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POVZETEK
Zibika, Sveti Štefan, Babna Gora, Dobrina, Gorica pri Slivnici, Loka pri Žusmu, Žusem – to
so kraji na Kozjanskem, ki so turistično nepoznani, a vendar zanimivi s svojo bogato naravno
in kulturno dediščino.
Z anketami in intervjuji smo želele ugotoviti zanimanje in možnosti za trženje turističnega
proizvoda »Na konjskem hrbtu po kozjanskem hribovju«. Anketirale smo ljubitelje jezdenja
in člane konjeniških klubov in društev po Sloveniji. Intervju pa izvedle s predstavnikom
Turističnega društva in Turistično informacijskega centra na tem območju ter izvajalcema
proizvoda.
V teoretičnem delu smo predstavile zanimivosti omenjenih krajev, v empiričnem pa
prikazujemo rezultate anket in intervjujev. V zadnjem delu pa smo pripravile načrt možnih
poti in način trženja turističnega proizvoda.
Ugotovile smo, da večino anketiranih zanima organizirana ježo po kozjanskem hribovju, da
kraji niso poznani pa vseeno zelo mikavni.
Našo postavljeno hipotezo potrjujemo: Kraji na Kozjanskem, ki so izven turističnih poti so
zanimivi za ljubitelje jezdenja.
Ključne besede: Kozjansko, konj, narava,
ABSTRACT
Zibika, Sveti Štefan, Babna Gora, Dobrina, Gorica pri Slivnici, Loka pri Žusmu and Žusem
are the places on Kozjansko hills, tourisically unknow but none the less interestning with its
natural and cultural heritage.
With the help of Questionairres and interviews we wanted to estimate how interesting the
tourist product »Discover Kozjansko hills on the horse back« is and what are the possibilities
for its marketing. We questioned horseriding fans and mambers of horseriding clubs and
societies. We interviewed the representantire of the Tourist Society and Tourist Information
Centre of this area and both contactors of the product.
In the theoretical part of our research we introduced sights of the mentioned places. In the
empirical part we present the results of the questionares and interveus. In the final part we
prepared a plan of possible destinations and the ways of marketing of turist product.
We establishet that the majority are interested in an organized horseriding on Kozjansko hills.
Despite the fact that the area is quite unknown, it is very tempting.
We confirm our hypotesis: Places of Kozjansko which are off the beaten track are interesting
to horseriding fans.
Key words: Kozjansko, hors, nature,

1. UVOD
Zakaj bi obiskovali kraje, ki so že turistično znani, ko pa imamo veliko majhnih, zanimivih, a
turistično nepoznanih krajev.
Kozjansko hribovje ima bogato kulturno in naravno dediščino, zato smo se odločile, da za
kratek čas postanemo »avanturistke na konjskem hrbtu«, raziščemo te neodkrite lepote in jih
predstavimo v tej raziskovalni nalogi.
Odločile smo se za območje v bližini Term Olimia, in sicer: Zibika, Sveti Štefan, Dobrina,
Loka pri Žusmu, Žusem in Gorica pri Slivnici. Kraji se nahajajo v občini Šmarje pri Jelšah in
Šentjur pri Celju. Od tam smo doma, zato bi želele, da privabimo turiste tudi v manj znane
kotičke naše lepe domovine. Torej tja, kjer so doma prijazni ljudje, kjer ptički najlepše pojejo
in kjer je nebo ponoči najbolj temno.
Zanimala nas je specifična ciljna skupina, in sicer ljubitelji jezdenja. Na jahalne klube in
društva smo poslale ankete ter izvedle intervjuje s predstavnikom turističnega društva in
turistično informacijskega centra ter predstavnikom kmetij, ki bodo omogočile izvedbo
našega turističnega proizvoda. Rezultate anket smo statistično obdelale in prikazale, rezultate
intervjujev pa povzele v ugotovitvah.
Oblikovale smo turistični proizvod, »Na konjskem hrbtu po kozjanskem hribovju«, ki ga
bomo spomladi v sodelovanju s turističnima kmetijama Bizjak in Vahen pričeli tržiti.
Naša hipoteza je, da so kraji na Kozjanskem, ki so izven turističnih poti zanimivi za ljubitelje
jezdenja. V teoretičnem delu prikazujemo turistične zanimivosti omenjenega območja, v
empiričnem prikažemo ugotovitve anket in intervjujev.

Slika 1: Zemljevid območja raziskave
Vir: maps.google.com
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2. TEORETIČNI DEL
Kraji, ki smo jih raziskale so turistično nepoznani, razen Slivniškega jezera, ki pa je že nekaj
let speča Trnuljčica, ki čaka na princa v podobi investitorja. Vsi pa imajo zanimivosti, ki jih
poznajo tudi v Italiji, npr. grad Žusem, da ne govorimo o pestri ponudbe flore in favne.
Marsikdo ne ve, da je v Dobrini izvir termalne vode s podobnimi lastnostmi kot v Termah
Olimia. Izdelki iz Loških glažut krasijo številne cerkve.. Arheološke najdbe v Tinjah v bližini
Loke pri Žusmu pripovedujejo svojo zgodbo. Ste že slišali za razbojnika Guzaja, slovenskega
oziroma kozjanskega Robin Hooda?
Kaj pa ljubitelji dobre kapljice in dobrih pristnih Kozjanskih jedi? Še bi lahko naštevali.
Toda ni dovolj, da nekaj imamo, to je potrebno tudi predstaviti oziroma prodati.
O naših krajih ni veliko pisnih virov, velika pomoč so nam bile urejene internetne strani
turističnih društev. Na osnovi anket in intervjujev ter terenskega dela želimo oblikovati malo
drugačen turistični proizvod, in sicer, »Na konjskem hrbtu po kozjanskem hribovju«.
Ljubiteljem jezdenja , tudi družinam, ponujamo nepozabno večdnevno bivanje na turistični
kmetiji Bizjak. Možnost izposoje in oskrbe konj pa na kmetiji Vahen, ki nudi tudi tečaje
jezdenja in vodenje po kozjanskem hribovju. Odločili se boste lahko za enodnevne ali
večdnevne izlete s konji. Za tiste, ki si želijo več pa tudi spanje na seniku ali na prostem.
Sami ali z družino boste spoznali in okusili življenje na deželi ter spoznali koliko lepot
skriva naša domovina.

2.1. PRIMARNA TURISTIČNA PONUDBA
ZIBIKA
Je majhna vasica, ki leži med Šmarjem pri Jelšah in Podčetrtkom. Okrog nje se razprostirata
dva hriba, Tinsko in Škofija. Imena Zibika se ne da natančno pojasniti, obstaja pa več trditev:
- zaradi močvirnatega terena se je pod nogami zibalo
- zaradi potresov se je zibalo (»dobrotres« leta 1974)
- iz ptičje perspektive je oblika kraja v obliki zibelke
- sestavlja jo sedem zaselkov – v nemščini »sieben«
Leta 1332 je bila prvič omenjena Zibiška cerkev, in
sicer pod imenom Sybkaw, po njej se imenuje tudi
kraj – Syb. Čeprav je oddaljena od glavnih prometnih
poti, je znana daleč naokoli. Ljudje jo spoznajo po
izjemnih pevcih, dobrem vinu, kmečkih turizmih,
Sedovški domačiji, prvomajskem pohodu, treh Slika 2: Pogled na vas Zibika
cerkvah in vaški veselici »Jernejevi nedelji«.
Vir: www.turisticna-bizjak.com
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SEDOVŠKA DOMAČIJA
Ime je dobila po hribu Sedovcu ob katerem stoji. Je edina takšna ohranjena kmetija na
slovenskem. Pomembna je zaradi lege, časa nastanka, načina gradnje in kamnoseške tradicije.
Objekti na Sedovški domačiji so bili zgrajeni v 19. stoletju in so stari okoli 150 let. Glavna
dejavnost na tej domačiji je bilo vinogradništvo, ki je zadostovalo potrebam gostilne, poleg
tega pa so se ukvarjali s kamnoseštvom in kovaštvom. Domačija je sestavljena iz šestih
objektov: stanovanjska hiša, kovačnica, gostilna, kapelica, gospodarsko poslopje z
vodnjakom, svinjak ter večje gospodarsko poslopje s kozolcem.

Slika 4: Kozolec na Sedovški domačiji
vir: maps.google.com

Slika 3: Sedovška domačija
vir: www.smarje-pri-jelsah.si

PETERLINOVA BUKEV
Peterlinova bukev je naravni spomenik. Stara je več kot
400 let in je najstarejše drevo v občini Šmarje pri Jelšah.
Raste nekaj deset metrov pred cerkvama sv. Ane in
Matere božje. O njej pravijo, da oddaja pozitivno
energijo. Zato se popotniki, ki jih pot zanese po Tinskem
vrhu, nemalokrat ustavijo ob bukvi, objamejo njeno
mogočno deblo in nase prevzamejo nekaj njene pozitivne
energije.

Slika 5: Peterlinova bukev
Vir: www.smarje-pri-jelsah.si
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TINSKO
Leži na grebenu, ki ločuje dolini Zibiškega in Tinskega potoka. Njen vrh ima komaj 409
metrov nadmorske višine, pa vendarle zadosti, da se odpre pogled na vse strani Štajerske tja
od Pohorja pa do Kamniških Alp. Vrh Tinskega je izrazito vinogradniški. Tukaj uspeva
najžlahtnejša trta, domači vinogradniki pa se ponašajo z najkakovostnimi vini. Ohranjene je
veliko etnološke dediščine in marsikdo dobimo vtis, da se je čas tukaj za trenutek ustavil.
Tinsko že od daleč zbuja pozornost z dvema tesno postavljenima cerkvama; Matere božje in
sv. Ane. Legenda, ki kroži od ust do ust, o dveh cerkvah pripoveduje, da je bilo Tinsko nekdaj
močno poraslo z divjim rastjem in grmovjem, na vrhu Tinske gore pa je stala le cerkev sv.
Ane. V zlati dobi Celjskih grofov se je ena njihovih brhkih gospodičen v tistih krajih izgubila.
Zaobljubili so se, da zgradijo tik ob cerkvi sv. Ane še eno, če najdejo gospodično živo in
zdravo. Dekle so res našli in v zahvalo na uslišano prošnjo dali zgraditi cerkev Matere božje.
(www.podezelje.com)

Slika 6: Razgled s Tinskega na Zibiško dolino
vir: picasaweb.google.com

CERKEV MATERE BOŽJE IN SV. ANE
Cerkvi sv. Ane in Matere božje stojita na strmem hribu, ki ga na sončni strani obdajajo
vinogradi. Cerkev sv. Ane je bila grajen v gotskem slogu konec 14. stoletja, na severni steni
ladje so še vedno sledovi gotskih fresk, notranjščina pa je bogato kamnoseško okrašena.
Cerkev Matere božje stoji zahodno od sv. Ane in je bila zgrajena konec 15. stoletja, njena
zunanjost izraža lepo poznogotsko arhitekturo z bogatimi kamnoseškimi detajli. V velikem
oltarju stoji kamnit Marijin kip iz okoli leta 1400, cerkev pa se ponaša tudi z oljnimi slikami
znanega baročnega slikarja Antona Lerchingerja.
Slika 7: Cerkev sv. Ane
Vir: www.smarje-pri-jelsah.si
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Slika 8: Cerkev Matere božje
Vir: www.smarje-pri-jelsah.si

ŠKOFIJA
Škofija je hrib, ki leži nasproti Tinskega in omejuje Zibiko z druge strani. Obraščena je z
žlahtno rastlino – vinsko trto. Vinogradi se razprostirajo od samega začetka hriba do senčne
strani hriba, kjer se združita tinski in škofijski hrib. Znana pa je predvsem po »gorcah«
oziroma vinskih kleteh, ki stojijo ena poleg druge. Veliko vina, pridelanega v teh kleteh in
vinogradih je izvrstne kakovosti. Pridelovalci se lahko pohvalijo z mnogimi priznanji in
nagradami. Vino pa je tudi v prodaji.

Slika 9: Vinogradi na Škofiji
vir: last raziskovalke

Slika 10: Razgled s Škofije ne cerkev sv. Eme
vir: last raziskovalke

ŽUSEM
Naselje se nahaja na 669 m visoki vzpetini, na kateri stojita dve cerkvici, prva je župnijska
cerkev sv. Valentina, druga pa preko 700 let stara podružnična cerkev sv. Jakoba, ki hrani
dragocene freske iz 15. in 16. stoletja ter lestence iz domače glažute. V bližnjem zaselku Tinje
se nahaja arheološko najdišče Tinje in ostanki pogreznjenega gradu Žamerk. Tu so bili
najdeni predmeti iz poznoantičnega in zgodnjeslovanskega obdobja. V Javoršici je še
ohranjena partizanska bolnišnica. (www.turizem-sentjur.com)
GRAD ŽUSEM
Grad Žusem leži na kopastem pomolu pod naseljem Dobrina pri Žusmu. Grad stopi v
zgodovino z letom 1203, ko se kot priča krškega škofa Walterja v neki daritveni listini omenja
žusemski vitez. V svoji zgodovini je grad menjal veliko lastnikov: grofe Celjske, pl.
Altenhaus, Moscon, Reising itd. Zadnji lastnik je bil L. Fiegelmuller, ki ga je kupil leta 1864.
Leta 1871 je grad prepustil uničenju, da mu zanj ne bi bilo treba plačati davka.
Kot večina naših gradov, ki so se ohranili v novi vek, je tudi grad Žusem v podobi, kakršno je
imel ob koncu 19. stoletja, rezultat številnih prezidav in dozidav. Do gradu je tekla obzidana
pot, zavarovana z zunanjim in notranjim vhodnim stolpičem. Grad ni težko dostopen, spet do
5

nekaterih delov ruševin pa se ni lahko prebiti. Hoja po gradu je lahko nevarna, saj so zasute
stene ponekod precej visoke, za njimi pa ponavadi sledi prepad. (www.smarje-pri-jelsah.si)

Slika 12: Reichertova
litografija, okoli leta 1863
vir: www.gradovi.net
Slika 11: Predvojna razglednica
vir: www.gradovi.net

GLAŽUTE NA OBMOČJU ŽUSMA
Cerkvica sv. Leopolda je s svojo notranjo opremo in razstavljenimi eksponati pravi muzej
steklarstva, ki je bilo v Loki in njeni okolici prisotno že sredi 18.st. Na ogled so prelepi
stekleni izdelki, o lepoti izdelkov pa pričajo predvsem lestenci, ki krasijo še vedno številne
cerkve na območju Kozjanskega. (www.turizem-sentjur.com)

Slika 13: Stekleni izdelki z Žusma

Vir: www.slovenia.info
Slika 14: Lestenec, izdelan v Žusmu
Vir: www.slovenia.info

DOBRINA IN ZDRAVILNA VODA
Dobrina je kraj, ki leži pod pobočjem Žusma.
Legenda pravi, da so zdravilno vodo našli grajski lovci. Ko so lovili v revirjih Košnice in
Dobrine, je enemu od grajskih postalo slabo. Po snegu so ga vlekli proti cesti v Dobrino, od
koder bi ga s konji spravili v Žusemski grad. V velikem snegu so zagledali zaplato kopnega in
vodo, ki ni bila zmrznjena. Bolniku so dali piti veliko te vode. Kmalu mu je odleglo.

6

Odsek 1.01 Še veliko zgodb o čudežni ozdravitvi ljudi, ki so pili to vodo je nastalo pozneje.
Po teh legendah, ki predstavljajo najstarejše podatke o zdravilnosti vode v Dobrini je nastalo
ime Grajski vrelec Dobrina. (www.turizem-sentjur.com)
CERKEV SV. ANE NA BABNI GORI
Cerkev, posvečena sv. Ani, se omenja že leta 1490, vendar
je bila precej manjša od sedanje stavbe. Cerkev, ki je iz
prvih let 18. stoletja, je po svojem konceptu in notranji
organizaciji izredno napredna stavba in kaže na severne
vplive, predvsem na Gradec.
S sočasno izdelavo
kakovostno opremo ustvarja celovit baročni ansambel, ki
sodi med pomembnejše dosežke sakralne arhitekture v
našem prostoru. Ima izredno polno zgodovino, polno
legend. Že sam njen nastanek je povezan z legendo, ki je
podobna legendi o Sv. Ani na Tinskem.

Slika 15: Cerkev sv. Ane na Babni Gori
Vir: www.smarje-pri-jelsah.si

FERMETOVA DOMAČIJA – PRI ŽELEZNIKIH
V okviru razložene vasi Brezje pri Lekmarju stoji
velika Železkova domačija.
Hiša je zasnovana kot vrhletna delno zidana
stavba s predelano črno kuhinjo. Nastala je sredi
19. stoletja. Delno vkopana klet je zidana iz
kamna, nadstropje je leseno in zgrajeno iz
bukovih brun, ki se na vogalih povezujejo z utori
na križ. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji "na
škarje" , somerna dvokapna streha s čopoma je
prekrita s slamo.
Hiša je bila prvotno v sestavu male kmetije.
Zasnovana je po tradicionalnih gradbenih Slika 16: Fermetova hiša
konceptih. Zgrajena je iz dobrega gradbenega Vir: www.smarje-pri-jelsah.si
materiala. Zanimiva je primerjava s sosednjo
Fermetovo hišo, saj odstira socialno razslojenost na vasi.

SVETI ŠTFAN
Prvič se omenja v listini leta 1760, 1955 se preimenuje v Vinski Vrh, leta 1993 pa so krajani
izvedli referendum, na katerem so se odločili, da kraj ponovno prevzame prvotno ime Sveti
Štefan. Kraj se imenuje po svetniku Štefanu – prvemu mučencu in zavetniku konjev. Za Sveti
Štefan pravijo, da je kraj tisočerih legend. Poleg bogate dediščine in neokrnjene narave se
lahko pohvali tudi s tem, da sta pri Sv. Štefanu svojo mladost preživljala pesnica Ana
7

Doberšek, bolj znana pod psevdonimom Saša Vegri, in pisatelj Danijel Artiček. Slednji je v
svojem delu Legende grofije žusemske zbral pripovedi, ki predstavljajo kulturno identiteto
krajev nekdanje grofije.

CERKEV SV. ŠTEFANA
Prvič se omenja leta 1494 in je v osnovi
poznogotska. Od konec 17. stoletja ni bila
deležna bistvenih sprememb. Ima enovito
zaključeno podobo tako v notranjščini kot na
zunanjščini, kar daje bližnji in daljni okolici
značilen pečat.

Slika 17: Cerkev sv. Štefana z okolico
Vir: www.smarje-pri-jelsah.si

SOTESKA LOČNICE
Soteska Ločnice je regionalno gledano najbolj ohranjena rečna dolina z vsemi značilnostmi.
Njena naravna ohranjenost se kaže v značilni poplavni ravnici, prebojni soteski in obraščenem
meandrastem toku. Potok Ločnica se večkrat ostro obrne, prebije več dolin, dobi pritoka dveh
potokov in se izlije v umetno Slivniško jezero. V dolini stoji zgodovinski spomenik Čukova
kapela. Legenda pripoveduje, da je družina Čuk iz Rakovca postavila kapelo. Stari Čuk je
hotel izkopati jelšev štor, ki mu je delal napoto, naletel je na glineni lonec, precej velik in cel,
kar je bilo zelo čudno, saj so ljudje v potok metali črepinje, ne pa celih loncev. Izkopali so ga
in pod blatom se je nekaj zasvetilo. Potem so vse umili in v rokah so imeli zaklad, poln lonec
zlatih in srebrnih kovancev. Lonec so hitro zavili v seno, ga dali v koš in odpeljali domov.
Več let se Čuk ni upal dotakniti zaklada. Potem pa je le zbral toliko poguma, da je nekaj
kovancev porabil za postavitev kapele v zahvalo devici Mariji za čudežno darilo.
(www.smarje-pri-jelsah.si, www.smarje-pri-jelsah.si )

Slika 18: Čukova kapela
Vir: Last raziskoval
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Slika 19: Soteska Ločnice po dežju

Vir: www.rokovtek.com

SLIVNIŠKO JEZERO
Blizu kraja Gorica pri Slivnici, iz smeri Šentjur proti Kozjem leži umetno jezero, ki mu
nekateri rečejo kar kozjansko morje - Slivniško jezero. Jezero leži 5 kilometrov južno od
Šentjurja in se razprostira na 84 ha površine. Dolžina jezera je 5 kilometrov širino pa doseže
pol kilometra. Nastalo je leta 1976 kot zbir za vodo iz bližnje železarne Štore, vzporedno s
tem pa sta se na njem začela razvijati tudi turizem in ribištvo. Ob Slivniškem jezeru in v njem
so svoj dom našle številne rastlinske in živalske vrste. Ornitolog bo tako ob obisku
Slivniškega jezera lahko opazoval pestrost ptičjih vrst (zlatovranka, Feldeggov sokol,
elegantni ribji orel, sive čaplje in štorklje), ribič ujel katero izmed 28 vrst rib, med katerimi
tako po številu kot velikosti prednjači som, zadoščeno pa bo tudi raziskovalcu rastlinskega
sveta. Okolico jezera obdaja neokrnjena narava, prostor pa je primeren za rekreacijske
dejavnosti, ribolov in piknike. V neposredni bližini se nahaja turistična kmetija, kjer se po
prijetnem sprehodu ali ribolovu lahko podkrepite - to je kmetija odprtih vrat Ječovo.
(www.slovenia.info, www.turizem-sentjur.com, www.ribicija.info )

Slika 20: Slivniško jezero
Vir: www.turizem-sentjur.com

Slika 21: Pogled na Slivniško jezero
Vir: www.turizem-sentjur.com

VINSKA KLET – PRI METLIČARJI, lastnik Artiček Rudolf
Vinska klet - gorca je ob breg prislonjena vrhkletna
delno lesena stavba,prekrita s slamo. Nastala je konec
18. stoletja. Kletni del, ki je delno vkopan v zemljo je
zgrajen iz kamna in je ometan, pritličje je grajeno iz
tesanih hrastovih brun, ki so na vogalih povezani z
utori na križ. Ostrešje "na škarje". (www.smarje-prijelsah.si)

Slika 22: Vinska klet
Vir: www.smarje-pri-jelsah.si
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KOČA – PRI STRAŠEK, lastnik Strašek Janez
Stara koča ki je ob breg prislonjena vrhkletna delno
zidana stavba z enim kletnim prostorom in dvema
prostoroma (veža s kuhinjo in "hiša" v bivalnem
pritličju). Nastala je v začetku 19. stoletja. Koča
spada med najstarejše ohranjene delno lesene stavbe
na obravnavanem območju.
Slika 23: Koča.
Vir: www.smarje-pri-jelsah.si

HIŠA – PRI TREBEŠKI, lastnik Zakušek
Hiša je zasnovana kot pritlična lesena hiša s
predelano črno kuhinjo. Nastala je na začetku 19.
stoletja. Zgrajena je iz bukovih brun, ki so na vogalih
povezana z utori na križ. Ima tradicionalen tloris,
značilen za tip hiš s črno kuhinjo. Stavba je
pomembna po svoji zasnovi. V glavnem je ohranila
svojo prvotno podobo. Njeno gradbeno stanje je
dobro ohranjeno. (www.smarje-pri-jelsah.si)

Slika 24: Hiša
Vir: www.smarje-pri-jelsah.si

HIŠA NA BABNI GORI
Hiša je zasnovana kot nadstropna zidana stavba skoraj kvadratastega tlorisa. Nastala je v 18.
stoletju, v 19. stoletju pa so jo precej predelali. Delno vkopana klet ima dva prostora z
lesenimi stropovi. V nadstropju je predelana črna kuhinja. Izrazita somerna zasnova tlorisa z
značilno prehodno vežo. Stavba je pomembna kot del gospodarskega in družbenega življenja
iz dobe fevdalizma. Spada med najstarejše gospodarske in stanovanjske stavbe na našem
območju. Pomembna je po svoji gradbeni zasnovi. (www.smarje-pri-jelsah.si)

Slika 25: Hiša na Babni gori
Vir: www.smarje-pri-jelsah.si

II. člen
10

Slika 26: Hiša na Babni gori 2
Vir: www.smarje-pri-jelsah.si

2.2. SEKUNDARNA TURISTIČNA PONUDBA

TURISTIČNA KMETIJA BIZJAK
Turistična kmetija Bizjak nudi prijetno udobje tretje kategorije – treh jabolk. Na voljo so
nastanitve v sobah in apartmajih, lahko pa si postavite tudi šotor ali avtodom.

Slika 27: Turistična kmetija Bizjak
Vir: www.turisticna-bizjak.com

Slika 28: Odprava s konji na ježo.
Vir: Last raziskovalk

GORCA PRI KRAŠU
Vinogradniško turistična kmetija leži na griču, na
prelepi točki Tinskega, od koder se obiskovalcu
odpre čudovit pogled na okoliške hribe in ravnice, ki
se ponaša s kamnito velbano zidanico. Radi povedo,
da poznajo skrivnosti vinogradništva in da je
gospodinja mojstrica v pripravi jedi po receptih naših
babic.

TURIZEM NA KMETIJI ZALOŽNIK

Slika 29: Gorca pri Krašu
Vir: www.slovenia.info

Turizem na kmetiji Založnik nudi mešana vina,
tople in hladne jedi, prodajo vina iz sodov, obsega
pa znotraj 100 sedišč in zunaj 50 sedišč. Za
kakršnokoli zabavo ali postrežbo se je potrebno
naročiti na kontaktno telefonsko številko.
(www.turisticnekmetije.si)
Slika 30: Kmetija Založnik
Vir: www.rokovtek.com
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TURISTIČNA KMETIJA JEČOVO
Nahaja se v mirnem podeželskem okolju, v neposredni bližini Slivniškega jezera. Legenda
pravi, da je potekal podzemni rov iz Žusemskega gradu do kmetije Žurejevih, kjer so bile
grajske ječe - od tod izvira ime Ječovo. Ena teh ječ je del gospodarskega poslopja in služi kot
zelo hladen kletni prostor. (www.podezelje.com)
Ostali gostinski obrati, kjer si lahko privoščite pristne kozjanske jedi in okusite žlahtno
kapljico s kozjanskega hribovja: Kmetija oprtih vrat Racko, Vinotoč Muželin, Prodaja vin
Peterlin, Prodaja vin Drame.

2.3. Legenda o Babnem vinu
Grofica iz Dunaja, starejša in bolehna Cecilija je bila na žusemskem gradu na počitnicah pri
svoji sestri. Ni mogla imeti otrok, zato se je priporočila sv. Ani, zaščitnici mater in
rodovitnosti žena. Grofici sta nekega lepega jesenskega dne, ko so po sončnih obronkih Babne
Gore pa vse tja do Grobelc in Tinskega obirali grozdje, zajahali konje in šle na sprehod. Bilo
je lepo, veselo in grofici v spremstvu hlapcev sta pogosto postajali, se pogovarjali z ljudmi,
poskusili mošta in drugih dobrot. Gospa grofica Cecilija, ki je bila sicer zelo utrujena, vendar
vesela in zadovoljna, se je odločila, da bo kar tu počakala lepi naslednji dan. Oskrbnik
vinogradov, Štefan po imenu, je poskrbel za novo in staro vino, za pečenko in kruh. Že nekaj
dni za tem pa je morala grofica odpotovati nazaj na Dunaj. Sredi naslednjega leta je rodila
zdravega sina, ki je postal slaven grof. Vsako leto so naročili sod vina z Babne Gore, ki jim je
pomagalo k zdravju in rodilo se je še več otrok. Babno vino, še posebej, če ga dobavlja
vinogradnik osebno, zelo zdravilno deluje.
(povzeto po D. Artiček, Legende grofije Žusemske)

2.4. Kako je Guzaj zbiral mačke
Še ena zabavna zgodba je, kako jo je Guzaj zagodel podsredškim »babnicam«, ki so se ga
enkrat lotile, ker je nekaj mimogrede zinil, češ ženske ničvrednice. To je bilo namenjeno sicer
še vedno Klančarici, ko se je spomnil nanjo, a ga niso nič vprašale, komu je bilo to
namenjeno. Lotile so se ga s pestmi in cekri in še dobro, da sta mimo prišla orožnika, ki sta
ženske razgnala. Guzaj jima je spet dal za pijačo in hrano – gotovo jim ne bi tako teknila, če
bi vedela, kdo ju je častil. No Guzaj se je sklenil maščevati tem nasilnim podsredškim
ženskam. Kot Lahsenbergar je dal županu oglas, da zbira mačke in da bo zanje plačal 1
goldinar. Naivni župan je dal ta oglas ven in pohlepni Podsredčani, predvsem Podsredčanke,
so začele nositi mačke na kup in si že mele roke, kako bodo zaslužile. Gospod Lahsenbergar
je prišel, govoril je tako na pol slovensko, ženske držal v napetosti, tako da jih je popisoval,
enemu ponižnemu Nejčku celo dal goldinar, potem pa se z vozom odpeljal iz Podsrede, v
gostilni z vsemi mačkami in jeznimi ženskami pa pustil listek: »Vse srborite podsredške
ženske, ki ste me oni dan prebunkale, prav prijazno pozdravljam in se vam zahvaljujem za
obilno udeležbo. Če bom le katero dobil kdaj v roke, jo bom podkoval, da se me bo
zapomnila! Zdaj smo bot! Guzaj iz Šentjurja!«
(povzeto po M. Strašek, Razbojnik Guzaj)
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 HIPOTEZE
Naša osnovna hipoteza je bila, da so kraji na Kozjanskem , ki so izven turističnih poti
zanimivi za ljubitelje jezdenja.
Podhipoteze so bile, da anketirane, različno glede na spol in starost:
- poznajo predvsem Podčetrtek, ostale kraje pa slabše, oz. jih ne poznajo,
- bi se udeležila organizirane ježe po kozjanskem hribovju,
- so pripravljeni preživeti več dni na tem območju,
- jih najbolj zanima pestrost neokrnjene narave ter vinogradi in zidanice,
- bi jedli predvsem pristne kozjanske jedi,
- bi prenočila na turistični kmetiji,
- bi želela koristiti storitve zdravilišča Term Olimia v Podčetrtku.

3.2 NAČIN IN POTEK RAZISKAVE
Naš osnovni način za raziskovanje je bilo anketiranje ter intervju. Anketirale smo člane
konjeniških klubov, konjeniških društev ter ljubitelje jezdenja in sicer, 110 žensk in 91
moških.
Ankete smo poslale na deset konjeniških društev in klubov po Sloveniji, vendar smo dobile
rešene vprašalnike le od šestih klubov oziroma društev. Zato smo ankete izvedle tudi med
ljubitelji jezdenja v okolici Celja.
Naša želja je bila, da bi anketirale enako število moških in žensk, vendar nam na žalost ni
uspelo. Prav tako so starostne skupine številčno zelo različne.
Anketirance smo razdelile po spolu in starosti ter ugotavljale pravilnost in uresničljivost naših
podhipotez.
V začetku naš raziskovalne naloge smo začeli zbirati literaturo, pri čemer pa smo naleteli na
manjšo težavo, saj ni veliko literature o krajih, ki smo jih želele predstaviti, zato smo podatke
poiskale tudi na spletu.
Sledila je izdelava empiričnega dela, ki je temeljil na izvedenih anketah in intervjujih s
predstavnikom turistične kmetije Bizjak, kmetije Vahen in predsednikom turističnega društva
Gorica pri Slivnici ter Turistično informacijskega centra Šmarje pri Jelšah.
Rezultati anket so grafično prikazani. Povzele pa smo tudi ugotovitve intervjujev. Po
temeljiti obdelavi anket in intervjujev smo ugotovitve združile v zaključek. Dodale smo še
lastne možnosti za poti po katerih se bo organizirala ježa, lahko pa tudi pohod.
Pri raziskavi smo uporabile tehniko anketiranja, intervjuja, primerjanja, opisovanja. Zbrane
podatke smo obdelale s pomočjo osebnega računalnika.
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3.3. REZULTATI ANKETIRANJA
1. Spol:

Število oseb
Št. oseb v
procentih (%)

moški

ženske

91

110

45%

55%

45%

moški
ženske

55%

2. Starost:

Moški

Ženske

Do 20 let

36

58

20 – 35 let

17

25

36 – 50 let

26

14

Nad 50 let

12

13

70
60
50

do 20 let

40

20 - 35 let

30

36 - 50 let

20

nad 50 let

10
0
moški

ženske

Pri razdelitvi glede na starost je bilo največ anketiranih žensk, starih do 20 let. Takoj za njimi
so moški stari do 20 let, najmanj anketiranih pa je bilo moških in žensk, starih nad 50 let.

3. Ali ste že bili v katerem od naslednjih krajev na Kozjanskem?
14

11%

Podčetrtek
Zibika
Tinsko

15%

38%

Loka pri Žusmu
Gorica pri Slivnici
Sveti Štefan

15%
10%

11%

a) moški
35
30
25
20
15
10
5
0

do 20 let
20 - 35 let
36 - 50 let
nad 50 let
Podčetrtek

Zibika

Tinsko

Loka pri Žusmu Gorica pri
Slivnici

Sveti Štefan

b) ženske
50
40
30

do 20 let

20

20 - 35 let

10

36 - 50 let

0
Podčetrtek

Zibika

Tinsko

Loka pri
Žusm u

Gorica pri Sveti Štefan
Slivnici

nad 50 let

V obiskanosti krajev prevladuje Podčetrtek, saj ga poznamo kot turistično razvit kraj,
predvsem zaradi zdravilišča Terme Olimia.

4. Ali bi se udeležili organizirane ježe s turističnim vodnikom po kozjanskem hribovju z
možnostjo izposoje oziroma oskrbe konj?
15

moški

v%

ženske

v%

Do 20 let

30

43

51

56

20 – 35 let

14

20

19

21,5

36 – 50 let

17

24

11

12,5

Nad 50 let

9

13

7

10

Skupaj:

70

100 %

88

100 %

21%
60
50
do 20 let
20 - 35 let

40
30

da
ne

36 - 50 let
nad 50 let

20
10
0
moški

79%

ženske

Zanimanje za ježo po kozjanskem hribovju se vzbuja predvsem pri mlajših od 20 let, pri
moških starih od 36 – 50 let in pri ženskah starih od 20 – 35 let. Zanimanje za ježo pa je
veliko. V tabeli so statistično prikazani le odgovori z »DA«.

5. Koliko dni bi bili pripravljeni preživeti na Kozjanskem?
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moški

v%

ženske

v%

1 dan

22

24

34

31

2 dneva

27

29,5

37

33,5

3 dni

42

46,5

39

35,5

Skupaj:

91

100 %

110

100 %

a) moški

b) ženske
25

20
15

20

do 20 let

10

20 - 35 let

15

36 - 50 let

10

nad 50 let

5

do 20 let
20 - 35 let
36 - 50 let
nad 50 let

5
0

0
1 dan

2
3 dni
dneva ali več

1 dan

2 dneva

3 dni ali
več

Največ moških, starih od 20 – 35 in 36 – 50, je pripravljenih ostati na Kozjanskem več kot 3
dni, starejši od 50 let pa 2 dni. Veliko žensk do 20 let bi ostale le en dan, od 20 – 35 let 2
dneva in 36 – 50 oziroma starejše od 50 let pa kar 3 dni ali več.

6. Kaj bi si želeli na poti ogledati?
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a) moški
8%

3%

cekve
18%

13%

gradovi in njihovi
ostanki
vinogradi in
zidanice
pestrost neokrnjene
narave
jezero

25%
33%

ekološke kmetije

b) ženske
17%

7%

cekve
14%

gradovi in njihovi
ostanki
vinogradi in
zidanice

16%

26%

pestrost neokrnjene
narave
jezero
ekološke kmetije

20%

Moške najbolj zanimajo vinogradi in zidanice, pestrost neokrnjene narave ter gradovi in
njihovi ostanki. Ženske pa so zainteresirane predvsem za jezero in neokrnjeno naravo.

7. Kje bi najraje prenočili?
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moški

v%

ženski

v%

Turistična kmetija

43

47

57

52

Senik

24

26,5

27

24,5

Na prostem, šotor

24

26,5

26

23,5

Skupaj:

91

100 %

110

100 %

a) moški
20
do 20 let

15

20 - 35 let

10

36 - 50 let

5

nad 50 let

0
turistična
kmetija

senik

na prostem, v
šotoru

b) ženske
35
30
25
20
15
10
5
0

do 20 let
20 - 35 let
36 - 50 let
nad 50 let
turistična
kmetija

senik

na prostem, v
šotoru

Kar polovica anketirancev bi bivala na turistični kmetiji, ena četrtina na seniku, druga četrtina
pa na prostem. Izstopajo ženske do 20 let, ki bi prenočile na turistični kmetiji in moški do 20
let v šotoru.

8. Kaj bi najraje jedli?
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moški

v%

ženske

v%

Pristne
kozjanske jedi

46

48,1

50

45,5

Običajna hrana

36

40,5

43

39

Drugo, po želji

9

11,4

17

15,5

Skupaj:

91

100 %

110

100 %

13%
pristne kozjanske
jedi
običajna hrana

48%

drugo, po želji

39%

a) ženske

b) moški

30
25
20
15
10
5
0

do 20 let
20 - 35 let

20

do 20 let

15

36 - 50 let

10

nad 50 let

5

20 - 35 let
36 - 50 let
nad 50 let

0
pristne
kozjanske
jedi

običajna
hrana

drugo, po
želji

pristne
kozjanske
jedi

običajna
hrana

drugo, po
želji

Moški in ženske stari od 36 – 50 let bi se prehranjevali s pristnimi kozjanskimi jedmi, prav
tako starejši od 50 let, moški od 20 – 35 let pa bi jedli običajno hrano.

9. Ali bi želeli koristiti tudi storitve zdravilišča Terme Olimia v Podčetrtku?

20

moški

v%

ženske

v%

Da

68

74,7

103

93,5

Ne

23

25,3

7

6,5

Skupaj:

91

100 %

110

100 %

15%

da
ne

85%

Zelo majhen odstotek anketirancev si ne bi želel koriščenja Term Olimia v Podčetrtku.
Takšnih je le 15 %, 85 % pa bi jih želelo koristiti Terme Olimia.
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3.4. REZULATI INTERVJUJEV
- Vsi, s katerimi smo izvedli intervju menijo, da so velike možnosti za razvoj turizma na tem
območju, in sicer: izletniški, pohodniški, kolesarski, ribolovni, kulinarični, zdraviliški,
turizem na kmetiji. To območje je pretežno tudi vinogradniško, veliko je gojiteljev čebel, na
svoj račun pa pridejo tudi gobarji. Gostje bi lahko bili nastanjeni na turističnih kmetijah.
- Turistična kmetija Bizjak ima zmogljivosti za manjšo skupino ljudi, in sicer razpolaga z 26
ležišči (4 sobe in dva apartmaja), prav tako je možna oskrba konj.
- Kmetija Vahen bi omogočila možnost oskrbe in izposoje manjšega števila konj, tečaje
jezdenja ter voden ogled po kozjanskem hribovju. Prav tako se lahko še sedaj peljete na ogled
z zapravljivčkom. Otroci pa se lahko okusijo življenje na deželi. Od blizu spoznajo živali in
vsa kmečka opravila ter uživajo v pristnih kozjanskih jedeh.
- Predlagajo enodnevne poti, za zahtevnejše jezdece pa tudi tridnevne.
- Na kmetiji Bizjak so v sodelovanju s kmetijo Vahen pripravljeni pripraviti načrte poti in
spomladi sprejeti prve jezdece. Celotno območje dobro poznajo, saj so ga že večkrat
prejezdili.
- Turistični proizvod »Na konjskem hrbtu po kozjanskem hribovju« je tržno zanimiv in vsi
menijo da se bo dobro prodajal. Že sedaj prihajajo turisti iz Term Olimia na kratke tečaje
jezdenja in vožnjo z zapravljivčkom.

4. UGOTOVITVE IN PREDLOGI
- Naše ugotovitve se ujemajo s hipotezami, ki smo jih postavile. Našo osnovno hipotezo
lahko potrdimo: Kraji na Kozjanskem, ki so izven turističnih poti so zanimivi za ljubitelje
jezdenja. Prav tako so razlike v željah in potrebah anketiranih glede na spol in starost.
- Več kot tretjin anketiranih pozna Podčetrtek zaradi Term Olimia, ostali kraji so jim malo
poznani .
- Večina bi se jih udeležila ježe po kozjanskem hribovju, skoraj polovica moških za tri ali več
dni, ženske pa so enakomerno zastopane pri enem, dveh in treh oziroma več dnevih. Starejše
bi ostale več dni.
- Anketirani bi si v največji meri želeli uživati v neokrnjeni naravi, ogledati zidanice in
vinograde ter gradove, več moških se je odločilo za ogled zidanic in več žensk za ogled
gradov, kar je razumljivo.
- Skoraj polovica bi uživala v pristnih kozjanskih jedeh, sledi običajna hrana, starostna
skupina do dvajset let si želi v večji meri običajno hrano.
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- Večina, ne glede na spol in starost bi si želela koristiti tudi storitve Term Olimia.
- Na turistični kmetiji Bizjak in kmetiji Vahen so z navdušenjem sprejeli idejo za izvedbo
predlaganega turističnega proizvoda. Spomladi bomo realizirati predlagani turistični
proizvod. Ježa s konji je le delni turistični proizvod, ki bo del celotnega z imenom »Na
konjskem hrbtu po kozjanskem hribovju« Ježo po okoliškem hribovju bo nudila turistična
kmetija Bizjak kot dodatno ponudbo. Kmetija Vahen bo nudila izposojo in oskrbo konj ter
tečaje jezdenja in vodenja na terenu.
Proizvod bomo oglaševali na spletnih straneh turističnih društev in Turistično informacijskih
centrih na območju občine Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Podčetrtek.
Na jahalne klube in jahalna društva bomo poslali več variant ponudb in pripravile zloženke.
Avtorice naloge bomo pomagale pri izvedbi, z vodenjem na posameznih turističnih točkah.
Turistični proizvod je namenjen ljubiteljem jezdenja kot zaključeni skupini ter družini, kjer
lahko otroci spoznajo življenje na deželi, se peljejo z zapravljivčkom in se naužijejo čistega
zraka.
- Vemo, da območje ni poznano, vemo pa tudi, da je zelo zanimivo. Ravno zaradi tega smo se
podale v raziskovanje in sestavile to nalogo. Glede na ugotovitve, se bo naš turistični
proizvod zelo dobro prodajal – predvsem večdnevni. Ljudje, ki imajo v bližini sorodnike
velikokrat zahajajo na to območje predvsem zaradi oddiha, sprostitve in tudi rekreacije,
nekateri pa so tukaj zaradi zabave, prijaznih ljudi, prijetnega vzdušja in obiskovanja kleti, ki
so napolnjene z najkvalitetnejšimi vini v Sloveniji.
- Ugotovile smo, da so velike možnosti za razvoj turizma, ljudje vse bolj iščejo mirne
kotičke, ki jih je vse manj. Razvijali bi lahko naslednje vrste turizma: turizem na kmetiji,
izletniški, pohodniški, kolesarski, ribolovni, zdraviliški, zeliščarski, gobarski, verski,
kulinarični, turizem v zidanici, mladinski, otroški...
- Konjski korak bo po kolovoznih poteh, med cvetočimi travniki, prijetnimi gozdovi, z
vinogradi in zidanicami posejani hribi, proč od mestnega hrupa, prijetnejši in lahkotnejši.
- Naučile smo se, da moramo ceniti to, kar imamo, saj morda ljudje ravno to iščejo. Naši
kraji nudijo: odklop, sprostitev, presenečenja, užitek, zabavo na drugačen način in
spoznavanje življenja kot je bilo nekoč. Kdo si tega ne želi?
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4.1 PPREDLAGANE POTI
1. pot: Žusem
Zibika (turistična kmetija Bizjak) – Tinsko (Peterlinova bukev, cerkvi) - Zgornje
Tinsko(cerkvi) – Loka pri Žusmu (glažute, arheološko najdišče Tinje) – Dobrina (izvir
zdravilne vode) – Žusem (grad Žusem) – Babna Reka (malica, klet) – Šentjanž (razgledna
točka) – Zibika (TK Bizjak)

Slika 31: Na konjskem hrbtu na poti.
Vir: Last raziskovalk

A Zibika

D Loka pri Žusmu

G Babna Reka

B Tinsko

E Dobrina

H Šentjanž

C Zgornje Tinsko

F Grad Žusem
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2. pot: Slivniško jezero
Zibika (TK Bizjak) – Planinca (Sedovška domačija, klet) - Sveti Štefan – Babna Gora
(cerkev, razgledna točka) – Slivniško jezero (malica na kmetiji Racko) – (prenočitev na
prostem) – Loka pri Žusmu (grad Žusem) – Babna Reka (malica, klet) – Tinsko (cerkvi,
razgledna točka) – Zibika (TK Bizjak)

Slika 32: Na konjskih hrbtih po kozjanskem hribovju
Vir: Last raziskovalk

A Zibika

D Sveti Štefan

G Babna Reka

B Planinca

E Slivniško jezero

H Tinsko

C Babna Gora

F Loka pri Žusmu
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3. pot:
Zibika (TK Bizjak) – Orehovec (razgledna točka) – Sveti Štefan (malica, klet) – Grobelce –
kmetija odprtih vrat Racko (malica) – Slivniško jezero (vožnja z ladjico) – Ločnec (ogled
jelenov pri Užmahu, kapelica) – Planinca (Sedovška domačija, malica, klet) – Zibika (TK
Bizjak)

Slika 33: Z zapravljivčkom na pot
Vir: Last raziskovalk

A Zibika

D Grobelce

G Ločnec

B Orehovec

E Racko

H Planinaca

C Sveti Štefan

F Slivniško jezero
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6. PRILOGE:
1. Intervjuji
1.1. Hči lastnika kmetije Vahen: Ane-Marie Vahen
1. Kaj menite o možnosti razvoja turizma na območju Zibike, Tinskega, Svetega Štefana,
Žusma…?
Ti kraji imajo veliko znamenitosti, tako da bi se turizem lahko razvijal. Imajo veliko starejših
hiš, ki jih ljudje obnavljajo, imajo veliko cerkva, razglednih točk…
2. Katere vrste turizma bi se lahko razvijale na tem območju?
Namestitveni, izletniški, pohodniški…
3. Bi sprejeli goste, ki se ukvarjajo z jezdenjem?
Mi imamo konje, tako da sprejmemo jezdece, ki so začetniki in tudi tiste, ki že znajo jezdit.
4. Je na vaši kmetiji možnost oskrbe konj?
Za oskrbo konj se lahko bi lahko dogovorili, ampak se je treba zavedati, da se je treba konjem
zelo posvetiti, in zanj se porabi veliko časa.
5. Koliko dni bi predlagali za jezdenje po omenjenem območju?
Dnevi, ki si jih bi vzeli za to naše območje, je veliko odvisno od konja in jezdeca, koliko
imata kondicije! Da pa bi si ogledali vso to našo lepo krajev bi pa potrebovali kakšne 3 dni.
6. Imate predloge za pot po kateri bi se lahko odpravili s konjem?
/
7. Bi prejeli skupino konjenikov in jim predstavili kmetijo ter ponudili izposojo konj?
Naša vrata kmetije so vedno odprta za vse ljudi. Tako, da imajo možnosti vsi, da si ogledajo
delo na kmetiji in oskrbo konjev.
8. Bi hoteli voditi skupino cca. 20 ljudi s konji po določeni trasi?
20 ljudi je malo preveč, ker toliko konjev nimamo za izposojo, lahko bi se pa dogovorili v
manjših skupinah.
9. Nudite ali bi nudili začetni tečaj jezdenja ?
Seveda lahko nudimo tečaj za jezdenje. Jaz imam opravljena oba izpita za jezdenje, jahač 1 in
jahač 2. to pomeni, da lahko jezdim v maneži ( ograji ) in po terenu ( cesta).
10. Ali bi lahko vi kot (turistična) kmetija ponudili turistični proizvod: »Na konjskem hrbtu
po kozjanskem hribovju«, manjši zaključeni skupini, ki bi bila nastanjena na turistični kmetiji
Bizjak, kjer bi bila možna tudi oskrba konj. Izposojo konj in kratke tečaje jahanja ter možnost
vožnje s konjsko vprego pa bi ponudili na vaši kmetiji. Turistom bi ponudili ogled turističnih
zanimivosti s konji in vodičem.
- Seveda.
11. Menite, da bi se omenjeni proizvod prodajal?
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Moje mnenje je da bi se prodal, saj imajo ljudje iz mesta zelo radi konje, to se vidi tudi, ko so
na dopustih v Podčetrtku, in pridejo k nam, da jih naučim osnovne jezdenja.
1.2. Turistična kmetija Bizjak: lastnik kmetije - Miran Muršič.
1. Kaj menite o možnosti razvoja turizma na območju Zibike, Tinskega, Svetega Štefana,
Žusma, …?
Možnosti turizma na tem območju so še velike. Samo nekdo bi moral to malo poriniti naprej.
Imamo Tinsko, domačijo Sedovec, vinsko cesto, pa še več je takšnih zanimivih objektov..
Zgodi se, da pridejo Italjani in vedo več o okolici kot domačini (npr. Žusemski grad).
2. Katere vrste turizma bi se lahko razvijale na tem območju?
Namestitveni, kampiranje,terme niso daleč od tukaj, izletniški, pohodniški…
3. Bi sprejeli goste, ki se ukvarjajo z jezdenjem?
Na naši kmetiji smo že gostili jezdece in tudi vnaprej so dobrodošli.
4. Je na vaši kmetiji možnost oskrbe konj?
Pri nas je možna oskrba konj, v neposredni bližin pa je tudi domačija Vahen, kjer imajo konje
in se da poskrbeti zanje.
5. Koliko dni bi predlagali za jezdenje po omenjenem območju?
To je težko reči, ker so jezdeci različni. Na konjskem hrbtu si lahko hiter ali počasen.
Območje je precej veliko, rabili pa bi okvirno tri dni.
6. Imate predloge za pot po kateri bi se lahko odpravili s konjem?
Poti je lahko veliko, odvisno pa je ali je jezdenje po terenu ali po cesti. Bi pa pripravili pot, da
bi zajelo celo območje. Pripravil bom variante z gospodom Vahnom, ker je te poti že
prejezdil.
7. Bi prejeli skupino konjenikov in jim predstavili kmetijo ter ponudili izposojo konj?
Konjenike sprejemamo za veseljem, prav tako jim predstavimo kmetijo in okolico, izposojo
konj pa bi uredili na domačiji Vahen.
8. Bi hoteli voditi skupino cca. 20 ljudi s konji po določeni trasi?
Za namestitev bi poskrbeli mi na naši kmetiji, vodstvo skupine pa bi zaupali domačiji Vahen.
9. Nudite ali bi nudili začetni tečaj jezdenja ?
Tečajev ne nudimo, saj nismo usposobljeni za to.
10. Ali bi lahko vi kot (turistična) kmetija ponudili turistični proizvod: »Na konjskem hrbtu
po kozjanskem hribovju«, manjši zaključeni skupini, ki bi bila nastanjena na vaši turistični
kmetiji, kjer bi bila možna tudi oskrba konj. Izposojo konj in kratke tečaje jahanja ter možnost
vožnje s konjsko vprego pa bi ponudili na kmetiji Vahen. Turistom bi ponudili ogled
turističnih zanimivosti s konji in vodičem.
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Za nas je to zanimiv produkt. Pred leti sem se že nekaj dogovarjal na to temo vendar je potem
nekako zastalo na neki točki. Bomo pa začeli bolj intenzivno delati na tem vnaprej. Ta ideja s
kmetijo Vahen je zelo pohvalna. Radi bomo sodelovali v takem projektu.
11. Menite, da bi se omenjeni proizvod prodajal?
Prepričani smo, da bi se omenjeni proizvod prodajal in je zanimiv za našo okolico. S tem bi
zaživela vinska cesta s svojo ponudbo in prepoznavnost bi se povečala.
1.3. Predsednik turističnega društva Gorica pri Slivnici - Matej Iskra
1. Kaj menite o možnosti razvoja turizma v vaši občini oziroma manj znanih krajih kot so:
Zibika, Sveti Štefan, Tinsko, Loka pri Žusmu, Gorica pri Slivnici.
Turizem je integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družabnega
življenja. Vključuje vrsto raznovrstnih dejavnosti, ki so specifične za določeno področje, in
lahko bi rekel da ima vsaka vas neko specifično točko, ki jo lahko turistično promovira.
Dejstvo pa je da lokalna skupnost nima izdelane jasne strategije glede turizma, in ne spodbuja
ljudi da bi se odločali za gojitev te dejavnosti.
2. Katere vrste turizma bi lahko razvijali na tem območju? Možnosti je veliko pohodništvo,
lov, ribolov, gostinstvo, kulinarična ponudba, zdraviliški (Dobrina), vodni (jezero), turizem na
kmetiji, …
3. Katere turistične zanimivosti bi bile po vašem mnenju najbolj privlačne? Slivniško jezero,
glažute Loka, Guzej Prevorje, zdravilna voda, vinogradništvo čebelarstvo, lov, ribolov,
kmetijstvo, stari običaji, verski turizem, …
4. Kaj menite o ponudbi turističnega proizvoda »Na konjskem hrbtu kozjanskem hribovju?
Manjši zaključeni skupini (tudi družini), ljubiteljem jezdenja in aktivnega preživljanja
počitnic bi ponudili nastanitev na kmetiji Bizjak, prav tako oskrbo konjev. Izposojo konj in
kratke tečaje jahanja ter možnost vožnje s konjsko vprego pa na kmetiji Vahen. . Turistom bi
ponudili ogled turističnih zanimivosti s konji z vodičem. Izdelali bi natančne načrte poti.
Turistična ponudba na našem koncu je izredno slabo razvita, zato vsaka je ideja ki pripomore
k večji razvitosti turizma dobrodošla. Mislim da če se projekta lotiš z zagnanostjo uspe in tudi
ta ideja lahko zaživi.
5. Ali bi lahko vi, kot TD vključili v svojo ponudbo omenjeni proizvod oz. ga prodajali?
TD Gorica svojo energijo usmerja v razvoj Slivniškega jezera in Ramne plaže, tako bomo
letos po vsej verjetnosti uredili nadstrešek na Ramni plaži, torej bi lahko bilo tudi Slivniško
jezero postojanka na tej poti.
6. Ali menite, da je omenjen proizvod tržna niša (da se bo prodajal).
DA
7. Ali lahko, prosim predlagate traso enega ali dvodnevnega jezdenja po omenjenih krajih, če
je izhodišče turistična kmetija Bizjak v Zibiki.
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Dvodnevno: Zibika- Šmarje- Sladka Gora- Dolga gora – Ponikva – Šentjur- Rifnik- SlivnicaŽeger- Hrastje- Dobrina- Loka- ZG. Tinsko- Lekmarje- Sveti Štefan- Zibika
Enodnevno: Zibika- Sveti Štefan – Slivnica- Sv Helena- Dobrina – Loka – Tinsko - Zibika

1.4. Predstavnica TIC-a v Šmarju pri Jelšah
1. Kaj menite o možnosti razvoja turizma v vaši občini oziroma manj znanih krajih kot so:
Zibika, Sveti Štefan, Tinsko, Loka pri Žusmu, Gorica pri Slivnici.
Vsak kraj, tudi manj znani, ki ste jih omenili, ima možnost za razvoj turizma. Ti kraji
imajo to prednost, da se lahko pohvalijo z neokrnjeno naravo in da so blizu takšnega
središča, kot so Terme Olimia.
2. Katere vrste turizma bi lahko razvijali na tem območju?
Za ta območja je zanimiv turizem na kmetijah in nočitvene zmogljivost v smislu turizma v
zidanicah. Sicer pa ta območja nudijo dobro osnovo za razvoj pohodništva, kolesarjenja in
tudi jezdenja.
3. Katere turistične zanimivosti bi bile po vašem mnenju najbolj privlačne?
Turistu je treba poleg obstoječega (naravnih in kulturnih danosti) ponuditi še »nekaj več«. To
običajno prinašajo doživetja - od različnih prireditev (lepo se je prijela prireditev na Tinskem
»Slikarska kolonija«) do ponudbe za posebne ciljne skupine (kolesarske družine, jezdece,
ljubitelje narave – pohodnike in zeliščarje, …).
4. Kaj menite o ponudbi turističnega proizvoda »Na konjskem hrbtu po kozjanskem
hribovju«? Manjši zaključeni skupini (tudi družini), ljubiteljem jezdenja in aktivnega
preživljanja počitnic bi ponudili nastanitev na kmetiji Bizjak, prav tako oskrbo konjev.
Izposojo konj in kratke tečaje jahanja ter možnost vožnje s konjsko vprego pa na kmetiji
Vahen. Turistom bi ponudili ogled turističnih zanimivosti s konji in z vodičem. Izdelali bi
natančne načrte poti.
Menim, da bi bil to zelo dober turistični produkt, namenjen ožje in ekskluzivno usmerjenemu
ciljnemu občinstvu. Lahko bi bil uspešen tudi na trgu, saj tovrstne ponudbe ni veliko.
5. Ali bi lahko vi, kot TIC vključili v svojo ponudbo omenjeni proizvod oz. ga prodajali?
TIC v Šmarju pri Jelšah zaradi svoje oblike organiziranosti ne more prodajati turističnih
aranžmajev, lahko pa to počnejo vse turistične agencije, pa tudi tisti TIC-i, ki so organizirani
kot GIZ ali zavod.
6. Ali menite, da je omenjen proizvod tržna niša (da se bo prodajal).
Odgovor na to vprašanje je nakazan že v odgovoru na vprašanje 4. Ja, menim, da gre za
zanimiv turistični produkt, ki bi v naše kraje privabil veliko ljubiteljev konj, narave oz.
jezdecev. Menim, da bi bila tudi njegova prodaja lahko uspešna.
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Priloga 2: Anketni vprašalnik
NA KONJSKEM HRBTU PO KOZJANSKEM HRIBOVJU
ANKETA
1. Spol
A moški
B ženski
2. Starost
A do 20 let
B od 20 do 35 let
C od 36 do 50 let
D nad 50 let
3. Ali ste že bili v katerem od naslednjih krajev na Kozjanskem?
Podčetrtek
da ne
Zibika
da ne
Tinsko
da ne
Loka pri Žusmu
da ne
Gorica pri Slivnici
da ne
Sveti Štefan
da ne
4. Ali bi se udeležili organizirane ježe s turističnim vodnikom po kozjanskem hribovju z
možnostjo izposoje oziroma oskrbe konja?
A da
B ne
5. Koliko dni bi bili pripravljeni preživeti na Kozjanskem?
A 1 dan
B 2 dneva
C 3 ali več dni
6. Kaj bi si želeli na poti ogledati (obkrožite glede na pomembnost)?
A cerkve
1
2 3 4
5
B gradove in njihove ostanke
1
2 3 4
5
C vinograde in zidanice
1
2 3 4
5
D pestrost neokrnjene narave
1
2 3 4
5
E jezero
1
2 3 4
5
F ekološke kmetije
1
2 3 4
5
7. Kje bi najraje prenočili?
A na turistični kmetiji
B na seniku
C na prostem, v šotoru
8. Kaj bi najraje jedli?
A pristne kozjanske jedi
B običajno hrano
C drugo, po želji
9. Ali bi želeli koristiti tudi storitve zdravilišča Terme Olimia v Podčetrtku?
A da
B ne
Hvala za vaš dragoceni čas in pomoč pri oblikovanju turističnega proizvoda. Se vidimo na
Kozjanskem. Ana, Katja in Nina; dijakinje Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje
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