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ŽIČE




VAS ŽIČE
 Žiče je gručasta vas in se 

nahaja na rahli vzpetini med 
dolinama reke Dravinje in 
potokom Žičnica. Ime Žiče 

naj bi izviralo iz besede žito, 
ker so imeli kartuzijani v 

Žičah žitnice. Vas Žiče se v 
dokumentih prvič omenja 

leta 1182. Prebivalci so 
Kartuzijanom opravljali 

razna dela, hiše pa so dobile 
temu slična imena: Ribiči, 
Furmani, Šlosarji, Tišlarji... 




OSNOVNA ŠOLA ŽIČE

 Je bila zgrajena l. 1901in 
največ zaslug pri tem so 
imeli vaščani. Poleg 
rednih predmetov so 
učitelji učence učili tudi 
druge spretnosti, ki so 
bile potrebne za 
vsakodnevno življenje. 
Šola je imela vrt, 
drevesnico ter čebelnjak. 
Prvi potujoči vrtec je bil v 
letu 1977/78.




ZEMLJEVID





KARTUZIJANSKA KLET 
Z VODNJAKOM

 Kartuzijani so imeli v
posesti Žiče in so imeli tukaj
tudi pristavo s kletjo.
Pristavo so imeli za
shranjevanja vina in žita.
Notranjost zgradbe je
zanima predvsem zaradi
debelih sten in obokov na
stropu. Pred vhodom v klet
stoji vodnjak. Vodnjak je z
natančnostjo in gladko
obdelan. Ob dotiku kamna
vodnjaka te ta dotik popelje
k podobnosti dotika pri
vhodu kamna v Cerkev.





CERKEV SVETEGA 
PETRA

 Cerkev na tem mestu stoji že
več kot 600 let. V zapisih se je
cerkev prvič omenja leta 1392.
Cerkev je bila v preteklosti
večkrat preurejena tako, da so
od prvotne cerkve ostali le
zunanji zidovi, ladja in freska
na južnem zunanjem zidu.
Pogled na obok pri vhodu te
popelje nazaj v zgodovino, ko
je bilo potrebno vse izklesati
na roko. Na zunanji strani
cerkve lahko vidimo ostanke
fresk svetega Krištofa in
Marije zavetnice iz 14. stoletja.





KOKOTČEVA DOMAČIJA 
- KOVAŠTVO

 V vasici stoji že več kot 350 let
stara "Kokotčeva hiša", v
kateri je nekdaj domoval Dom
kulture, danes pa tam obujajo
tradicijo umetnostnega
kovaštva. V okolici hiše raste
tudi 250 let stara brajda sorte
"Gemaj" iz katere pridelujejo
tudi odlično vino.

 Kovač Milan, ki poleg
kovanja, segrevanja in
oblikovanja železa zelo
spretno gnete tudi glino, iz
katere nato nastanejo
najrazličnejši okraski in celo
lestenci.





REPIČEVA DOMAČIJA 
IN „GURCA“

 Iz obdobja kartuzijanov obstaja le
še ena domačija in to je Repičeva
domačija ter njihova klet v Žički
gorci. Domačijo si lahko ogledate
le z zunanje strani, saj je notranja
stran že zelo dotrajana.

 Nad vhodom v klet pa smo priča
še eni zgodovinski najdbi.
Kamnita motika, najdena v Žički
gorci nam daje znamenje, da se je
človek tukaj že zelo zgodaj
naselil. Izhaja namreč iz mlajše
kamene dobe. Kamnita motika,
vzidana nad vhodom Repičeve
kleti je tako priča tesni
povezanosti človeka z zemljo.





ZELIŠČNI VRT 
MAJNIKA

Vrt je poln različnih 
vrst zelišč, kjer se 
prepletajo različne 

vonjave le-teh. Otroci 
so zelišča okušali, 

vonjali. Odtrgane liste 
zelišč so pregnetli med 

prsti in prišli do 
spoznanja,  da zelišča 
oddajajo še večji vonj, 

če so pregnetena. 




ŽIČKI GROBELJNIK

 Ponos kraja je endemit 
žički grobeljnik, ki spada 
med zaščitene rastline. 

Spomladi rumeno cveti in 
ga najdemo v skalnatem 
predelu na poti v Žičko 

kartuzijo. Otroci vrtca in 
šole se vsakoletno  

predstavijo s pesmijo in 
plesom ob dnevu žičkega

grobeljnika. 
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MLIN IN ŽAGA 
BEZENŠEK

 Potok Žičnica nudi primerne
pogoje za pogon žage in
mlina, ki sta bila nekoč
izredno pomembna. Delovala
naj bi že v času kartuzijanov
v Žički kartuziji. Dandanes pa
služita turističnim in
izobraževalnim ogledom. Na
ogledu se lahko seznanite z
delom na žagi in v mlinu.
Spoznali boste, kako so
mlinarji mleli žito in kako so
žagali les (vrtenje mlina) in
hkrati prejeli sporočilo o
življenju naših babic in
dedkov.




PLETARSTVO KALŠEK

 V naših krajih je bilo 
pletarstvo nekoč zelo 
razširjeno in znanje o 
tem se je prenašalo iz 
roda v rod. Tako se na 

turistični domačiji Kalšek 
ta tradicija tudi 

nadaljuje v izdelovanju 
izvirnih pletarskih 

izdelkov, ki so značilni za 
območje Dravinjske 

doline. Njihovi izdelki so 
izdelani iz vrbovega šibja 

z obeljenimi vitrami.




VAŠKI KOZOLEC

 V neposredni bližini vrtca 
imamo možnost 

občudovati enega izmed 
vaških kozolcev, katerega 
so pred kratkim obnovili. 
Otroci so se seznanili z 
njegovo uporabo in z 

namenom v preteklosti, 
sedaj pa je namenjen 
predvsem druženju. 




VAŠKA LIPA

 Je bila posajena v 19.st. 
Okoli l. 1960 so lipo 
obsekali in obžagali. 
Sedaj je lipa naša 
vmesna postojanka na 
pohodih, kjer nas 
ohladi in nam daje 
možnost za sprostitev 
in umiritev.




VOTLA PEČ

 Votla peč nad Žičami je opuščen
kamnolom, na stenah votline se nahajajo
fosili školjk ter njihovi odtisi iz obdobja, ko
je tukaj bilo prisotno Panonsko morje.

 Po ljudskem izročilu po Žičah potujeta dve
zgodbi.

 Prva pravi, da so starši svojim otrokom
govorili, da v votli peči živi čarovnica. Zato
so se je otroci bali, da bi jih začarala.
Kasneje je ugotovila, da je bila zato črna,
ker si je v votli peči kurila. Ta ženska je
potovala iz vasi do vasi in si iskala zavetje.
V Žičah se je zatekla v Votlo peč. Vsi so jo
poznali pod vzdevkom »gošna Mica«.

 Druga zgodba pravi, da so skozi vas hodili
cigani. In, ker so bili tudi lačni, so po vasi
kradli kokoši. Svoje prenočišče so našli v
Votli peči. Spomin na cigane je temni del
votline, ki je še vedno viden. Cigani so
namreč zvečer zakurili ogenj in pekli
ukradene kokoši iz vasi. Ob kurjenju je
nastal črn dim in obarval steno votline.





DOŽIVLJANJE 
NARAVE

Otroci se dnevno 
povezujejo z naravo in jo 
doživljajo z vsemi čutili. 

Tako se iz doživljanja 
narave rojeva spoštovanje 

in ljubezen do nje, ki potem 
ljudi vodi k varovanju in 

ohranjanju le-te.

 Kdo je gozd?
 Gozd je zdravilo,
 je moč za naprej. 
 V njem se sprostiš
 in se umiriš.
 Daje ti možnost, 
 da se zaljubiš
 in skriješ,
 ko ti je hudo.
 Gozd je prijatelj,
 ki daje roko,

 roko prijateljstva,
 da vse bo lepo.




GOZD-NAŠ PRIJATELJ
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