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SLOVENSKI

CELJE

Stopite v stik z nami in z veseljem vas bomo seznanili z obstoječo 

turistično ponudbo ob Šmartinskem jezeru, Celju in okolici.

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER CELJE 

Krekov trg 3, 3000 Celje

T: +386 3 428 79 36, +386 3 49 25 081

E: tic@celje.si 

www.celeia.info, www.celje.si

FB: V Celju smo face 



IGRALNI PARK  
ŠMARTINSKO JEZERO 

Preživite aktivne ure z vašimi otroki 
na jezeru!  Atraktiven igralni park 
spodbuja motorične sposobnosti 
tako vaših otrok kot tudi vas - 
plezalne vrvi, drog za ravnotežje 
z vrvjo in drog s krogi, mreža za 
plezanje, gugalnice na vzmet in 
preizkus ravnotežja!
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Nakup igral je sofinanciran v okviru 
EU projekta »Šmartinsko jezero – 
atraktivna destinacija na podeželju».
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S KOLESOM OKROG JEZERA
možno kolesarjenje okrog 
Šmartinskega jezera po vseh  
opredeljenih cestah

Šmartinsko jezero je po dolžini 
obale največje slovensko umetno 
jezero, ki se je kljub svoji velikosti 
dodobra zlilo z okolico in ustvarilo 
svojevrsten ekosistem.

Leto izgradnje: 1970

Površina: 113 ha

Največja globina: 15 m

Dolžina obale: 12,1 km

Prostornina: 5,25 mio m3

Vodozbirna površina jezera: 12 km2

Dolžina pregrade: 205 m

Višina pregrade: 18,5 m

Nadmorska višina: 264,2 m

vožnja z ladjico

pešpot 1

pešpot 2

O JEZERU
Šmartinsko jezero leži severno 
od Celja na poti proti Vojniku. Je 
prijeten kraj za izlet s kolesom, 
sproščujoče sprehode ali oddih v 
neokrnjeni naravi. Jezero je nasta-
lo z zajezitvijo potoka Koprivnice, 
ime pa je dobilo po kraju Šmartno 
v Rožni dolini. Poleg svoje prvotne 
funkcije zadrževalnika visoke vode 
sta jezero in njegova okolica z leti 
postala vedno bolj priljubljeno 
rekreacijsko, športno in turistično 
območje, ki svojim obiskovalcem 
ponujata mnogo doživetij.
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ADRENALINSKA DOŽIVETJA
ZORBING: spust v ZORB žogi – 
adrenalinsko doživetje! Zorb je ogromna 
žoga, narejena iz posebnega PVC-ja. Premer 
Zorba je 3.30 m, vanj pa spravimo 13 kubikov 
zraka. Spust v Harness Zorbu je primeren za 
dve osebi, ki sedita ena nasproti drugi, pripeti 
vsaka na svoj sedež.
Steza je dolga cca. 130 metrov, pred koncem 
steze pa vas čaka ovinek, ki je edini v Evropi.

Odpiralni čas:
po dogovoru (v sezoni)

Kontakt:
031 549 241, info@zorb.si, www.zorb.si

RIBOLOV
RIBIŠKI DOM BREZOVA:  
gostinske storitve (pijača, sladoled),  
ribiške dovolilnice, dnevni in nočni ribolov, 
najem prostorov za piknike.

Odpiralni čas:
pet. – ned.: 12.00 – 20.00

Kontakt:
041 329 416, ribiska.druzina.celje@t-1.si
www.ribiskadruzina-celje.si

BELE RIBE
Med največje bele ribe, ki so svoj 
življenjski prostor našle v jezeru, 
spadata krap, ki lahko tehta tudi do 35 
kg in amur, ki doseže težo do 30 kg. 
Ostale ribe so manjše, do 4 kg ali manj 
– linj, ploščič, babuška, 
navadni ostriž, sončni 
ostriž, rdečeoka in 
zelenka. 

PLENILKE 
Gre za ribe, ki se hranijo večinoma z 
drugimi ribami. Glavni med ropari-
cami, ki kraljuje v globinah jezera, 
je som, največja sladkovodna riba, 
katerega teža doseže tudi 100 kg. Gre 
za veliko ribo z valjastim telesom in 
ogromno glavo z velikimi usti. Med 
plenilke spadata tudi smuč in ščuka, 
ki sta manjša (do 7 oz do 10 kg). 

Vse ribe so izredno priljubljene v 
športnem ribolovu in privabljajo 
številne domače in tuje ribiče. 
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POLET Z BALONOM: privoščite si polet z 
balonom in se dvignite visoko nad jezero, kjer 
se vam odpre čudovit pogled na okolico.

Kontakt:
041 708 950, info@balonarstvo.com
www.balonarstvo.com

VOŽNJA Z LADJICO PO JEZERU
Ladjica JEZERSKA KRALJICA: gostinska 
ponudba (hrana po predhodnem naročilu), 
vožnja z ladjico, brezplačni internet, izposoja: 
čoln na vesla, električni čoln in kanu.  
Občasna ponudba: hoja po vodi v napihljivih 
zračnih žogah in ostale adrenalinske 
aktivnosti.

Odpiralni čas:
pon. - pet.: 12.00 – 22.00 (pred sezono)
sob. - ned.: 9.00 – 22.00 
pon. – ned.: 9.00 – 22.00 (sezona)

Kontakt:
03 492 70 70, 031 860 475, 031 860 475
robert.stepisnik@volja.net
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AMUR

SOM

KRAP

Življenje v  
Šmartinskem jezeru

Jezero s svojo pestro vodno favno 
tvori svojevrsten ekosistem. V njem so 
se udomačile žabe, raki in školjke ter 
številne vrste rib. Od dvoživk so naj-
bolj razširjene žabe in sicer navadna 
krastača, rjava in zelena žaba, sledijo 
pa jim močeradi in kuščarji. Svoj dom 
sta tukaj našli tudi dve vrsti kač in 
sicer belouška in kobranka, srečamo 
pa lahko tudi srne, ježe, kune in druge 
živali.
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BIG AIR 
KLUB ADRENALINSKIH ŠPORTOV 
ŠMARTINSKO JEZERO: ogled treningov 
prostega sloga smučanja in bordanja - 
akrobatski skoki na skakalnici in trampolinu. 
Gre za edino vodno BIG AIR skakalnico v 
Sloveniji.

Odpiralni čas:
pon. – pet.: popoldan 
sob. in ned.: cel dan
(sezonsko, maj - oktober, odvisno od vremena)

Kontakt:
info@dzampa.si, www.dzampa.si

DOMAČA KULINARIKA
OKREPČEVALNICA TEPEŽ: gostinske 
storitve (pijača, narezki, domač kruh), najem 
prostora za piknik, prodaja ribiških dovolilnic. 

Odpiralni čas:
pon. – čet., ned.: 08.00 – 22.00
pet. in sob.: 08.00 – 23.00 

Kontakt:
041 405 445, teracenter1@gmail.com 

SPREHODI
UČNA POT OB JEZERU: na sprehodu 
po urejeni pešpoti, ki vodi ob jezeru lahko 
spoznate zanimive prebivalce jezera – somi, 
krapi, jezerski plankton …
Združite prijeten sprehod s koristnim 
znanjem.
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VODNI ŠPORTI
ČOLNARNA MUZELJ: gostinska ponudba 
(vsakodnevna ponudba jedi z žara in ribe - za 
večje skupine po predhodnem dogovoru), 
izposoja plovil – pedolino, kajak, čoln, najem 
piknik prostora, organizacija piknika, urejena 
otroška igrala.
Namestitve: 14 postelj – skupna ležišča.

Odpiralni čas:
vsak dan od 12.00 – 22.00,
za naročene skupine po dogovoru

Kontakt:
03 577 74 40, 031 432 408
colnarna.muzelj@siol.net
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GOLF
GOLF CENTER GK CELJE: golf igrišče s 6 
luknjami, golf vadbišče, bar InCaffe, igrala za 
otroke.

Odpiralni čas:
pon. – ned.: 07.00 – 22.00 (bar)
pon. – ned.: 08.00 – 20.00 (igrišče) 

Kontakt:
031 724 198, gkcelje@gmail.com

PIKNIKI
ŠMARNICA d.o.o.: večnamenski prostor 
ob jezeru, ležišča (skupna in 5 dvoposteljnih 
sob), letna kuhinja, prostor za piknik in za 
izvajanje delavnic, možnost najema čolnov in 
jadrnic, idealen prostor za ribiče.

Kontakt:
070 555 274

65

DOMAČA KULINARIKA
PUŠN ŠANK “PR’ TINI”: gostinske 
storitve (pijača, ponudba vnaprej naročenih 
narezkov, poletna ponudba: sladoled, ledena 
kava, pizze, bagete), najem prostorov za 
piknike in rojstnodnevne zabave, urejena 
igrala za otroke, velika terasa primerna za vse 
letne čase.

Odpiralni čas:
pon. – čet.: 6.00 – 22.00
pet., sob., ned., prazniki : 7.00 – 23.00

Kontakt:
041 777 782, tina.turnsek@gmail.com
www.pusnsank.si
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Urejena kolesarska in pešpot 
se prične pri cerkvi Sv. 
Duha v Novi vasi, od koder 
vodi varno zavarovana in 
lepo označena pot prav do 
jezera. Pot  je namenjena 
tako sprehajalcem kot tudi 
kolesarjem. Zavarovana z 
ograjo vodi sprva ob lokalni 
cesti, nato pa preide med 
travnike in njive.  Pri jezeru 
se spoji s sprehajalno potjo, 
ki se razcepi na dve smeri: 
levo se lahko sprehodite po 
krožni poti mimo ladjice 
Jezerska kraljica. Pot nato 
nadaljujete okoli enega izmed 
rokavov jezera in se  preko 
pontonskega mostu pri 

S KOLESOM ALI PEŠ

FACKINA POT

Pot se prične na obrobju 
mesta v Dečkovem naselju 
pri IV. osnovni šoli.

Trasa poti: IV. osnovna 
šola – Medlog – graščina 
Prešnik – Šmartno v Rožni 
dolini - Šmartinsko jezero 
– Dobrova – Nova vas  - IV. 
Osnovna šola

Zanimivosti: Joštov mlin, 
graščina Prešnik  Šmartno 
v Rožni dolini, Šmartinsko 
jezero, poznobaročno 
kužno znamenje v 
Dobrovi, cerkev sv. Duha

DOLŽINA: 18,5 km

Čolnarni Muzelj vrnete do 
ladjice. Če pa izberete drugo 
stran, kjer ob spojitvi pešpoti 
s sprehajalno potjo zavijete 
desno, pa se sprehodite 
po pešpoti, ki vodi skozi 
gozdiček. Vrnete se lahko po 
isti poti ali pa po asfaltirani 
lokalni cesti. 

Na celotni poti so razporejene 
lesene klopi namenjene 
počitku in sprostitvi, 
informacije o jezeru in 
življenju v jezeru pa lahko 
preberete na informativnih 
tablah, ki so postavljene ob 
vodi.



8 9



10 11

EKO KMETIJA MESOJEDNIK
Ponuja ogled kmetije z ekološko rejo živali, 
hleve, polja ter 150-200 let staro bodiko ali 
božji les. Ponujajo kruh in ostale sezonske 
pridelke.

Kontakt:
Slatina v Rožni dolini 1,  
3201 Šmartni v Rožni dolini 
03 78 17 140, 041 869 567 
franc.mesojednik@siol.net

TURISTIČNA KMETIJA VOZLIČ
Leži v neposredni bližini Šmartinskega jezera. 
Ponujajo izvrstno pripravljeno domačo hrano, 
na voljo pa so tudi otroška igrala in namizni 
tenis. Kmetija je primerna izhodiščna točka za 
pohodništvo in izlete v okolico.

Kontakt:
Šmartno v Rožni dolini 13,  
3201 Šmartno v Rožni dolini 
03 577 70 33, 051 630 924

DOMAČIJA KOŽUH
V vasi Brezova se nahaja več kot 250 let stara 
s slamo krita hiša. Nekoč je bila del velike 
kmetije, danes pa so v njej na ogled dobro 
ohranjena  črna kuhinja, štiblc in izvirna 
posoda, ki prikazujejo življenjske navade 
naših prednikov.
Ogledi možni po predhodni najavi.

Kontakt:
Brezova 3, 3201 Šmartno v Rožni dolini 
059 93 59 45, 031 765 461 
marjan.kozuh@gmail.com

TURISTIČNE KMETIJE  
IN PIKNIK PROSTORI  
V BLIŽINI JEZERA

GRETA VENE - Učna kmetija Župnek
Za razne obletnice, praznovanja rojstnega dne 
ali ob drugih priložnostih je piknik s prijatelji 
odlična možnost za prijetno druženje v 
naravi. Poleg prostornega travnika in igral za 
otroke je posebnost kmetije tudi obilica živali 
in urejen zeliščni vrt.

Kontakt:
Celjska cesta 28
3212 Vojnik
03 5773 888, 040 665 538
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KOZOL´C PIKNIK PLAC KOS
Kozol´c lahko sprejme do 200 ljudi. V 
prostoru se nahajajo priročna kuhinja, 
namizni nogomet, pikado. Zunaj so igrišča 
za odbojko in nogomet na travi ter košarko. 
Najem je mogoč skozi celo leto. Možna je 
organizacija cateringa, prostor je primeren 
tudi za poroke. 

Kontakt:
Jezerce pri Šmartnem 8,  
3201 Šmartno v Rožni dolini
041 763 261
kosmont@gmail.com

POHOLETOVA TURISTIČNA KMETIJA – 
POHOLETOVA ZIDANICA
Vinotoč in domača kulinarika po  
predhodnem dogovoru.
Odpiralni čas: po dogovoru

Kontakt:
Konjsko 13, 3212 Vojnik
03 57 72 580

KMETIJA SORŽEV MLIN
Ogled mlina in žage »venecijanke« na vodni 
pogon ter drugih kmečkih stavb, možnost 
nakupa raznih mlevskih izdelkov, možnost 
najema treh apartmajev z 12 do 15 ležišči, 
možnost taborjenja.

Kontakt:
Polže 1, 3203 Nova Cerkev
03 57 72 639

RANČ KAJA IN GROM
Slovi kot otroška turistična kmetija na katero 
prihajajo predvsem otroci, seveda pa tudi 
odrasli ljubitelji konj.
Namestitev: 3 večposteljne sobe, 12 ležišč.

Kontakt:
Razgor 11, 3212 Vojnik
03 427 01 18, 041 639 822
www.ranckajaingrom.com

IZLETNIŠKA KMETIJA PRI MARKU
Sprejemajo napovedane skupine za kosila, 
večerje, različna praznovanja.
Odpiralni čas: petek popoldan, sobota, 
nedelja, zaželena predhodna najava.

Kontakt:
Nova Cerkev 23, 3203 Nova Cerkev
03 577 23 77

KMETIJA ODPRTIH VRAT SLEMENŠEK
Skupinska kosila, večerje in priprava 
narezkov, po predhodni najavi. 
Kapaciteta: 50 sedežev, 4 sobe/12 ležišč.

Kontakt:
Razgor 16, 3212 Vojnik
03 546 14 14

IZLETNIŠKA KMETIJA MIRNIK
Za različne priložnosti je turistična kmetija 
Mirnik odlična izbira. Po predhodnem 
naročilu poleg domače hrane in pijače 
organizirajo tudi tabore za otroke in izvajajo 
tečaje jahanja. Na voljo je postajališče za 
avtodome (za njihove goste brezplačno) in 
veliko otroško igrišče.

Kontakt:
Leskovec 9, 3202 Ljubečna
03 546 12 12, 041 966 583
ivana.mirnik@gmail.com
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STARI GRAD CELJE
Doživite edinstveno srednjeveško izkušnjo v 
Sloveniji in obiščite mogočen grad z obzidjem, 
ki vlada na griču nad mestom že stoletja. 
Spoznajte zgodbo rodbine Celjskih grofov. 
Grad lahko raziskujete samostojno, preko 
usmerjevalnih informacijskih tabel ali pa 
naročite voden ogled grajskega kompleksa. V 
TICu Stari grad so vam na voljo spominki in 
praktične informacije, »Barbarin kotiček« je 
prodajalnica daril, za konec pa obisk grajske 
Kavarne Veronika. 

Ponudba za zaključene skupine: 
SREDNJEVEŠKA POJEDINA, GROFOVSKI 
SPREJEM, POVITEZITEV, POROKE, NAJEM 
GRADU ZA DOGODKE.

Kontakt:
TIC Stari grad
Cesta na grad 78, 3000 Celje
03 544 36 90
stari.grad@celje.si, www.grad-celje.com

CELJSKA KOČA
Celjska koča je privlačen cilj kolesarjev in poho-
dnikov saj do nje vodijo urejene in označene poti. 
Za adrenalinsko zabavo je na voljo Pustolovski 
park s poligoni za vse starostne skupine in pole-
tno sankališče Bobkart, ki ponuja 800 m hitre ali 
ležerne vožnje. Za zimske užitke je tu smučišče, 
ki je opremljeno s sistemom za umetno zasneže-
vanje in razsvetljavo za nočno smuko. Po rekre-
aciji pa se lahko sproščeno razvajate v wellness 
centru, kjer sta turška in finska savna,  
2 masažna bazena ter mini fitnes. 

Kontakt:
Hotel Celjska koča***  
Pečovnik 31, 3000 Celje
059 070 400, 041 718 274
info@celjska-koca.si, www.celjska-koca.si

MESTNI UTRIP 

CELJE 

Sprehodite se skozi staro mestno jedro in 
se prepustite atmosferi uličnega dogajanja. 
Srednjeveško mestno obzidje, veličastna 
pročelja stavb in prijazni trgi vas vabijo, da 
jih raziščete. Obiščite unikatne trgovinice ali 
pa se podajte v muzeje in galerije. Nikakor ne 
zamudite obiska edinstvenega arheološkega 
razstavišča CELEIA – mesto pod mestom, 
edinega otroškega muzeja v Sloveniji 
»Hermanov brlog« kot tudi galerije erotike 
Račka in Umetniške četrti. Za vse tiste, ki vas 
o Celju zanima še več, pa priporočamo voden 
ogled mesta z našim lokalnim turističnim 
vodičem.

AKTIVNA DOŽIVETJA  
KULTURNE DEDIŠČINE

NA SVEŽ ZRAK – 
peš, s kolesom ali z avtom!
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VOJNIK

BALONARSKI KLUB 
VOJNIK
Ponudba: panoramski 
poleti, postavitve balona na 
prireditvi, snemanje z balona.

Kontakt:
Cesta talcev 3, 3212 Vojnik
03 781 20 66, 041 630 892
www.baloni.net

KOČA NA TOMAŽU
Ponudba: najem prostora za 
piknik.

Kontakt:
Planinsko društvo Vojnik
Celjska cesta 23a, 3212 Vojnik
041 685 635, 041 631 379
pdvojnik@gmail.com

LOVSKI DOM
Ponudba: najem prostora za 
piknik, sprehod ob krasnem 
ribniku.

Kontakt:
Lovske družine Vojnik
Cesta talcev 51, 3212 Vojnik
03 577 36 06

GALERIJA PIROS
Ponudba: grafike, spominki, 
izdelki domače obrti, 
delavnice, lahko vas popeljejo 
v pravljični svet zmaja 
Lintverna, ki domuje pod 
Konjiško goro.

Kontakt:
Globoče 15, 3212 Vojnik
03 781 40 30, 031 798 380

OKREPČEVALNICA IN 
PRENOČIŠČA STOLEC
Ponudba: vse vrste pijač in 
napitkov, dve dvoposteljni 
sobi (lahko z zajtrkom).

Kontakt:
Nova Cerkev 28
3202 Nova Cerkev
03 577 22 02, 041 763 405

KMEČKA TRŽNICA
Ponudba: kmetijski pridelki, 
domači izdelki, domači 
pekovski izdelki.
Celjska cesta 24, 3212 Vojnik
Obratovalni čas: vsako sredo in 
soboto dopoldan pred Kmetijsko 
zadrugo v Vojniku.

V OKOLICI...
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DOBRNA
TERME DOBRNA d.d. 
So sodobno in dinamično 
zdraviliško-turistično 
središče. Zdravilišče združuje 
tako naravne danosti 
kot sodobno medicinsko 
znanost, kar ga uvršča v sam 
vrh slovenskega turizma. 
Sloveča tradicija, ki sega v 15. 
stoletje, podnebje in čudovito 
naravno okolje, sprostitev, 
kvalitetna nega in oskrba, 
družabnost in razvedrilo – 
vse to so dejavniki, ki že od 
nekdaj privabljajo goste iz 
vsega sveta.

Kontakt:  
Dobrna 50, 3204 Dobrna
info@terme-dobrna.si,  
www.terme-dobrna.si

Piknik prostor na 
kmetiji MAROVŠEK
Leži na obronkih Paškega 
Kozjaka in nudi možnost 
preživljanja prostega 
časa v naravnem okolju 
podeželja. Po predhodni 
najavi organizirajo piknike, 
družabne dogodke in 
prireditve, možen je tudi 
ogled kovačnice.

Kontakt:  
Brdce nad Dobrno 2, 3204 
Dobrna
031 259 636,  
branko.brecl1@gmail.com,  
www. piknik-marovsek.si

Izletniška kmetija Pri 
MINKI
Na domačiji vas bodo z 
veseljem postregli in vam 
ponudili prigrizke in domače 
dobrote, ki jih lahko kupite 
v njihovi prodajalni. Hišna 
specialiteta je »Minkin 
štrudl«. 

Kontakt:  
Klanc 29, 3204 Dobrna
03 577 83 33, matejsvent1@
gmail.com

Zgornji Vovkov mlin na 
domačiji PUNGARTNIK 
V Dolini mlinov si lahko 
ogledate kako deluje več kot 
400 let star mlin in kupite v 
mlinu zmleto moko.

Kontakt:  
Lokovina 36, 3204 Dobrna
03 58 90 194

Kmetija ŠUMEČNIK
Vabi vse, ki si želite 
sprostitve in uživati v dobri 
domači hrani in neokrnjeni 
naravi. Tik pod domačijo se 
nahaja Šumečnikov slap, ki 
je opredeljen kot naravna 
vrednota.

Kontakt:  
Strmec nad Dobrno 11,  
3204 Dobrna
041 856 622,  
andrej.farkas1@siol.net

Turizem na kmetiji 
VRBA
Nahaja se ob Anini poti. V 
prijetnem okolju si lahko 
pripravite piknik, saj vam 
ponujajo lepo urejen in 
opremljen prostor. Po 
naročilu vam pripravijo tudi 
domačo hrano.

Kontakt:  
Vrba 17, 3204 Dobrna
041 648 755

Črna kuhinja pri ŠUMEJ 
Kmečka hiša z ohranjeno 
črno kuhinjo, majhnimi okni, 
v notranjosti pa črne stene 
in vonj po dimu pričajo o 
življenju ljudi 300 let pred 
nami.

Kontakt:  
Brdce nad Dobrno 2, 3204 
Dobrna
031 259 636,  
branko.brecl1@gmail.com,  
www. piknik-marovsek.si
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ŠTORE

LONČARSTVO BUSER
220–letna tradicija izdelave 
lončarskih izdelkov. Ogled 
lončarske delavnice, 
lončarske peči ter celotnega 
postopka od gline do 
končnega izdelka. Ogled 
trgovine in stalne zbirke 
etnološke dediščine.
Odpiralni čas:
po dogovoru

Kontakt:
03 5771 526, 041 571 473
info@loncarstvo-buser.com
www.loncarstvo-buser.com

Anina pot: 
središče Dobrne – vila 
Ružička (1876) – graščina 
Dobrnica  (17. stoletje) – 
jama Ledenica – kmetija 
Marovšek z degustacijo 
domačih salam in ogledom 
kovačije – domačija Šumej z 
ogledom 300 let stare črne 
kuhinje – zanimivosti ob poti 
(kozolec, obisk zeliščarke 
Vide, cerkev sv. Miklavža). 
Pot je primerna tudi za 
družine in traja 3 ure.

Kontakt:  
Javni zavod za turizem,  
šport in kulturo Dobrna
Dobrna 1a, 3204 Dobrna
03 780 10 64

Pohodna pot Od 
Miklavža do Miklavža 
Pot po meji občine oziroma 
pot od Miklavža do Miklavža 
je zahtevnejša pot, označena 
s smernimi tablami in 
markirana s klobučki v obe 
smeri. Na vrhovih: Zavrh 
(907 m), Vinski vrh (557 m), 
Aleksandrov vrh (606 m), 
Visoko (991 m) in Štrukljev 
vrh (1.227 m) so postavljene 
skrinjice, v katerih so 
štampiljke in vpisne knjige, 
kamor se lahko pohodnik 
vpiše, ko osvoji vrh in si 
ožigosa planinsko knjižico.

Loška pot: 
središče Dobrne – zdraviliški 
park – muzej kočij – hiša 
kulturne dediščine – naselje 
Klanc s kmetijo odprtih vrat 
pri Minki – Dobovičnikov 
kozolec – Dolina mlinov z 
ogledom jelenov, muflonov 
in damjakov – domačija 
Blažič z ogledom zbirke 
starih sabelj in starin – Kačji 
grad (13. stoletje) – ribniki z 
možnostjo ribolova – center 
Dobrne. Pot traja približno 
2,5 ure.

Gozdna učna pot 
Del Anine poti je tudi 
Gozdna učna pot, na kateri 
boste lahko na zabaven 
način spoznavali ohranjeno 
naravno in kulturno 
dediščino. Na pisanih 
travnikih in jasah se boste 
lahko spočili, ob poti pa 
spoznavali rastlinski in 
živalski svet ter življenje in 
delo na kmetiji. Čas zmerne 
hoje je 1,5 ure. 

POTI

Hiša kulturne 
dediščine
Pod hribom, nedaleč od 
Zdraviliškega doma, ki je 
v nekdanjem topliškem 
kozolcu izjemno bogata 
zbirka starin, ki odstira 
utrip življenja na podeželju 
v nedavni preteklosti.

Kontakt:  
041 844 261,  
polenek.joze@gmail.com

Domačija Blažiš –
zbirka starin 
Domačija Blažiš se nahaja 
v Lokovini, v zaselku 
Srebotno. Zbiralec Peter 
Habe že vrsto let zbira 
starine, ki si jih lahko 
ogledate v njihovi zbirki. 
Domačija Blažiš ponuja 
tudi športni ribolov in 
oddajo piknik prostora, 
kjer je na voljo igrišče za 
razne športe.

Kontakt:  
031 771 312,  
habe.peter@gmail.com

DOM NA SVETINI
Dom na Svetini jeseni 2014 
ponovno odpira svoja vrata. 
Mlada in profesionalna ekipa 
doma se bo vedno trudila, 
da bo počutje obiskovalcev 
pri njih prijetno, da bodo 
imele  jedi gurmanski okus po 
domačem, vse skupaj pa bo 
začinjeno s kvalitetno vinsko 
kapljico iz lastne vinske 
kleti. Nudijo tudi prenočišča 
ter možnost osebnih in 
poslovnih dogodkov.

Kontakt:  
Dom na Svetini
Svetina 1, 3220 Štore
031307226, 031349494
Info@ig-dar.si

KOZOLEC LAŠKA VAS – 
PEČOVJE
Vabljeni v neokrnjeno 
naravo, pod kozolec Laška 
vas – Pečovje, ki nudi prostor 
za tržnico, piknike ali druge 
družabne dogodke. V kozolcu 
si je možno ogledati razstavo 
železarstva in rudarstva, 
pohodnikom, konjenikom 
ali drugim obiskovalcem pa 
lahko nudi tudi prenočišče. 

Kontakt:  
Občina Štore, tel.: 03/780-38-40
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POTI

HOTEL EVROPA****

Krekov trg 4, 3000 Celje
T: +386 3 426 90 00, 
E: info@hotel-evropa.si, 
www.hotel-evropa.si

HOTEL FARAON***

Ljubljanska 39, 3000 Celje
T: +386 3 428 71 00, 
E: hotel.faraon@siol.net, 
www.hotel-faraon.si

HOTEL CELEIA***

Mariborska 3, 3000 Celje
T: +386 (0)3 426 97 00, 
E: info@hotel-celeia.si, 
www.hotel-celeia.si 

HOTELI: 

GEORGES HOSTEL

Aškerčeva 3, 3000 Celje
T: +386 41 329 179, 
E: violeta.stojs@sz-atrij.si, 
www.hostelworld.com/hosteldetails.

php/Georges-Hostel/Celje/80146

MCC HOSTEL – hiša legend

Mariborska 2, 3000 Celje
T: +386 3 490 87 40, 
+386 40 756 009, 
E: mcc.hostel@mc-celje.si, 
www.hostel-celje.si

HOTEL CELJSKA KOČA***

Pečovnik 31, 3000 Celje
T: +386 59 070 400, 
+386 41 718 274, 
E: info@celjska-koca.si, 
www.celjska-koca.si

HOTEL GRANDE*** superior

Bežigrajska 7, 3000 Celje 
T: +386 3 425 51 00,  
E: hotelgrande.celje@siol.com, 
www.hotelgrande.si

HOSTLI:

AVTOKAMP CELJE***

Zadobrova 37a, 3211 Škofja vas
T: +386 41 726 516, 
E: branko@verdev.si, 
www.camping-celje.com
GPS koordinate: 46º 15’ 46,12’’ /  
15º 17’ 54,61’’

GOSTIŠČE HOCHKRAUT**

Tremerje 2, 3000 Celje
T: +386 3 427 91 00, 
+386 3 427 91 04 
E: gostisce@hochkraut.com, 
www.hochkraut.com 

KAMP:GOSTIŠČE S PRENOČIŠČI:

NAMESTITVE V BLIŽINI JEZERA

BARBARINA POT
Barbarina pot je urejena, 19 km dolga pot z 
izhodiščem na Pečovju in ciljem v Trobnem 
dolu. Iz Pečovja vodi pot mimo kapelice 
»pri Mariji« in Doma na Svetini, na Lovski 
dom. Od tam pa skozi središče naselja 
Svetina, v Šentrupert in naprej do kapelica 
Sv. Barbare v Trobnem dolu. 
Vsako leto ŠKD Rudar Pečovje prvo soboto 
v decembru organizira po tej poti Barbarin 
pohod.

Kontakt:  
041/353 – 404, www.skdrudarpecovje.si

POT PO 
ŠTORAH
V letu 2012 so 
v občini Štore 
uradno otvorili 
športno–rekreativne pohodne poti »Po 
Štorah«. Pot, ki predstavlja sožitje narave 
in rekreacije je prava izbira za vse tiste, ki 
bi bili radi športno aktivni, hkrati pa bi se 
želeli pobližje seznaniti z lepoto naravnih 
bogastev. Pot vključuje osem variant poti, 
različne dolžine in zahtevnosti, ki so 
primerne za rekreativce, sprehoda željne 
obiskovalce, pohodnike, ljubitelje narave, 
skupine, družine ali posameznike, starejše 
in mlajše. 

Kontakt: www.store.si
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MOČ CELJSKIH GROFOV  
(Stari grad Celje, www.grad-celje.com)

OTROŠKI MUZEJ  
(Hermanov brlog, www.muzej-nz-ce.si)

ADRENALINSKO DOŽIVETJE  
(Pustolovski park na Celjski koči,  
www.celjska-koca.si)

RIMSKA CELEIA  
(Celeia – mesto pod mestom,  
www.pokmuz-ce.si)

TOP ATRAKCIJE V CELJU

Izdal Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje

Leto: 2014

Informacije:  
TIC Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje,  
tel.: 03 428 79 36,   
tic@celje.si, www.celeia.info,  
www.smartinsko-jezero.com, www.grad-celje.com

Izdajatelj si pridružuje pravico do spremembe podatkov.

Fotografije:  
arhiv Avtokamp Celje, arhiv Celjska koča, 
arhiv Ekopool, arhiv Georges hostel, arhiv 
Golf klub Celje, arhiv Gostišče Hochkraut, 
arhiv Hotel Celeia, arhiv Hotel Evropa, arhiv 
Izletniška kmetija Mirnik, arhiv KGZS, arhiv Klub 
adrenalinskih športov Šmartinsko jezero, arhiv 
MCC hostel, arhiv Muzej novejše zgodovine 
Celje, arhiv Občina Dobrna, arhiv Občina Štore, 
arhiv Občina Vojnik, arhiv Pokrajinski muzej 
Celje, arhiv Pušn šank pr’Tini, arhiv Ribiški dom 
Brezova, arhiv Šmarnica d.o.o., arhiv Zavod 
Celeia Celje, Blaž Lah, Bojan Vrečer, Boris 
Vrabec, Branko Blaž Lesjak, Gregor Katič, Matjaž 
Jambriško, Robert Stepišnik, Sherpa

STARO MESTNO JEDRO

Občina DobrnaObčina Štore

PARTNERJI V PROJEKTU

Iz smeri Ljubljana - Maribor po avtocesti 
(AC): izvoz CE center – smer center - vožnja 
po Mariborski cesti - v semaforiziranem 
križišču (mimo bencinske črpalke in 
avtohiše Selmar) zavijete desno na 
Podjavorškovo ulico  – naravnost po 
Opekarniški cesti - v tretjem krožišču 
zavijete desno na Dobrovo – pot 
nadaljujete naravnost do jezera

Iz smeri Zidani most – Laško: regionalna 
cesta Zidani most – Celje – mimo 
železniške postaje naravnost po 
Mariborski cesti (mimo nakupovalnega 
središča Citycenter in Planet Tuš) - v 
semaforiziranem križišču zavijete levo 
na Podjavorškovo ulico - naravnost po 
Opekarniški cesti - v tretjem krožišču 
zavijete desno na Dobrovo – pot 
nadaljujete naravnost do jezera

Iz smeri Vojnik - Celje: Celjska cesta - na 
semaforiziranem križišču (pokopališče 
Vojnik) zavijete desno na Cesto v Šmartno 
- naravnost do odcepa Lešje-Runtole-Celje 
- pri odcepu zavijete levo in naravnost do 
jezera

Pešpot: od cerkve Sv. Duha v Novi vasi vodi 
urejena pot do Šmartinskega jezera

KAKO DO JEZERA

CELJE

Maribor

Vojnik

Ljubljana

Dobrna

Lava

Lopata

Izvoz CE 
Center

GPS Northing (N): 46,2763  

GPS Easting (E): 15,26
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Cesta v Šmartno

Kidričeva

Celjska cesta

1. Podjavorškova ulica 
2. Opekarniška cesta

1.

2.

Štore


