
OBIŠČITE
PILŠTANJ
Z OKOLICO

Na Pilštanju, v osrčju Kozjanskega, si narava 
in kultura z bogato preteklostjo že stoletja 
podajata roki. Prijazni domačini, skrivnosti 
in lepote kraja ter okolice vas vabijo, da 
jih obiščete in spoznate njihovo naravno 

bogastvo in izročila.

KONTAKTI:

Turistično društvo Pilštanj 
e-mail: info@td-pilstanj.si

www: td-pilstanj.si
GSM: 041 352 997

Izdal in založil: Turistično društvo Pilštanj
Fotografije: Fotografiraj.se, Tomo 

Jeseničnik, Občina Kozje, Kozjanski park
Oblikovanje in tisk: OKO print shop

 Naklada: 3000 izvodov 
Leto izdaje: 2016

Ob 550-letnici šolstva  na Pilštanju smo 
v stari šoli uredili muzejsko učilnico, ki 

je na ogled vsem obiskovalcem.

OSTALE MOŽNOSTI OGLEDOV V OBČINI KOZJE:

Lesično (sedeči Kristus, zgodba o kmečkih 
uporih).

Dobležiče (Trubarjeva pridigarska cerkev in 
njegov kip).

Zagorje (romarska cerkev in lurška jama). 

Trg Kozje (Kroflov mlin z razstavo, obnovljeni stari 
zapori, muzejska učilnica moje mame...). 

Buče (Gruska jama, Kmetija Sinkovič).
 
Grad Podsreda (ogled obnovljenega gradu, 
različnih razstav, poročne dvorane...).
 

Več informacij je dosegljivih na spletni strani 
društva (www.td-pilstanj.si) 

Veseli bomo vašega obiska.

2016

Kozje - 1000 let
Pilštanj, Lesično - 550 let šolstva
Kozjanski park - 35 let



PILŠTANJ

Pilštanj je srednjeveški trg v osrčju Kozjanskega in 
eno najstarejših naselij na južnem Štajerskem. Danes 
je naselbinski kulturni spomenik v zavarovanem 
območju Kozjanskega regijskega parka.

Na Pilštanju si lahko ogledate farno cerkev, trške 
hiše z bogatimi portali, pranger, pastirsko gmajno, 
znameniti pilštanjski dren, ajdovsko ženo, staro 
šolo, sedeči Kristus in Emin gaj. Ob tem boste 
lahko prisluhnili legendam preteklosti ter zgodbam 
sedanjosti.

SVETA EMA
Po ljudskem izročilu se je sveta Ema rodila prav na 
Pilštanju, v 10. st. Po tragični smrti obeh sinov in moža 
je svoja posestva prepustila samostanu v Krki na 
Koroškem, kasneje pa jih je prevzela krška škofija. 
Ema je bila med svojimi podaniki znana kot dobra 
grofica, ki je skrbela za blaginjo ljudi. Leta 1938 je bila 
razglašena za svetnico - še danes je edina slovenska 
svetnica.

Sv. Emi je na Pilštanju posvečen Emin gaj, kjer v 
zavetju dreves potekajo kulturni dogodki. Čez Pilštanj 
poteka tudi Emina romarska pot, ki povezuje kraje v 
Sloveniji in Avstriji.

RUMENI DREN 
Posebnost Pilštanjčanov ali Drnuljčanov je še danes 
predelava drnul v marmelade, drnulovec ... Dren 
ima izredno trd les, drenovi listi pa se uporabljajo 
za pripravo zdravilnega čaja. Zaradi rumenega 
cvetenja zgodaj spomladi, zelo izstopa v naravi, 
zato na cvetno nedeljo v pilštanjskih butarah dren 
ne sme manjkati. 

O drenu pripoveduje tudi Pilštanjska himna: Čez 
Pilštanj voda teče, drnule peremo...

TURISTIČNA PONUDBA V OKOLICI
V okolici Pilštanja si lahko ogledate mnogo zanimivih 
destinacij. V nadaljevanju vam podajamo le 
nekatere:

Čebelarstvo Kozmus (Pilštanj, www.kozmus.net) 
Strokovna predstavitev in ogled čebelarstva z 
degustacijo različnih vrst medu ter ogled zdravilnih 
zelišč. 

Ekološka kmetija Kukovičič (Podsreda)
Ogled delujočega mlina na vodni pogon, 
degustacija kruha in peciva ter možnost nakupa 
različnih ekoloških pridelkov.

Vinska klet Edvard Kolar (Pilštanj)  
Ogled najstarejše vinske kleti na Kozjanskem ter 
degustacija vrhunskih vin.

Zavod »EkoAlt Vindol« (Vindol-Drensko rebro)
Unikatna uporabna in okrasna keramika, ročno 
tkanje (šali, ponči, oblačila); predstavitev 
dejavnosti in možnost nakupa izdelkov.

Ekološka kmetija Krivec (Poklek pri Podsredi)
Ogled kmetije, čistilne naprave, degustacija 
domačih dobrot.


