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Kviz »Ali poznaš svojo občino?« 

Dodatno gradivo 
 

 
 

Gradovi v občini Šentjur 
 

Slovenija je dežela 1000 gradov, samo na ozemlju Občine Šentjur je nekoč stalo 12 gradov. Danes so 
dobro ohranjene razvaline gradov Planine pri Sevnici, Rifnika in Žusma, ostanke šestih gradov bi še z 
nekaj truda lahko videli, medtem ko je dvorec Blagovna popolnoma spremenil svojo podobo. 

 
 

Grad  Andenburg, Podgrad pri Šentjurju 
Grad so postavili na državni zemlji in ga je leta 1025 dobil v dar grof Viljem II. Preko njegove soproge 
ga je leta 1042 dobil v last ženski samostan v Krki na Koroškem. Ta ga je leta 1071 prenesel v last 
novoustanovljene krške škofije (Krka se danes nahaja na avstrijskem koroškem). Celjski grofje so grad 
leta 1438 dali porušiti do tal, saj jim je bil preblizu, hkrati pa so že gospodovali gradu na Rifniku.  
Zgodovinarji iz zgodovinskih virov domnevajo, da so grad obnovili, saj so v deželnem arhivu v Gradcu 
odkrili dokument, da je grad Anderburg leta 1655 pogorel. Ostanki gradu so še komaj vidni. Glavni del 
gradu so zgradili v živo skalo, v premeru je meril 20 metrov. Obrambni jarki se niso ohranili. 
 
Cerkev svete Rozalije, ki so jo zgradili v 17. stoletju, je sezidana iz kamnov, ki so jih prebivalci 
pretovorili iz požganega gradu Anderburg. Iz gradu izvirajo tudi vrata, ki so jih vgradili v cerkev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grad Ploštanj (Blumenstein), Šibenik (pri Šentjurju) 

Grad Ploštanj so postavili na strmem griču v zaselku Ploštanj v Šibeniku pri Šentjurju. Grad, last krške 
škofije, so upravljali ploštanjski vitezi, ki se v zapisih omenjajo od leta 1197. Leta 1404 pa ga je od 

Legenda 
Lipiški grad (Anderburg) je sezidal neki plemič, ki je služil nekaj časa tudi pri Celjskih grofih, 
nato pa pri Rifniških. Zaslužil je dovolj, da si je zazidal grad in se oženil s hčerko rifniškega 
plemiča. V svojem gradu je kraljeval v sreči in veselju. 
Nekoč so prišli Turki nad grad Ploštanj. Graščak z Anderburga je hitro priskočil s svojimi 
podložniki na pomoč. Za plačilo je dobil zlatega ovna, ki je ravno takrat poginil na Ploštanju. 
Čeprav ni bil več živ, je vendarle bi zlat in z veseljem ga je prinesel svoji ženi Emi. Na njeno 
zahtevo so ga spravili v klet. Od radosti ni mogla spati cele noči. Vsak teden je šla najmanj 
trikrat gledat svoj zaklad. 
Ta zaklad so si želeli Turki, ko so izvedeli kje se nahaja, so Anderburg napadli, a so grad 
ubranili. Nekoč je prišel v grad neki berač in poprosil Emo miloščine. Ema je bila prav tedaj pri 
ovnu in ga je držala z eno roko. Ker ni mogla hitro ustreči, jo je berač z zlobnim glasom 
preklel. Grad se je porušil in pokopal pod seboj Emo in ovna. 
Ko so nekoč kopali na Lipici v vinogradih, so izkopali kamen, na katerem sta bila upodobljena 
oven in roka sv. Eme. 
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krške škofije v fevd (posest) dobil grof Herman Celjski. Ploštanj se v celjskem urbarju zadnjič omenja 
leta 1498. Razdejali naj bi ga Turki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grad Rifnik (Reicheneck), Rifnik 
Hrib Rifnik je še posebej pomemben z vidika kulturne 
dediščine. Na vrhu hriba so ostanki največje 
poznoantične naselbine na Slovenskem. Na strmi skalni 
vzpetini na severni strani hriba Rifnika pa stojijo 
razvaline gradu Rifnik. Prvi vitezi, ki jih imenujemo 
Rifniški, izvirajo z gradu Reifenstein iz avstrijske 
Štajerske. Grad se prvič omenja leta 1326. Od leta 1359 
so grad imeli v fevdu Celjski grofje, ki so ga v last dobili 
leta 1400 od krških škofov. Celjski grofje so ostali lastniki 
vse do 9. novembra 1456, ko so v Beogradu (v Srbiji) 

umorili grofa oziroma kneza Ulrika II., zadnjega moškega potomca grofov Celjskih. 
 
H gradu je spadal tudi (grajski) mlin v Šibeniku. Mlinarjenje se je na tem območju pričelo v 14. oz. 15. 
stoletju. Stari grajski mlin stoji še danes pri Ferleževem mlinu v Šibeniku. 
   
Ljudsko izročilo pravi, da so rifniški grad leta 1635 opustošili kmetje v boju za svoje pravice. Izročila za 
enkrat zgodovinarji ne morejo potrditi, saj ne obstajajo pisni viri o tem dogodku. Vsekakor pa se 
strinjajo da so grad prenehali uporabljati v 17. stoletju. Gospoda se je preselila na Blagovno. 

 
 

Dvor Ponikva (Ponigl), Srževica, okoli 3 km severovzhodno od Ponikve 
Dvor Ponikva (Ponigl) je nastal v 12. stoletju. Na njem so gospodovali ponikovski vitezi kot 
deželnoknežji ministeriali. V 14. stoletju je rodbina izumrla. Dvor je zamenjal precej lastnikov preden 
so njegovi zadnji lastniki postali Celjski grofje. Dvor je najverjetneje bil razdejan že v 15. stoletju. Vidni 
so še delni sledovi ostankov gradu.   
 
 
 
 

 
 

Gradič Ponikva, Hotunje (pri Ponikvi) 
Gradič, po nekaterih virih dvor, se prvič omenja v 12. stoletju. Posest dvora se je priključila 
vojniškemu posestvu. Lastniki so bili tudi Celjski grofje. Leta 1635 naj bi dvor razdejali kmetje v 

Legenda 
Grad Ploštanj in Grad Rifnik povezuje tudi ljubezenska zgodba o kamnitem mostu. Legenda 
pravi, da sta se pred davnimi časi zaljubila ploštanjska grofična in rifniški mladi vitez. Njuna 
očeta nista podpirala njune ljubezni in sta jima prepovedala, da bi se dobivala. Zato sta se 
mlada zaljubljenca dobivala na skrivaj, na kamnitem mostu, ki je povezoval gradova. 
Ploštanjski grof je s časoma ugotovil, da ga hči ne uboga in dal je razrahljati kamne na mostu. 
Ko sta se zaljubljenca neko noč ponovno snidela na mostu, se je ta podprl in zaljubljenca sta 
padla v globel.  

 

Ali veš? 
Ponikva je bila v visokem srednjem veku pomemben kraj, saj je v kraju imela sedež prafara. 
Prafara je velika župnija, ki se je ustanovila ob organiziranju cerkve v neki deželi. 
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kmečkem uporu. Po uporu so poslopje obnovili. Poleg gradu so v 19. stoletju zgradili vilo Rosenau, ki 
stoji še danes. V vili se je rodila znamenita slovenska igralka Štefka Drolc. Grad, nekaj časa je v njem 
bil sedež občine Ponikva,  je stal vse do leta 1946, ko je zgorel. 
 
Kljub temu, da od grajske stavbe ni ostalo ničesar nanjo opominja kostanjev drevored, ki je vodil do 
gradu in je bil sestavni del graščinskega vrta. 

 
 

Dvorec Blagovna (Reifenstein), Goričica (Blagovna) 
Posestvo na Blagovni se omenja že v 11. stoletju. Dvorec 
Blagovna (Reifenstein) pa je nastal v prvi polovici 17. 
stoletja, natančneje do leta 1624, ko je pristavo (staro 
ime za večjo hišo ali manjši grad z gospodarskimi 
poslopji) prezidal plemič Albert Dietrichstein.  V 17. 
stoletju postane dvorec upravno središče posestva, 
potem ko se vanj preseli gospoda iz gradu Rifnik. Leta 
1711 je dvorec pogorel. Po virih bi naj leta 1861 dvorec 
podrli, najverjetneje pa so ga popolnoma prezidali.  

Pomemben lastnik dvorca je bil vitez Hugo Berks, ki je bil poslanec v dunajskem državnem zboru in 
borec za pravice Slovencev v Avstro-Ogrski. Med 1. svetovno vojno so v dvorcu bivali begunci. Od leta 
1927 je dvorec last rodbine Bologranc (po nekaterih virih Gologranc). Bolj kot sam dvorec so, zaradi 
svoje velikosti, impresivna gospodarska poslopja a so tudi ta popolnoma prezidali.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Grad Planina (Montpreis), Planina pri Sevnici 
Planinski grad je bil pozidan na 33 metrov visoki skali nad 
trgom Planina. Prvič ga omenjajo listine leta 1190, ko so bili 
njegovi lastniki krški škofje. Pomembni lastniki gradu so bili tudi 
Celjski grofje. Grad je imel pomembno vlogo v varovanju krajev 
pred napadalci. Z dveh strani ga je varovala strma pečina in 
okoli 2,5 metra debeli zidovi ter obrambni jarek na območju 
današnjega grajskega parka. Grad so različni lastniki večkrat 
prezidali in dozidali, tako lahko na razvalinah še danes vidimo 
nekakšno mešanico romanskih, gotskih in renesančnih stilov.  
Grof Bloome je zaradi slabega stanja grad opustil. Pod gradom 
so leta 1868 zgradili novo vilo. Že čez 14 let so pričeli grad 

sistematično podirati. Najprej so odstranili streho, nato lesene stene. Leta 1883 sta se podrla kar dva 
stolpa, po potresu leta 1895 pa še tretji. 
 

Legenda 
Pred kakih 200 leti je živela v graščini grofica, ki je imela opico. To opico je strašno ljubila. Toda 
nekoč je zašla žival na vrt, kjer jo je pičila kača. Opica je poginila in grofica jo je dala pokopati v 
dolinici poleg gradu. V grob ji je dala mnogo zlatnikov in nakita, nanj pa je postavila kapelico s 
križem. 
Ko je neke noči grofica molila in jokala ob grobu svoje ljubljenke, je udarila strela v kapelico, 
prebila zid in popolnoma razdejala križ. Grofici pa se ni zgodilo nič zalega. Po smrti grofice je 
prešla graščina v tuje roke. Tedaj so kapelico čisto razdejali in grob razkopali, toda o kakih 
zlatnikih in nakitu ni bilo sledu. Od takrat opica straši po poslopjih graščine.  
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V 16. stoletju je bila zahodno od gradu sezidana kašča, ki se je ohranila vse do leta 1925, ko se je 
udrla streha, danes je ohranjen njen kletni del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grad Cerovec (Zerowetz), Dobrina pri Žusmu  
Čeprav dolgo časa niso vedeli lokacije gradu, ki je popolnoma izginil, so na podlagi raziskav odkrili 
možno lokacijo v okolici Dobrine pri Žusmu.   
Leta 1327 je omenjeno posestvo Cerau last Guntzla von Turna, zaselek pa v 15. stoletju kot Zerowez 
in Czerobitz. Leta 1496 je v Cerovcu že stala žusemska pristava, ki je nazadnje omenjena leta 1547. 
 
S posebno metodo so v zemlji odkrili ostanke zidov gradu, vzhodno od gradu pa kar tri obrambne 
jarke. 

 
 

Grad Frajštajn (Freistein), Pletovarje pri Dramljah   
Grad Frajštajn (Freistein) je prvič omenjen leta 1286, ko je Henrik iz Zreč prodal večjo posest okoli 
gradu. Grad se zadnjič omenja v 14. stoletju.  
Po izročilu je grad bil postojanka roparskih vitezov. Sledovi gradu so še vidni. 

 
 

Grad ali dvor Slivnica (Schleinitz), blizu zaselka Turno pri Slivnici  
Sprva je na tem območju stal zgolj (obrambni) stolp, ki se omenja leta 1362, ko se je graščak Oesel 
von Turren (s Turna pri Šoštanju) odpovedal svojim pravicam do stolpa v korist graščakom s Planine. 
Iz stolpa je zrasla prava grajska stavba, ki je bila obdana s krožnim obrambnim jarkom.  
 
Grad Slivnica (po nekaterih virih Turn) je spadal tudi v celjski fevd in naj bi služil kot lovski gradič 
celjskih grofov. Zadnjič pa je omenjen leta 1692, ko je žička kartuzija prodala svoj slivniški urad grofu 
Leopoldu Gaisrucku. Danes lahko najdemo skromne razvaline gradu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legenda 
Ko so Turki oblegali Planinski grad, se je turški poveljnik s svojimi vezirji v bližini obzidja, 
posvetoval, na kakšen način bi bilo mogoče dobiti v pest malo, a močno trdnjavo. 
Nepričakovano pa je topovska krogla iz gradu ubila poveljnika. Vezirji so se razbežali na vse 
strani, šele ponoči so se vrnili in pokopali svojega poveljnika na istem mestu, kjer je bil ubit. Ko 
se je zdanilo, so Turki na grob poveljnika posadili mlado lipo in potem na tihem odrinili. 
Lipa se je v stoletjih razrasla v mogočno drevo in se še danes imenuje »turška lipa«. 

 

Legenda 
Nad Slivnico, na položnem hribu Gabrnica je izvir in poleg njega stoji kapelica. Na tem mestu so 
nekoč Turki postavili topove in jih namerili na Turn. Zagrmelo je in krogle, zvezane z verigami, 
so švigale proti gradu. Ko so se verige ob grajskih stenah ustavile, so krogle treščile druga ob 
drugo in povzročile strašen udarec. Grajska gospoda je bila strašno preplašena. Zbežala je po 
podzemeljskem hodniku, po katerem je prišla na dan v Ječovju, zahodno od Žusma. 
 
Ker na obnovo Turna ni bilo mogoče misliti, so si graščaki sezidali nov grad Žusem. 
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Grad Žamerk (Saldenberg), na hribu Žamerk nad Loko pri Žusmu 
Na gradu Žamerk (Saldenberg) so gospodovali krški ministeriali vitezi Žamerk, ki so verjetno izvirali z 
Žalma (Saldenheim) na Koroškem. Žamerški so izumrli okoli leta 1310. Leta 1404 so krški škofje 
podelili Žamerk v fevd Andreju Žusemskemu. Sredi 15. stoletja grad postane razvalina, saj je leta 
1458 sin Andreja Žusemskega dobil v posest razvaline gradu. Sledovi gradu so še vidni, prav tako 
sledovi jarka in okopa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad Žusenek (Sueseneck), Dobrina pri Žusmu 
O gradu Žusenek ne vemo veliko. Najverjetneje gre za stolp, ki je leta 1203 omenjen kot plemiški 
sedež vitezov Sussenek, leta 1458. Skromne razvaline naj bi še bile vidne na hribu nad Dobrino pri 
Žusmu. 

 
 

Grad Žusem (Süssenheim), Žusem (na ozemlju občine Šmarje pri Jelšah) 
Grad Žusem stoji na vzpeti na severni strani hriba 
Žusem. Razvaline gradu stojijo ob meji med 
občinama Šentjur in Šmarje pri Jelšah, na šmarski 
strani. Čeprav  danes grad ne stoji v naši občini ga 
obravnavamo, ker je zgodovinsko izjemno 
pomemben za krajevno skupnost Loko pri Žusmu. 
Tudi ta grad se prvič omenja leta 1203, ko so z njim 
za krško škofijo upravljali vitezi žusemski. Kasneje 
so ti vitezi večkrat grad zastavili pri Celjskih grofih, 
a so z njim upravljali do leta 1480, ko njihov rod 

izumre. Grad so leta 1635 zasedli, oplenili in razdejali kmetje v kmečkem uporu. Leta 1695 pa je grad 
pogorel.  
 
Zadnji lastnik gradu je bil podjetnik Leopold Fieglmüller. Podjetnik oziroma steklarski mojster je leta 
1860 prevzel gospoščino in steklarno oziroma glažuto v Loki. Leta 1871 je postavil cerkvico sv. 
Leopolda v kateri je danes muzejska zbirka Glažute na območju Žusma. Fieglmüller je dal leta 1871 
razkriti streho gradu zaradi uvedbe visokih davkov, prav tako ga je pet let kasneje dal delno porušiti.  
V začetku 20. stoletja je posestvo prevzela hranilnica iz Linza (Avstrija). 

 
 

Legenda 
Sredi skromnih razvalin žamerskega gradu je majhna jama. Tam je nekoč stal voz, na katerem 
je bila kad, polna denarja. Na kadi pa je sedela prikazen, pol kača in pol ženska. Pastirček je 
pasel na hribu svojo čredo in zagledal voz, kad in prikazen. Bil je preplašen. Še bolj se je pre-
strašil, ko mu je prikazen rekla: »Nesrečni otrok, ko bi bil danes vrgel po sebi le tri kaplje vode, 
bi me bil rešil. Tako pa bo šele čez tri sto let priletela rešilna ptica. Prinesla bo seme. Iz tega 
semena bo zrasla smreka, iz katere bodo napravili deske za zibel otroku, ki me bo rešil.« 
Pastirček se je v strahu obrnil proti žamerski vasi, kjer je tedaj začelo goreti. Zavpil je in letel 
tja. Medtem se je na razvalinah pogreznilo vse. Ljudje, ki so slišali, kaj je pastirček gori videl, so 
se sami podali na hrib. Zapazili so oje, ki je še gledalo iz zemlje. Začeli so kopati, toda zaman. 
Pogrezalo se je dalje, tako da je izginilo tudi oje. 
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 Slovarček 

Fevd je zemljiška posest, ki jo fevdni gospod podeli vazalu v zameno za opravljanje vojaške ali 
druge službe za fevdnega gospoda. 
Fevdalni  ali zemljiški gospod je plemič, ki je bil do odprave tlačanstva leta 1848 lastnik 
zemlje s podložniki. 
Fevdalizem je gospodarsko-družbena ureditev, v kateri je zemlja v lasti fevdalnih gospodov, 
obdelujejo pa jo podložni kmetje (tlačani). 
Pristava je manjši grad z gospodarskimi poslopji in zemljiščem. 
Ministerial je pripadnik nižjega plemstva, ki opravlja vojaško ali upravno službo za višjega 
plemiča, fevdalnega gospoda. 
Dvorec je večje, razkošno grajeno poslopje v katerem bivajo plemiči ali bogataši. 
Grad je velika utrjena stavba. 
Urbar je knjiga s seznamom dohodkov (obveznosti), ki so jih zemljiškemu gospodu plačevali 
(v denarju ali v naravi) podložniki. 
Oje je drog na sprednjem delu voza, pluga, ob katerega se vprega žival. 
 
 

Viri: 
Knjižni vir: 
Stopar Ivan, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, 5. knjiga: Med Kozjanskim in porečjem Save, 
Viharnik in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 1993. 
 
Spletne strani: 
Gradovi v Sloveniji; (17. 1. 2014) 
http://www.gradovi.si/ 
 
Pokrajinski muzej Celje (17. 1. 2014) 
http://www.pokmuz-ce.si/zbirke/glazute-na-obmocju-zusma 
 
Wikipedija Prosta enciklopedija (17. 1. 2014) 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Rifnik 
 
Wikipedija Prosta enciklopedija (17. 1. 2014) 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Planina  
 

Legenda 
Nekoč je mož na Žusmu, kjer rastejo leske iskal šibe za koše. Nenadoma so se mu odprla lepa 
vrata, skozi katera je stopil v klet. 
V kleti najde mož mizo polno vina, in za njo gospodično, ki je bila zelo žalostna. Mož je bil žejen 
in je gospodično vprašal, če sme piti. Ona mu ni odgovorila, ampak je samo skomignila z 
rameni. Na ponovno vprašanje je storila isto. Mož je kljub temu prijel za posodo, pil in odšel. 
Gospodična pa je zaklicala za njim: »Nesrečni človek, ako bi mi bil rekel: 'Bog te živi!' bi me bil 
rešil in tvoji bi bili sodi vina polni z bogatimi zakladi in denarjem. Tako pa nimaš ti nič, jaz bom 
morala še dolgo trpeti.« 

 

http://www.gradovi.si/
http://www.pokmuz-ce.si/zbirke/glazute-na-obmocju-zusma
http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Rifnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Planina
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Wikipedija Prosta enciklopedija (17. 1. 2014) 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_%C5%BDusem  
 
Turistični portal občine Šentjur (17. 1. 2014) 
http://www.turizem-sentjur.com/ 
 
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur (17. 1. 2014) 
http://www2.arnes.si/~oscefm1s/rifnik/aktualno.html 
 
Wikivir (20. 1. 2014) 
http://sl.wikisource.org/wiki/Gradovi_in_gra%C5%A1%C4%8Dine_v_narodnem_izro%C4%8D
ilu_I  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_%C5%BDusem
http://www.turizem-sentjur.com/
http://www2.arnes.si/~oscefm1s/rifnik/aktualno.html
http://sl.wikisource.org/wiki/Gradovi_in_gra%C5%A1%C4%8Dine_v_narodnem_izro%C4%8Dilu_I
http://sl.wikisource.org/wiki/Gradovi_in_gra%C5%A1%C4%8Dine_v_narodnem_izro%C4%8Dilu_I

