— Na izletu - Koroπka —

Veliko drobnih dragocenosti
V srediπËu »rne na Koroπkem je spomenik
padlim borcem, ki ga je zasnoval Joæe
PleËnik. V bliæini pa je tudi muzej olimpijcev, saj je »rna kraj s prepriËljivo najveËjim πtevilom olimpijcev glede na πtevilo
prebivalcev. Od tukaj poleg danes najslavnejπe smuËarke Tine Maze prihajajo tudi
bratje Pudgar, Mitja Kunc, Aleπ Gorza in
drugi, pa glasbeniki Mojmir Sepe, Milan
PeËovnik - Pidæi, Fredy Miler…

Podzemlje Pece - rudnik svinca in cinka Meæica kot turistiËni rudnik in muzej - je resniËno
posebno doæivetje. V osrËje rudnika vas popelje pravi rudarski vlakec in globoko pod povrπjem se sprehodite po muzejski poti, kjer se seznanite z zgodovino rudarjenja in æivljenjem rudarjev skozi Ëas. Z vodnikom lahko veË kot
pet kilometrov podzemlja tudi prekolesarite,
podzemne labirinte pa lahko bolj pustolovski
raziskujete na vodenem ogledu celo s kajaki.

Ribnica na Pohorju je privlaËna tako pozimi kot poleti. Medtem ko je v zimskem
Ëasu priljubljena kot druæinsko smuËiπËe,
poleti na svoj raËun pridejo pohodniki in
kolesarji. ©tevilni lepo urejeni apartmaji
poskrbijo, da je udoben tudi veËdnevni
oddih v prelepem okolju. Vsekakor si velja ogledati etnoloπki muzej Grubelnik,
kjer je na ogled 3.500 eksponatov, starih
tudi do 400 let, ter lepo obnovljeno æupnijsko cerkev Sv. Jerneja, zgrajeno v baroËnem slogu.

»are Koroπke, ene manjπih slovenskih regij, gre iskati predvsem
v drobnih dragocenostih, ki sta
jih izoblikovala narava in Ëlovek.
Veliko jih je in raztresene so po
skritih kotiËkih naselij ter po okoliπkih gorskih dolinah, ki se dvigajo pod mogoËne vrhove.

Slovenj Gradec je edina koroπka mestna
obËina. Lepo urejeno mestno jedro privlaËi vedno veË turistov, ki se zlasti radi zadræijo pred cerkvijo Sv. Elizabete, kater glavni oltar je eden najveËjih doseækov baroËnega oblikovanja pri nas. V prenovljeni
rojstni hiπi skladatelja Huga Wolfa (18601903) je urejen spominski muzej mojstra
samospevov. Pozornost s svojo pojavo in
lego privlaËi tudi skulptura venetskega
konja, kot ga je upodobil Oskar Kogoj.

Koroπka obsega obmoËje treh dolin - Meæiπke,
Dravske in Mislinjske, ter treh pogorij - Pohorja, Karavank in Savinjskih Alp, ki dajejo pokrajini peËat samosvoje prvobitnosti in Ëvrstosti. Neokrnjena gorska narava in gozdovi z razvejano mreæo gorskih cest in poti nudijo raznovrstne moænosti raziskovalnih potepanj. Enako
lepe in vznemirljive so postaje na teh poteh,
kjer bo vsakega popotnika priËakalo gostoljubje domaËinov, ponosnih naslednikov samorastnikov. Koroπka pa je tudi ena najstarejπih slovenskih industrijskih regij, zato skuπajo rezultate dala knapov, pavrov, oglarjev, flosarjev, tesarjev in kovaËev vtkati v kar najbolj pristen in
æiv prikaz te naπe pomembne dediπËine.

Flosarske frajle in flosarji vas s harmoniko v
rokah in z nasmehom na ustih priËakajo v
splavarskem pristanu v obËini Muta na Gortini. Flosarji sledijo tradiciji splavarjenja po reki
Dravi, le da na flosih ne prevaæajo veË lesa,
ampak zabave æeljne obiskovalce, ki æelijo podoæiveti splavarjenje. Izvedeli boste, kako so
splavarili nekoË, prav tako vam bodo zaupali
marsikatero zanimivost o flosarjih, ki so vËasih res dobro zasluæili, a so “tisto, kar so zasluæili, po poti nazaj æe zaruæli…”

Na Koroπkem si boste morali za jedaËo in pijaËo vzeti Ëas, saj priprava marsikatere koroπke jedi po receptu, ki si ga gospodinje æe desetletja πepetajo iz roda v rod, zahteva precej
znanja, skrbi in Ëasa. V vsakdanji prehrani pa
je bil najpomembnejπi Ërni ali ræeni kruh, peËen v kruπni peËi. ©e danes Koroπka slovi po
izjemno okusnem ræenem kruhu, ki je tudi po
nekaj dneh nespremenjen in enako okusen
kot prvi dan. Prigrizki, ki vam jih pripravijo
gostoljubni domaËini, vam bodo tudi zaradi
ræenega kruha πe posebej teknili.
PodruæniËna cerkev Sv. Jurija v Legnu je ena
zanimivejπih cerkva pri nas, saj je njena zasnova iz 9. stoletja πe predromanska, pri njeni zadnji prenovi v letu 1993 pa so pod tlakom odkrili staroslovansko grobiπËe, kjer je
26 skeletnih grobov. Zanimivi arheoloπki
najdbi sta dve okrogli bronasti okrasni zaponki, πe posebej sponka z upodobitvijo pava
kot starokrπËanskega simbola nesmrtnosti.
Po konËanih raziskavah je cerkev dobila steklen tlak, skozi katerega ima obiskovalec pogled na arheoloπke ostaline.

Mladinski hotel Punkl skozi vse leto ponuja moænosti za noËitve posameznikov in
skupin. V neposredni bliæini sta ©portni
park Ravne Kulturni center Ravne, kjer je
obiskovalcem na voljo pisana paleta najrazliËnejπih πportnih in kulturnih aktivnosti.
Punkl (nareËno: sveæenj, cula) je prvi slovenski mladinski hotel, ki je zasnovan kot
arhitekturno samosvoja nizkoenergijska lesena gradnja v skladu naravnimi in bioklimatskimi danostmi okolice.

Na kmetiji tete Lene v Ëudovitem naravnem okolju Ribnice na Pohorju lahko
preæivite zgolj popoldne, ali pa se udeleæite delavnice peke kruha. Ponujajo pa tudi
rustikalno opremljeno prenoËiπËe, okusno hrano in vedno prijazen sprejem. ©e
posebej bo obisk ogledniπke kmetije vπeË
otrokom, ki se bodo lahko spoznavali z
domaËimi æivalmi, na kmetiji pa vam
bodo tudi radi svetovali, kako preæiveti
dan v okolici, da bo doæivetje popolno.

Besedilo in fotografije: Matjaæ MarkiË
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Iz oglarske koËe se πe kadi, a poletno dogajanje
na Kopah bo πe bolj pestro. MalËkom je namenjena HolcerËkova pravljiËna deæela z mini æivalskim vrtom in igrali, malo veËji otroci se
bodo preizkusili v bike-parku, vsi bodo priπli
na svoj raËun na vodenih pohodih z bioenergetikom, kjer bodo lahko preverili uËinkovitost
energetskih toËk, bolj πportnim pa je namenjena tura z elektriËnimi kolesi. Udobna prenoËiπËa bodo naπli v bliænjem Lukovem domu.
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Vodni park Radlje ob Dravi je edini bioloπki bazen v Sloveniji, kjer za ËistoËo in kakovost vode skrbijo izkljuËno naravni organizmi. V neposredni bliæini so tudi hiπice za glamping, otroci bodo uæivali na
igralih in toboganu, malo veËji se bodo pomerili v odbojki na mivki… Okolica nudi
πtevilne kolesarske poti, najbolj zagreti
lahko izberejo tudi eno od 20 tras (skupaj
620 km) projekta Ëezmejnega kolesarjenja
obËin Radlje ob Dravi in Podvelka.

