišnega piva Kukec – Savinjsko pivo ali skodelico hmeljarskega čaja in rogljiček blagovne znamke 
    Zeleno zlato v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, narezek za skupino in kozarec jabolčnega    
    soka oz. piva/osebo,

    lokalno vodenje.

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 7 ur

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu. 
Opomba: program je sezonske narave.



Ponirek je maskota Ribnika Vrbje

Opazovanje ptic pri Ribniku Vrbje
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ŠOLSKE SKUPINE 
Naravoslovni dan
EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE 
Nekoč stara sušilnica hmelja danes v sebi skriva zanimivo in drugačno muzejsko izkušnjo; zgodbo o dragoce-
ni grenki roži, ki že od nekdaj krasi Spodnjo Savinjsko dolino ter ji daje svojevrsten pečat.  V Ekomuzeju hme-
ljarstva in pivovarstva Slovenije se izve vse o hmelju, hmeljarstvu in pivu, si ogleda zanimiv in hudomušen 
film iz prejšnjega stoletja. Ob zanimivem vodenju po vseh štirih nadstropjih muzeja otroci spoznajo hmelj, 
njegovo uporabo, sušenje ter zgodovino. Otroci ob zaključku ogleda svoje znanje utrdijo z reševanjem učnega 
lista, ob pitju hmeljarskega čaja pa dobijo še izkušnjo okusa hmelja. 
V muzeju je na ogled tudi stalna čebelarska razstava. Možnost medene malice (kruh, med, čaj). 

RIBNIK VRBJE Z UČNO EKOLOŠKO POTJO VRBJE
Območje krajinskega parka Vrbje z okolico je bogato s pestro floro in favno. Tod okoli je bilo opaženih kar 
170 različnih vrst ptic, nekaj jih ob oz. na ribniku tudi gnezdi. S sprehodom po učni ekološki poti Vrbje otroci 
pridobijo bogata spoznanja o vodnem ekosistemu, naravi ter zaščitenih območjih. Z reševanjem učnih listov 
na koncu ogledov in sprehodov še dodatno utrdijo svoje znanje. 

JAMA PEKEL
Območje Ponikovskega krasa je poleg različnih kraških pojavov zaznamovala tudi Jama Pekel. Ta mogočna 
podzemna jama z enournim sprehodom po podzemlju, bogatim z vsemi kapniškimi oblikami, ustvari nepo-
zabno doživetje, delovni listi pa preverijo znanje o lastnostih kraškega sveta. 

Program zajema:

    vodene oglede Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Ribnika Vrbje z učno ekološko potjo 
    in Jame Pekel,

    delovne liste, 

    hmeljarski čaj v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije.

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: do 30
Trajanje programa: predvidoma 5 ur

Možna dodatna ponudba: otroška animacija, pozdrav maskote Hmeljka ali Ponirka, medena malica v 
Ekomuzeju, sprehod po učni gozdno geološki poti nad Jamo Pekel, ogled mikropivovarne Inštituta za hme-
ljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ogled vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin. 

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu. 



Rimska nekropola

Obisk Savinove hiše
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ŠOLSKE SKUPINE 
Kulturni dan
SAVINOVA HIŠA IN SAVINOVA SPREHAJALNA POT
Domačija iz leta 1669, ki je bolj znana kot rojstna hiša Rista Savina, se nahaja v središču mestnega jedra. Risto 
Savin, skladatelj, ki se je s samospevom dvignil na evropsko raven, sodi v tisto generacijo slovenskih sklada-
teljev, ki niso bili poklicni glasbeniki, vendar so z bogatim kompozicijskim znanjem in sodobnimi estetskimi 
pogledi bistveno prispevali k posodabljanju glasbenih prizadevanj. Z več kot 50 orkestralnimi, komornimi in 
klavirskimi deli, predvsem pa z deli s področja opere (Lepa Vida, Matija Gubec), samospeva in zborovskih 
skladb, je Risto Savin tehtno prispeval v repertoar slovenske glasbe. 
General in skladatelj Risto Savin je v Žalcu pustil pomemben pečat. Njegovo delo in življenje je predstavljeno 
v njegovi rojstni hiši – Savinovi hiši. O njegovem življenju pripoveduje tudi Savinova sprehajalna pot. Znanje 
otroci utrdijo z reševanjem učnega lista. 

RIMSKA NEKROPOLA
Je bogat arheološki park, v letu 2012 razglašena kot 3. top destinacija Lonely planeta. V rodovitni dolini so 
nekdaj imeli veljaki iz bližnje Celeie gospodarska posestva in svoje grobnice. Politične funkcije, o katerih be-
remo na njihovih spomenikih, ki so bile častne in neplačane, pa so opravljali v Celei. Ohranile so se grobnice 
županov (Spektaciji), upravnika javnih zgradb (Veldonij) in bogate keltske družine Enijcev. Otroci z reševa-
njem učnih listov na koncu ogleda utrdijo svoje znanje o rimski zgodovini.   

Program zajema:

    vodene oglede Savinove sprehajalne poti, Savinove hiše in Rimske nekropole,

    delovne liste. 

Cena na osebo: v priloženem ceniku
Najmanjše število oseb: 15
Trajanje programa: predvidoma 3 ure

Cene, dodatno ponudbo in plačilne pogoje najdete v priloženem gradivu. 
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