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Na Pohorje po sprostitev
in kulinarično razvajanje
potepanja
nedelja, 19. junija 2022

Partnerstvo za Pohorje povezuje turistično ponudbo celotnega
območja pod novim sloganom: Pohorje sprosti misli. Pohorska
turistična ponudba je pisana na kožo vsem, ki si želijo aktivnega
oddiha v naravi v kateremkoli letnem času
Barbara Gavez Volčjak

P

ohorje je predvsem prebivalcem severovzhodne Slovenije precej dobro znano. Ne
le po smučiščih, temveč tudi
kot oaza zelenja in svežega zraka, primerna za pohodništvo, kolesarjenje in
sprostitev v naravi. Pa vendar je Pohorje
še veliko več, skupno 800 kvadratnih
kilometrov veliko območje, večinoma
poraščeno z gozdom, nekateri imenujejo kar pljuča Slovenije. Na celotnem
območju Pohorja je pet večjih centrov, v
katerih se vedno bolj uveljavlja celoletni
turizem: poleg Mariborskega Pohorja so
to Trije kralji, Ribnica na Pohorju, Kope
in Rogla. Na poteh med velikimi pa se
skrivajo številni manjši kraji in ponudniki, ki pripovedujejo svoje zanimive
zgodbe, razvajajo goste s kulinaričnimi
mojstrovinami in ohranjajo dediščino
z zanimivimi prireditvami. Da bi bili
turistom še bolj privlačni in dosegljivi,
so se nekateri med njimi povezali v
Partnerstvo za Pohorje, obiskovalce pa
vabijo tudi z novim sloganom, ki zaokroža bistvo turizma na tem območju:
Pohorje sprosti misli. Širši javnosti so
dosedanje rezultate dela partnerstva
pokazali pred dnevi na dvodnevni študijski turi.
Turistična ponudba na Pohorju je pisana na kožo vsem, ki si želijo aktivnega
oddiha v naravi, v kateremkoli letnem
času. Pozimi vabijo smučišča, poleti številne pohodniške poti, bodisi iz doline
proti vrhu bodisi po grebenu Pohorja,
ki ga je mogoče v nekaj dneh tudi prečiti. Kolesariti je mogoče tako po ovršju
Pohorja kot tudi v enem od treh bike
parkov - na Mariborskem Pohorju, Rogli
ali Kopah - če si želite bolj adrenalinskih
doživetij. Pa vendar Pohorje, na katero je
vezanih kar 19 občin, ponuja zanimivosti tudi za ljubitelje sproščenega razvajanja, kulturne in zgodovinske ponudbe,
za družine z majhnimi otroki in tiste, ki
si želijo užiti miru in tišine.

WOLFOVA KAVA
Wolfova kava je skuhana iz posebne
sorte kave arabica, ki je pripravljena
za turško kuhanje: kavo vsujejo v hladno vodo, po dve žlički na skodelico.
"Mešamo jo skoraj do vretja, nato
odstavimo in pustimo malo stati, kajti izločene snovi tako dajo močnejši
okus. Kavo postrežemo s Pergerjevim medenjakom in smetano, kot
jo je po pričevanjih pil Hugo Wolf,"
opiše David Šisernik, lastnik Mestne
kavarne v Slovenj Gradcu, kjer so
nam postregli z Wolfovo kavo.

Ribnica na Pohorju je izhodišče za
obisk Ribniškega jezera.
Foto: slovenia.info

Skrb za ohranjanje
lončarske dediščine
Pot začnemo na Bistriškem Pohorju,
kjer je zanimiva postojanka že grad v
Slovenski Bistrici s številnimi zbirkami in zgodbami. V Centru domače
in umetnostne obr ti, k i ima svoje
prostore v gradu, je na ogled vrsta
lončenih predmetov. "Izdelani so po
tradicionalnih postopkih in pričajo o
bogati dediščini lončarstva ter skrbi
za njeno ohranjanje," pove predsednica centra Ljubica Zgonec Zorko in
pokaže denimo dvorihtnik, posodo, s
kakršno so si nekoč kmetje prinašali
hrano na polje ali delavci v tovarno.
"Glina dolgo ohranja toploto, zato je
zelo uporabna, kar v današnjem času
znova spoznava vedno več ljudi," še
pojasni Zorkova. Kot del turistične
ponudbe pa v centr u izvajajo tudi
delavnice lončarjenja za obiskovalce
različnih generacij.
Aktiven oddih na tem delu Pohorja
ponujajo v hotelu Jakec na Treh kraljih, v okolici pa je še nekaj zanimivih
izletniških točk: v poletni pripeki je
dobrodošla ohladitev v soteski Bistri-

ški vintgar ali pri Črnem jezeru, na
polpreteklo zgodovino spominjata
zadnje bojišče Pohorskega bataljona
na Osankarici in partizanska bolnica Jesen, še dlje v preteklost pa nas
popelje arheološko najdišče Ančnikovo gradišče v bližini Jurišne vasi.
Na južnih obronkih Pohorja pa dobro
uspeva tudi vinska trta, ki daje pridelek
številnim vinogradnikom, zbranim v
zadrugi Ritoznojčan. Župan Slovenske
Bistrice Ivan Žagar ob tem opomni,
da je ena najobsežnejših občin pri nas
pravzaprav "Slovenija v malem", saj ima
ravninske, gričevnate in gorate dele.
"Turizem smo pri nas začeli bolj spodbujati pred približno petimi leti, a nas
je korona upočasnila, vendar imamo
veliko pokazati," sklene Žagar.

Gozdna kopel namesto
psihoterapije
Na Mariborskem Pohorju se sprehodimo po Rozkini učni poti, ki vodi
od cerkvice sv. Bolfenka nedaleč od
zgornje postaje Pohorske vzpenjače do
razglednega stolpa in nazaj. Na njej je v
spremstvu izkušenega vodnika mogoče izvedeti veliko o pomenu gozda za
človeka. "Ljudje se premalo zavedajo,
da dve uri sprehoda po gozdu na teden
pomenita toliko kot ura psihoterapije,"
poudari naša vodnica Hedvika Jenčič iz

Zavoda za gozdove Slovenije. Ne le svež
zrak, zvočna kopel iz ptičjega petja prav
tako učinkuje na ljudi pomirjevalno in
spoščujoče. Na vzhodnem delu Pohorja
je tudi slikoviti slap Šumik sredi istoimenskega pragozda. Tik pod cesto proti
Arehu pa je še nekoliko manj znani, a
prav tako zanimivi slap Skalce, do katerega vodi lepo urejena pot.
Za kolesarje so najbolj pomembne
nove table z označitvami kolesarskih
poti po Pohorju, ki so eden prvih vidnih rezultatov Partnerstva za Pohorje. Z enotnimi tablami je označenih
sedem krožnih poti po ovršju Pohorja
in Pohorska kolesarska transverzala,
dolga 75 kilometrov, ki vodi od cerkve
sv. Bolfenka do Kremžarjevega vrha na
slovenjgraškem delu. Na več točkah pa
so tudi nove turistične table celotnega
Pohorja.

Družinske počitnice
v Ribnici
Turo nadaljujemo po slikoviti Dravski
dolini na severni strani pogorja. Na severnem pobočju Pohorja leži vas Ribnica z manjšim družinskim smučiščem.
"Imamo tri proge, najbolj strma je homologirana tudi za tekme svetovnega
pokala, tako da bi lahko izpeljali tudi
Zlato lisico. Letošnjo zimo nas je obiskalo čez 24.000 smučarjev, medtem ko
jih je bilo na Kaninu komaj 14.000," se
pohvali vodja smučišča Iztok Helbel,
ki to delo skupaj z ekipo kakih desetih
domačinov opravlja že dvanajst let. V
kraju so gostom na voljo nastanitve v
sodobno opremljenih apartmajskih
hišah, med katerimi je tudi hiša Pec-Sitar z lastnim velnesom za 16 oseb. V
apartmajski hiši Breza & Tisa so ponud-

POHORSKA KULINARIČNA TRANSVERZALA
V letu 2019 je Turistično društvo gostincev Pohorja zagnalo projekt Pohorska
kulinarična transverzala. "Gosti, ki pridejo na Pohorje, dobijo kartončke in
zemljevide in se sami odpravijo na pot," pojasnjuje predsednik društva Robert
Jeršič. "Pri različnih ponudnikih lahko naročijo po eno značilno pohorsko jed:
na primer gobovo juho z ajdovimi žganci v Mariborski koči, pohorsko omleto v
hotelu Tisa, v hotelu Zarja pohorski pisker, na Treh kraljih borovničev zavitek,
gostišče Vodovnik ponuja pohorski kruh z domačimi mesninami in tako dalje."
Ker je vključenih ponudnikov 14, kartonček velja za več dni. "Kot društvo smo
odprti za vse nove ponudnike, stremimo k temu, da je hrana čim bolj raznovrstna, vsak ponudnik pa mora sam poskrbeti za kakovost," sklene Jeršič.
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bo prilagodili kolesarjem. "Pri nas si
lahko gostje tudi izposodijo električna
kolesa in zaščitno opremo, obenem pa
imajo na voljo vodnika, servis in čiščenje koles ter na koncu še pranje perila,"
našteje Katja Hren.
Kdor želi bolje spoznati življenje
sredi gozdov, doživeti pristen stik z
domačini in si oddahniti v popolnem
miru, pa si lahko na Pohorju poišče
nastanitev na kateri od turističnih
kmetij. Na Bistriškem Pohorju sta denimo znani kmetiji Pri Kovačniku in
Pri Baronu, v Ribnici pa med drugim
Kmetija tete Lene, kjer sta lastnika
uredila prostoren apartma z desetimi
ležišči in ogromnim dnevnim prostorom v nekdanjem seniku, na voljo pa je

OKUSI ROGLE
"Blagovna znamka Okusi Rogle
povezuje lokalne kulinarične ponudnike, ki gostom ponujajo tipične
pohorske jedi, proizvajalce kmetijskih in živilskih izdelkov, rokodelce
ter turistično obarvana doživetja in
prireditve, ki znamki vdahnejo živ
utrip," razloži Domen Vogelsang,
direktor LTO Zreče. Tako lahko med
Okusi Rogle najdete na primer pot
Po Minattijevih stopinjah in razne
izdelke iz lesa.

tudi lesena glamping hiška. "Prehrane
ne ponujamo, ker sva oba z možem še
redno zaposlena, lahko pa gostom spečemo kruh, zelenjavo lahko vzamejo z
vrta, ponudimo jim domače mleko in
maslo. Po domači hrani je med gosti
vedno več povpraševanja," pove "teta
Lena" oziroma Urška Šantl Urh, ki je z
možem na kmetiji uredila tudi postajališče za avtodome, načrtov pa jima
kar ne zmanjka.
Ribnica je izhodišče številnih pohodniških in kolesarskih tur, slednje
so dolge skupno kar 500 kilometrov in
opremljene s polnilnimi postajami za
e-kolesa. Ljubitelji kulturne dediščine
pa si lahko v okolici ogledajo etnološki
muzej, muzej steklarstva in kamnoseštva ter muzej na prostem v Josipdolu
pa manjši muzej gozdarstva in v središču vasi še staro čevljarsko delavnico in
zbirko Puchovih motorjev. Vsako leto
v Ribnici v spomin na igralca Staneta
Severja pripravijo tudi Severjev dan,
na katerem se predstavijo domači in
gostujoči kulturni ustvarjalci.

V najlepšem
mestnem jedru
Na zahodnem robu Pohorja obiščemo
Slovenj Gradec, ki se ponaša z nazivoma mesto kulture in mesto glasnik

Nove enotne turistične table na Pohorju Foto: Karmen Razlag

Kolesarjenje in pohodništvo sta osrednji dejavnosti za aktivno
preživljanje prostega časa na Pohorju. Foto: Jošt Gantar/slovenia.info

miru, je pa tudi rojstni kraj skladatelja
Huga Wolfa z njegovo spominsko hišo.
Mesto z najlepšim mestnim jedrom
v Sloveniji po izboru Turistične zveze
Slovenije ponuja ljubiteljem kulture
obilo zanimivosti v Koroškem pokrajinskem muzeju in Koroški galeriji

no Slovenj Gradca," pojasni Marija Lah,
direktorica zavoda Spotur.
Nad Slovenj Gradcem ležijo Kope,
najbolj znane kot smučarski center, kjer
pa vedno več pozornosti posvečajo tudi
poletni sezoni aktivnosti na prostem.
Poleg kolesarjenja in pohodništva so
na voljo še športna igrišča, energetske
točke, orientacijska Holcerčkova pot za
vse generacije in raznovrstna kulinarična ponudba za vsak žep.

Kraj za aktivno
preživljanje prostega časa

Kolesariti je mogoče tako
po ovršju Pohorja kot tudi v
enem od treh bike parkov,
na Mariborskem Pohorju,
Rogli ali Kopah
likovnih umetnosti, ponosno pa je
tudi na svojo srednjeveško dediščino.
"Obujamo jo s prireditvijo Srednjeveški
preludij v juniju, pa tudi z vsebino sobe
pobega, ki je tesno povezana z zgodovi-

Zadnji večji center na Pohorju je Rogla,
ki skupaj s klimatskim letoviščem
Terme Zreče tvori destinacijo Rogla
- Pohorje, pravi kraj za vse, ki si želijo
aktivno preživeti prosti čas. A v štirih
občinah, združenih v destinacijo, še
zdaleč ne ponujajo le zimskih športov in termalnih užitkov. "V terme
prihajajo na rehabilitacijo bolniki po
operacijah na gibalnem aparatu in z
revmatičnimi obolenji, Rogla pa je tudi
pogosta izbira za priprave športnih
ekip," pove Simona Kalan, vodja marketinga in prodaje v podjetju Unitur.
Veliko poletnih dejavnosti je namenjenih družinam z otroki, med njimi so
trenutno največje pozornosti deležne
Pot med krošnjami, na kateri se dvig-
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nete visoko nad pohorske smreke, pa
Škratova in Jezernikova pot, Zlodejeva
dežela in Pohorska vasica. Za adrenalin
v žilah poskrbita sankališče Zlodejevo in bike park, v katerem se lahko
začetniki preizkusijo na kolesarskem
poligonu.
Destinacija Rogla - Pohorje ponuja
še številna doživetja, utemeljena na
naravni in kulturni dediščini. Omenimo le Center vesoljskih tehnologij
Noordung v Vitanju pa Žičko kartuzijo,
Lovrenška jezera, Oplotniški vintgar in
številne manjše bisere, ki tvorijo ogrlico kulturnih zakladov na tem območju.
Turisti se lahko okrepčajo s kulinarično
ponudbo, zbrano pod blagovno znamko Okusi Rogle, in razvajajo brbončice
z izdelki iz kleti Zlati grič v Slovenskih
Konjicah. Klet poleg pridelave vina vedno več pozornosti namenja turističnim
storitvam za posameznike in skupine.
Uredili so golf igrišče z devetimi luknjami in lastne apartmaje, prirejajo
pokušnje in druge dogodke, s katerimi ljudi izobražujejo o kulturi pitja
vina. "Želim si, da bi nekoč na našem
posestvu družine posedale na odejah
za piknik, otroci bi se igrali, starši pa
uživali ob kozarcu kakovostnega vina s
Pohorja," svojo vizijo predstavi direktor
kleti Silvo Žižek.

Enotno so označene tudi krožne kolesarske poti po Pohorju.
Foto: Karmen Razlag

Na Rogli se vse bolj posvečajo celoletnemu turizmu. Foto: Tomo Jeseničnik/slovenia.info

