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1 Uvod 
 
Elaborat programske naloge celostne ureditve Mariborskega Pohorja je dokument, ki prinaša celovit 
pregled nad obstoječimi turističnimi in s turizmom povezanimi vsebinami na Pohorju znotraj meja mestne 
občine Maribor.  
 
Čeprav Pohorje predstavlja le 12,9 % celotne površine mestne občine Maribor in ga v večini prerašča gozd, 
še vedno ponuja dovolj potencialov za nove turistične investicije, ki bodo nujne za nadgradnjo trenutne 
ponudbe in vzpostavitev nove turistične ponudbe in aktivnosti. 
 
Namen naloge je predstaviti nabor aktivnosti, ki jih je smiselno in možno vzpostaviti v posameznih conah 
na območju Mariborskega Pohorja.  
 
V elaboratu so glede na analizo obstoječega stanja podani predlogi za nadgradnjo obstoječih in 
vzpostavitev novih privlačnih vsebin, s katerimi bi močno popestrili turistično ponudbo skozi celo leto.  
 
S tem bi Mariborsko Pohorje ponovno pritegnilo več obiskovalcev, ki bodo na Pohorje prišli po sprostitev, 
sveži zrak, rekreacijo, regeneracijo, zabavo, kakovostno preživljanje časa z družino. Hkrati pa bodo imeli 
možnost spoznati naravo in kulturno dediščino Pohorja, njegove posebnosti, zgodovino in vpliv človeka na 
ta izjemni »hrib« v zaledju Maribora. 
 
Vzporedno bo treba sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bo omogočeno sobivanje različnih športnih, 
rekreativnih, edukativnih in zabavnih aktivnosti, ki se prepletajo na tem območju. 
 
Dokument sledi ciljem, postavljenim v Strategiji razvoja Pohorja in v Strategiji razvoja in trženja ponudbe 
Destinacije Pohorje 2021–2027, ki sta nastali v okviru Partnerstva za Pohorje. Dokument je usklajen tudi z 
uradi Mestne občine Maribor, ki so sodelovali na delavnicah, ki smo jih izvedli pri pripravi te naloge. 
 
Ta dokument naj bo torej podlaga za vse prihodnje razvojne in strateške programe, ki bodo naslavljali 
razvoj Mariborskega Pohorja. Hkrati pa naj služi kot zgled tudi ostalim občinam v sklopu Partnerstva za 
Pohorje, da na podoben celovit način pripravijo programe in/ali strategije razvoja turizma na Pohorju v 
lastnih občinah. 
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2 Izhodišča 
 
Turizem na Pohorju je v preteklosti že dosegel nekaj vrhuncev. Prvi vrhunec je bil posledica planinstva, ki 
je postalo izjemno priljubljeno v obdobju pred prvo svetovno vojno. Takrat vzpostavijo prve planinske 
postojanke in postavijo prve razgledne stolpe. Gostišča in koče so ponujali lokalno hrano in pijačo. V 
reklamnih letakih so poudarjali čisto naravo, lepe sprehajalne poti in bližino železniške povezave. Prvi 
vrhunec je presekala prva svetovna vojna. V obdobju med vojnama se Mariborsko Pohorje uveljavi kot 
destinacija gorskega oddiha. Prvič zaživi tudi zimska sezona. Smučarji uporabljajo predvsem ceste in 
gozdne vleke v bližini koč. Ta vrhunec preseka druga svetovna vojna, v kateri so pogoreli mnogi planinski 
domovi in koče. Obnova pohorskega turizma se je začela po vojni z obnovo požganih objektov. Na začetku 
petdesetih let so planinske domove in koče gradili sindikati in različna društva za svoje delavce in člane. 
Vse do šestdesetih let 20. stoletja je bil v ospredju letni turizem, ki je temeljil na pohodništvu in dobrem 
počutju. Šele z vzpostavitvijo prve vlečnice – sedežnice Habakuk – dobi večji zagon zimski turizem, ki je 
pravi razcvet doživel z Zlato lisico, ki je Pohorje postavila na evropski in kasneje svetovni smučarski 
zemljevid. 
  
Maribor je naslednja desetletja gradil ponudbo predvsem na zimskem turizmu. 
 
Številni dejavniki so v zadnjih petnajstih letih sprožili nazadovanje zimskega turizma. Med te dejavnike 
vsekakor spada denacionalizacija, ki je prinesla lastniško razdrobljenost zemljišč, po katerih so potekale 
smučarske proge in tudi pohodniške poti. Upravljanje območja in načrtovanje razvoja dejavnosti se je 
močno upočasnilo. S stečajem Branika, ki je upravljal smučišče in naprave, se je stanje še dodatno 
poslabšalo. Rešitev so našli v javnem podjetju Marprom, ki je prevzel upravljanje te infrastrukture in 
prevzel vlogo turističnega ponudnika, čeprav je osnovna dejavnost podjetja zagotavljanje mestnega 
javnega prevoza. Dodatne težave povzročajo globalno segrevanje in klimatske spremembe, ki močno 
vplivajo na število snežnih dni. Mariborsko Pohorje leži večinoma pod 1000 m nadmorske višine, s 
smučarskimi progami, obrnjenimi proti vzhodu. Pomanjkanje snega terja dodatno zasneževanje, kar 
močno veča stroške obratovanja. 
 
Zaradi zastarelih naprav so potrebne večje investicije v njihovo zamenjavo, saj je financiranje vzdrževanja 
naprav breme, ki ga upravitelj sam ne zmore pokriti. 
 
Dodaten izziv so vsekakor nestanovitnost v lastništvu najpomembnejših hotelov, kar je posledica prodaje 
Term Maribor.  
 
Dolgotrajno obdobje številnih izzivov je zaokrožila epidemija, zaradi katere so bila smučišča zaprta večji 
del sezone 2021/2022. Nove izzive pa vsekakor nosi energetska kriza, ki jo je sprožila vojna v Ukrajini. 
 
Mariborsko Pohorje tako potrebuje korenit premik k celoletnemu turizmu, ki je bil osnova razvoja turizma 
že v prvem razcvetu med obema vojnama. 
 
Mestna občina Maribor je skupaj z Regionalno razvojno agencijo Podravje – Maribor, Hortikulturnim 
društvom Maribor in Turistično agencijo Pohorje turizem na razpisu lokalne akcijske skupine TOTI LAS 
uspešno pridobila sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in sicer s cilji identificirati 
vsebine, primerne za nadaljnji razvoj turizma na Mariborskem Pohorju, vzpostaviti razpršeno izkustveno 
in doživljajsko območje »Igrarije Bolfenk«, oblikovati program edukacije in ozaveščanja o vsebinah 
Mariborskega Pohorja ter oblikovati model programa vodenih doživetij za tri ciljne skupine. 
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Osnove za pripravo programske naloge izhajajo iz sprejete razvojne vizije Pohorja, sprejete strategije 
razvoja in trženja ponudbe destinacije Pohorje, obstoječe zakonodaje in strateških dokumentov na nivoju 
države, strateških dokumentov na nivoju lokalne skupnosti in iz dejanskega stanja ter iz naravnega, 
športnega, kulturnega in rekreacijskega potenciala, ki ga ima Pohorje.  
 

2.1 Zakonodaja 
 
Pripravo programske naloge smo pripravili skladno z veljavno zakonodajo za posamezna področja, ki se 
neposredno ali posredno navezujejo na razvoj turističnih vsebin na projektnem območju: 
 

• Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 
77/16); 

• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP); 

• Zakon o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07 in 92/21); 

• Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (Uradni list RS, št. 55/15 in 92/21); 

• Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18); 

• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16); 

• Zakon o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16); 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 
– ZVO-2); 

• Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14, 56/15 in 65/20); 

• Zakon o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17); 

• Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20). 

2.2 Strateški in razvojni dokumenti 
 
Pripravo programske naloge smo pripravili skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti, ki se posredno 
ali neposredno navezujejo na razvoj turističnih vsebin na projektnem območju:  

• Strategija razvoja Pohorja; 

• Strategija razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021−2027; 

• Strategija slovenskega turizma 2022–2028; 

• Strategija športa v Mestni občini Maribor za obdobje 2021–2030; 

• Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične Destinacije Maribor za obdobje 2022–2027;  

• Vizija Pohorje 2030 Parkovni center Bolfenk; 

• Vizija trajnostnega razvoja »zelene« ponudbe (narava in kulturna dediščina) turističnega 
(projektnega) območja Pohorje 2030. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3144
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3183
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1754
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3 Metodologija 
 
Pripravo programske naloge smo zasnovali v treh fazah, ki zajemajo aktivnosti priprave anket, delavnice, 
terensko delo in srečevanja z deležniki. 
 
Pri pripravi programske naloge smo uporabili metode raziskovanja na terenu, namiznega raziskovanja in 
kvantitativnega raziskovanja z uporabo spletne ankete in izvedbo delavnic z različnimi ciljnimi skupinami.  
Kvalitativno raziskovanje je zajemalo sestanke s posameznimi deležniki, ki upravljajo infrastrukturo in 
ponujajo aktivnosti na Pohorju. Srečevali smo se z uradi Mestne občine Maribor, ki so nam posredovali 
potrebne informacije glede problematik na obravnavanem območju in tudi glede aktivnosti, ki jih že 
izvajajo na tem območju. 
 
Redno smo se srečevali z Regionalno razvojno agencijo Podravje – Maribor, ki koordinira razvoj turizma na 
destinaciji Pohorje, in z njo usklajevali aktivnosti pri pripravi programske naloge. 
 
Z namenom, da pridobimo strokovne smernice za umeščanje vsebin na teren, smo sestavili strokovno 
delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov uradov in javnih zavodov s področja upravljanja prostora, 
narave, varstva kulturne dediščine, turizma, športa, komunale in prometa.  
 
Z namenom, da se vsebine v območje umeščajo glede na potrebe tako prebivalcev kot ponudnikov 
turističnih storitev, smo v fazi raziskovanja aktivno vključili prebivalce in ponudnike turističnih storitev. 
 
V prvi fazi smo pripravili dve spletni anketi, namenjeni dvema ciljnima skupinama – prebivalcem 
obravnavanega območja in ponudnikom storitev na območju. Anketi sta pokazali, kako vsakodnevni 
uporabniki in prebivalci doživljajo obravnavano območje, kaj je zanje pomembno in kje vidijo turistični 
potencial. Rezultati anket so bili temelj za pripravo delavnic, ki so sledile. Prva delavnica je bila izvedena s 
prebivalci obravnavanega območja. Na delavnici smo predstavili rezultate ankete in pridobili podrobnejše 
informacije o potencialih turističnega razvoja, ki jih prebivalci vidijo in poznajo na območju. Druga 
delavnica je potekala s ponudniki, kjer smo prav tako predstavili rezultate ankete in pridobili podrobnejše 
informacije o potrebah in potencialih, ki jih zaznavajo ponudniki. Tretja delavnica je bila namenjena 
strokovni delovni skupini, kjer smo predstavili rezultate obeh anket in obeh delavnic ter podali predloge 
za umeščanje vsebin v posamezna območja. Strokovna delovna skupina je tako lahko podala smernice za 
nadaljnje delo. 
 
Terensko raziskavo smo opravili v štirih sklopih: ogled objektov kulturne dediščine, ogled pohodniških in 
gozdne učne poti, raba prostora na območju smučišča in kolesarskega parka, osnovna infrastruktura 
(ceste, pločniki, parkirišča). 
  
Z raziskavo na terenu smo pridobili neposredne podatke o stanju objektov in infrastrukture ter tudi 
informacijo, na kakšen način prebivalci in obiskovalci uporabljajo smučišče v času, ko to ne obratuje. 
 
Rezultat prve faze je bil dokument Pregled stanja in analiza projektnega območja Mariborskega Pohorja, 
ki je bil podlaga za conacijo območja in umeščanje ustreznih vsebin v cone. 
 
V drugi fazi smo pripravili predlog conacij in vanje umestili nabor predvidenih vsebin. Vsebine smo v 
prostor umeščali skupaj s ključnimi deležniki, ki so: Mestna občina Maribor, Marprom, d. o. o., Šport 
Maribor in Regionalna razvojna agencija Podravje – Maribor. Vsebine smo umestili na način, da smo v čim 
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večji meri ohranjali naravno okolje tam, kjer je še ohranjeno. V že degradirana območja pa smo umestili 
vsebine, ki bi drugod zahtevale prevelike posege v naravo. 
 
Conacijam so sledili ukrepi in aktivnosti, ki jih je treba izpeljati za dosego cilja – celovite urejenosti in 
ponudbe Mariborskega Pohorja. Pripravili smo 14 ukrepov s pripadajočimi aktivnostmi po conah, ki so 
potrebni za realizacijo 26 predlogov nadgradnje obstoječih in vzpostavitve novih vsebin. 
 

4 Opis območja 
 
Območje, ki ga obravnava elaborat, je v celoti del mestne občine Maribor. Zajema krajevne skupnosti (KS) 
Limbuš, Pekre in Razvanje ter mestno četrt Radvanje. Skupna površina območja znaša 33,28 km2. Od tega 
bomo podrobneje obravnavali 19,04 km2 površine, ki leži na Pohorju in predstavlja 12,9 % celotne površine 
mestne občine Maribor. 
 
Ob vznožju Pohorja so se razvila strnjena naselja. V gričevnatem in hribovitem predelu pa najdemo 
območja razpršene gradnje, kar v naravi predstavlja posamezne kmetije. Z razvojem turizma v zadnjih 
desetletjih se je povečalo število počitniških hiš na težje dostopnih območjih (npr. Markovo – nekdaj 
kmetija, danes pa je v okolici več počitniških objektov). 
 

 
Slika 1: Območje, ki ga obravnava programska naloga. Vir: Geografski informacijski sistem, v nadaljevanju GIS.1 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 Geografski informacijski sistem, skrajšano GIS, je računalniško podprt procesni sistem za obdelavo in prikazovanje 
prostorskih podatkov. 

KS Limbuš 

KS Pekre MČ Radvanje 

KS Razvanje 
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KS Razvanje 
KS Razvanje obsega 5,51 km2 površine, ki deloma leži na 
Pohorju, s svojim ravninskim delom pa sega do Betnavskega 
gradu na eni strani, Pivole na drugi strani in prek Tržaške ceste 
do železnice pri Ledini na tretji strani. Med znamenitostmi 
Razvanja je najprepoznavnejše arheološko najdišče Poštela 
in za njo planota Habakuk, ki sta med domačini priljubljeni 
točki za rekreacijo in sprehod. 
Arheološko najdišče Poštela je najpomembnejše najdišče iz 
obdobja starejše železne dobe v severovzhodni Sloveniji. 
Naselbina, ki so jo vzpostavili na Pošteli, je pomembno 
vplivala na kasnejši razvoj območja. Grobišča, ki so pripadala 
naselbini na Pošteli, se razprostirajo od planote Habakuk do 
Razvanja in Pivole. 
 

MČ Radvanje 
Mestna četrt Radvanje obsega okoli 7,60 km2 površine, delež 
katere leži na Pohorju. Med vsemi obravnavanimi mestnimi 
četrtmi se v Radvanju nahajata največji delež nastanitvenih 
objektov ter najpomembnejša turistična infrastruktura s 
smučiščem, bike parkom in vzpenjačo na čelu ter z večjimi 
hoteli, kot so Grand hotel Bellevue ter hoteli Habakuk, Arena 
in Draš. V Radvanju se začne 616,4 km dolga Slovenska 
planinska pot (SPP), ki se zaključi v Ankaranu. Začetni del poti 
pritegne tako tiste, ki se podajo na posamezne etape, kot 
domačine, ki jo uporabljajo za rekreacijo.  

 
 

 
 

KS Pekre 
KS Pekre obsega 10,03 km2 površine, katere večji delež leži na 
Pohorju. Pekre se razprostirajo ob vznožju Pohorja. Izstopajoč 
geografski element v pokrajini je Pekrska gorca – osamelec, 
ki se dviguje na ravnici med Pohorjem in Dravo. Na Pekrski 
gorci so v preteklosti potekale tekme v smučarskih skokih, 
danes pa je priljubljena točka za rekreacijo v naravi. O 
nastanku hriba pripoveduje legenda o hudiču, ki je na 
Pohorju utrgal kos skale, da bi uničil Maribor. To mu je 
preprečila Marija. Hudič je skalo odvrgel in tam je nastala 
Pekrska gorca. Na Pekrski gorci stoji leta 1835 posvečena 
Cerkvica Žalostne matere Božje. Pekrska gorca je znana tudi 
pod imenom Slovenska Kalvarija. 
Med pomembnejše atrakcije v KS Pekre spada Cerkev sv. Bolfenka, ki je zavarovan spomenik državnega 
pomena, saj je bila v cerkvi vzpostavljena prva planinska postojanka na Pohorju. Med pomembnejše 
atrakcije spada še Mariborski razglednik, ki je prav tako tesno povezan z razvojem pohodništva na Pohorju 

Slika 2: Poštela je bila poseljena s presledki od 
8. st. pr. n. št. do 10. st. n. št. Vir: Jana Voršič. 

Slika 3: Snežni stadion in začetek SPP. Vir: Jana Voršič. 

Slika 4: Cerkev sv. Bolfenka, spomenik 
državnega pomena. Vir: Jana Voršič. 
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na prelomu 19. stoletja. Med prireditvami izstopata Festival komedije Pekre in Spominski pohod na 
Pekrske dogodke. 
 

KS Limbuš 
KS Limbuš obsega območje 9,14 km2 in se v ozkem pasu 
razteza od ovršja Pohorja (vrh sedežnice Videc) do Drave. 
Med pomembnejše turistične atrakcije spadajo posest 
Meranovo, krajinski park Mariborsko jezero in glamping 
Chocholate village. V središču Limbuša stoji Cerkev sv. 
Jakoba z bogatimi baročnimi oltarji in edinstvenim 
grozdnim oltarjem. Nad središčem Limbuša se dviga 
Grajski grič, kjer je nekoč stal grad limbuške gospode. V 
Limbušu je nastalo prvo Društvo za branje slovenskih 
bukvic, ki ga je ustanovil župnik Anton Lah. Njegova pravila 
za delovanje slovenskih bralnic so osnova za pravila o 
delovanju slovenskih knjižnic. 

  

Slika 5: Hiša nadvojvode Janeza na posesti Meranovo. 
Vir: Posestvo Meranovo - Visit Maribor. 

https://www.visitmaribor.si/si/kaj-poceti/ostali-ponudniki/6567-
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5 Conacija prostora 
 
Ustrezna conacija prostora omogoča lažje upravljanje prostora. Namen conacije je preprečevanje 
čezmerne obremenitve prostora, njegove degradacije in neustrezne rabe. Omogoča usmerjanje toka 
obiskovalcev, s čimer se zagotovi varna in prijetna izkušnja vsem uporabnikom prostora ter hkrati ščiti 
najranljivejše predele narave in območij kulturne dediščine pred čezmerno obremenitvijo. 
Območje smo razdelili na cone, in sicer glede na prevladujoče značilnosti rabe prostora v posamezni coni 
in njihovo povezavo s Pohorjem. Na ta način smo dobili cone nadaljnjega razvoja turizma na Mariborskem 
Pohorju. Ob teh conah smo identificirali še štiri vplivna območja, ki so posredno ali neposredno povezana 
z razvojem turizma na obravnavanem delu Pohorja. 
 

 
Slika 6: Conacija obravnavanega območja. Vir: GIS, lastna predelava. 

 
LEGENDA:  
1 Cona Bolfenk–Videc 
2 Cona Bellevue 
3 Cona Bellevue –dolina 
4 Cona Spodnja postaja 
5 Cona Limbuš–Pekre 
6 Cona Radvanje–Razvanje 
7a Vplivno območje Drava–Pekrska gorca 
7b Vplivno območje Razvanje–Ledina 
8 Vplivno območje Urbani del 
9 Vplivno območje Zaledni del Mariborskega Pohorja 

5 

1 

2 

3 

4 

6 

7a 

7b 

9 

8 
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5.1 Cona Bolfenk–Videc 
 
 Cona Bolfenk–Videc obsega območje med Cerkvijo sv. Bolfenka, Razglednikom in vlečnico Videc, ki je v 
zimski sezoni namenjeno smučarjem. Tu potekajo Repova proga s sedežnico Stolp ter Markova in 
Marinova proga ob vlečnici Videc. 
V tem predelu so označene tri kolesarske povezave, SPP in Rozkina gozdna učna pot. Gozdna učna pot je 
bila vzpostavljena že leta 1981. Leta 1995 so jo poimenovali Rozkina gozdna učna pot. Namen te poti je 
javnosti približati bogastvo in pomen pohorskega gozda. Pot je bila prenovljena v letu 2021.  
V Coni Bolfenk–Videc so bile locirane energijske točke, ki se razprostirajo na območju med Cerkvijo sv. 
Bolfenka in Pohorje Village Wellbeing Resort. V preteklosti je bila vzpostavljena energijska pot z osmimi 
točkami, od katerih so bile štiri na območju Mestne občine Maribor, štiri pa na območju občine Hoče - 
Slivnica. 
 

 
Slika 7: Cona Bolfenk–Videc obsega območje med Cerkvijo sv. Bolfenka in smučarsko progo pri Videcu. Vir: GIS, 
lastna predelava. 
 
LEGENDA: 

 Slovenska turnokolesarska pot 
 Pohorska kolesarska transverzala 
 Kolesarska pot Pohorje 7 – Mariborsko Pohorje 
 Slovenska planinska pot 
 Rozkina gozda učna pot 
 Smučarske proge 
 Žičniška naprava 
 Cerkev sv. Bolfenka 
    Obnovljena energijska točka 
 Opuščene energijske točke 
 Naravna vrednota 
 Razgledni stolp 
 Meja občine 

 

2 

1 
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Ob zgornji postaji sedežnice Stolp stoji Mariborski razglednik (razgledni stolp z začetka 20. stoletja), ki je 
zaradi dotrajanosti zaprt. V trenutnem stanju kazi okolico. Zaradi dediščinske in simbolne vrednosti, ki jo 
nosi, ga je treba sanirati in mu nameniti ustrezno vsebino. 
Čeprav na tem območju že potekajo kolesarske, smučarske in pohodniške aktivnosti, je v tem delu 
smiselno ohraniti in spodbujati predvsem aktivnosti mirnega doživljanja narave in aktivnosti za 
regeneracijo in meditacijo.  
V bližini Rozkine gozdne učne poti se nahaja kremenov osamelec Beli kamen, ki je dostopen z gozdne 
ceste. V neposredni bližini je možno urediti prostor za meditacijo v naravi. S tem bi dopolnili že obstoječe 
vsebine za zdravje in dobro počutje. Območje je primerno tudi za izvajanje gozdne kopeli in 
dendroterapije.  
V gozdu pa so prisotne tudi številne tako imenovane ilegalke,2 kar povzroča nejevoljo pri lastnikih in 
upraviteljih gozda. Ilegalke so sicer prisotne po celotnem obravnavanem območju.3 
 

 
2 Kolesnice kolesarjev in motokrosistov, ki se vozijo po gozdu zunaj urejenih poti. Tovrstno početje škoduje gozdnim 
tlom, povzroča škodo lastnikom gozdov in moti živali v gozdu. Čeprav je uporaba koles in motornih koles zunaj 
urejenih poti prepovedana, še ni ustreznih ukrepov in aktivnosti, s katerimi bi tovrstno početje omejili oziroma ga 
odpravili. 
3 Primeri: https://maribor24.si/kronika/foto-na-pohorju-nastavljena-zica-hudo-poskodovala-kolesarja; Gorski 
kolesarji znova na udaru: »Ogromno je tudi verbalnega nasilja« | Mariborinfo.com; Gorskim kolesarjem na Pohorju 
nastavili bodečo žico - siol.net 

https://maribor24.si/kronika/foto-na-pohorju-nastavljena-zica-hudo-poskodovala-kolesarja
https://mariborinfo.com/novica/lokalno/gorski-kolesarji-znova-na-udaru-ogromno-je-tudi-verbalnega-nasilja/331164
https://mariborinfo.com/novica/lokalno/gorski-kolesarji-znova-na-udaru-ogromno-je-tudi-verbalnega-nasilja/331164
https://siol.net/novice/slovenija/gorskim-kolesarjem-na-pohorju-nastavili-bodeco-zico-495986
https://siol.net/novice/slovenija/gorskim-kolesarjem-na-pohorju-nastavili-bodeco-zico-495986
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LEGENDA: 

 Slovenska turnokolesarska pot 

 Pohorska kolesarska transverzala 

 Kolesarska pot Pohorje – Mariborsko Pohorje 

 Bike park Pohorje Flow line 

 Bike park Pohorje Family line 

 Bike park Pohorje Red line 

 Bike park Pohorje World cup 

 Slovenska planinska pot 

 Pot na Meranovo 

 Rozkina gozdna učna pot 

 Smučarske proge 

 Letno sankališče 

 Naravne vrednote 

 Energijske točke 

 
Kulturna dediščina 

 
Gibalni park – v izgradnji 

 Arheološko najdišče Poštela 

 Ribnik 

 Hotel 

 Kamp 

 Postaja Pohorske vzpenjače 
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5.2 Cona Bellvue 
 
Območje Bellvueja, ki vključuje parkirišče, zgornjo postajo Pohorske vzpenjače in prostor pod hotelom vse 
do turističnega naselja Bolfenk, je točka, ki služi raznolikim potrebam obiskovalcev.  
Bellvue je izhodiščna točka za rekreativce, pohodnike in kolesarje, ki do Bellvueja pridejo z avtomobili, 
avtobusi, vzpenjačo, kolesom ali peš. Pohodniki in kolesarji se tu pripravijo za nadaljnje aktivnosti po 
Pohorju. 
Številnim obiskovalcem pa je Bellvue cilj. Mnogi se podajo proti Bellvueju peš iz doline ali z gondolo. 
Predvsem rekreativci, ki se podajo peš z doline, si na Bellvueju spočijejo, se preoblečejo in se vrnejo v 
dolino peš ali z gondolo. 
Pohorska vzpenjača vozi na vsako polno uro, tako morajo obiskovalci vsaj eno uro preživeti na Bellvueju in 
v okolici, če se z vzpenjačo vračajo v dolino. Zato je treba vzpostaviti ustrezne vsebine, ki bodo obiskovalce 
pritegnile in zadržale na Bellvueju ali jih spodbudile k raziskovanju širše okolice. 
Ploščad ob zgornji postaji Pohorske vzpenjače je potrebna celovite prenove, pri kateri je treba upoštevati 
potrebe obiskovalcev, lastnikov in upraviteljev infrastrukture, gostincev, hotelirjev ter ostalih deležnikov 
na tem predelu.  
 

 
Slika 8: Cona Bellevue. Vir: GIS, lastna predelava. 
 

LEGENDA: 
 Bike park Pohorje Family Line  Gostinski obrat 
 Bike park Pohorje Flow Line  Hotel 
 Slovenska turnokolesarska pot  Postaja Pohorske vzpenjače 
 Pohorska kolesarska transverzala  Stara postaja Pohorske vzpenjače 
 Kolesarska pot Pohorje 7 – Mariborsko Pohorje  Tehnični objekti 
 Rozkina gozdna učna pot  Igrala in interpretacijska točka, gibalni park 
 Slovenska planinska pot  Alpinetum 
 Državna cesta  Gostinski obrat 
 Žičniška naprava  Hotel 
 Občinska meja   
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Slika 9: Cona Bellevue (v rdečem krogu). Vir: Gis, lastna prdelava.

LEGENDA: 

 Slovenska turnokolesarska pot 

 Pohorska kolesarska transverzala 

 Kolesarska pot Pohorje 7 – Mariborsko Pohorje  

 Bike park Pohorje Flow line 

 Bike park Pohorje Family line 

 Bike park Pohorje Red line 

 Bike park Pohorje World cup 

 Slovenska planinska pot 

 Pot na Meranovo 

 Rozkina gozdna učna pot 

 Smučarske proge 

 Letno sankališče 

 Naravne vrednote 

 Energijske točke 

 
Kulturna dediščina 

 
Gibalni park – v izgradnji 

 Arheološko najdišče Poštela 

 Ribnik 

 Hotel 

 Kamp 

 Postaja Pohorske vzpenjače 
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5.3 Cona Bellvue–dolina 
Območje med Bellvuejem in dolino je namenjeno športnim in rekreacijskim dejavnostim. V letnem delu 
sezone so med zgornjo in spodnjo postajo Pohorske vzpenjače vzpostavljene kolesarske proge za potrebe 
Bike parka Pohorje. Čeprav da je v tem predelu vzpostavljen bike park, so med kolesarji priljubljene tudi 
proge zunaj bike parka, kar povzroča trenja med lastniki in upravljavci gozda in zemljišč ter uporabniki. 
 
Po Snežnem stadionu, med Trikotno jaso in ciljno areno, obratuje letno sankališče PohorJet, ki ponuja 
zabaven spust po ciljni strmini prizorišča Zlate lisice. Pogoj za obratovanje PohorJeta je obratovanje 
sedežnice Radvanje. 
Pobočje med Bellevuejem in dolino je privlačno tudi za rekreacijo, saj se domačini in turisti vzpenjajo po 
pobočju do Trikotne jase in Bellevueja. Pri tem se poslužujejo neoznačenih, a dobro uhojenih poti. Poti 
proti vrhu so različne. Izhodišča so tako pri Hotelu Arena kot pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače.  
 
Pohodniki in rekreativci pogosto prečkajo kolesarske proge, kar predstavlja veliko nevarnost, predvsem 
v času obratovanja bike parka. 
 

 
Slika 10: Kolesarske, smučarske in pohodniške trase na pobočju med Bellevuejem in spodnjo postajo. Vir: Bike 
parki | Kolesarjenje | Pohorje (pohorje-slovenija.si), lastna predelava. 

 
LEGENDA: 

 Bike park Pohorje Red Line 
 Bike park Pohorje Family Line 
 Bike park Pohorje Flow Line 
 Bike park Pohorje World cup 
 Slovenska planinska pot 
 Neoznačene pohodniške poti 
 Smučarske proge 
 Letno sankališče 

 

https://www.pohorje-slovenija.si/kolesarjenje/bike-parki/bike-park-pohorje-maribor
https://www.pohorje-slovenija.si/kolesarjenje/bike-parki/bike-park-pohorje-maribor
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Slika 11:Cona Belvi-dolina. Vir: GIS, lastna predelava. 

LEGENDA: 

 Slovenska turnokolesarska pot 

 Pohorska kolesarska transverzala 

 Kolesarska pot Pohorje 7 – Mariborsko Pohorje  

 Bike park Pohorje Folw line 

 Bike park Pohorje Family line 

 Bike park Pohorje Red line 

 Bike park Pohorje World cup 

 Slovenska planinska pot 

 Pot na Meranovo 

 Rozkina gozdna učna pot 

 Smučarske proge 

 Letno sankališče 

 Naravne vrednote 

 Energijske točke 

 
Kulturna dediščina 

 
Gibalni park – v izgradnji 

 Arheološko najdišče Poštela 

 Ribnik 

 Hotel 

 Kamp 

 Postaja Pohorske vzpenjače 
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V zimskem času na tem območju obratuje smučišče s petimi žičniškimi napravami. Pod hotelom na 
Bellevueju pa je vzpostavljeno manjše sankališče, kjer lahko sankači uporabijo trakova Bejbika 1 in 2. 
 

 
Slika 12: Smučarske proge in žičniške naprave na območju mestne občine Maribor (v osenčenem delu). Vir: 
Visitpohorje.si. 

 
Območje med zgornjo postajo vzpenjače, turistično progo do Trikotne jase in dalje do vznožja smučišča je 
tako primerno za razvoj športnih, rekreacijskih in zabavno-rekreacijskih aktivnosti, ki potrebujejo 
podporno infrastrukturo in ki bi na drugih območjih povzročile degradacijo gozda in posegle v njegovo 
ravnovesje. 
 
Snežni stadion – zaključni del proge, kjer poteka Zlata lisica (ženska tekma za svetovni pokal v smučanju) 
– je zaradi oblike terena naravni amfiteater, kar so v preteklosti s pridom izkoriščali za koncerte na 
prostem. Lokacija je posebej vabljiva zaradi njene umeščenosti v zeleno okolje. Snežni stadion, ki je 
največje koncertno prizorišče v Mariboru, nekajkrat letno gosti večje koncerte in prireditve. 
 

 
Slika 13: Območje, namenjeno večjim športnim in kulturnim prireditvam in dogodkom. Vir: GIS, lastna predelava. 

 
Koncerti, ki so se v preteklosti že izvajali na Snežnem stadionu, so: Piše se leto, Radio City prijateljem, 
2Cellos, Ski opening koncert. 

Prizorišče športnih in 
kulturnih prireditev 
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Tekmovanja: Zlata lisica, Little fox, Lumarjev vertikal – državno prvenstvo v tekmovalnem turnem 
smučanju – vzpon. 
 
Zaradi pomanjkanja snega in previsokih temperatur na območju Snežnega stadiona v zimskem času,4 je 
organizacija zimskih tekem negotova. Le-te se premikajo v višje ležeče predele. 
 
Prostor v zaključku stadiona se tako lahko trži za potrebe večjih kulturnih in športnih prireditev. 
 
Množične prireditve puščajo posledice na prizorišču, vplivajo pa tudi na okolico. V izogib negativnim 
odzivom prebivalcev in za sanacijo škode na prizorišču je treba sprejeti ukrepe, s katerimi se bodo 
negativni vplivi zmanjšali na najnižjo možno raven.  
 
PREDLOGI: 

VZPOSTAVITEV SMERNIC ZA USTREZNO IN VARNO RABO PRIZORIŠČA 
 
Vzpostavitev smernic za ustrezno in varno rabo prizorišča glede na potrebe organizatorjev, 
obiskovalcev in prebivalcev. 

PRIPRAVA KOMUNIKACIJSKEGA NAČRTA 

Načrt komunikacije prireditev prebivalcem v izogib nezadovoljstva s strani prebivalcev v neposredni 
bližini prizorišča. 

VZPOSTAVITEV NAČRTA PROMETNIH AKTIVNOSTI OB VELIKIH PRIREDITVAH 

Načrt prometnih aktivnosti oziroma usmerjanja prometa (omejevanja prometa, zapiranje območja, 
uvedba dislociranih parkirišč z uvedbo začasne linije avtobusnega prometa, parkirišča za 
izvajalce/tekmovalce/spremljevalno osebje in organizatorje). 

OPREDELITEV POGOJEV ZA UPORABO PRIZORIŠČA 

Priprava pogojev za uporabo prizorišča z jasno določenimi:  

− obveznostmi organizatorja prireditve/dogodka; 

− obveznostmi upravitelja prizorišča; 

− ceno najema. 
 

VZPOSTAVITEV LETNEGA KOLEDARJA PRIREDITEV 
 
Vzpostavitev spletnega mesta za rezervacijo prireditvenega prostora bo omogočila pregled nad vrstami 
in gostoto prireditev in dogodkov. Tako bo hkrati že generiran zbir prireditev in dogodkov za 
vzpostavitev letnega koledarja prireditev. 
 

 
4 V zadnjih desetih letih je bila Zlata lisica prestavljena kar šestkrat. 
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5.4 Cona Spodnja postaja 
Območje spodnje postaje Pohorske vzpenjače zajema širše območje, ki sega od spodnje postaje Pohorske 
vzpenjače do Zvezne in Macunove ulice ter ob Pohorski ulici do Lackove ceste in do Radvanjskega gradu 
ter po ulici Pot k mlinu do hotelov Arena in Habakuk. 
 
V tem predelu je velika koncentracija nastanitvenih objektov (hoteli, kamp in apartmaji) in gostinske 
ponudbe.  
 
Na območju sta dve večji javni plačljivi parkirišči, namenjeni osebnim vozilom.  
 
Ob strnjenem pozidanem predelu, ki se razteza ob cestah in ulicah, se na tem območju nahajajo zemljišča, 
katerih namenska raba predvideva rabo za oddih, rekreacijo in šport, ter stavbna zemljišča, kar omogoča 
nadaljnji razvoj turistične infrastrukture. 
 
V neposredni bližini spodnje postaje je manjši ribnik, ki je deloma zaraščen z grmovjem in podrastjo. Nekoč 
urejene poti okoli njega so dotrajane in preraščene z rastjem. Ribnik z okolico je potreben celovite prenove. 
Ribnik je evidentiran kot nepotrjeno prikrito vojno grobišče. 
 
V tej coni je možno urejati turistično in splošno infrastrukturo, ki bo koristila občanom in turistom. 
 

 
Slika 14: Območje spodje postaje Pohorske vzpenjače. Vir: GIS, lastna predelava. 

 
LEGENDA: 

 Kamp 
 Hotel 
 Postaja Pohorske vzpenjače 
 Parkirišče 
 Ribnik 
 Igrala 
 Zemljišča, predvidena za oddih, rekreacijo in šport 
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Slika 15: Cona Spodnja postaja. Vir: GIS, lastna predelava.

LEGENDA: 

 Slovenska turnokolesarska pot 

 Pohorska kolesarska transverzala 

 Kolesarska pot Pohorje 7 – Mariborsko Pohorje  

 Bike park Pohorje Folw line 

 Bike park Pohorje Family line 

 Bike park Pohorje Red line 

 Bike park Pohorje World cup 

 Slovenska planinska pot 

 Pot na Meranovo 

 Rozkina gozdna učna pot 

 Smučarske proge 

 Letno sankališče 

 Naravne vrednote 

 Energijske točke 

 
Kulturna dediščina 

 
Gibalni park – v izgradnji 

 Arheološko najdišče Poštela 

 Ribnik 

 Hotel 

 Kamp 

 Postaja Pohorske vzpenjače 
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5.5 Cona Limbuš–Pekre 
 
Ruralni predel cone Limbuš–Pekre zaznamujejo predvsem strnjeni gozdovi na strmih pobočjih in 
vinogradniška krajina na prisojnih nižjih obronkih Pohorja. Največ vinogradniških površin je v Hrastju in 
Vrhovem Dolu, kjer je tudi posestvo Meranovo, nekoč v lasti habsburškega nadvojvode Janeza – vnuka 
cesarice Marije Terezije. 
 
Pekre so se zapisale v novejšo zgodovino s pekrskimi dogodki, ki so zaznamovali začetek vojne za 
neodvisno Republiko Slovenijo. Vsako leto priredijo spominski pohod, s katerim obeležijo dogodke s  23. 
maja 1991. 
 

 
Slika 16: Spominski pohod v počastitev Pekrskih dogodkov. Vir: https://td-pekre.si/aktivnosti/272 

 
Od leta 2005 Turistično društvo Pekre organizira festival komedije, kjer se predstavijo amaterske dramske 
skupine. 
 
Bogata vinogradniška tradicija je temelj turistične ponudbe v tem območju. Tu je bila vzpostavljena zibelka 
sodobnega vinogradništva na območju tedanje Štajerske. Vinogradniško-sadjarska šola v Hrastju je bila 
ustanovljena pod okriljem nadvojvode Janeza leta 1832. To je bila prva tovrstna šola na območju Štajerske 
in kot taka predhodnica tako srednjega kot visokega kmetijskega šolstva v Mariboru in Sloveniji. 
 
Urejanje osnovne infrastrukture (cest, pločnikov in kolesarskih poti) poteka počasi. Dotrajane so predvsem 
ceste Ob Blažovnici, Vrhov Dol in Hrastje. 
 
Označenih kolesarskih poti, ki bi to območje povezovale z ovršjem Pohorja, ni. Med Limbušem in 
Meranovim je označena peš pot Pot na Meranovo. Na Meranovem sta vzpostavljeni gostinska ponudba in 
razstava o nadvojvodi Janezu. S posesti se odpira lep razgled na Maribor. Posestvo Meranovo je v lasti 
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. 
 
  

https://td-pekre.si/aktivnosti/272
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Slika 17: Cona Pekre–Limbuš. Vir: GIS, lastna predelava. 

LEGENDA: 

 Slovenska turnokolesarska pot 

 Pohorska kolesarska transverzala 

 Kolesarska pot Pohorje 7 – Mariborsko Pohorje 

 Bike park Pohorje Flow line 

 Bike park Pohorje Family line 

 Bike park Pohorje Red line 

 Bike park Pohorje World cup 

 Slovenska planinska pot 

 Pot na Meranovo 

 Rozkina gozdna učna pot 

 Smučarske proge 

 Letno sankališče 

 Naravne vrednote 

 Energijske točke 

 
Kulturna dediščina 

 
Gibalni park – v izgradnji 

 Arheološko najdišče Poštela 

 Ribnik 

 Hotel 

 Kamp 

 Postaja Pohorske vzpenjače 
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5.6 Cona Radvanje–Razvanje 
 
Cono Radvanje–Razvanje zaznamuje strnjeno gozdno območje na obronkih Pohorja. V ravninskem predelu 
prevladujejo kmetijske površine. 
 
Relativno malo območje je izjemno bogato s kulturno dediščino. 
 
V tej coni je več pomembnih arheoloških najdišč, med katerimi izstopa Poštela – najpomembnejša 
železnodobna naselbina v severovzhodni Sloveniji. Arheološko najdišče močno ogrožajo vožnje z motorji 
po nekdanjem obrambnem nasipu. Sicer pa se je Poštela močno zasidrala tudi v ljudski zavesti, saj je 
prizorišče številnih pripovedk in legend.  
 
Dvorec Betnava, spomenik državnega pomena, s parkom predstavlja izjemno baročno celoto in je bil pred 
desetletji priljubljena izletniška točka, prizorišče za poroke in kulturne dogodke.  
 
V tej coni poteka začetek SPP. Osnovo SPP predstavlja Pohorje, ki je bilo najprej markirano in označeno s 
št. 1. Pot so nato podaljšali vse do Ankarana in ji s časoma priključili obhodnice, ki se razprostirajo po celi 
Sloveniji. SPP je ena najstarejših v Evropi in zgled za podobne poti tudi drugod po svetu. 
 
V gozdu nad ribnikom v Radvanju je Rossmanitova grobna kapela. Rossmanit je bil lastnik Radvanjskega 
gradu, lastnik in rejec kasačev ter začetnik konjskih dirk z vprego v Mariboru. 
  
V bližini Rossmanitove grobnice lahko v gozdu še danes vidimo ostanke vodovodnega prečrpališča, višje 
pa tudi vodno zajetje vodovoda, ki je bil zgrajen v 19. stoletju za potrebe mariborske kadetnice. Vodno 
zajetje je vpisano v register spomenikov ter skupaj z grobnico in vojaškimi objekti nekdanjega vadbišča 
predstavlja potencial za zgodovinsko izobraževalno pot.5    
  

 
5 Več o navedenih objektih je v prilogi Analiza območja, podpoglavje 5.3. 
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Slika 18: Cona Radvanje–Razvanje. Vir: GIS, lastna predelava. 

LEGENDA: 

 Slovenska turnokolesarska pot 

 Pohorska kolesarska transverzala 

 Kolesarska pot Pohorje 7 – Mariborsko Pohorje  

 Bike park Pohorje Flow line 

 Bike park Pohorje Family line 

 Bike park Pohorje Red line 

 Bike park Pohorje World cup 

 Slovenska planinska pot 

 Pot na Meranovo 

 Rozkina gozdna učna pot 

 Smučarske proge 

 Letno sankališče 

 Naravne vrednote 

 Energijske točke 

 
Kulturna dediščina 

 
Gibalni park – v izgradnji 

 Arheološko najdišče Poštela 

 Ribnik 

 Hotel 

 Kamp 

 Postaja Pohorske vzpenjače 
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5.7 Vplivne cone 
 
Vplivne cone so v obravnavanem območju označeno v sektorjih 7a in 7b. Vendar se vplivnega območja ne 
da enostavno omejiti in sega precej dlje v prostor. Vsekakor vsebine, ki so umeščene na relativno malo 
območje Mariborskega Pohorja, vplivajo tudi na turistični obisk in razvoj širše okolice.  
 

 
Slika 19: Vplivna območja Mariborskega Pohorja. Vir: GIS, lastna predelava. 

 
LEGENDA: 

7a Cona Drava–Pekrska gorca 
7b Cona Razvanje–Ledina 
8 Cona Urbani del 
9 Cona Zaledni del MB Pohorja 

 
V Coni Drava–Pekrska gorca je treba opozoriti na potencial povezovanja Drave in Pohorja, ki sta bila v 
preteklosti močno povezana predvsem zaradi splavarjenja pohorskega lesa. Turistična ponudba ob Dravi 
se mora dopolnjevati s ponudbo na Pohorju, in obratno. Za to bo treba vložiti še nekaj truda tudi v urejanje 
primarne infrastrukture (ceste in kolesarske poti), ki bo obe območji dobro in varno povezala. 
 
Veliki športni prireditvi Zlata lisica in Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup sta vsekakor močna 
promotorja ne samo Pohorja, temveč tudi mesta Maribor. Učinke tekem čutijo tudi ponudniki turističnih 
storitev v širši okolici, ki si v času tekem obetajo večji obisk. 
 
 
  

7a 

7b 

8 

9 
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5.8 Umeščanje novih in nadgrajenih vsebin 
 
Opravljena analiza stanja je bila osnova za pripravo nadgradenj obstoječih aktivnosti na Mariborskem 
Pohorju in pripravo novih, ki bodo nagovarjale različne ciljne skupine in tako popestrile ponudbo turističnih 
vsebina na tem območju. Čeprav leži jedro turističnega razvoja na osi med Belleuvejem in območjem 
spodnje postaje Pohorske vzpenjače, smo predlagali vsebine, ki bi pritegnile obiskovalce tudi na manj 
turistično razvite predele Mariborskega Pohorja. 
 
Predlogi temeljijo na izkazanih potrebah deležnikov, prebivalcev in uporabnikov obstoječih vsebin. Prav 
tako pa smo jih usklajevali z uradi Mestne občine Maribor. 
 
Predloge smo ločili na več segmentov: 

− športne in rekreacijske aktivnosti; 

− zabavno-rekreacijske aktivnosti; 

− edukativno-rekreacijske aktivnosti; 

− edukacija in ozaveščanje; 

− regeneracijske in meditativne aktivnosti; 

− športne in kulturne prireditve, tekmovanja in dogodki; 

− informativno-promocijske aktivnosti; 

− gastronomija in nastanitve; 

− razvoj dejavnosti in infrastrukture. 

Vsak od navedenih predlogov zahteva lasten izvedbeni dokument. V njem bo po posameznih parcelah 
predstavljena umestitev nove infrastrukture (trase kolesarskih in pohodniških poti, doživljajska 
infrastruktura, parkirišče ipd.) in mikrolokacija ostale opreme (usmerjevalni, pojasnjevalni ali 
interpretativni elementi) z opredeljeno vsebino.  Postavitev mora biti izvedena v soglasju z lastniki 
zemljišč in pripravljeni skupaj z ustreznimi javnimi zavodi (Zavod za varstvo narave, Zavod za varstvo 
gozdov, Zavod za varstvo kulturne dediščine). V dokumentu morajo biti opredeljeni nosilci vzdrževanja in 
predvideni stroški vzdrževanja nove infrastrukture in opreme ( v kolikor gre za infrastrukturo v lasti 
občine). 

5.8.1 Športne in rekreacijske aktivnosti 

Športne in rekreacijske aktivnosti se bodo tudi v prihodnje razvijale na območjih, kjer je ta dejavnost že 
vzpostavljena, torej v conah Bolfenk–Videc in Bellevue–dolina. Hkrati pa naši predlogi zajemajo 
povezovanje cone Limbuš–Pekre s cono Spodnja postaja, s čimer bomo dali priložnost turistično manj 
razvitemu vinogradniškemu območju. 
 
Znotraj nabora vseh aktivnosti ne smemo prezreti potrebe vsakodnevnih uporabnikov pešpoti na Pohorje, 
ki so zaradi uporabe neustrezno zavarovanih in označenih poti v nevarnosti, saj pogosto uporabljajo ali 
vsaj prečkajo kolesarske trase. 
  
Kolesarstvo, katerega priljubljenost vztrajno raste (tudi zaradi vedno bolj dostopnih e-koles), ima 
pomembno mesto v turistični ponudbi Pohorja. Krajše in bolj mile zime narekujejo prehod in usmerjanje 
destinacije v letno sezono. S kolesi se je tako mogoče voziti po Pohorju od aprila in vsaj do konca oktobra. 
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Po Pohorju so označene kolesarske povezave pretežno po gozdnih cestah. Na mariborskem delu potekajo 
Slovenska turnokolesarska pot, Pohorska kolesarska transverzala in Kolesarska pot Pohorje 7 – Mariborsko 
Pohorje. V dolini ob Dravi pa je vzpostavljena Dravska kolesarska pot. 
 
 
KOLESARSTVO 
 
Aktivnosti vezane na vzpostavljanje in označevanje kolesarskih povezav po Pohorju in Podravju vodi 
Regionalna razvojna agencija Podravje–Maribor, ki na obravnavanem območju že pripravlja nekaj novosti. 
 
V pripravi je enoslednica, ki bo povezovala Bike parke na Pohorju, konkretno na obravnavanem območju 
Belvi z Arehom in bo tako povezovala med sabo različne cone in prispevala k raznolikosti kolesarskih 
povezav. 
 

 
Slika 20: Okvirno območje predvidenega poteka povezovalne enoslednice na odseku Belvi-Areh. Vir: RRA Podravje 
– Maribor.  

 
V sklopu aktivnosti razvoja turizma na Pohorju, ki jih vodi Regionalna razvojna agencija Podravje – Maribor, 
je v postopku označevanja kolesarska povezava, ki vodi iz Maribora na Bellevue. Na Bellevueju se ta 
priključi ostalim označenim povezavam. Pot vodi od vznožja Pohorja skozi Pekre, v hrib mimo Kordeka proti 
Cerkvi sv. Bolfenka, kjer se priključi na ostale označene povezave naprej proti Arehu. Gre za krak povezavo 
ovršja Pohorja z dolino. Omenjena pot je del Slovenske turnokolesarske poti, ki poteka iz Maribora proti 
Arehu. 
 

Areh 

Partizanka 

Videc 

Bellevue 
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Slika 21: Kolesarska povezava v postopku označevanja. Vir: GIS, lastna predelava.  

 
Dodatni progi kolesarskega parka 
 
Bike park Pohorje ima vzpostavljene tri proge, ki so namenjene športnikom in izkušenim rekreativnim 
downhill kolesarjem. Za družine z otroki in začetnike so trenutne proge prezahtevne, zato se pojavlja 
potreba po lažji kolesarski trasi.  
 

 
Slika 22: Predvidena trasa nove kolesarske proge, namenjene družinam in začetnikom. Vir: GIS, lastna predelava. 
 

Z izgradnjo vmesne postaje Pohorske vzpenjače bo lažja proga, namenjena družinam, vzpostavljena na 
območju med vmesno postajo in spodnjo postajo krožne kabinske žičnice. Predlagamo, da se za celotno 
cono Bellevue–dolina oblikuje karta z jasno označitvijo različnih kolesarskih prog, pohodniških poti in 
ostalih aktivnosti, ki se nahajajo v tej coni. 
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Kolesarska proga Stolp 
Na trasi od Mariborskega razglednika proti Cerkvi sv. Bolfenka Marprom načrtuje dodatno progo za bike 
park. S tem bo Bike park Pohorje razbremenil pritisk na Pohorsko vzpenjačo in razširil nabor kolesarskih 
prog, ki jih ponuja.  
 

 
Slika 23: Območje nove kolesarske proge Bike parka Pohorje ob sedežnici Stolp. Vir: GIS, lastna predelava. 
 

Ob zgoraj naštetih aktivnostih, ki so že v pripravi oziroma izvedbi, predlagamo še krožno kolesarsko 
povezavo, ki bo povezovala turistično manj razvito Cono Limbuš-Pekre s Cono Spodnja postaja. Na ta način 
bomo tok kolesarjev preusmerili proti manj obremenjenem predelu in s tem razbremenili ovršje Pohorja.  
 
Pripravili smo dva predloga. Predlog A, ki vodi po gozdni cesti in poteh proti Meranovem in se nato 
nadaljuje po obstoječih cestah. Predlog B vodi izključno po obstoječih cestah in s tem ne posega v gozd. 
 
Predlog:  

1. Krožna kolesarska povezava bi povezala urbani predel Pohorja z ruralnim območjem. Povezuje 
cono Spodnja postaja s cono Limbuš–Pekre. 

 
Kolesarska povezava pelje mimo Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje v Pekrah, kjer je 
postavljena razstava o pekrskih dogodkih, nadaljuje se mimo posestva Kordek, kjer je na fasadi hiše iz leta 
1846 relief Otmarja Reiserja, veleposestnika in župana Maribora. Na kmetiji Zgornji Marin je lep razgled 
na Maribor, Pekrsko gorco, Urban in Slovenske gorice. Na posestvu je tudi pravi kostanj, ki je zaščiten kot 
naravna vrednota državnega pomena. Na Meranovem sta na voljo gostinska ponudba in ogled 
prenovljene razstave o nadvojvodi Janezu in Ani Plohl. 
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Slika 24: Predlog 1A krožne kolesarske povezave, ki povezuje urbani del občine z ruralnim zaledjem. Vir: 
googlemaps, lastna predelava. 
 

Trasa kolesarske povezave po predlogu A vodi tako po cestah kot po gozdnih poteh, s katerimi upravlja 
Zavod za gozdove Republike Slovenije. Deloma je precej strma. Predlagana trasa je v trenutni situaciji 
primerna za izkušene kolesarje. Za označitev so potrebna soglasja lastnikov in upravitelja. Pot je mestoma 
treba utrditi in urediti prekategorizacijo poti. 
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Slika 25: Predlog 1B krožne trase kolesarske povezave, ki povezuje urbani del občine z ruralnim zaledjem. Vir: GIS, 
lastna predelava. 

 
Predlog B upošteva javne ceste (rumena barva) z označenimi točkami interesa ob poti (Izobraževalni 
center za zaščito in reševanje, Meranovo, Grajski grič, Somian – vinogradniška posest, Viničarska šola). 
Cesta je mestoma ozka in v slabem stanju (Limbuš–Vrhov Dol), zato bosta potrebni obnova in označitev 
kolesarskega pasu. 
 
Kolesarska povezava naj se na ustrezni lokaciji priključi krožni kolesarski povezavi - Bike Maribor, ki poteka 
po celotni mestni občini Maribor. 
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Predlog:  
2. Označena pohodniška pot od spodnje do zgornje postaje Pohorske vzpenjače poteka po coni 

Bellevue–dolina. 

Pohorje služi za rekreacijo številnim domačinom, ki gredo peš od vznožja do Trikotne jase ali do vrha, in 
turistom, ki se odpravijo na pohod na Pohorje.  
 
Ker trenutno ni označenih in varnih pohodniških poti, obstaja nevarnost trka med kolesarjem in 
pohodnikom, saj oba v določenih predelih uporabljata iste smeri in steze. V izogib nesrečam je treba urediti 
varno pot in omogočiti varno rabo prostora vsem trenutnim in bodočim uporabnikom. 
 
Na točkah križanja kolesarskih in pohodniške poti je treba te jasno označiti in zavarovati na način, da bosta 
kolesar in pešec varno prečkala nevarne predele. 
 

 
Slika 26: Poti, ki jih dnevno uporabljajo pohodniki. Vir: Najdi.si zemljevid, lastna predelava. 

 

https://zemljevid.najdi.si/
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Slika 27: Predlog poteka označene pohodniške poti. Vir: GIS, lastna predelava. 

 
Predlagana trasa je samo ena od možnih tras. Speljana je po parcelah v lastništvu Mestne občine Maribor 
in/ali države.  
Vsaka trasa, ki bi se ali se bo označila zahteva lasten dokument za izvedbo, ki mora vsebovati potek poti 
po parcelah in imeti označene mikrolokacije nevarnih odsekov in način označevanja, ki bo viden in jasen 
vsem uporabnikom. Pridobljena morajo biti vsa soglasja lastnikov zemljišč, Zavoda za gozdove in Zavoda 
za varstvo narave. 
 
Predlog: 

3. Krožna proga za tek na smučeh se v zimskem času lahko uredi v coni Bellevue–Videc, kjer že sedaj 
potekajo kolesarske povezave, sedežnica in Repova proga med Bellevuejem in Videcem.  

Tekaška proga se lahko nadaljuje proti Arehu in tako poveže oba predela smučišča Mariborsko Pohorje. 
Urejanje in zasneževanje proge bi olajšalo dodatno vodno zajetje, ki je že bilo predvideno pri Videcu, a je 
zaradi stečaja prejšnjega lastnika realizacija ustavljena. 
 



Elaborat programske naloge celostne ureditve Mariborskega Pohorja                                                                                                                                                               

33 
 

 
Slika 28: Območje za vzpostavitev krožne proge za tek na smučeh, ki se lahko nadaljuje proti Arehu. Vir: GIS, lastna 
predelava. 

 
Vzpostavitev zimske tekaške proge na območju med Cerkvijo sv. Bolfenka in Mariborskim razglednikom 
bo približalo tek na smučeh lokalnemu prebivalstvu, saj bo dostopno s Pohorsko vzpenjačo. Hkrati pa bo 
dodatna popestritev zimskih aktivnosti na območju Mariborskega Pohorja. 
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5.8.2 Zabavno-rekreacijske aktivnosti  

 
Zabavno-rekreacijske aktivnosti so aktivnosti, katerih prvotni namen je izvajati zabavno aktivnost, ki 
omogoča tudi nekaj fizične aktivnosti, na prostem. Te aktivnosti smo umestili v predele posameznih con, 
kjer so sorodne vsebine že vzpostavljene, da se v čim večji meri prepreči degradacija ostalega prostora. 
Tako je večina predlogov umeščenih v cono Bellevue–dolina, ki jo že prepredajo žičniške naprave, 
smučarske in kolesarske proge. 
 
Predlog:  

4. Vzpostavitev jeklenice (zip line) v coni Bellevue–dolina. 

Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022–2027,zasleduje 
cilje s katerimi bi Maribor postal »top« izhodišče za »outdoor aktivnosti«, ki se jih lahko trži 365 dni v letu.6  
 
Zip line ali jekelnica je del doživljajske ponudbe, s katero bi nadgradili ponudbo »outdoor« aktivnosti. 
Čeprav so jeklenice v Sloveniji že precej pogoste, vse omogočajo enak način spusta – sede. Jeklenice za 
leteči oziroma ležeči spust, ki dosega višje hitrosti, v Sloveniji še ni. Ležeči spust bi zagotovo pritegnil 
ljubitelje adrenalina in hitrosti, ki jih tovrstni spust po jeklenici omogoča. 
 

  
Slika 29: Spust po jeklenici v sedečem položaju. Vir: slovenia.info. 

 

 
Slika 30: Spust po jeklenici v ležečem položaju. Vir: salzburgadventures.com. 

 

 
6 Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022–2027, str. 35. 
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Vstopna ploščad za liniji a in b1 se lahko umesti na parcelo v k. o. Pekre s parc. št. 511/2, ki je v lasti Mestne 
občine Maribor. Izstopna ploščad za linijo b1 in hkrati nadaljevanje za linijo b2 se lahko umesti na parcelo v 
k. o. Zgornje Radvanje s parc. št. 1333, ki je v lasti Mestne občine Maribor. 
 
Izstopna ploščad za liniji a in b2 je možna v k. o. Zgornje Radvanje na parceli s parc. št. 1320/1, ki je v državni 
lasti.  
 
Jeklenica v liniji a bi bila ena najdaljših neprekinjenih jeklenic v Evropi in na svetu. 
 
Jeklenica v liniji c ima izhodišče na lokaciji bivše tribune, od katere je ostal le del stolpa. Z izhodiščem na 
tej točki bi ohranili tudi spomin na tribuno kot del nekdanjega prizorišča tekme za Zlato lisico. 
 
 
 
 

Slika 31: Predlog linij za spust po jeklenici. Vir: GIS, lastna predelava. 
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Predlog:  
5. Večerno sankališče na Slemenu v coni Bellevue–dolina. 

Zaradi pomanjkanja snega v nižje ležečih predelih bi sankališče vzpostavili med zgornjo in spodnjo postajo 
sedežnice Sleme, ki je lahko umetno zasnežena. Na sankališču mora biti poseben koridor, namenjen rabi 
pležuhov, saj ti močno poškodujejo smučarsko progo.  
 
Dnevno sankališče pri Bejbiki se prestavi na skrajno desno stran, tako da ne ovira smučarjev, oziroma se 
vzpostavi novo v coni Bellvue–Videc. 
 

 
Slika 32: Predlog linije večernega sankališča. Vir: GIS, lastna predelava. 

 

 
Slika 33: Območje trenutnega sankališča in primer pležuhanja. Vir: Večer. 
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Predlog:  
6. Dnevno sankališče v coni Bolfenk–Videc.  

Dnevno sankališče, ki bo ob družinah z otroki privabilo tudi odrasle, je treba umakniti z območja smučišča, 
ki ga uporabljajo smučarji začetniki. 
 
Tako sankališče bi lahko umestili na območje med Razglednikom in Bolfenkom, kjer sicer poteka Repova 
proga, ki pa služi večinoma kot povezovalna proga do Videca in na njej ni veliko smučarjev.  
 
Z dolgo sankaško progo, ki bo (vsaj z ograjo) ločena od smučarjev, bi dobili pravo sankališče za vse starosti. 
Hkrati pa bi bolj obremenjeni del pod Bellevuejem razbremenili in sprostili za smučarje. S sankači pa bi 
večji pomen dobila tudi sedežnica Stolp, ki bi služila tako smučarjem kot sankačem. 
 

  
Slika 34: Predlog linije dnevnega sankališča. Vir: GIS, Lastna predelava. 

 
Vzpostavitev dnevnega sankališča bi omogočila prirejanje dogodkov, namenjenih sankanju in pležuhanju. 
Širina trenutne smučarske proge namreč omogoča vzpostavitev posebnega koridorja za sankače. Zemljišče 
leži v k. o. Hrastje s parc. št. 494/2, katere večinski lastnik je Mestna občina Maribor. 
 

 
Slika 35: Sankanje na Rogli in Krvavcu. Vir: Kam na sankanje v Sloveniji? | I feel Slovenia. 

 
  

https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/kam-na-sankanje-v-sloveniji
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Predlog:  
7. Flyline v coni Bellevue–dolina. 

Flyline je nekakšna mešanica med toboganom in jeklenico. 
 
Obešen na jekleni cevi skoraj neslišno lebdiš skozi gozd med krošnjami visokih smrek. Naj bo to v udobnem 
tandemu z otrokom ali sam v hitrem zavoju – obiskovalec sam določi želeno hitrost. Nova izkušnja letenja 
sega preko 430 metrov in je varna izkušnja za vso družino.7  
 

  
Slika 36: Detajli flyline doživetja. Vir: spletna stran www.fly-line.eu. 

 
Flyline je primeren za družine in posameznike, ki jim hitrost in adrenalin jeklenice nista všeč. Prednost tega 
sistema je, da omogoča spust v tandemu. Tako se lahko po njem spustijo starši skupaj z otroki.  
 
Flyline se lahko izvede s sistemom, ki onemogoča spreminjanje hitrosti uporabnika, ali s sistemom, ki 
uporabniku dovoljuje, da pospešuje ali zavira med spustom. Flyline je inovativna ponudba, ki v Sloveniji še 
ni vzpostavljena in bo zagotovo pritegnila predvsem družine, ki bodo tako na Mariborskem Pohorju dobile 
mozaik raznolikih vsebin, ki jih bo privabljal skozi vse leto. 
 
 

 
7 Prevedeno in povzeto iz opisa doživetja na spletni strani www.schladming-dachstein.at/en/service/infos-from-a-

z/Flyline-Rittisberg_az_342445). 
 
 

http://www.fly-line.eu/
http://www.schladming-dachstein.at/en/service/infos-from-a-z/Flyline-Rittisberg_az_342445
http://www.schladming-dachstein.at/en/service/infos-from-a-z/Flyline-Rittisberg_az_342445
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Slika 37: Predlog možnih lokacij (rdeča območja 1, 2 in 3) za vzpostavitev flyline. Vir: GIS, lastna predelava. 
 
Predlagane lokacije upoštevajo vidik dostopa. Flyline bi bil dostopen bodisi peš z Bellevue (slika 33, lokacija 
1) ali pa peš od srednje postaje Pohorske vzpenjače oziroma bi se lahko do Trikotne jase pripeljali tudi s 
sedežnico Radvanje (slika 33, lokaciji 2 in 3).  
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Predlog:  
8. Zip bike oziroma kolesarska jeklenica v vplivnem območju. 

Zip bike je kombinacija kolesarjenja in jeklenice. Zaradi pogona z lastno težo je primerna za raven teren. 
Aktivnost je lahko umeščena na jeklenici prek reke Drave ali na ravnem predelu na Pohorju. Zip bike v 
Sloveniji še ni vzpostavljen, zato bi s svojo inovativnostjo zagotovo pritegnil. Za resnično nepozabno 
izkušnjo bi to aktivnost umestili nad Dravo.  
 

  
Slika 38: Detajl zip bike. Vir: Photos - Zipline Solutions (ziplinesolutionsus.com) in Tulum Activities | Zip-Bike | Xel-
Há Park (xelha.com). 

 
Zip bike se lahko izvede tudi s kolesi klasične oblike. Kolo je pričvrščeno na jeklenico z drogom, oseba pa 
je zavarovana z jermenom. 
 

 
Slika 39: Zip bike s »klasičnim kolesom« v Karpatih. Vir: Bike Zip, Winter activities - Bukovel. Ski & SPA resort in 
the Carpathians. 

 
  

https://www.ziplinesolutionsus.com/gallery/photos/
https://www.xelha.com/zip-bike-xelha-park.php
https://www.xelha.com/zip-bike-xelha-park.php
https://bukovel.com/en/winter/2-bike-zip
https://bukovel.com/en/winter/2-bike-zip
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Slika 40: Predlog lokacije za umestitev zip bike čez Dravo na limbuškem nabrežju. Vir: GIS, lastna predelava. 

 
Pri predlogu lokacije smo upoštevali zahteve terena za tovrstno aktivnost. Hkrati pa smo iskali lokacijo, 
kjer je že vzpostavljena ponudba, ki bo komplementarna zip biku. Upoštevali smo tudi dejstvo, da ob Dravi 
poteka Dravska kolesarska pot. Tako bi s kolesarsko jeklenico nadgradili tudi ponudbo ob Dravi in Dravski 
kolesarski poti, ki se mora povezovati tudi s Pohorjem.
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Gibalni park – že v realizaciji 
Ponuja odlično priložnost za zabavno vadbo, in to ne glede na starost, fizično pripravljenost in spol. Vsak 
posameznik si prilagodi tempo in način vadbe tako, kot mu ustreza. Za družine in zaključene skupine so 
izjemno privlačni elementi, ki omogočajo skupinsko izvedbo vaje. 
 

 
 
 
 

  
Slika 42: Lokaciji gibalnih parkov. Vir: GIS, lastna predelava. 

 
Gibalne parke sestavljajo različni elementi, ki so lahko med sabo povezani v enotno strukturo, kar je dobra 
rešitev za lokacije z omejenim prostorom. Ločeni elementi omogočajo večji nabor vadb in so primerni za 
območja, kjer imamo na voljo več prostora. Lahko jih uredimo tudi v tematsko (vadbeno) pot. 
 

 
Slika 43: Primeri elementov v gibalnem parku. Vir: Motor skills park Bad Häring (kufstein.com). 

 

Slika 41: Primer skupinske vaje, vaje v paru in vaje za posameznika. Vir: Motorikpark Gamlitz: 
Downloadbereich. 

Gibalni park ob srednji 
postaji Pohorske vzpenjače 

Gibalni park pod 
Hotelom Bellevue 

https://www.kufstein.com/en/tyrol-nature/summer/motor-skills-park-bad-haering.html
https://www.motorikpark.com/presse/downloadbereich/
https://www.motorikpark.com/presse/downloadbereich/
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5.8.3 Edukativno-rekreacijske aktivnosti  

Edukativno-rekreacijske aktivnosti so tiste aktivnosti, ki ob zmerni telesni aktivnosti postavljajo v ospredje 
tudi edukacijske vsebine, ki so podane uporabnikom prek informacijskih in interpretacijskih elementov. 
 
Vzpostavitev edukativno-rekreacijskih aktivnosti je možna ob vznožju Pohorja, na območju nekdanjega 
igrišča za golf in vojaškega vadbišča, kjer se nahajata  Rossmanitova grobna kapela in vodno zajetje s konca 
19. stoletja. 
 
Predlog: 

9. Zgodovinska pot se umesti v gozd nad radvanjskim ribnikom.  

Glede na to, da je bil Rossmanit zelo dejaven na številnih kmetijsko-gospodarskih področjih, se lahko 
njegov doprinos k razvoju različnih panog predstavi na tej poti, s čimer se bo povečala tudi ozaveščenost 
uporabnikov te poti tako o Rossmanitu kot o pomenu ruralnega zaledja Maribora. Hkrati se na poti 
predstavi tudi vodno zajetje, ki je oskrbovalo kadetnico z vodo. 
 
Ponovno se vzpostavi in označi Kurirska pot, ki poveže zgodovinsko pot s SPP.  
 

 
Slika 44: Predlog Zgodovinske/Rossmanitove sprehajalne poti, ki se lahko navezuje na Kurirsko pot in nadaljuje do 
SPP. Vir: GIS, lastna predelava. 
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Sliki 45 in 31: Primer označitve ob vstopnih točkah in informativne table v obliki totema. Vir: Katalog elementov 
urbane opreme na Pohorju (Katalog_v1_fin (pohorje-slovenija.si)). 

 

5.8.4 Edukacija in ozaveščanje 

 
Vsebine edukacije in ozaveščanja na zabaven in nevsiljiv način obiskovalcem prenašajo sporočilo o 
edinstvenosti narave na Pohorju in kulturne dediščine, ki je nastala kot posledica človekove odvisnosti od 
tega okolja. 
 
Edukativne vsebine spodbujajo ozaveščanje o pomembnosti narave, ohranjanju okolja in spoštovanju 
dediščine. Tovrstne vsebine zato umeščamo v območja z manjšo intenziteto ostalih aktivnosti.  
 
Predlog:  

10. Vzpostavitev višinske multisenzorične poti s tematiko vrednot narave in okolja.  

Višinska pot (Pot med krošnjami Bolfenk) je bila načrtovana na območju Bolfenka že v dokumentu Vizija 
trajnostnega razvoja »zelene« ponudbe (narava in kulturna dediščina) turističnega (projektnega) območja 
Pohorje 2030. V dokumentu sta predvideni dve tovrstni poti: daljša na Rogli, ki so jo že uspešno realizirali 
in za javnost odprli 2019, in krajša, 800-metrska na Bolfenku, ki še ni bila realizirana. 
 

 
Slika 46: Primer višinske poti in umestitev igrarij na Poti med krošnjami. Vir: Jana Voršič. 

 

https://www.pohorje-slovenija.si/storage/uploads/b9a73a14-ba50-4f75-a401-e768c4823291/Katalog-elementov-urbane-opreme-na-Pohorju_www.pohorje-slovenija.si.pdf
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Slika 47: Primer izvedbe elementov iz Kataloga elementov urbane opreme na Pohorju, ki so primerni tudi za 
višinsko pot. Vir: Jana Voršič. 

 
Višinska pot pri Mariborskem razgledniku se razlikuje od Poti med krošnjami po razgledu, ki ga ta nudi, in 
po vegetaciji v okolici. 
 
Medtem ko na Rogli območje porašča smrekov gozd, je drevesni sestoj na Mariborskem Pohorju bolj 
raznolik, kar nudi več možnosti za spoznavanje pestrosti pohorskih gozdov prek čutnih dražljajev in opisnih 
vsebin.  
 
Pot je lahko speljana tako, da se začne na nivoju tal, se postopoma vzpenja v krošnje, vanjo se vključi 
obstoječi razgledni stolp, nato se pot postopoma spušča proti tlom.  
 
 

 
Slika 48: Raznolika podlaga iz naravnih materialov, namenjena bosi hoji, kot predlog za element višinske poti. Vir: 
ekoskladovnica.si 

 

 
Slika 49: Teksture skorje različnih dreves. Vir: gozd-les.com. 
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Slika 50: Predlog lokacije višinske poti. Vir: Gis, lastna predelava. 
 

Predlog poti poteka po k. o. Hrastje. Ker Mestna občina Maribor v tem predelu ne razpolaga z ustreznim 
zemljiščem, se predlaga dogovor z Benediktinskim prioratom sv. Cirila in Metoda Maribor, ki je lastnik 
parcel št. 494/9 in 494/7. Lastnik parcele št. 494/2 in razglednega stolpa je Mestna občina Maribor. 
 
 
Predlog: 

11. Obnova Mariborskega razglednika z dodano edukativno vsebino in vzpostavljeno gostinsko 
ponudbo. 

Obnova dotrajanega razglednega stolpa je nujna zaradi varnosti in ohranjanja izjemne simbolne vrednosti 
tega stolpa. Razgledni stolp, sam ali v kombinaciji z višinsko potjo, nudi obilo možnosti za vzpostavitev 
edukativnih vsebin na temo pohodništva, turizma, tehnologije in narave.  
 
Širša lokacija je tako potrebna prenove z dodatnimi vsebinami, ki bodo stolp smiselno povezale z zgornjo 
postajo Pohorske vzpenjače, saj mora stolp ponovno postati eden izmed glavnih ciljev izletništva na 
Mariborskem Pohorju.  
 
Predlaga se naslednje: 

• po obnovi in ponovnem odprtju stolpa ga je treba tretirati kot dediščinsko enoto in ne le kot 
razgledišče; 

• ob njegovem vznožju je treba urediti parkirišča za kolesa in klopi; 
• ob stolpu ali na njegovi prvi razgledni ploščadi je treba urediti točko spomina, ki opisuje njegovo 

zgodovinsko vlogo (informativna tabla s podatki o stolpu skozi njegov obstoj); 
• celotna površina lokacije vrha na Ciglenicah predstavlja velikopotezni potencial izgradnje dodatnih 

vsebin, vezanih na razgledišče in Pohorje: novi in višji razglednik, pot med krošnjami dreves, manjši 
informacijski center z gostinsko ponudbo in sanitarijami itd.; 

• dodatna promocija (splet, informacijske zloženke ipd.). 
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Slika 51: Mariborski razglednik nekoč in stanje v okolici danes. Vir: Andrej Gulič in Jana Voršič. 

 
Če se v njegovi bližini vzpostavi tudi gostinska ponudba, ki bo obratovala skozi vse leto, bo postala lokacija 
ena od točk, ki bo tudi pozimi pritegnila več obiskovalcev. Gostinska ponudba in sanitarije bodo povečale 
privlačnost Videca, tako bo tu tudi pozimi več smučarjev.  
 
Med Cerkvijo sv. Bolfenka in razglednim stolpom je vzpostavljena sedežnica Stolp, ki v letnem delu sezone 
ne obratuje. Z novimi vsebinami na Mariborskem razgledniku in vzpostavljeno gostinsko ponudbo bi 
sedežnica lahko obratovala vse leto.  
 
Možnost prevoza do Mariborskega razglednika bi pritegnila številne obiskovalce. Mariborski razglednik pa 
bi tako postal dostopen tudi za tiste, ki poti ne zmorejo peš.  
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Predlog:  
12. Arheološki park Poštela se vzpostavi po vzoru arheološkega parka v Botaničnem vrtu v Pivoli, ki je 

neposredno povezan s Poštelo, saj je tam obsežna nekropola, ki je pripadala naselbini na Pošteli. 

 
Arheološko najdišče Poštela leži ob razširjeni trasi SPP. Samo najdišče, ki je najpomembnejše arheološko 
najdišče iz te dobe v severovzhodni Sloveniji, ni ustrezno zavarovano pred škodljivimi rabami in ni ustrezno 
prezentirano in promovirano širši javnosti. 
 

 
Slika 52: Arheološko najdišče Poštela – naselja in grobišča iz starejše železne dobe. Vir: Jana Voršič. 

 
Z vzpostavitvijo arheološkega parka se zagotovi zaščita območja pred neustrezno in škodljivo rabo, ki 
uničuje ta pomembni arheološki spomenik. Govorimo predvsem o vožnjah z motornimi kolesi po 
nekdanjem obrambnem nasipu.  
 
Vzpostavitev arheološkega parka bo tovrstno početje vsaj omejila, če že ne popolnoma odpravila. 
Arheološki park bo postal privlačna točka za pohodnike, domačine in turiste. Ob vzpostavitvi arheološkega 
parka je smiselno tesnejše povezovanje z Botaničnim vrtom Univerze v Mariboru, kjer je komplementarna 
vsebina že ustrezno prezentirana skozi leta 2019 vzpostavljen arheološki park.  
 
Za vzpostavitev arheološkega parka v ožjem prostoru naselbine je treba urediti: 

• jasno začrtano sprehajalno pot; 

• markacije; 

• informativne table;  

• sedala; 

• varovalne ograje;  

• urejeno parkirišče v bližini vstopnega dela v park. 

  

Arheološko 
najdišče 
Poštela 
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Predlog: 
13. Center narave in kulturne dediščine Bolfenk.  

Center naravne in kulturne dediščine je bil v cerkvi vzpostavljen med letoma 2003 in 2009. Zaradi 
denacionalizacije in vrnitve objekta dedičem se je center zaprl. 
  
V centru je bila vzpostavljena turistična informativna točka, ki je obratovala vse leto. V posameznih sobah 
pa so bile postavljene stalne in priložnostne razstave. 
 

 
Slika 53: Cerkev sv. Bolfenka nudi dovolj prostora za vzpostavitev Centra narave in kulturne dediščine. Vir: Jana 
Voršič. 

 
Stalne razstave, ki so bile postavljene med letoma 2004 in 2009: 

− razstava ZLATA LISICA – ZGODOVINA SMUČARSKEGA ŠPORTA NA POHORJU je bila stalna razstava, 
ki jo je postavil Muzej narodne osvoboditve. Prikazovala je razvoj smučarskega športa in Zlate lisice 
v Mariboru in na Pohorju; 

− razstavo POHORJE NEKOČ je postavil Pokrajinski arhiv Maribor. Razstava je predstavljala razvoj 
planinskih domov, koč in velikih kmetij na Pohorju; 

− razstava BOLFENK NEKOČ IN DANES je predstavljala prenovo cerkve od ruševine do zadnje obnove 
in današnje podobe. Postavil jo je takratni Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, 
ki je vodil obnovo objekta; 

− razstavo KAMNINE IN MINERALI POHORJA IN KOBANSKEGA sta pripravila in predstavila zbiratelja 
mineralov in kamnin Zmago Žorž in Vili Podgoršek. 

 
Priložnostne razstave, ki so bile postavljene med letoma 2004 in 2009: 

− ZDRAVILNA ZELIŠČA NA POHORJU – razstava je bila postavljena do zaprtja centra. Avtor razstave 
je bil Boris Cerkvenič, poznavalec zelišč, nabiralec in predelovalec zdravilnih rastlin; 

− ART – AKT BOLFENK 2003 – to je bila razstava fotografij, posnetih na Poletni fotografski delavnici 
na Bolfenku, pod umetniškim vodstvom mednarodno uveljavljenega fotografa in fotografskega 
pedagoga Bogomira Čerina; 



Elaborat programske naloge celostne ureditve Mariborskega Pohorja                                                                                                                                                               

 

50 
 

− TOPLE SNEŽINK – razstava je prikazovala klekljarske unikate in unikatno oblikovane sveče 
umetnice Kornelije Brecl iz Maribora; 

− MOLITVENIKI – razstava, ki jo je pripravil Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Razstavili so 100 
najlepših molitvenikov iz zbirke gradu Slovenska Bistrica. 

Cerkev sv. Bolfenka je zaradi svoje preteklosti in vsebin, ki jih je že gostila, primerna za razstave, v katerih 
bodo predstavljene različne teme, s katerimi se bo prikazala identiteta Pohorja. 
 
Pohorje je posebnost v geološki sestavi. Prostrani gozdovi so dom številnih živalskih in rastlinskih vrst. 
Izkoriščanje gozda pa je v preteklosti omogočilo razvoj mnogih dejavnosti, ki so danes skoraj ali že 
popolnoma izginile (splavarstvo, oglarstvo, glažutarstvo, fužinarstvo). Izkoriščanje naravnih bogastev 
Pohorja in kasnejši razvoj turizma pa sta za sabo potegnila veliko spremembo v kulturni krajini. Bivanje in 
preživljanje človeka na Pohorju sta rodila bogato ljudsko pripovedništvo. 
 
Razstave bodo tako zajele teme, kot so: Narava Pohorja, Gozdovi, Geologija, Človek in Pohorje, Zgodovina 
planinstva, Soba Otmarja Raiserja, Ljudske pripovedke, pravljice in legende ipd.  
 

 
Slika 54: Primeri tem za razstave. Vir: Andrej Gulič in GeoloÃ…Â¡ki zakladi Pohorja - Zavod RS za varstvo narave 
(yumpu.com). 

 
Razstave pripravijo institucije in strokovnjaki s posameznih področij. Podkrepljene bodo s sodobno 
tehnologijo, interaktivnimi in interpretativnimi elementi, ki bodo pritegnili obiskovalce in pustili trajen vtis. 
 

 
Slika 55: Primeri sodobnih interpretativnih pripomočkov. Vir: Jana Voršič in Interaktivna miza (comshop.si). 

 
 

https://www.yumpu.com/xx/document/view/51165943/geoloaaki-zakladi-pohorja-zavod-rs-za-varstvo-narave
https://www.yumpu.com/xx/document/view/51165943/geoloaaki-zakladi-pohorja-zavod-rs-za-varstvo-narave
https://comshop.si/catalog/product/view/id/16991/s/interaktivna-miza/category/507/
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5.8.5 Doživetja dediščine 

Objekti kulturne dediščine so razpršeni po celotnem obravnavanem območju. Večina objektov je v zasebni 
lasti in namenjena zasebni rabi. Med bogatim naborom dediščine smo določili prioritetne objekte glede 
na pomembnost in možnosti vključitve v vsebine turistične ponudbe.  
 

 
Slika 56: Lokacije doživetij kulturne dediščine. Vir: GIS, lastna predelava. 

 
Kulturna dediščina na območju Pohorja ostaja večinoma neizkoriščen potencial za oblikovanje doživetij. 
Med vsemi izstopa posestvo Meranovo, kjer je že vzpostavljena turistična ponudba, ki vključuje tako 
dediščino kot gastronomijo. Na posesti je namreč možen ogled razstave, podprte s sodobno tehnologijo. 
Za najavljene skupine ponujajo voden ogled posesti, v kleti in gostinskem obratu pa je možna degustacija 
vin.  
 
Čeprav ostali objekti ne ponujajo tovrstnih vsebin, so nosilci izjemnih zgodb, na katerih lahko gradimo 
tematska doživetja v povezavi z ostalo ponudbo v okolici. 
 

Meranovo 

Viničarska 
šola 

Rossmanitova 
grobnica 

Arheološko najdišče 
Poštela 

Cerkev sv. 
Bolfenka 

Mariborski 
razglednik 
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Meranovo je poimenovano po grofu Francu 
Meranskem, sinu nadvojvode Janez, ki je leta 1822 kupil 
posestvo in ga namenil poskusnim vinogradom, ki so 
postali zibelka sodobnega vinogradništva na 
Slovenskem.  
Posestvo Meranovo je v lasti Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede Univerze v Mariboru, ki ima na 
posestvu lastne vinograde, vinsko klet in razstavni 
prostor, namenjen razstavi o nadvojvodi Janezu.  
 
 
 
 

Viničarska šola v je postala gonilo razvoja in napredka v 
vinogradništvu za vzhodni del današnje Slovenije. Stavba 
nekdanje šole je v zelo slabem stanju in potrebna obsežne 
sanacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rossmanitova grobnica je bila predvidena za zadnje počivališče Alfreda 
Rossmanita, lastnika dvorca Radvanje, ki se je ob kmetijstvu, 
poljedelstvu, vrtnarstvu, živinoreji, gozdarstvu, lovu, sadjarstvu, 
mlekarstvu, kokošereji, čebelarstvu, hmeljarstvu in šolstvu ukvarjal tudi 
z rejo kasačev in organizacijo konjskih dirk v Mariboru in Ljutomeru. 
Danes prazna grobnica je delo dunajskega arhitekta Flescherja - 
Brunningena. Trenutno je v zelo slabem stanju in potrebna sanacije in 
zaščite.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 57: Meranovo ali Prinčevo. Vir: Andrej Gulič. 

Slika 58: Prva viničarska šola. Vir: Jana Voršič. 

Slika 59: Rossmanitova grobna kapela. Vir: Andrej Gulič. 
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Arheološko najdišče Gradišče Poštela in grobišče 
Habakuk sta zapuščina naselbine na Pošteli, ki je bila 
prvič vzpostavljena v starejši železni dobi med 9. in 6. 
stoletjem pr. n. št. Lega na obronkih Pohorja z 
razgledom po celotnem Dravsko-Ptujskem polju je 
omogočala nadzor nad morebitnimi sovražnimi 
prišleki. Poštela je bila tekom stoletij večkrat 
zapuščena in ponovno poseljena. Skupaj s 
pripadajočimi gomilnimi nekropolami predstavlja eno 
najpomembnejših najdišč med Vzhodnimi Alpami in 
Panonijo. 
 
 

Cerkev sv. Bolfenk, prvič omenjena leta 1501, je bila 
romarskega značaja, delno pa namenjena tudi ljudem, ki so 
na Pohorju gospodarili kot drvarji, oglarji, pastirji, lovci, 
furmani in glažutarji. Cerkev že konec 18. stoletja pod 
jožefinskimi reformami opustijo. Cerkev je zapuščena vse do 
druge polovice 19. stoletja, ko preide v lastništvo družine 
Reiser. Cerkev so obnovili in leta 1878 dogradili bivališče za 
logarje in lovce. Iz tega se je razvilo gostišče s sobami, ki so 
služile predvsem pohodnikom. V njih je prespalo do 1.000 
obiskovalcev letno. Z uvedbo vpisne knjige je Bolfenk postal 
prva planinska postojanka na celotnem Pohorju.  
 

 
Mariborski razglednik je bil postavljen leta 1909. Stolp je postal 
priljubljena izletniška točka. Največ obiskovalcev stolpa je bilo v prvih 
desetletjih po drugi svetovni vojni, ko so v bližini zrasli novi pohorski 
počitniški domovi. Razgledni stolp in je še danes ena najbolj obiskanih 
lokacij na tem delu Pohorja, čeprav je dotrajan in zaprt. Sanacija in 
revitalizacija stolpa sta nujni z vidika varnosti in njegove valorizacije. 
Obnovljen in za javnost odprt stolp bo privabil številne nove obiskovalce.  
 
 
  

Slika 60: Nasip nekdanje naselbine na Pošteli. Vir: Andrej Gulič. 

Slika 61: Cerkev sv. Bolfenka. Vir: Jana Voršič. 

Slika 62: Mariborski razglednik. Vir: Jana Voršič. 
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5.8.6 Regeneracijske in meditativne aktivnosti 

 
Vizija, poslanstvo in imidž, zapisani v Strategiji razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021–2027,8 
poudarjajo naravo Pohorja, bogastvo gozdov in njihov blagodejni učinek na obiskovalca, spoštovanje do 
lokalnega, vrednote miru, zdravega okolja, svežega zraka in pitne vode. 
 

 
Slika 63: Vizija Destinacije Pohorje. Vir: Strategija razvoja trženja in ponudbe Destinacije Pohorje 2021-2027. 

 

 
Slika 64: Poslanstvo Destinacije Pohorje. Vir: Strategija razvoja trženja in ponudbe Destinacije Pohorje 2021-2027. 

 

 
Slika 65:Imidž Destinacije Pohorje. Vir: Strategija razvoja trženja in ponudbe Destinacije Pohorje 2021-2027. 

 
  

 
8 Dostopna na: STRATEGIJA RAZVOJA IN TRŽENJA PONUDBE… | RRA Podravje - Maribor (rra-podravje.si) 

https://rra-podravje.si/novice/2022/strategija-razvoja-in-trzenja-ponudbe-destinacije-pohorje-2021-2027
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Maribor je drugo največje slovensko mesto in drugo največje urbano območje v Sloveniji. Prebivalci mesta 
so izpostavljeni številnim stresnim vplivom urbanega okolja (hrup, promet, slabša kakovost zraka, stres 
delovnega okolja, omejenost bivalnega prostora). Pohorje nudi odmik od stresnih dejavnikov in ponuja 
priložnost za sprostitev in regeneracijo v naravi, kar je privabljalo ljudi na Pohorje že pred sto leti in je 
spodbudilo turistični razvoj Pohorja. 
 
Regeneracijske in meditativne aktivnosti potrebujejo mirno, čisto in zdravo okolje brez motečih 
dejavnikov, zato bodo umeščene v območje, kjer je opazen minimalni vpliv ostalih aktivnosti. 
 
Predlagane aktivnosti za regeneracijo telesa in duha: 

• meditacija (vodena ali samovodena); 

• dendroterapija (vodena ali samovodena); 

• gozdna kopel (vodena); 

• regeneracija ob energijskih točkah (vodena ali samovodena). 

 
Predlog točk za ureditev: 

14. Energijske točke  

Že evidentirane energijske točke se označi z novo tablo, okolica vsake točke je primerno urejena, brez 
smeti in poškodovane urbane opreme. V območju se ponovno locirajo energijske točke, ki se smiselno 
dopolnjujejo z energijskimi točkami pri Pohorje Village Wellbeing Resort. 

 

  
Sliki 66 in 60: Nova označba energijske poti Bolfenk ob Pohorje Village Wellbeing Resort in obnovljena točka za 
Cerkvijo sv. Bolfenka. Oboje je vizualno usklajeno, čeprav se nahaja v dveh različnih občinah. Vir: Jana Voršič. 
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15. Točka za meditacijo Beli kamen  

Beli kamen je kremenjakova skala, velika 3 m x 6 m. Zaščitena je kot naravna vrednota lokalnega pomena.  
Do območja Belega kamna se uredi diskretno označena steza, ki bo točko povezala z Rozkino gozdno učno 
potjo. Ker je Beli kamen zavarovana naravna vrednota, se uredi prostor za meditacijo na nadomestni 
lokaciji v neposredni bližini kamna. 
 

 
Slika 67: Beli kamen – kremenova gmota. Zavarovana naravna vrednota. Vir: Jana Voršič. 

 

 
Slika 68: Lokacija za meditacijo v neposredni bližini Belega kamna. Vir: Jana Voršič. 
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16. Dendroterapija9  

Dendroterapija se je razvila kot posebna veja fitoterapije, vede, ki za lajšanje zdravstvenih težav ali za 
preventivo pred določenimi obolenji uporablja dele zdravilnih rastlin oziroma njihove izvlečke. Pojem sta 
leta 1991 uvedla Dimitrij Ganadijevič in Boris Petrovič Dondov, ki sta raziskovala zdravilno moč oziroma 
biokorektorje dreves. Ugotovila sta, da so drevesa za obrambo pred škodljivci razvila fitocide, naravne 
antibiotike, ki jih varujejo pred glivami, virusi in bakterijami. Ti fitocidi pa pozitivno vplivajo tudi na 
človekovo odpornost. 
 
Primer dreves za dendroterapijo: 

• hrast: pomirja, znižuje krvni tlak in deluje antistresno; 
• bukev: uravnava krvni tlak, povečuje plodnost in krepi koncentracijo; 
• bor: lajša kašelj in pomaga pri pljučnih težavah ter bronhitisu; 
• jelka: odpravlja bolečine, pomirja in bistri um; 
• jerebika: deluje na bolj zrele ženske in v njih prebudi spečo željo po spolnosti; 
• javor: drevo notranje moči in uravnoteženosti ter vzpostavlja duševno ravnovesje, umirjenost in 

zaupanje vase; 
• macesen: pomirja, odpravlja negotovost in strahove. 

 
 

 
Slika 69: Predlog lokacij za ureditev točk za meditacijo, regeneracijo, dendroterapijo in gozdno kopel. 

  

 
9 Vir: Moč drevesa: preverite, katera drevesa zdravijo kaj - Vizita.si. 

https://vizita.si/zdravje/dendroterapija-za-zdravje-in-splosno-boljse-pocutje-objemite-drevo.html
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17. Gozdna kopel10 

Gozdna kopel po imenu in izvedbi izhaja iz Japonske, kjer prakso sproščanja v gozdu imenujejo Shinrin-
yoku, kar dobesedno pomeni potopiti se v gozd oziroma kopati se v gozdu. Pri gozdni kopeli ne gre za 
kakršne koli vaje ali razgibavanja, temveč samo za »biti prisoten v gozdu« z vsemi čutili. 
 
Kriteriji za zdravilni gozd, primeren za izvajanje gozdnih kopeli: 

• gozd je srednje gosto poraščen z drevesi, kar nudi dovolj svetlobe; 

• v gozdu so stara in mlada drevesa različnih vrst; 

• v gozdu je prisotna biodiverziteta (kombinacija različnih vrst dreves in vegetacije); 

• pestrost območja (gozd v kombinaciji z jasami, travniki in pobočji, humus in kamnita tla, različne 
strukture površin); 

• urejene poti, 

• razgledne točke; 

• negovan in vzdrževan gozd; 

• dostop do voda; 

• prehodno, a pestro podrastje; 

• območje tišine in umirjenosti (ni zvočnih motilcev); 

• prijeten vonj (vonj po gozdu) in svež zrak; 

• dostopnost in prehodnost območja. 

 
Navodila za izvajanje dendroterapije, meditacije, regeneracije in gozdne kopeli bodo na voljo v tiskani 
obliki v informacijskem centru in prek spletne aplikacije. 
 

 
Slika 70: Shinrin-yoku ali gozdna kopel – čuječ sprehod v gozdu, ki blagodejno vpliva na počutje. Vir: Shinrin Yoku 
- Forest Bathing in Black Forest 2022 - Freiburg - Viator. 

  

 
10 Vir: Garcia Hector, Francesc Miralles: Shinrin-yoku: japonska gozdna kopel. 

https://www.viator.com/en-SG/tours/Freiburg/Shinrin-Yoku-Forest-bathing-in-Feldberg-Barental/d34163-200886P2
https://www.viator.com/en-SG/tours/Freiburg/Shinrin-Yoku-Forest-bathing-in-Feldberg-Barental/d34163-200886P2
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5.8.7 Športne in kulturne prireditve, tekmovanja in dogodki 

 
Predlog: 

18. Snežni stadion – prizorišče velikih dogodkov. 

Snežni stadion z zaključno areno tvori naravni amfiteater, postavljen v zeleno okolje. Prizorišče je v 
preteklosti večkrat gostilo velike koncerte in smučarske tekme najvišjega ranga. To območje bo tudi v 
prihodnje namenjeno tovrstnim prireditvam in dogodkom. 
 

 
Slika 71: Prizorišče za velike prireditve s kapaciteto več tisoč obiskovalcev. Vir: GIS. 

 
Ob tem je treba sprejeti ustrezne protokole glede zapiranja cest in prizorišča, vzpostavitve nadomestnih 
parkirišč, dodatnih avtobusnih linij ipd., da se prepreči nezadovoljstvo obiskovalcev in prebivalcev, ki bi jih 
omejitve v prometu lahko prizadele. 
 
Predlog: 

19. Cerkev sv. Bolfenka – prizorišče manjših kulturnih dogodkov. 

 
Slika 72: Prizorišče za intimnejše dogodke in poroke – Cerkev sv. Bolfenka. Vir: Jana Voršič. 

 
Cerkev sv. Bolfenka je primerna za manjše kulturne dogodke. Akustika prostora v prezbiteriju omogoča 
izvedbo glasbenih in pripovedovalskih dogodkov. Prostor je primeren tudi za manjše poroke. 
 
Za izkoriščenje polnega potenciala je treba v objektu ponovno vklopiti elektriko (na električno omrežje je 
že priključen), vzpostaviti ogrevanje, počistiti in izprazniti prostore ter jim nameniti ustrezno funkcijo. 
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20. Plato zgornje postaje Pohorske vzpenjače – prostor za manjše dogodke na prostem skozi vse leto 

Parkirišče ob zgornji postaji se ustrezno uredi kot večnamenski prostor, ki bo služil tudi kot prizorišče za 
različne tematske in promocijske dogodke skozi vse leto.  
 

 
Slika 73: Velik del platoja ob zgornji postaji danes zavzema parkirišče. Vir: Jana Voršič. 

Prostor se uredi v sklopu celovite prenove cone Bellevue na način, da bo zadovoljil potrebe vseh deležnikov 
in uporabnikov tega prostora.11 
  

 
11 Več o ureditvi cone Bellevue v podpoglavju 6.2. 



Elaborat programske naloge celostne ureditve Mariborskega Pohorja                                                                                                                                                               

 

61 
 

5.8.8 Informativno-promocijske aktivnosti 

 
Pohorsko vzpenjačo so odprli 24. novembra leta 1957 in je v naslednjih štirih letih prepeljala kar milijon 
oseb.12 Medtem ko se je spodnja postaja vzpenjače posodabljala in razširila, so po podrtju nosilnega stebra 
leta 2009 staro zgornjo postajo opustili in pod njo zgradili novo. 
  
Stara postaja s svojo zgodovino in prostornostjo trenutno ne izkorišča potenciala, ki ga ima. Ker na 
območju Mariborskega Pohorja ni vzpostavljenega turističnega informacijskega centra, se lahko tovrstne 
aktivnosti umestijo v objekt stare postaje, kar je bilo predvideno že v Viziji trajnostnega razvoja »zelene« 
ponudbe (narava in kulturna dediščina) turističnega (projektnega) območja Pohorje 2030. 
 
Informativno-promocijske aktivnosti se bodo primarno izvajale v informativnem centru, kjer bodo na 
voljo vse informacije o ponudbi Pohorja in tudi o ponudbi vplivnega območja ob vznožju. 
   

 
Slika 74: Stara postaja Pohorske vzpenjače – bodoči informativno-promocijski center. Vir: Jana Voršič, TIC Postojna 
- Visit Postojna (visit-postojna.si), www.canva.com. 

 
V centru bodo vzpostavljeni: 

• informativna točka s predstavljeno ponudbo celotnega Pohorja; 

• trgovina s spominki in lokalnimi izdelki; 

• razstavni prostor s predstavitvijo narave, kulture in športa na Pohorju, podprto z interaktivnimi in 
digitalnimi vsebinami ter aktivnostmi; 

• gostinski predel z značilnimi pohorskimi jedmi; 

• prostori za seminarje in izobraževanje; 

• prodaja, izposoja in servis športne in rekreacijske opreme ter e-koles. 

 
12 Iz letnih poročil podjetja Marprom je razvidno, da se je leta 2015 s Pohorsko vzpenjačo prepeljalo 243.798 oseb, 
leta 2016 293.876 oseb, leta 2017 291.899 oseb, leta 2018 292.752 oseb, leta 2019 313.833 oseb in v letu 2020 okoli 
200.000, v letu 2021, ko so bili v veljavi ukrepi zoper korono, pa že 333.000 oseb. 

https://www.visit-postojna.si/si/info/turisticno-informacijski-centri/tic-postojna
https://www.visit-postojna.si/si/info/turisticno-informacijski-centri/tic-postojna
http://www.canva.com/
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Informativno-promocijski center bo postal vozlišče, v katerem bodo obiskovalci dobili vse potrebne 
informacije o ponudbi in namige za doživljanje Pohorja (outdoor, šport, narava, dediščina, gastronomija, 
nastanitve, promet in dostop), si v promocijskem delu ogledali interaktivno digitalno podprto predstavitev 
Pohorja ter si lahko kupili vstopnice za vse atrakcije in dejavnosti, ki se ponujajo na Pohorju. V trgovini z 
lokalnimi izdelki bodo lahko kupili spominke in lokalne rokodelske izdelke in živila. Posebno mesto bodo 
imeli certificirani izdelki Naše najboljše, Okusi Rogle in S Pohorja (znamka, ki se oblikuje skladno s sprejeto 
Strategijo razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021–2027). 
 
V gostinskem delu bodo obiskovalci lahko poskusili pohorske jedi. Ob trgovini s športno opremo bosta 
urejena tudi izposoja in servis koles ter kolesarske in pohodniške opreme. 
 
Za učne in poslovne skupine bo na voljo sejna soba s projekcijsko opremo in možnostjo pogostitve. 
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5.8.9 Gastronomija in nastanitve 

 
Gastronomija 
Ob pregledu gastronomskega potenciala in gastronomske ponudbe se pokaže, da gastronomska ponudba 
ne izkorišča potenciala, ki ga ima v neposredni bližini. Med lokalnimi produkti je najpogosteje zastopano 
vino, med značilnimi jedmi pa gobova juha, pohorski pisker in pohorska omleta.  
 
Velik potencial za razvoj gastronomskih doživetij leži na vinogradniških predelih Pohorja, kjer je na 
izletniških kmetijah in posestvu Meranovo lokalna ponudba že prisotna, a širše slabo poznana. 
 
Območja, kjer je smiselno spodbujati razvoj gastronomske ponudbe, so razpršena po celotnem območju.  
 

 
Slika 75: Cone razvoja gastronomske ponudbe. Vir: GIS, lastna predelava. 

 
1. območje smučišča; 
2. območje neposredno pod Pohorjem; 
3. vinorodno območje Pohorja; 
4. območje ob Dravi. 

Vsaka od označenih con se lahko po nosilni gastronomiji razlikuje od ostalih. Medtem ko naj na Pohorju 
prevladujejo jedi, značilne za Pohorje, se ob vznožju ponuja širši nabor jedi, ki ponuja tako urbane kot 
ruralne jedi, značilne za širše območje. 
 
Ob Dravi je smiselna ponudba rečnih rib in splavarskih jedi (npr. splavarska malica: bela žitna kava in črn 
kruh). 
 
Na vinogradniškem območju pa je smiselna ponudba tradicionalnih kmečkih vsakdanjih in prazničnih jedi. 
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Na vseh območjih je treba spodbujati ponudnike gostinskih storitev, da v svojo ponudbo vključijo značilne 
jedi tega območja in zagotovijo čim večji delež lokalno pridelanih živil (med, mleko in mlečni izdelki, olje, 
moka, meso in mesni izdelki, vino, sokovi ipd.) in pridelkov. Ob Dravi pa je treba spodbuditi tudi ponudbo 
sladkovodnih rib, kot so ščuka, som, podust, šarenka in druge okusne ribe, ki jih je dovoljeno loviti v Dravi. 
Nujna sta vključevanje v kolektivno blagovno znamko Naše najboljše in vzpostavitev znamke S Pohorja, s 
čimer se bo zagotovila visoka kakovost gastronomske ponudbe. 
 
 
 

 
Slika 76: Primer lokalne gastronomije: vino, pohorski pisker in pohorska bunka. Vir: splet.13 

 
 
 
  

 
13 Po vrstnem redu od leve proti desni: Vina Archives - Meranovo; Pohorski pisker | Slovensko podeželje | 
Združenje turističnih kmetij Slovenije (turisticnekmetije.si); Štajerske jedi - Visit Maribor. 

file:///C:/Users/Igor%20Voršič/Downloads/Vina%20Archives%20-%20Meranovo
https://www.turisticnekmetije.si/gastronomija/recept/pohorski-pisker
https://www.turisticnekmetije.si/gastronomija/recept/pohorski-pisker
https://www.visitmaribor.si/si/kaj-poceti/vino-in-kulinarika/stajerske-jedi/
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Nastanitve 
Butične počitniške nastanitve, umeščene v naravno okolje, tako da omogočajo kar najtesnejši stik z 
naravo, so še vedno v trendu in ni pokazateljev, da se bo trend spremenil. Z epidemijo korone se je 
povpraševanje po tovrstnih namestitvah še povečalo, saj ponujajo več zasebnosti in manj tveganja za 
zdravje. 
 
Predlog: 

21. Hotel v gozdu 

 
Slika 77: Primeri hotelov z bivalnimi enotami v naravi. Od leve proti desni: Endemico hotel, Mehika; Woodnest, 
Norveška; Arctic TreeHouse Hotel, Finska. Vir: spletne strani posameznih hotelov.14 

 
Hotel z bivalnimi enotami v gozdu je bil predviden že v Viziji trajnostnega razvoja »zelene« ponudbe 
(narava in kulturna dediščina) turističnega (projektnega) območja Pohorje 2030.  
 
Idejno zasnovo take nastanitve na območju Bolfenka pa je že izdelala Ivana Vukovič v sklopu projektne 
naloge »Mala turistična arhitektura na Pohorju«. Bivalne enote je umestila v bližino trenutnega 
turističnega naselja Pohorje Village Wellbeing Resort. 
 
Z realizacijo tovrstne nastanitve bi Mariborsko Pohorje stopilo v korak s časom, osvežilo ponudbo 
nastanitev in pridobilo dodatne nastanitvene kapacitete z visoko dodano vrednostjo.  
 
Enote razpršenega hotela smo umestili v gozd pod Bellevujem. Predlagana parcela ima neposreden dostop 
do potrebne infrastrukture. Hkrati pa omogoča lahek dostop do smučarskih prog v zimskem času. 
 

 
14 https://endemico-hotel-ensenada.booked.net/; https://www.woodnest.no/gallery/; 
https://arctictreehousehotel.com/the-hotel/.  

https://endemico-hotel-ensenada.booked.net/
https://www.woodnest.no/gallery/
https://arctictreehousehotel.com/the-hotel/
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Slika 78: Predlog lokacije za postavitev enot razpršenega hotela. Vir: GIS. 

 
Razpršeni hotel sestavljajo individualni bivalni kubusi, razpršeni po gozdu, recepcija in trgovina s kavarno. 
Vodilno načelo pri postavitvi razpršenega hotela so lokalni materiali in naravni elementi. Posamezne enote 
so na lokacijo postavljene upoštevajoč teren in s čim manjšim poseganjem v okolje. Če je potrebna 
odstranitev katerega drevesa, se ta les uporabi pri bivalni enoti. 
 
Bivalne enote so umeščene na način, da nudijo uporabnikom čim več zasebnosti in hkrati omogočajo 
neposreden stik z gozdom. 
 

 Meje parcele 
 Meja občine 

 



Elaborat programske naloge celostne ureditve Mariborskega Pohorja                                                                                                                                                               

 

67 
 

 
Slika 79: Vizualizacija enot razpršenega hotela na Pohorju. Avtor: Ivana Vuković.15 

 
  

 
15 Vizualizacija je nastala v okviru projektne naloge »Mala turistična arhitektura na Pohorju« univerzitetnega 
študijskega programa Arhitektura 1. stopnja. 
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5.8.10 Aktivnosti za razvoj dejavnosti in infrastrukture 

 
Na projektnem območju so se izpostavile štiri cone, kjer je treba urediti osnovno infrastrukturo, kar bo 
omogočilo nadgradnjo turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti. Hkrati bodo te štiri cone postale 
varna, urejena in privlačna izhodišča za obisk Pohorja. 
 
Predlog: 

22. Urejanje cone Bellevue 

Vstopno območje v »Center Bolfenk« mora imeti sodoben videz, ki izraža zavezo k trajnostnemu, 
lokalnemu in naravi prijaznemu načinu življenja. Novi elementi in nadgradnje obstoječih elementov, ki se 
postavljajo v različnih fazah, so zasnovani in oblikovani tako, da so vizualno skladni z že obstoječimi 
elementi. 
 
Območje se uredi na način, da zadovoljuje potrebe obiskovalcev, upravljavcev in lastnikov zemljišč. 
 

Potrebe, ki jih izkazujejo uporabniki in deležniki na območju zgornje postaje Pohorske vzpenjače 

SPLOŠNA 
JAVNOST 

– parkirišče (prestavi se na območje obstoječe državne ceste) 
– sanitarije z garderobo (pohodniki se trenutno preoblačijo kar na prostem) 
– prostor za počitek (z urbano oprema, klopi, počivalniki) 
– gibalni park in igrala 
– večnamenski prostor za prireditve 

  

STORITVENE 
DEJAVNOSTI 

– informativna točka 
– trgovina s spominki in lokalnimi izdelki 
– trgovina z osnovnimi živili za apartmajske goste 
– bankomat 
– gostinske storitve (lokalna ponudba) 
– smučarska oprema 
– kolesa in e-kolesa s pripadajočo opremo 
– trgovina s športno opremo 

  

TEHNIČNA 
PODPORA 

– garaže in servisne delavnice za mehanizacijo  
– črpalka za gorivo s pripadajočim rezervoarjem, dostopna s ceste in terena 
– skladišče in delavnica za vzdrževanje žičniških naprav (strojno in elektro 
vzdrževanje) 
– skladišče za ostalo opremo smučišč 
– prostori za reševanje, nadzorniki in policija (soba z reševalno opremo, sanitetni 
material, akiji + večnamenski prostor) 
– garaža za motorne sani 
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Slika 80: Podrobnejša conacija območja ob zgornji postaji Pohorske vzpenjače. Vir: GIS, lastna predelava. 

 
Legenda: 
 
1. informativno-promocijski center: 

• informacije za obiskovalce;  
• promocija ponudbe Pohorja; 
• razstave o naravi, pohodništvu, žičnicah, smučanju in Zlati lisici; 
• prodajni kotiček s ponudbo lokalnih izdelkov; 
• gostinska ponudba z lokalnimi jedmi in živili; 
• prodaja, izposoja in servis smuči, koles in pohodniške opreme; 
• prostori za reševanje, nadzornike in policijo (soba z reševalno opremo, sanitetni material, akiji+ 

večnamenski prostor); 
 

2. vstopno območje v Center Bolfenk:   
• postajališče za električni avtobus; 
• točka za posedanje; 
• stojala za kolesa;  
• informativni pano; 
• večnamenski zunanji prireditveni prostor; 

 
3. območje pomožne infrastrukture: 

• garaža za teptalnike snega;  
• črpalka za gorivo; 
• energetsko vozlišče; 
• skladišče in delavnica za vzdrževanje žičniških naprav (strojno in elektro vzdrževanje); 
• skladišče za ostalo opremo smučišč; 

 
 
 

7 
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4. urejeno razgledišče na strehi Pohorske vzpenjače: 
• dostop do razgledišča; 
• nizka panoramska tabla; 
• varnostna ograja;  

5. območje za posedanje in otroška igrala: 
• gibalni park;  
• igrarije; 
• klopi za posedanje; 

6. vstopna točka v območje mirnega doživljanja narave: 
• alpinetum; 
• označitev vhodne točke GUP in poti s smerokazi; 

7. Center naravne in kulturne dediščine Pohorja: 
• razstave o kulturni dediščini in naravi Pohorja; 
• spominske sobe; 
• prireditveni prostor za butične dogodke; 
• gostinska ponudba; 

8. območje pomožne infrastrukture za potrebe informativno-promocijskega centra: 
• prizidek. 

 
Območje zgornje postaje Pohorske vzpenjače bo s tem postal celovito urejen prostor, ki bo privlačen tako 
za turiste in dnevne obiskovalce kot za domačine.  
 
Informativno-promocijski center bo pritegnil obiskovalce z razstavami, podprtimi s sodobno tehnologijo, 
trgovino s spominki in lokalnimi certificiranimi izdelki, možnostjo nakupa vstopnic za atrakcije in doživetja 
v destinaciji Pohorje.  
 
V centru bodo vzpostavljeni izposoja in celovit servis za outdoor aktivnosti ter tudi trgovina s športno 
opremo za smučarje, kolesarje in pohodnike. V gostinskem delu bodo na voljo pohorske jedi in pijače 
lokalnih ponudnikov. Kolesarji in pohodniki, ki se bodo do zgornje postaje povzpeli peš ali s kolesom, se 
bodo tu okrepčali in spočili na točkah za počitek. 
  
Družine z otroki bodo pritegnili igrala in igrarije, ki bodo na zabaven način otroke in odrasle ozaveščale o 
pomenu Pohorja, njegove naravne in kulturne dediščine. Klopi iz lesa in granita bodo staršem omogočile 
počitek ob opazovanju otrok pri igri. 
 
Večnamenski prostor na ploščadi ob informativno-promocijskem centru bo prizorišče številnih dogodkov 
skozi celo leto. 
 
Območje bo tako postalo pomembno vozlišče za številne aktivnosti na Pohorju, kar se bo odražalo tako v 
zadovoljstvu in višji potrošnji obiskovalcev kot v zadovoljstvu in višjih prihodkih ponudnikov v ožjem in 
širšem območju mariborskega Pohorja. 
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Urejanje cone Spodnja postaja 
 
Območje Spodnje postaje je večinoma namenjeno stanovanjski gradnji, zemljišča na nekdanjem golfskem 
igrišču pa so predvidena za oddih, rekreacijo in šport 
 
Predlog: 

23. Vzpostavitev postajališča za avtodome (PZA) v coni Spodnja postaja. 

Zaradi povečanega trenda počitnic z avtodomom in povpraševanja po postajališčih za avtodome (PZA) se 
vzpostavi počivališče za avtodome. 
 
Na območju parkirišča pod hotelom Habakuk je že predvidena vzpostavitev PZA (slika 73, območje PZA 1), 
ki bo omogočala oskrbo avtodoma.16  
 
Kljub temu predlagamo vzpostavitev zelenega PZA na območju, predvidenem za oddih, rekreacijo in šport, 
ki leži med hotelom Draš in nekdanjim golfskim igriščem. 
 

 
Slika 81: Predlog lokacije za vzpostavitev počivališč za avtodome. Vir: GIS, lastna predelava.  

 

  
Slika 82: Primer zelenega počivališča za avtodome Camping Mozirje in Camping Village Milano. Vir: Domov - 
CampingMozirje in Camping Citta di Milano | Alan Rogers. 

 
16 Vir: Od 20. avgusta nov režim na parkirišču pod Pohorjem – Javno podjetje Marprom. 

https://campingmozirje.com/sl/
https://campingmozirje.com/sl/
https://alanrogers.com/campsite/camping-citta-di-milano-lombardy
https://www.marprom.si/od-20-avgusta-nov-rezim-na-parkiriscu-pod-pohorjem/
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Pri vzpostavitvi PZA 2 je treba: 

• upoštevati značilnost terena in se mu prilagoditi; 

• ohraniti drevesni fond v največji možni meri; 

• ozeleniti območje in zasaditi drevesa iz nabora hitrorastočih avtohtonih vrst, ki rastejo na tem 
območju; 

• uporabiti naravni material pri utrjevanju terena in urbani opremi v kotičkih za igro, posedanje in 
počitek. 

Predlog: 

24. Urejeno območje ribnika ob parkirišču pri Spodnji postaji. 

 
Med parkiriščem in makadamsko potjo proti Pohorju, ki jo uporabljajo pohodniki, leži manjši ribnik, iz 
katerega teče voda v potok. Ob potoku je postavljen lesen mlin. Območje je delno urejeno, delno pa ga 
prerašča grmičevje.  
 
Ker obstaja možnost pietetnega območja (nepotrjeno prikrito vojno grobišče), je treba preveriti, ali 
obstajajo razlogi za ta status, in območje urediti v skladu s smernicami. 
  
Območje se počisti odvečne vegetacije, uredijo se poti, izvedene v naravnih materialih. Namestijo se 
urbana oprema (klopi, mize, počivalniki) in učni elementi z igrifikacijo, ki pokrivajo teme vode, lesa in 
kamna na Pohorju. 
 
Uredi se predel, namenjen osebam s posebnimi potrebami, kjer se namestijo prilagojena igrala in urbana 
oprema. 
 

 
Slika 83: Primer opreme iz kataloga urbane opreme za Pohorje. Vir: Katalog elementov urbane opreme na Pohorju. 
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Slika 84: Lokacija urejenega območja ribnika. Vir: GIS, lastna predelava. 
 

Območje ribnika leži v k. o. Zgornje Radvanje s parc. št. 1026, 1027, 1028 in 1029, ki so v lasti Mestne 
občine Maribor. 
 
 

Predlog: 

25. Območje vmesne postaje Pohorske vzpenjače. 

Ob zaključku proge Jonatan na parceli k. o. Pekre s parc. št. 676/1, ki je v lasti Mestne občine Maribor, je 
predvidena izgradnja vmesne postaje krožne kabinske žičnice, s čimer bi pridobili novo območje za razvoj 
športnih, rekreacijskih in zabavnih aktivnosti.  
 
Nova postaja bi olajšala dostop do aktivnosti v okolici Trikotne jase in hkrati omogočila vzpostavitev lahke 
družinske proge za potrebe Bike parka Pohorje. Predviden je tudi gibalni park v neposredni bližini srednje 
postaje. 
 

 
Slika 85: Lokacija vmesne postaje krožne kabinske žičnice. Vir: GIS, lastna predelava. 

Vmesna postaja 
Pohorske vzpenjače 

in gibalni park. 

Urejeno območje 
ribnika  
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Vmesna postaja bo postala eno od izhodišča za ostale aktivnosti na Pohorju, zato je treba ustrezno urediti 
območje. 
 
Predlog ureditve območja ob vmesni postaji: 

• informativna tabla; 
• prostor za počitek; 
• smerokazi; 
• urejen dostop do gozdne poti za pešce in kolesarje; 
• gibalni park. 

 
Slika 86: Primer urbane opreme za ureditev prostora ob srednji postaji. Vir: Katalog_v1_fin (pohorje-slovenija.si). 

 

 
Slika 87: Primer elementov za gibalni park. Vir: Urbana igrala - otroška zunanja igrala, skate parki, javna igrala 
(urbana-igrala.si). 

 
Prostor za počitek se opremi z opremo iz kataloga urbane opreme za Pohorje. Gibalni park se smiselno 
umesti v celoto in se ga vizualno poveže z ostalimi elementi (klopi, foto točka, razlagalne table, 
interpretacijski elementi), umeščenimi v cono med Bellevuejem in dolino. 
  

https://www.pohorje-slovenija.si/storage/uploads/b9a73a14-ba50-4f75-a401-e768c4823291/Katalog-elementov-urbane-opreme-na-Pohorju_www.pohorje-slovenija.si.pdf
http://www.urbana-igrala.si/izdelki/igrala-za-javno-uporabo/serija-akacija
http://www.urbana-igrala.si/izdelki/igrala-za-javno-uporabo/serija-akacija
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Predlog: 

26. Območje začetka SPP. 

 
Območje okoli izhodišča SPP leži na obrobju urbanega in ruralnega. Z mestnim potniškim prometom je 
dostop do bližine SPP možen z linijo 2 (Betnavska–Razvanje), ki ustavlja na Kardeljevi cesti (postaja 
Borštnikovo), približno 250 m od začetka SPP. V bližino pripeljejo še linija 6, ki ustavlja na postaji 
Borštnikova na Radvanjski cesti, približno 700 m od začetka SPP, ter liniji 4 in 18, ki ustavljata na postaji pri 
Osnovni šoli Ludvika Pliberška, približno 1 km od začetka SPP.  
 
V bližini začetka SPP ni urejenega parkirišča, ki bi pohodnikom in planincem omogočil varen izstop iz 
avtomobila ali kratkotrajno parkiranje.  
 

  
Slika 88: Območje dostopa do SPP. Vir: googlemaps. 

 

 
Slika 89: Tabla na začetku SPP. Vir: Jana Voršič. 
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Slika 90: Začetek SPP. Vir: GIS, lastna predelava. 

 
V okolici izhodišča SPP je predvidena izgradnja obvoznice, ki se na Streliško cesto priključi ravno na 
območju začetka SPP.   
 

 
Slika 91: Predlog ureditve mariborske zahodne obvoznice. Vir: INFORMACIJA O JAVNI RAZGRNITVI DRŽAVNEGA 
LOKACIJSKEGA NAČRTA (gov.si). 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/DPN/Javne-razgrnitve/zahodna_obvoznica_Maribor/zahodna_obvoznica_maribor_povzetek_za_javnost.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/DPN/Javne-razgrnitve/zahodna_obvoznica_Maribor/zahodna_obvoznica_maribor_povzetek_za_javnost.pdf
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Ob izgradnji obvoznice je tako treba urediti varen dostop do začetka SPP. Predlagamo, da se ob izgradnji 
predvidi še prostor za manjše urejeno parkirišče z nekaj urbane opreme. Prostor bo namenjen 
pohodnikom, ki bodo prišli z javnim prevozom, in pohodnikom, ki bodo prišli z lastnim prevozom oziroma 
jih bodo pripeljali sorodniki, prijatelji ipd. Na tem prostoru se bodo lahko varno poslovili in pripravili na 
pohod. Točka bo služila tudi lokalnemu prebivalstvu, ki odsek do Poštele in naprej do Bolfenka uporablja 
za rekreacijo.  
 

 
Slika 92: Primer opreme iz Kataloga elementov urbane opreme na Pohorju. Vir: Katalog_v1_fin (pohorje-
slovenija.si). 

 
S postavitvijo enega ali dveh elementov urbane opreme se bo začetek SPP tudi vizualno povezal z 
destinacijo Pohorje. Z ustrezno ureditvijo se bo poudaril tudi pomen (zgodovinski in stvarni), ki ga ima ta 
prva etapa SPP. 
 
Druga možnost je dogovor z lastnikom parkirišča ob trgovini TUŠ, ki ga že sedaj pohodniki in kolesarji 
uporabljajo kot izhodiščno lokacijo za aktivnosti po okolici. Obstoječe parkirišče se označi kot izhodišče za 
SPP, od parkirišča do začetka same SPP pa se uredi varna pot po Kurirski poti, ki se navezuje na SPP. 
 
Predlog označitve in ureditve je pripravila tudi Regionalna razvojna agencija Podravje – Maribor, ki 
predvideva označitev SPP z znakom št. 9201, ki ga dovoljuje Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi, in postavitev informativne table Pohorje v bližini križišča Streliška cesta–Pot na okope. 
 

 
Slika 93: Primer tabel za usmerjanje k začetku SPP. Vir: RRA Podravje – Maribor. 

 
 
 
  

https://www.pohorje-slovenija.si/storage/uploads/b9a73a14-ba50-4f75-a401-e768c4823291/Katalog-elementov-urbane-opreme-na-Pohorju_www.pohorje-slovenija.si.pdf
https://www.pohorje-slovenija.si/storage/uploads/b9a73a14-ba50-4f75-a401-e768c4823291/Katalog-elementov-urbane-opreme-na-Pohorju_www.pohorje-slovenija.si.pdf
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6 Opredelitev ukrepov in aktivnosti za nadgradnjo obstoječih in 
vzpostavitev novih vsebin po conah 

 
Ukrepi in aktivnosti, potrebni za nadgradnjo obstoječih in vzpostavitev novih vsebin in infrastrukture na 
območju Mariborskega Pohorja, so pripravljeni v skladu s Strategijo razvoja in trženja ponudbe Destinacije 
Pohorje 2021−2027 ter ostalimi strateškimi in razvojnimi dokumenti, ki posredno ali neposredno 
obravnavajo razvoj turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. Aktivnosti in ukrepi upoštevajo zahteve 
Mestne občine Maribor, Regionalne razvojne agencije Podravje – Maribor in Marproma, d. o. o., ki je 
upravitelj smučišč in žičniških naprav. Cilj ukrepov in aktivnosti je nadgradnja obstoječih vsebin in 
vzpostavitev novih vsebin na Mariborskem Pohorju, ki bodo sledile globalnim in lokalnim trendom v 
turizmu. Ti narekujejo naravi in družbi prijazne vsebine, ki obiskovalca bogatijo, povežejo z lokalnim 
okoljem in so hkrati podprti z digitalnimi storitvami. 
 
Pripravili smo 14 različnih ukrepov, ki jih je potrebno realizirati skozi aktivnosti, ki sledijo potrebam 
posamezne cone. 
 

• VZDRŽEVANJE OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE IN OPREME 

• NADGRADNJA OBSTOJELČE INFRASTRUKTURE IN OPREME 

• VZPOSTAVITEV NOVE INFRASTRUKTURE IN OPREME 

• UREDITEV KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE  

• PREKATEGORIZACIJA DRŽAVNE CESTE 

• VZDRŽEVANJE OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE 

• UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI 

• SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI  

• NADGRADNJA OBSTOJEČIH VSEBIN 

• VZPOSTAVITEV NOVIH VSEBIN 

• OBLIKOVANJE IN TRŽENJE DOŽIVETIJ 

• VKLJUČEVANJE PONUDNIKOV V KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE 

• KADROVSKE OKREPITVE 

• PRIVABLJANJE INVESTITORJEV 
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6.1 Cona Bolfenk–Videc 

UBV1 VZDRŽEVANJE OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE IN OPREME 

UBV1 A1 Vzdrževanje Rozkine gozdne učne poti. 

UBV1 A2 Vzdrževanje informacijskih in usmerjevalnih tabel. 

UBV1 A3 Odstranitev zastarelih, uničenih in neveljavnih usmerjevalnih tabel, oznak in opreme: 

− oznake za kolesarje; 

− konjenike; 

− pohodnike; 

− energijske točke. 

UBV2 NADGRADNJA OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE IN OPREME 

UBV2 A1 Sanacija in obnova Mariborskega razglednika z dodanimi panoramskimi tablami. 
Izvede se v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Muzejem narodne 
osvoboditve Maribor in pokrajinskim arhivom Maribor.  
 

UBV2 A2 
 
 
 
UBV2 A3 
 
UBV2 A4 
 
UBV2 A5 

Obnova in nadgradnja energijskih točk v okolici Cerkve sv. Bolfenka tako, da se 
komplementarno povezujejo z energijsko potjo Bolfenk pri Pohorje Village Wellbeing 
Resort  
 
Osvetlitev Repove proge za večerne aktivnosti. 
 
Obnova sedežnice Stolp in vlečnice Videc. 
 
Vzpostavitev kulturnih dogodkov v Cerkvi sv. Bolfenka skozi vse leto. 

BVU3 VZPOSTAVITEV NOVE INFRASTRUKTURE IN OPREME 

UBV3 A1 Ureditev točke za meditacijo v naravi. Ureditev dostopne potke do prostora za 
meditacijo v bližini Belega kamna. Ureditev prostora za meditacijo. Označitev točke. 
Usmeritev do točke za meditacijo. 
 

UBV3 A2 Označitev območja za izvajanje regenerativnih vsebin gozdne kopeli, dendroterapije, 
gozdne joge ipd. Označitev območja na kartah in tablah.  

UBV3 A3 Vzpostavitev tematske višinske poti Bolfenk, ki bo spodbujala vsa čutila, ozaveščala o 
vplivu gozda na zdravje in spodbujala ohranjanje gozda in varovanje narave. 
 

BVU3 A4 Postavitev interpretativnih elementov na poti od Cerkve sv. Bolfenka do Mariborskega 
razglednika. Izvede se v sodelovanju z Zavodom za gozdove in /ali Zavodom za varstvo 
narave. 
 

BVU3 A5 Ureditev točke za počitek pri Mariborskem razgledniku. 
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BVU3 A6  
 
 
 
BVU3 A7  
 
 
 
BVU3 A8  
 
 
BVU3 A9  
 
 
 
 
BVU3 A9  
 

Postavitev gostinskega lokala in vzpostavitev gostinskih storitev v neposredni bližini 
Mariborskega razglednika bosta okrepila privlačnost smučarskih prog na Videcu ter 
pritegnila pohodnike in obiskovalce. 
 
Izgradnja vodnega zbiralnika Videc: 
– bo omogočila zasneževanje Repove proge in vzpostavitev dodatnih aktivnosti; 
– bo omogočila vzpostavitev krožne tekaške proge.  
 
Vzpostavitev dnevnega sankališča na Repovi progi bo razpršilo zimske obiskovalce na 
širše območje in s tem zmanjšalo pritisk na območje Bellvueja. 
 
Vzpostavitev zimske tekaške proge na območju med Cerkvijo sv. Bolfenka in 
Mariborskim razglednikom bo približalo tek na smučeh lokalnemu prebivalstvu, saj bo 
dostopno s Pohorsko vzpenjačo. Hkrati pa bo dodatna popestritev zimskih aktivnosti na 
območju Mariborskega Pohorja. 
 
Vzpostavitev dodatne proge Bike parka Pohorje: 

− vzpostavitev proge Stolp, ki bo namenjena začetnikom in družinam (za progo 
so že pridobljena potrebna soglasja). 

BVU4 
 
BVU4 A1 
 
BVU4 A2 

NADGRADNJA OBSTOJEČIH VSEBIN 
 
Vzpostavitev kulturnih dogodkov v Cerkvi sv. Bolfenka skozi vse leto. 
 
Vzpostavitev rednega vodenja po Rozkini gozdni učni poti. 

BVU5 
 
BVU5 A1 
 
BVU5 A2 

VZPOSTAVITEV NOVIH VSEBIN 
 
Vzpostavitev vodenih aktivnosti za sprostitev in regeneracijo. 
 
Vzpostavitev centra Narave in kulturne dediščine v Cerkvi sv. Bolfenka. 

BVU6 
 
BVU6 A1 

UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI 
 
Ureditev lastniških razmerij na parcelah in objektih, kjer to ni dokončno urejeno. 

BVU7 
 
BVU7 A1 
 

SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI  
 
Pri nadgradnji obstoječih in načrtovanju novih vsebin je potrebno sodelovati z javnimi 
zavodi (Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine), ki naj podajo smernice za ustrezno oblikovanje novih vsebin, in ki morajo 
podati ustrezna soglasja, v kolikor predvidena nova vsebina posega v predmet z 
njihovega področja delovanja. 

BVU8 OBLIKOVANJE IN TRŽENJE DOŽIVETIJ V NARAVI 

BVU8 A1 Oblikovanje doživetij za dobro počutje: 

− doživetja za umirjene in poglobljene.17 

 
17 Umirjeni in poglobljeni so ena od treh turističnih person prihodnosti.  
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BVU8 A2 

 
Oblikovanje doživetij doživljanja narave za: 

− družine (npr. gozdni pobeg – po vzoru sobe pobega); 

− šolske skupine (v sodelovanju z Zavodom za gozdove, ki na Rozkini gozdni učni 
poti že izvaja vodenje za šolske skupine). 

 
BVU8 A3 

 
Oblikovanje tematskih vodenj: 

− vzpostavitev vodenj za večje skupine – touring; 

− vzpostavitev interpretativnih vodenj/sprehodov za skupine do 15 oseb. 
 
BVU8 A4 

 
Edukacija vodnikov (usposabljanje vodnikov). 

 
BVU8 A5 

 
Privabljanje turističnih agencij k prodaji doživetij in njihovo vključevanje v paketne 
ponudbe. 

BVU9 
 
BVU9 A1 

VKLJUČEVANJE PONUDNIKOV V KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Vključevanje v kolektivno blagovno znamko Naše najboljše in S Pohorja. Tako se bo 
zagotovila visoka kakovost celovite ponudbe, ki vključuje kratke dobavne verige, in 
lokalno pridelana živila. Kolektivna blagovna znamka pa zgotavlja tudi usklajeno 
promocijo, logistiko in prodajo ponudbe. 
 

UBD10 
 
UBD10 A1 

PRIVABLJANJE INVESTITORJEV 
 
Predstavitev načrta razvoja na sejmih in dogodkih B2B. 
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6.2 Cona Bellvue 

UB1 
 
UB1 A1 
 
 
 
 
UB1 A2 

VZDRŽEVANJE OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE 
 
Vzdrževalna dela: 

− na obstoječih objektih (stara postaja Pohorske vzpenjače, nova postaja 
Pohorske vzpenjače, terase, gostinski objekti, pomožni in tehnični objekti); 

− v okolici (travnate površine, poti). 

Odstranitev dotrajanih, uničenih in neustrezno nameščenih posameznih 
elementov (sedeži sedežnice, zabojnik za WC, prikolica za pripravo hitre hrane, 
kovinsko srce s ključavnicami ipd.). 

UB2 
 
UB2 A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UB2 A2 
 
UB2 A3 
 
 
 
UB2 A4 
 
 
 
 
 
UB2 A5 

NADGRADNJA OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE 
 
Obnova stare postaje Pohorske vzpenjače s prostori za: 

− razstavišče (razstave o naravi, pohodništvu, žičnicah, smučanju in Zlati lisici); 

− informativno točko o ponudbi Pohorja;  

− trgovino s spominki in lokalnimi izdelki (certificirani izdelki znamke Naše 
najboljše, Okusi rogle in S Pohorja); 

− gostinske storitve (s ponudbo značilnih lokalnih in pohorskih jedi); 

− izposojo, prodajo in servis kolesarske, smučarske in pohodniške opreme; 

− reševanje, nadzornike in policijo (soba z reševalno opremo, sanitetnim 
materialom in akiji18 ter večnamenski prostor s čajno kuhinjo in prostorom 
za počitek); 

− javne sanitarije z garderobo. 

Umik parkirišča iz neposredne bližine zgornje postaje Pohorske vzpenjače. 
 
Umik obstoječih objektov tehnične podpore z zgornjega platoja: 

− črpalka za gorivo s pripadajočim rezervoarjem (nova lokacija mora biti 
dostopna s ceste in terena). 

Dozidava garaž za teptalnike tako, da bo dovolj prostora za vso tehnično podporo, 
ki je razpršena na različnih lokacijah (garaže in servisne delavnice za mehanizacijo; 
črpalka za gorivo s pripadajočim rezervoarjem; skladišče in delavnica za vzdrževanje 
žičniških naprav – strojno in elektor vzdrževanje; skladišče za ostalo opremo smučišč; 
garaže za motorne sani). 
 
Ureditev večnamenskega prostora za prireditve na trenutnem parkirišču. 

UB3 
 
UB3 A1 

PREKATEGORIZACIJA DRŽAVNE CESTE 
 
Prekategorizacija državne ceste na odseku med Pohorje Village Wellbeing Resort in 
parkiriščem pri zgornji postaji Pohorske vzpenjače. 

 
18 Reševalne sani za ponesrečence na smučišču. 



Elaborat programske naloge celostne ureditve Mariborskega Pohorja                                                                                                                                                               

 

83 
 

UB4 
 
UB4 A1 
 
UB4 A2 
 
UB4 A3 
 
 
UB4 A4 
 
 
UB4 A5 

VZPOSTAVITEV NOVE INFRASTRUKTURE  
 
Postavitev avtobusne postaje in vzpostavitev multimodalne točke. 
 
Vzpostavitev razgledne ploščadi s panoramskimi informativnimi tablami. 
 
Vzpostavitev kolesarskega postajališča (stojala za kolesa s servisnim stebričkom, del 
multimodalne točke). 
 
Vzpostavitev parkirišča na odseku obstoječe državne ceste med Pohorje Village 
Wellbeing Resort in parkiriščem pri zgornji postaji Pohorske vzpenjače. 
 
Vzpostavitev večnamenskega prostora na ploščadi ob zgornji postaji Pohorske 
vzpenjače. 

UB5 
 
UB5 A1 
 
 
 
 
 
 
UB5 A2 
 

VZPOSTAVITEV NOVIH VSEBIN 
  
Vzpostavitev storitvenih dejavnosti v stari postaji Pohorske vzpenjače: 

− informativna točka; 

− trgovina s spominki in lokalnimi izdelki; 

− gostinske storitve s ponudbo značilnih lokalnih in pohorskih jedi; 

− izposoja, prodaja in servis koles, kolesarske, smučarske in pohodniške 
opreme. 

Vzpostavitev letnega koledarja prireditev: 

− priprava letnega programa prireditev za cono Bellvue, ki bo zagotavljal 
kontinuiteto dogajanja na Mariborskem Pohorju skozi vse leto. 

UB6 
 
UB6 A1 

UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI 
 
Ureditev lastniških razmerij na parcelah in objektih, kjer to ni dokončno urejeno. 

UB7 
 
UB7 A1 
 

SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI  
 
Pri nadgradnji obstoječih in načrtovanju novih vsebin je potrebno sodelovati z 
javnimi zavodi (Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine), ki naj podajo smernice za ustrezno oblikovanje novih vsebin, in ki morajo 
podati ustrezna soglasja, v kolikor predvidena nova vsebina posega v predmet z 
njihovega področja delovanja. 

UB8 
 
UB8 A1  
 
 
 
 
 
UB8 A2  

OBLIKOVANJE IN TRŽENJE DOŽIVETIJ  
 
Oblikovanje doživetij za: 

− aktivne družine; 

− zelene raziskovalce; 

− skupine – touring. 

  
Edukacija vodnikov (usposabljanje vodnikov). 
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UB8 A3  
 

 
Privabljanje turističnih agencij k prodaji doživetij in njihovo vključevanje v paketne 
ponudbe. 

UB9 
 
UB9 A1 

VKLJUČEVANJE PONUDNIKOV V KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Vključevanje v kolektivno blagovno znamko Naše najboljše in S Pohorja. Tako se bo 
zagotovila visoka kakovost celovite ponudbe, ki vključuje kratke dobavne verige, in 
lokalno pridelana živila. Kolektivna blagovna znamka pa zgotavlja tudi usklajeno 
promocijo, logistiko in prodajo ponudbe. 
 

UB10 
 
UB10 A1 

PRIVABLJANJE INVESTITORJEV 
 
Predstavitev načrta razvoja na sejmih in dogodkih B2B. 
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6.3 Cona Bellevue–dolina 

UBD 1 VZDRŽEVANJE OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE SMUČIŠČA MARIBORSKO POHORJE 
IN BIKE PARKA POHORJE 

 
UBD1 A1 

 
Vzdrževalna dela na obstoječi infrastrukturi:  

− vzdrževanje poti na Trikotno jaso za potrebe smučišča, bike parka, 
gostinskega lokala in rekreativcev, ki uporabljajo to pot; 

− vzdrževalna dela v bike parku. 
 
UBD1 A2 

 
Vzdrževanje žičniških naprav v skladu z Zakonom o žičniških napravah za prevoz 
oseb.  

UBD2 NADGRADNJA OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE SMUČIŠČA MARIBORSKO POHORJE 
IN BIKE PARKA POHORJE 

 
UBD2 A1 

 
Izgradnja vmesne postaje Pohorske vzpenjače za lažji dostop vzdrževalcev do 
odročnejših delov smučišča in kolesarskih prog. 

 
UBD2 A2 

 
Zamenjava zastarelih naprav: 

− sedežnica Sleme; 

− sedežnica Radvanje – 2023 poteče obratovalno dovoljenje. 
  
UBD2 A4 
 

Odstranitev starih naprav (vlečnice Bolfenk, vlečnice Mojca, odstranitev TV-stolpa 
na stari Fiski).  

 
UBD2 A5 

 
Nadgradnja smučarske proge:  

− razširitev proge pri Trikotni jasi. 
 
UBD2 A6 

 
Postopna zamenjava opreme za zasneževanje (črpališča, zajetja, cevovodi). 

 
UBD2 A7 

 
Nadgradnja zasneževanja (nabava dodatnih topov). 

UBD3 VZPOSTAVITEV NOVE INFRASTRUKTURE SMUČIŠČA MARIBORSKO POHORJE IN 
BIKE PARKA POHORJE 

 
UBD3 A1 

 
Vzpostavitev novih kolesarskih prog v bike parku: 

- proga od srednje postaje Pohorske vzpenjače do spodnje postaje Pohorske 
vzpenjače (proga se vzpostavi po izgradnji srednje postaje Pohorske 
vzpenjače). 

 
UBD3 A2 

 
Vzpostavitev gibalnih parkov: 

− gibalni park pod Bellevuejem (gibalni park je v fazi izgradnje); 

− gibalni park ob vmesni postaji Pohorske vzpenjače (gibalni park se postavi 
ob izgradnji srednje postaje Pohorske vzpenjače). 

  
UBD3 A4 Vzpostavitev jeklenice, ki bo povezovala območje zgornje postaje Pohorske 

vzpenjače s Kočo Luka. 
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UBD3 A5 

 
Vzpostavitev flyline, ki bo povezoval Kočo Luka s Trikotno jaso. S tem se vzpostavi 
zaporedje aktivnosti, ki pripeljejo obiskovalce od zgornje postaje Pohorske vzpenjače 
do vznožja.  
 

UBD3 A6 Vzpostavitev urejenih/označenih in varnih pešpoti od vznožja do vrha, kjer bodo 
križanja s kolesarskimi progami ustrezno zavarovana. 

UBD4 
 
UBD4 A1 
 
 
 
UBD4 A2 

VZPOSTAVITEV LETNEGA KOLEDARJA PRIREDITEV 
 
Vzpostavitev letnega koledarja prireditev: 
priprava letnega programa prireditev, ki bo zagotavljal kontinuiteto dogajanja na 
Mariborskem Pohorju skozi vse leto. 
 
Vzpostavitev spletnega mesta za rezervacijo prireditvenega prostora na Snežnem 
stadionu bo omogočila pregled nad vrstami in gostoto prireditev in dogodkov. Tako 
bo hkrati že generiran zbir prireditev in dogodkov za vzpostavitev letnega koledarja 
prireditev. 

UBD5 
 
UBD5 A1 
 

SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI  
 
Pri nadgradnji obstoječih in načrtovanju novih vsebin je potrebno sodelovati z 
javnimi zavodi (Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine), ki naj podajo smernice za ustrezno oblikovanje novih vsebin, in ki morajo 
podati ustrezna soglasja, v kolikor predvidena nova vsebina posega v predmet z 
njihovega področja delovanja. 

UBD6 OBLIKOVANJE IN TRŽENJE DOŽIVETIJ 

UBD6 A1 Oblikovanje letnih doživetij Pohorja:  

− doživetje za kolesarje (5* kolesarsko doživetje po Pohorju); 

− doživetje za pohodnike (vodeni tematski pohodi); 

− doživetje za družine (vključuje vsaj eno aktivnost na doživljajski 
infrastrukturi). 

 
UBD6 A2 

 
Oblikovanje zimskih doživetij Pohorja za: 

− družine;  

− smučarje; 

− nesmučarje. 

UBD7 
 
UBD7 A1 

VKLJUČEVANJE PONUDNIKOV V KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Vključevanje v kolektivno blagovno znamko Naše najboljše in S Pohorja. Tako se bo 
zagotovila visoka kakovost celovite ponudbe, ki vključuje kratke dobavne verige, in 
lokalno pridelana živila. Kolektivna blagovna znamka pa zgotavlja tudi usklajeno 
promocijo, logistiko in prodajo ponudbe. 

UBD8 PRIVABLJANJE INVESTITORJEV 

UBD8 A1 Predstavitev načrta razvoja na sejmih in dogodkih B2B. 
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UBD9 KADROVSKA OKREPITEV SMUČIŠČA MARIBORSKO POHORJE IN BIKE PARKA 
POHORJE 

 
UBD9 A1 

 
Redne zaposlitve: 

− specializiran kader za tehnično pomoč in vzdrževanje. 
 
UBD9A2 

 
Študentske zaposlitve: 

− pomoč v najbolj obremenjenih terminih. 

UBD10 UREDITEV KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE SMUČIŠČA 
MARIBORSKO POHORJE IN BIKE PARKA POHORJE 

 
UBD10 A1 

 
Vzpostavitev sistema za oskrbo s požarno in sanitarno vodo bo razbremenilo pritisk 
na zaloge pitne vode. Ob povečanem številu obiskovalcev bo tako zagotovljena 
zadostna količina vode za vse namene. 

 
UBD10 A2 

 
Namestitev ločenih števcev za elektriko in vodo za posamezne porabnike (Koča 
Koča, Koča Luka, Brunarica Snežinka, Lisičkin brlog, Koča Planinka, Koča Partizanka). 

UBD11 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI 

UBD11 A1 Ureditev lastniških razmerij za nepremičnine, ki so že v rabi, bo omogočila lažje 
vzdrževanje in nadaljnje investicije. 
 

UBD11 A2 Ureditev soglasij lastnikov in solastnikov parcel za izvajanje dejavnosti po njihovih 
zemljiščih. 

 
UBD11 A3 

 
Oddajanje nepremičnin v dolgotrajni najem. 
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6.4 Cona Spodnja postaja 

USP1 
 
USP1 A1 

VZDRŽEVANJE OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE 
 
Vzdrževalna dela: 

− na obstoječih objektih (spodnja postaja Pohorske vzpenjače, kolesarski 
poligon, igrala); 

− urejanje okolice (travnate površine, poti, parkirišče). 

USP2 
 
USP2 A1 
 
 
USP2 A3 

NADGRADNJA OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE 
 
Nadgradnja parkirišča pod hoteloma Arena in Habakuk s PZA in servisom za 
avtodome. 
 
Ureditev okolice ribnika: 

− preveri se, ali je območje vojno grobišče. Če je vojno grobišče, se uredi 
območje v skladu z Zakonom o vojnih grobiščih – postavi se spominsko 
obeležje, prostor se zaščiti z ograjo. 

Če na lokaciji ni vojno grobišče, se območje uredi po naslednjih smernicah: 

− območje se očisti odvečne vegetacije;  

− uredijo se poti, izvedene v naravnih materialih;  

− namesti se urbana oprema;  

− postavijo se učni elementi z igrifikacijo, ki pokrivajo teme vode, lesa in kamna 
na Pohorju; 

− uredi se predel, dostopen osebam s posebnimi potrebami, kjer se namestijo 
prilagojena igrala in prilagojena urbana oprema. 

USP3 
 
USP3 A1 
 
 
 
USP3 A4 
 

VZPOSTAVITEV NOVE INFRASTRUKTURE  
 
Vzpostavitev zelenega postajališča za avtodome na območju nekdanjega golfskega 
igrišča, minimalnimi posegi v strukturo gozda. Odstranjena drevesa se uporabi v 
opremi PZA.  
 
Vzpostavitev igralnice na prostem. 

USP4 
 
USP4 A1 

UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI 
 
Ureditev lastniških razmerij na parcelah in objektih, kjer to ni dokončno urejeno. 

USP5 
 
USP5 A1 
 

SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI  
 
Pri nadgradnji obstoječih in načrtovanju novih vsebin je potrebno sodelovati z 
javnimi zavodi (Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine), ki naj podajo smernice za ustrezno oblikovanje novih vsebin, in ki morajo 
podati ustrezna soglasja, v kolikor predvidena nova vsebina posega v predmet z 
njihovega področja delovanja. 
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USP6 
 
USP6 A1 

VKLJUČEVANJE PONUDNIKOV V KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Vključevanje v kolektivno blagovno znamko Naše najboljše in S Pohorja. Tako se bo 
zagotovila visoka kakovost celovite ponudbe, ki vključuje kratke dobavne verige, in 
lokalno pridelana živila. Kolektivna blagovna znamka pa zgotavlja tudi usklajeno 
promocijo, logistiko in prodajo ponudbe. 

USP7 
 
USP7 A1 

PRIVABLJANJE INVESTITORJEV 
 
Predstavitev načrta razvoja na sejmih in dogodkih B2B. 
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6.5 Cona Limbuš–Pekre 

ULP1 VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE 

ULP1 A1 Vzdrževanje cest. 

ULP1 A2 Vzdrževanje obstoječe pešpoti Pot na Meranovo. 

ULP2 NADGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE 

ULP2 A1 Nadgradnja cest: 

− obnova in razširitev cest s potjo za pešce in kolesarje (cesta Limbuš–
Meranovo; Cotičeva ulica–Hrastje); 

− cesta pri prvi Vinarski šoli v Hrastju se prestavi za gospodarsko poslopje. 

ULP3 VZPOSTAVITEV NOVE KOLESARSKE POVEZAVE 

ULP3 A1 Vzpostavi se krožna kolesarska povezava, ki povezuje cono Limbuš–Pekre s cono 
Spodnja postaja. 

ULP4 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI 

ULP4 A1 
 
 
 
ULP4 A2 

Ureditev soglasij lastnikov zemljišč za dostop do objektov kulturne dediščine: 

− prva vinarska šola v Hrastju; 

− Grajski grič v Limbušu. 
 
Ureditev lastniških razmerij na parcelah in objektih, kjer to ni dokončno urejeno. 

ULP5 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE 

ULP5 A1 
 

Sanacija prve vinarske šole. Potrebna sta temeljit pregled objekta in načrt prenove v 
skladu s kulturnovarstvenimi pogoji. 

ULP6 NADGRADNJA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE 

ULP6 A1 Namestitev označevalne opreme in vzpostavitev prostora/točk za interpretacijo 
dediščine: 

− prva vinarska šola v Hrastju; 

− Grajski hrib; 

− Meranovo; 

− Markovo; 

− Kordek; 

− Obrambni dom v Pekrah. 

ULP7 NADGRADNJA VSEBIN V OBJEKTIH KULTURNE DEDIŠČINE 

ULP7 A1 Nadgradnja razstave na Meranovem – prevod razstave v angleški in nemški jezik. 

ULP8 VZPOSTAVITEV NOVIH VSEBIN 

ULP8 A1 Vzpostavitev razstavnih prostorov: 

− v prvi vinarski šoli v Hrastju se uredi prostor za predstavitev razvoja 
vinogradništva. 

ULP9 
 

SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI  
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ULP9 A1 
 

Pri nadgradnji obstoječih in načrtovanju novih vsebin je potrebno sodelovati z javnimi 
zavodi (Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine), ki naj podajo smernice za ustrezno oblikovanje novih vsebin, in ki morajo 
podati ustrezna soglasja, v kolikor predvidena nova vsebina posega v predmet z 
njihovega področja delovanja. 

ULP10 
 
ULP10 A1 
 
 
 
 
ULP10 A2 
 
 
 
 
ULP10 A3 
 
ULP10 A4 

OBLIKOVANJE IN TRŽENJE DOŽIVETIJ KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Oblikovanje doživetij za različne ciljne skupine: 

− doživetje za družine; 

− doživetje za šolske skupine; 

− butična doživetja za manjše skupine. 

Oblikovanje tematskih vodenj: 

− vzpostavitev vodenj za večje skupine; 

− vzpostavitev interpretativnih kolesarskih in pohodniških vodenj za skupine do 
15 oseb. 

 
Edukacija vodnikov (usposabljanje vodnikov). 
 
Privabljanje turističnih agencij k prodaji doživetij in njihovo vključevanje v paketne 
ponudbe. 

ULP11 
 
ULP11 A1 

VKLJUČEVANJE PONUDNIKOV V KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Vključevanje v kolektivno blagovno znamko Naše najboljše in S Pohorja. Tako se bo 
zagotovila visoka kakovost celovite ponudbe, ki vključuje kratke dobavne verige, in 
lokalno pridelana živila. Kolektivna blagovna znamka pa zgotavlja tudi usklajeno 
promocijo, logistiko in prodajo ponudbe. 

UBD10 
 
UBD10 A1 

PRIVABLJANJE INVESTITORJEV 
 
Predstavitev načrta razvoja stare viničarske šole na sejmih in dogodkih B2B. 
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6.6 Cona Radvanje–Razvanje 

URR1 
 
URR1 A1 

VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 
Vzdrževanje obstoječih pešpoti, ki vodijo do in mimo objektov kulturne dediščine: 

− SPP in njena razširitev mimo Poštele proti Bolfenku; 

− ponovna vzpostavitev delno ohranjene Kurirčkove poti. 

URR2 
 
URR2 A1 

NADGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE 
 
Nadgradnja cest: 

− nadgradnja križišča Streliška cesta–Pot na okope z obveščevalno in 
informativno tablo; 

− nadgradnja začetka SPP s parkiriščem za kratkotrajno parkiranje. 

URR3 
 
URR3 A1 
 
 
URR3 A2 

VZPOSTAVITEV NOVE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 
Vzpostavitev Zgodovinske ali Rossmanitove sprehajalne poti, ki se navezuje na 
nekdanjo Kurirčkovo pot in nadaljuje do SPP. 
 
Vzpostavitev Arheološkega parka Poštela, s čimer se bosta omejila degradacija in 
uničevanje arheološkega najdišča, ki ga povzročajo predvsem vožnje z motorji. 
 
Za vzpostavitev arheološkega parka v ožjem prostoru naselbine je treba urediti: 

− jasno začrtano sprehajalno pot; 

− markacije; 

− informativne table;  

− sedala;  

− varovalne ograje; 

− urejeno parkirišče v bližini vstopnega dela v park. 

URR4 
 
URR4 A1 

UPRAVLJANJE PROSTORA 
 
Ureditev soglasij lastnikov in solastnikov zemljišč in objektov za: 

− vzpostavitev Rossmanitove pot; 

−  ponovna vzpostavitev Kurirčkove poti; 

− vzpostavitev Arheološkega parka Poštela. 

URR5 
 
URR5 A1 
 

SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI  
Pri nadgradnji obstoječih in načrtovanju novih vsebin je potrebno sodelovati z javnimi 
zavodi (Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine), ki naj podajo smernice za ustrezno oblikovanje novih vsebin, in ki morajo 
podati ustrezna soglasja, v kolikor predvidena nova vsebina posega v predmet z 
njihovega področja delovanja. 

URR6 
 
URR6 A1 
 

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Sanacija objektov kulturne dediščine. Potrebna sta temeljit pregled objekta in načrt 
prenove v skladu s kulturno varstvenimi pogoji: 
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URR6 A2 

− Rossmanitova grobna kapela – objekt je treba ustrezno zavarovati, saj odprta 
grobna jama predstavlja nevarnost za obiskovalce; 

− objekti vodnega zajetja ob Rossmanitovi poti – objekte je treba ustrezno 
zavarovati. Trenutno niso varni za obiskovalce. 
 

Zavarovanje arheološkega najdišča Poštela pred neustrezno rabo – škodo povzročajo 
vožnje z motornimi kolesi. 

URR7 
 
URR7 A1 

NADGRADNJA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Namestitev označevalne opreme in vzpostavitev prostora/točk za interpretacijo 
dediščine: 

− arheološko najdišče Poštela;  

− Rossmanitova kapela;  

− vodna zajetja ob Rossmanitovi poti. 

URR8 
 
URR8 A1 
 

VZPOSTAVITEV NOVIH VSEBIN 
 
Vzpostavitev arheološkega parka na Pošteli, ki bo zajemalo naselbinski in grobni del. 
Arheološki park je zasnovan vsebinsko komplementarno k arheološkemu parku v 
Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru. 

URR9 
 
URR9 A1 
 
 
 
 
URR9 A2 
 
 
 
 
URR9 A3 
 
URR9 A4 

OBLIKOVANJE IN TRŽENJE DOŽIVETIJ KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Oblikovanje doživetij za različne ciljne skupine: 

− družine; 

− šolske skupine; 

− butična doživetja za manjše skupine. 

Oblikovanje tematskih vodenj: 

− vzpostavitev vodenj za večje skupine; 

− vzpostavitev interpretativnih kolesarskih in pohodniških vodenj za skupine do 
15 oseb. 

 
Edukacija vodnikov (usposabljanje vodnikov). 
 
Privabljanje turističnih agencij k prodaji doživetij in njihovo vključevanje v paketne 
ponudbe. 

URR9 
 
URR9 A1 

VKLJUČEVANJE PONUDNIKOV V KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Vključevanje v kolektivno blagovno znamko Naše najboljše in S Pohorja. Tako se bo 
zagotovila visoka kakovost celovite ponudbe, ki vključuje kratke dobavne verige, in 
lokalno pridelana živila. Kolektivna blagovna znamka pa zgotavlja tudi usklajeno 
promocijo, logistiko in prodajo ponudbe. 
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7 Povzetek 
 
Turizem, ki se je začel razvijati na Pohorju že konec 19. stoletja, je postavil temelje sodobnemu turizmu. 
Planinski domovi, planinske koče in razgledni stolpi so privabljali številne obiskovalce. Ta prvi razmah 
turizma, ki je temeljil na planinstvu, pohodništvu in zdravju, je prekinila druga svetovna vojna, v kateri so 
bili številni nastanitveni objekti uničeni. 
 
Drugi val turizma se je začel po drugi svetovni vojni, ko so številna podjetja gradila lastne počitniške objekte 
na Pohorju in tako omogočala svojim delavcem oddih v naravi. Tudi ta drugi razvoj je temeljil na letnem 
turizmu. Z izgradnjo prve sedežnice in kasneje z ureditvijo smučarske proge pa je na pomenu začel dobivati 
tudi zimski turizem, ki se je razmahnil po izgradnji Pohorske vzpenjače in s hotelom Bellevue. Zimski 
turizem je bil v ospredju kar nekaj desetletij, danes pa se sooča s številnimi težavami, ki narekujejo več 
različnih ukrepov, med katerimi eni rešujejo zimski turizem, drugi pa spodbujajo in razvijajo celoletni 
turizem. 
 
Območje Mariborskega Pohorja smo tako razdelili na šest con, v katere je treba usmeriti prizadevanja za 
nadgradnjo obstoječih in vzpostavitev novih vsebin, ki bodo pritegnile obiskovalce.  
 
V cono Bolfenk–Videc smo umestili vsebine, ki nadgrajujejo že obstoječe vsebine. Tako smo sem umestili 
območje za regeneracijo in meditacijo, ki zajema energijske točke, Beli kamen in posamezna drevesa. 
Zaradi izjemne dediščine Cerkve sv. Bolfenka, ki je kulturni spomenik državnega pomena, smo pripravili 
predlog oživitve, ki zajema ponovno vzpostavitev Centra naravne in kulturne dediščine Pohorja, ki je bil v 
cerkvi vzpostavljen med letoma 2004 in 2009. 
  
Predlog oživitve smo pripravili tudi za Mariborski razglednik, ki je trenutno zaprt, a kljub temu ostaja ciljna 
točka za številne obiskovalce. 
  
Med Mariborski razglednik in Videc pa smo umestili višinsko pot, ki je bila predvidena na Mariborskem 
Pohorju že leta 2011 v Viziji trajnostnega razvoja »zelene« ponudbe (narava in kulturna dediščina) 
turističnega (projektnega) območja Pohorje 2030. 
 
V tej coni ostaja že predvidena dodatna proga Bike parka Pohorje, ki jo načrtuje Marprom. 
 
Za večjo raznolikost aktivnosti v zimskem času smo v to območje umestili dnevno sankališče in progo za 
tek na smučeh.  
 
Cona Bellevue obsega območje zgornje postaje Pohorske vzpenjače, kjer je treba zadostiti potrebam 
različnih uporabnikov tega prostora. To cono smo razdelili na posamezne elemente, kjer je veliko 
pozornosti namenjene stari postaji Pohorske vzpenjače, kamor smo umestili informativno-promocijski 
center s turistično-informacijskim centrom, razstavnimi prostori, trgovino z lokalnimi izdelki, gostinsko 
ponudbo, prostor za seminarje in izobraževanje ter prodajo, izposojo in servis športne in rekreacijske 
opreme. Urejeni bodo vstopno območje v Center Bolfenk, območje pomožne infrastrukture, urejeno 
razgledišče na strehi Pohorske vzpenjače, območje za posedanje in otroška igrala, vstopna točka v območje 
regeneracije in meditacije ter območje pomožne infrastrukture za potrebe informativno-promocijskega 
centra. 
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Jedro razvoja ostaja smučišče v coni Bellvue–dolina. Območje, degradirano zaradi smučišča, omogoča 
vzpostavitev vsebin, ki jih v naravnem okolju ni možno vzpostaviti. Tako smo v coni Bellvue–dolina umestili 
dodatne kolesarske proge za razširitev Bike parka Pohorje. Prav tako pa smo v to cono umestili zip line in 
družinam prijazen flyline, ki bosta omogočala spust v dolino prek zabavne izkušnje poleta. 
 
Zaradi številnih neurejenih rekreacijskih tras, ki jih vsakodnevno uporabljajo prebivalci, smo pripravili 
predlog trase, ki naj se vzpostavi z vsemi soglasji in dovoljenji, označi in zavaruje na kritičnih odsekih, da 
se prepreči možnost nesreč. 
 
Ob robu te cone smo v gozd ob Pohorskih terasah umestili enote razpršenega hotela, ki se zlivajo z okolico. 
Tako bi pridobili atraktivno turistično nastanitev z visoko dodano vrednostjo, ki bi popestrila ponudbo 
nastanitvenih možnosti na Pohorju. Hkrati bi Mariborsko Pohorje stopilo v korak s časom in sledilo 
svetovnim trendom na tem področju. 
 
V coni Spodnja Postaja je treba urediti močno zaraščen ribnik. Pred kakršnimi koli posegi je treba preveriti, 
ali je ribnik prikrito vojno grobišče. Če sondiranja pokažejo, da je na lokaciji vojno grobišče, se nadaljuje z 
urejanjem okolice v skladu z Zakonom o vojnih grobiščih. Če ribnik ni prikrito grobišče, se v okolici uredi 
prostor za počitek. Območje se počisti odvečne vegetacije, uredijo se poti, izvedene v naravnih materialih. 
Namestijo se urbana oprema (klopi, mize, počivalniki), učni elementi z igrifikacijo, ki pokrivajo teme vode, 
lesa in kamna na Pohorju. Uredi se predel, namenjen osebam s posebnimi potrebami, kjer se namestijo 
prilagojena igrala in urbana oprema. 
 
Na območju Spodnje postaje je že predviden PZA z oskrbo na parkirišču pod hotelom Habakuk, ki ga 
načrtuje Marprom. Ker pa so potovanja z avtodomi in prikolicami v porastu, smo dodaten PZA – zeleni PZA 
– brez oskrbe umestili na parcelo v gozdu, tik ob Macunovi ulici. Tako so potrebni le minimalni posegi v 
gozd, parcela pa je s pešpotjo neposredno povezana s parkiriščem pod spodnjo postajo Pohorske 
vzpenjače. 
 
Obsežno ruralno območje cone Limbuš–Pekre kljub neposredni bližini Pohorja in vinogradniškega predela 
ne izkorišča potenciala, ki ga predstavljajo vinogradništvo, dediščina in kulturna krajina. To območje smo 
povezali s turistično bolj razvitim območjem s krožno kolesarsko povezavo, katere izhodišče je pri spodnji 
postaji Pohorske vzpenjače in povezuje Učni center teritorialne obrambe v Pekrah, Meranovo, Grajski hrib 
v Limbušu, Somian – vinogradniško posest v Limbušu in prvo vinarsko šolo.  
 
Kulturna dediščina, povezana s pomembnimi zgodovinskimi osebnostmi, ima v povezavi z gastronomijo 
velik potencial za pripravo doživetij, temelječih na dediščini.  
 
Cono Radvanje–Razvanje zaznamujejo izjemna arheološka najdišča, med katerimi izstopa Poštela, ki pa jo 
ogrožajo vožnje z motorji, ki uničujejo ta izjemni spomenik. V tej coni se nahajajo še Rossmanitova grobna 
kapela, nekdanje vodno zajetje kadetnice, opuščeno vojaško vadbišče, ribnik, opuščena Kurirčkova pot, 
grad Betnava in prva planinska pot – SPP, ki se začne na Poti na okope. V tej coni smo predvideli ureditev 
arheološkega parka na Pošteli, s čimer bi vsaj zmanjšali, če že ne preprečili vožnje z motorji po najdišču. 
Hkrati bi Poštela postala privlačna točka ob razširjeni SPP.  
 
Prav tako pa smo predvideli tudi ustrezno ureditev začetka SPP, ki je izjemnega pomena za razvoj 
planinskih poti pri nas in drugod v svetu. Ureditev začetka SPP se izvede hkrati z izgradnjo južne obvoznice, 
ki bo potekala prek tega dela. 
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Za tesnejše povezovanje te cone s preostalimi conami, predvsem pa z območjem Spodnje postaje, smo 
predvideli ureditev Rossmanitove poti, ki bi se začela pri hotelu Arena in nadaljevala proti ribniku Radvanje, 
se navezala na Kurirsko pot na eni strani, po drugi pa šla skozi gozd, mimo Rossmanitove kapele, po 
opuščenem vojaškem vadbišču proti vodnemu zajetju. S tem bi prebivalci in gostje v hotelih dobili 
nezahtevno tematsko sprehajalno pot, primerno za posameznike in družine. 
 
Na poti k uresničitvi pripravljenih vsebin bo treba izvesti 14 ukrepov, ki smo jih pripravili glede na potrebe 
posamezne cone. Pri tem smo upoštevali tako potrebe in predloge deležnikov kot tudi predloge različnih 
strok in zakonodajo z različnih področij. Ukrepi predvidevajo vzdrževanje obstoječe infrastrukture in 
opreme, nadgradnjo obstoječe infrastrukture in opreme, vzpostavitev nove infrastrukture in opreme, 
ureditev komunalne in energetske infrastrukture, prekategorizacijo državne ceste,, vzdrževanje objektov 
kulturne dediščine, upravljanje z nepremičninami, sodelovanje z javnimi zavodi, nadgradnjo obstoječih 
vsebin, vzpostavitev novih vsebin, oblikovanje in trženje doživetij, vključevanje ponudnikov v kolektivne 
blagovne znamke, kadrovske okrepitve in privabljanje investitorjev. 
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1 Uvod 

Dokument Pregled stanja in analiza turistične in s turizmom povezane infrastrukture in ponudbe služi 
kot izhodišče za pripravo conacij in aktivnosti, ki se bodo umeščale v obravnavano območje. 
Ta dokument je rezultat raziskovanja na terenu, namiznega raziskovanja in kvantitativnega 
raziskovanja z uporabo spletne ankete in izvedbo delavnic z različnimi ciljnimi skupinami.  
Kvalitativno raziskovanje je zajemalo sestanke s posameznimi deležniki, ki upravljajo infrastrukturo in 
ponujajo aktivnosti na Pohorju.  
Pri pripravi pregleda stanja in analize smo obravnavali promet in mobilnost, turistično infrastrukturo, 
naravo, kulturno dediščino, športno in rekreacijsko ponudbo ter gastronomijo in gastronomsko 
ponudbo obravnavanega območja.  
 
 

2 Promet in mobilnost 

 
Cestne povezave na Pohorje 
Na Mariborsko Pohorje vodijo naslednje cestne povezave: 
 

• Asfaltirana cesta Zgornje Hoče–Bellevue (državna cesta, turistična cesta) 
Prvi avtomobil je po vaški poti prispel na Pohorje leta 1927, in to vse do Ruške koče. Na tej trasi so 
kasneje, do leta 1940, zgradili prvo sodobno avtomobilsko cesto, ki je povezovala Hoče z Mariborsko 
in Ruško kočo. Ob izgradnji Pohorske vzpenjače pa se je cesta podaljšala in priključila novi cesti iz Pivole.  
Koncesijo za upravljanje tega odseka državne ceste ima podjetje CP Ptuj, d. d. 
 

• Makadamska cesta Pekre–Videc–Bellevue (javna pot s prehodom v gozdno cesto) 
Cesta je v slabem stanju in je bila zgrajena predvsem za potrebe izgradnje in vzdrževanja stebrov 
Pohorske vzpenjače. Je edina cesta na vrh Pohorja, ki poteka znotraj občine Maribor.  
 
Trasa vodi od Doma obrambe v Pekrah, mimo Kordeka in Markovega proti razcepu Videc (od 
Markovega proti Videcu se začne gozdna cesta). Na lokaciji spodnje postaje Videc se cesti priključi cesta 
iz smeri Pečk. Cesta je priljubljena predvsem med kolesarji, tod vodi tudi slovenska gorsko-kolesarska 
transverzala. Ena izmed markantnejših in splošno znanih točk ob poti je Šanijeva klop. 
 
Od Doma obrambe do Kordeka in Markovega je javna pot v lasti Mestne občine Maribor. Upravitelj 
ceste je javno podjetje Nigrad. 
 
Cesta od Markovega in Kordeka proti Videcu je gozdna cesta, ki vodi po zasebnih zemljiščih. Upravitelj 
ceste je Zavod za gozdove Slovenije. 
 

• Makadamska cesta Pivola–Bellevue (lokalna cesta občine Hoče–Slivnica) 
Trasa ceste pelje skozi kostanjev drevored v smeri gradu Hompoš (Pohorski dvor) in nadalje povezuje 
tukaj ležeče kmetije. Na cesti so odcepi, ki vodijo proti Cerkvi sv. Lenarta in Petkovem sedlu. Asfalt se 
konča pri Lovski koči in nadaljuje kot dobro vzdrževana makadamska cesta najprej do lokacije »Nad 
Lukejem«, nato mimo vikend naselja do apartmajskega naselja Bolfenk oziroma zgornje postaje 
Pohorske vzpenjače. 
 
Upravitelj cest in poti na tej trasi je javno podjetje Cestno podjetje Ptuj. 
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• Povezovalna cesta spodnja postaja Pohorske vzpenjače–Trikotna jasa–Habakuk–Razvanje 
(neklasificirana pot prehaja v gozdno cesto) 

Cesta je namenjena vzdrževanju smučarskih in kolesarskih prog ter morebitni intervenciji. Predvsem 
se uporablja kot kolesarska in pešpot do Trikotne jase tako iz smeri Radvanja kot iz smeri Razvanja 
oziroma Ledine.  
 
Poteka od odcepa za Keltsko ulico, proti planoti Habakuk in istoimenskemu vinotoču, ter se nadaljuje 
tik pod Poštelo po izohipsi, vse do vodnega zajetja na Trikotni jasi. Od tukaj se spušča ob smučarski 
progi proti spodnji postaji Pohorske vzpenjače. Vmes je slabo vzdrževan in strm odcep proti smučiščem 
»stare fiske«, ki nas poveže s cesto Pekre–Bellevue. 

 

• Dostopi so še iz smeri Loga, Šmartnega na Pohorju, Frajhajma, Frama, Loke, Osankarice in 
Ruš 
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Slika 94: Ceste in poti na Mariborsko Pohorje. Vir: GIS, lastno oblikovanje. 
 

 

 

 

1  Asfaltirana cesta Zgornje Hoče–Bellevue 
2 Dom obrambe–Kordek 
3 Kordek–Videc–Bellevue 
4 Pivola–Bellevue 
5 Spodnja postaja Pohorske vzpenjače–Trikotna jasa 
6 Trikotna jasa–Poštela–Razvanje 
7 Poštela–Razvanje 
8 Slovenska planinska pot 
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Javni promet 
 
Avtobusne linije 
Mestni potniški promet upravlja javno podjetje Marprom, ki je bilo ustanovljeno 21. junija 2011. 
Marprom ima vzpostavljenih 21 stalnih linij, od tega liniji 6 in k2, ki vozita do Pohorske vzpenjače. V 
njeno bližino pripeljeta še liniji 4 (Limbuš–Marof) in 18 (Pekre) 
 

 
Slika 95: Potek avtobusne linije 6 – Vzpenjača. Vir: Marprom WEBmap. 

 

 
Slika 96: Potek avtobusne linije k2. Vir: Marprom WEBmap. 

 



Pregled stanja in analiza projektnega območja Mariborskega Pohorja                                                                    

5 
 

 
Slika 97: Potek avtobusne linije 4 – Limbuš–Marof. Vir: Marprom WEBmap. 

 

 
Slika 98: Potek avtobusne linije 18 – Pekre. Vir: Marprom WEBmap. 
 

Redna avtobusna linija, ki bi povezovala vznožje Pohorja z Grand hotelom Bellevue, ni vzpostavljena. 
Javno podjetje za potniški promet Marprom vzpostavlja izredno linijo v času šolskih počitnic in v času 
smučarske sezone, ko povezuje Grand hotel Bellevue s smučarskimi progami na Arehu. 
 
 
Krožna kabinska žičnica Pohorska vzpenjača19 
Krožna kabinska žičnica (KKŽ) oziroma Pohorska vzpenjača ali gondola je del javnega potniškega 
prometa in tudi del žičniških naprav smučišča Mariborsko Pohorje in Bike parka Pohorje. 
 
Vozovnice za Pohorsko vzpenjačo so naprodaj pri spodnji postaji Pohorske vzpenjale. Vozovnico je 
možno kombinirati tudi z vozovnico javnega potniškega prometa. 
 
Pohorska vzpenjača obratuje od ponedeljka do nedelje vsako polno uro med 7. in 21. uro. Dovoljena 
zamuda za vstop pri vožnji na polno uro je največ 5 minut. Pohorska vzpenjača ob petkih, sobotah, 
nedeljah in praznikih kroži neprekinjeno med 10. in 17. uro. Ob ponedeljkih zaradi rednih vzdrževalnih 
del ni vožnje ob 8. uri. 

 
19 Vir: Pohorska vzpenjača – Javno podjetje Marprom (13. 5. 2022) 

https://www.marprom.si/vozni-redi/pohorska-vzpenjaca/
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Slika 990: Potek linije KKŽ Pohorska vzpenjača. Vir: GIS, lastno oblikovanje. 

 
Parkirišča 
Za potrebe dostopa do Pohorja sta vzpostavljeni dve parkirni območji. Večje parkirno območje z dvema 
parkiriščema je pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače. 
 
Parkirišče pod spodnjo postajo Pohorske vzpenjače 20  
Parkirišče pod spodnjo postajo Pohorske vzpenjače, kjer je na razpolago 270 parkirnih mest, je plačljivo 
vse dni v tednu 24 ur/dan; enotna cena parkiranja znaša 0,70 evra/uro. Izguba parkirnega listka se 
zaračuna v višini 20 evrov. 
 
Uporabnikom je na razpolago tudi mesečni najem parkirišča, ki stane 45 evrov in omogoča neomejeno 
parkiranje vse dni v tednu. 
 
Za imetnike vseh pohorskih vozovnic je uporaba parkirišča brezplačna; kupci dnevnih vozovnic 
(gondolskih, smučarskih, kolesarskih) na blagajni predložijo parkirni listek in ob tem prejmejo kupon za 
brezplačen izhod s parkirišča tistega dne. Terminske vozovnice (mesečne, sezonske, polletne in letne) 
v času veljave odpirajo vstopno oziroma izstopno zapornico. Izjema je le omejena mesečna gondolska 
vozovnica, ki ne vključuje uporabe parkirišča. 
 

 
Slika 100: Plačljivo parkirišče pod spodnjo postajo KKŽ Pohorska vzpenjača. Vir: googlemaps. 

 
20 Vir: https://www.marprom.si/javna-parkirisca/parkirisca-pod-pohorjem/ (13. 5. 2022) 

https://www.marprom.si/javna-parkirisca/parkirisca-pod-pohorjem/
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Parkirišči pod hoteloma Habakuk in Arena 21  
Plačljivi sta vse dni v tednu med 6. in 18. uro; začetni 2 uri parkiranja z označenim časom prihoda sta 
brezplačni, vsaka nadaljnja ura pa stane 0,50 evra. 
 
Za označitev časa uporabite parkirno uro, aplikacijo EasyPark, poslano sporočilo SMS na 031 20 90 20, 
listek s parkomata, ki ga ta natisne s pritiskom na tipko »izpis parkirnega listka«, ali ročno napisan listek 
s časom prihoda. 
 
Parkirnino je mogoče plačati tako na parkomatu kot mobilnem telefonu v aplikaciji EasyPark ali s 
poslanim sporočilom SMS na 031 20 90 20.  
 
Ob plačilu 1 ure parkiranja parkirnina velja 3 ure, ob plačilu 2 ur 4 ure itd. K plačanemu času parkiranja 
sta namreč avtomatsko prišteti 2 uri brezplačnega parkiranja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parkirišče na zgornji postaji Pohorske vzpenjače 
Parkirišče na zgornji ploščadi Pohorske vzpenjače nima vzpostavljenega režima parkiranja ali označenih 
parkirnih mest. Zaradi stihijske rabe tega dela ploščadi je celoten videz območja neurejen. 
 

 
21 Vir: Parkirišča pod Pohorjem – Javno podjetje Marprom (13. 5. 2022) 

Slika 101: Parkirišče pod hoteloma Habakuk in Arena. Vir: Javni holdnig Maribor (Od 20. avgusta nov režim na 
parkirišču pod Pohorjem | Javni Holding Maribor (jhmb.si)). 

https://www.marprom.si/javna-parkirisca/parkirisca-pod-pohorjem/
https://www.jhmb.si/novice/od-20-avgusta-nov-rezim-na-parkiriscu-pod-pohorjem
https://www.jhmb.si/novice/od-20-avgusta-nov-rezim-na-parkiriscu-pod-pohorjem
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Slika 102: Parkirišče ob zgornji postaji Pohorske vzpenjače. Vir: Jana Voršič. 
 
Postajališča za avtodome22 se bodo uredila na parkirišču pod hotelom Habakuk. Označenih postajališč 
za avtodome na parkirišču ob zgornji postaji ni.  
 

 
2.1 Potrebe javnosti, deležnikov in lokalne skupnosti 
Rezultati ankete in delavnice s splošno javnostjo so pokazali, da so linije javnega prometa ponekod 
časovno in prostorsko neustrezne. Podrobnejšo analizo potreb pripravlja Mestna občina Maribor, ki 
bo glede na rezultate ustrezno dopolnila in/ali spremenila linije in vozne rede avtobusov mestnega 
potniškega prometa. 
 
Obratovalni čas Pohorske vzpenjače pa so na prošnjo gostinskih in turističnih delavcev na Pohorju že 
podaljšali do 21. ure. Po potrebi oziroma ob posebnih dogodkih (silvestrovanje ipd.) vzpostavijo vožnje 
tudi izven rednega obratovalnega časa. 
 
Prebivalce moti uvedba plačljivega parkirišča. Manko parkirnih prostorov občutijo tudi sicer. Mestna 
občina Maribor pa v skladu s Celostno prometno strategijo spodbuja uporabo javnega prometa, rabo 
koles in hoje kot sredstva mobilnosti v mestu. 
 
 

  

 
22 Od 20. avgusta nov režim na parkirišču pod hotelom Habakuk – Visit Pohorje  (6. 9. 2022) 

https://www.visitpohorje.si/od-20-avgusta-nov-rezim-na-parkiriscu-pod-pohorjem/
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3 Turistična infrastruktura in ponudba 

 
Turistično infrastrukturo sestavljajo skupna javna infrastruktura, objekti in naprave, ki na turističnem 
območju omogočajo turistične dejavnosti23. 
 
Nastanitveni obrati 
Nastanitveni obrati na območju obsegajo različne tipe nastanitev. Večina nastanitev se nahaja na 
območju Krajevne skupnosti (KS) Radvanje. Skupna kapaciteta nastanitvenih obratov znaša 1271 
ležišč.24 
 

• 10 hotelov (4 x hotel**** in 6 x hotel***) s skupno kapaciteto 833 ležišč; 

• 1 penzion** s kapaciteto 10 ležišč; 

• 1 gostišče** s kapaciteto 14 ležišč; 

• 2 kampa, od tega 1 v obratovanju s kapaciteto 200 ležišč; 

• 1 glamping s kapaciteto 36 ležišč; 

• 3 počitniška stanovanja s skupno kapaciteto 28 ležišč; 

• 17 apartmajev s skupno kapaciteto 149 ležišč. 

 

Hotelsko dejavnost je v letih 2020 in 2021 močno prizadela epidemija. V tem obdobju sta šla v prenovo 
hotela Habakuk in Arena. 
 
Največjo kapaciteto, to je 327 ležišč, ponuja hotel Habakuk, lociran ob vznožju Pohorja. Je edini hotel, 
ki je v preteklosti že imel kategorijo 5*. Kljub visoki kakovosti materialov, opreme in ponudbe za zdaj 
ostaja hotel s 4*.  
 
Hotel Arena, lociran ob vznožju Pohorja, neposredno ob izteku snežnega stadiona, je decembra 2021 
dobil novega lastnika. Po prenovi se je odprl v letu 2022 in ponuja 74 sob, fitnes in velnes. 
 
Grand hotel Donat Bellevue se nahaja na Pohorju ob zgornji postaji Pohorske vzpenjače in nudi 189 
ležišč. Hotel Bellevue, kot se je prvotno imenoval, so odprli leta 1961. 
 
Od dveh registriranih kampov je aktiven kamp Kekec. Ob kapaciteti 200 ležišč je opremljen s 
sanitarijami, pralnico in otroškimi igrali. Ponuja tudi izposojo koles in je odprt vse dni v letu. V kampu 
ni gostinske ponudbe. Ob prostorih za avtodome in prikolice je na voljo livada za šotore, na volje so 
tudi lesene hiške z ležišči. 
 
Glamping Chocholate village je lociran ob reki Dravi, natančneje na Limbuškem nabrežju. Nastanitvene 
kapacitete so razpršene v luksuznih hiškah in šotorih na tleh in med drevesi. V resortu so na voljo tako 
gostinska ponudba kot ponudba dobrega počutja in raznolike delavnice na temo čokolade.  
 

Smučišče 

Smučišče Mariborsko Pohorje sestavlja 24 smučarskih prog v skupni dolžini 42 km in se razteza na 
območju dveh občin: mestne občine Maribor in občine Ruše. Žičnice, smučarske proge in druge objekte 

 
23  Sem spadajo: nastanitve, bazeni, žičniške naprave in smučišča, kongresne, gledališke in koncertne dvorane, 

muzeji in galerije, spomeniki državnega pomena, pohodniške in planinske poti, kolesarke poti ipd.  
24 Vir: AJPES, register nastanitvenih obratov z dne 22. 1. 2022 
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od leta 2014 upravlja Marprom, d. o. o., in sicer na podlagi koncesijske pogodbe z Mestno občino 
Maribor. Upraviteljstvo pa v letu 2022 prehaja na javno podjetje Šport Maribor. 
 
Smučišče je podrobneje opisano v podpoglavju 3.6 Športna infrastruktura in ponudba. 
 
Bike park  
Bike park Pohorje ima vzpostavljene 3 proge v skupni dolžini 10,5 km. Dostop do Bike parka je z doline 
pri Pohorski vzpenjači. Že leta 1999 je bilo izvedeno prvo veliko tekmovanje, in sicer tekma za svetovni 
pokal.  
 
Bike park je podrobneje opisan v podpoglavju 3.6 Športna infrastruktura in ponudba.  
 
Žičnice:  
1 gondola – KKŽ Pohorska vzpenjača25  
4 sedežnice – Radvanje, Poštela, Sleme in Stolp 
1 vlečnica – Bellevue26 
 

Mestna občina Maribor ima na svojem območju 6 žičniških naprav od 16, s katerimi razpolaga 
smučišče, preostalih 10 naprav je v občini Ruše.  
 
»Povprečna starost naprav je 33,6 leta. Enajst naprav od 16 (brez trakov) je starejših od 30 let, 
najstarejša naprava, vlečnica Bolfenk, je bila postavljena leta 1964 (55 let) (Gorski centri v Sloveniji, str. 
24).« 
 
Najmlajša naprava je (z izjemo trakov) Pohorska vzpenjača, ki so jo po rušitvi enega od nosilnih stebrov 
stare gondole postavili leta 2009.  
 
Velnes: 

• Wellness center Habakuk:27 zunanji in notranji bazeni ter whirlpooli v skupni površini 740 m2, 

klasična finska savna, infrardeča savna, turška kopel, solna soba in fitnes studio 

• Wellness center Bellevue: turška savna, finska savna, blaga savna, ledena jama, tunel 

presenečenja in fitnes center – v savnah se izvajajo različni programi savnanja  

• Wellness Draš center: finska in turška savna v zasebni suiti 

• Savna center Bau hotela Maribor 

 

Muzej:  

• Muzej Laznica – etnološka zbirka glažutarstva in sodarstva 

 

Kongresna dvorana: 

• Hotel Habakuk 

• Hotel Draš 

• Hotel Arena 

 

 

Šport: 

 
25 KKŽ Pohorska vzpenjača je del javnega potniškega prometa Mestne občine Maribor in obratuje celo leto. 
26 Leta 2018 so zamenjali tako imenovano Bejbiko za dva trakova na otroškem poligonu pod Bellevuejem. 
27 Ponudba, ki so jo promovirali na spletni strani hotela pred prodajo in prenovo. 
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• Nogometna igrišča Play Green – namenjena športnim pripravam in športnim taborom 

• Športni center Marinko Galić – namenjen zaključenim družbam 

• Skate park Maribor – namenjen tekmam, treningom in rekreacijski rabi 

• Igrišča za tenis TD Pekrska Gorca – namenjena treningom, turnirjem in rekreacijski rabi 

 

Prireditveni prostori: 

• Dom kulture Pekre 

• Cerkev svetega Bolfenka 

• Snežni stadion 

 

Spomenik državnega pomena: 

• Cerkev svetega Bolfenka 

• Arheološko najdišče Betnava 

• Dvorec Betnava 

Spomeniki in ostala kulturna dediščina so natančneje popisani in opisani v podpoglavju 3.5 Kulturna 

dediščina obravnavanega območja. 

 

Naravne vrednote: 

• Pekrska gorca – osamelec – geološka posebnost 

• Pohorje – območje Natura 2000 

• Drava – območje Natura 2000 
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4 Narava Pohorja 

 
V smislu dojemanja pomembnosti ohranjanja in razumevanja narave Pohorja je treba gledati njegovo 
celotno sliko, ki jo lahko do neke mere zaradi soodvisnosti zrcalimo tudi na obravnavano območje 
znotraj mestne občine Maribor. Seveda karakteristike višje ležečih južnih in zahodnih grebenov Pohorja 
pišejo svojo zgodbo, pa vendar se zaradi povezljivosti in krhkosti ekosistemov dotikajo tudi 
obravnavanega območja bolj, kot predvidevamo. 
  
Pohorje obsega del alpskega hribovja v vzhodnem delu slovenskega alpskega sveta na območju 
posebne regije, ki jo sestavljajo Pohorje, Strojna in Kozjak. V širšem smislu je to območje del Vzhodnih 
Alp in se proti severu prek Košenjaka navezuje na pogorje Golice v Avstriji. 
  
Pohorje se razprostira južno od reke Drave, med Dravogradom na zahodu in Mariborom na vzhodu, na 
jugu pa sega do Vitanjskega podolja. Najvišji vrh je Črni vrh (1.534 m). Pohorje velja za eno izmed 
najbolj naravnih območij Slovenije in Srednje Evrope.  
  
Za celotno območje Pohorja je značilna silikatna geološka podlaga, ki jo tvorijo paleozojske 
metamorfne kamnine na obrobju in mlajše magmatske kamnine v osrednjem delu.  
 
Med prostranimi gozdnimi površinami prevladujejo evropsko pomembni bukovi gozdovi na kislih tleh 
Luzulo – Fagetum, v soteskah ob potokih pa mešani listnati gozdovi Tilio – Acerion. Na ovršju je večje 
število visokih barij in ruševja, na slemenih zahodnega dela Pohorja pa so večje površine travišč tipa 
vrstno bogati Nardetum. Vsi našteti habitatni tipi so za ohranitev biodiverzitete izrednega pomena. 
Travišča in barjanske površine so nahajališča mnogih ogroženih rastlinskih vrst, kot so: arnika, brkata 
zvončica, panonski svišč, navadni kukovičnik, belkaste ročice, okroglolistna rosika, dlakava mahovnica, 
navadna rožmarinka, rjasti sleč, nepravi sršaj, več endemnih vrst šotnega mahu idr.  
 
Ohranjeni avtohtoni bukovi gozdovi in drugi listnati gozdovi vzhodnega dela Pohorja so habitat 
ogroženih in mednarodno varovanih vrst hroščev alpskega in bukovega kozlička ter rogača, ki se 
pojavlja predvsem v nižjih toploljubnih delih. Strme doline potokov so pomemben habitatni tip listnatih 
gozdov ob potokih, z večjim deležem velikega jesena so pomembni tudi kot habitat ogroženih vrst 
metuljev, predvsem črnega apolona in gozdnega postavneža. 
  
V ohranjenih naravnih strugah potokov živi rak koščak. Značilnost ovršja Pohorja so številna barja in 
močvirja z ruševjem, ki so evropsko pomembni habitatni tip in hkrati habitat številnih ogroženih in 
mednarodno varovanih vrst. Med temi izstopajo dvoživke hribski urh, alpski in veliki pupek ter kačji 
pastirji barjanska deva, barjanski lesketnik, barjanski spreletavec, črni kamenjak, povirni studenčar in 
barjanski škratec. Gorski gozdovi so habitat številnih redkih in ogroženih ptic, zlasti ruševca, divjega 
petelina, gozdnega jereba, malega skovika, koconogega čuka, triprstega detla, goloba duplarja in 
povodnega kosa. Sakralni objekti v Ribnici ter Lovrencu na Pohorju in Hočkem Pohorju so s svojo 
okolico pomemben habitat netopirjev: malega podkovnjaka in vejicatega netopirja. 
 
Mariborsko Pohorje predstavlja le majhen odstotek te narave in je zaradi svojih relativno nizkih leg, 
bližine mesta, množične poselitve, športnih panog in turizma ponekod skoraj popolnoma degradirano 
iz prvobitnega naravnega okolja. Pa vendar tudi tukaj igrajo številni dejavniki pomembno vlogo. 
Obravnavano območje Pohorja kljub majhnosti predstavlja izredno zanimivo geografsko pozicijo. Hitro 
dvigajoča se pobočja, ki prehajajo iz ravnine ob Dravi, se dvigujejo v sredogorje severovzhodnega dela 
Pohorja, pri tem pa tvorijo veduto začetka alpskega sveta. Glavne značilnosti tega dela Pohorja so 
masivnost s položnimi, valovitimi in jarkastimi pobočji, kjer so nakloni terena med 20 in 30 stopinjami 
(največ med Cerkvijo sv. Bolfenka in smučiščem Videc). Najvišje točke obravnavanega območja si 
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sledijo od razglednega stolpa na 1.147 m visokem Reškem vrhu, RTV-stolpa na 1.055 m visokem 
Slemenu, pod katerim je Grand hotel Bellevue do zgornje postaje Pohorske vzpenjače na nadmorski 
višini 1.044 m. Večina obravnavanega območja spada, naravovarstveno gledano, pod ekološko 
pomembno območje in pod različne režime pravne zaščite narave, od katerih prednjači vseevropska 
Natura 2000.  
 
Sestava tal je v višjih predelih pohorskih pobočij predvsem iz metamorfnih kamnin, kot so gnajsi, 
blestniki in amfiboliti iz predkambrija. Matična kamnina je le redko odkrita do kompaktnih skal. V pasu 
metamorfnih kamnin se pojavljajo žile, bogate s kremenom (kvarcit), ki so jih v preteklosti uporabljali 
pri izdelavi stekla (glažute).  
 
Hribina je skoraj povsod deloma preperela in razpokana v različne smeri. Od Radvanja do Limbuša leži 
manjše gričevnato območje z več gline oziroma peska iz pleistocena, ki proti zahodu prehaja v 
peščenjake ali konglomerate oligocenske starosti.  
 
Posebnost enote v geološkem pogledu je Pekrska gorca, ki jo sestavlja granodiorit, ki se dviguje iz 
okoliških prodnatih nanosov reke Drave.  
 
Značilnost metamorfnih kamnin na pobočjih Pohorja je slaba prepustnost za vodo, kar je vzrok za 
bogato mrežo površinskih vod. Tod tečejo: Radvanjski in Pekrski potok, Blažovnica ter Pohorski potok 
(Razvanjski potok), vsi imajo tudi hudourniški značaj. Medtem ko se Blažovnica izliva v reko Dravo, 
ostali potoki več ali manj poniknejo v prodnatih nanosih Dravskega polja. Posebnost je tudi izliv 
nekaterih manjših potokov v obliki izgona, ki je v preteklosti služil za namakanje sušnih kmetijskih 
predelov. Območje Dravskega polja, ki se napaja iz pohorskih voda, je eden izmed pomembnejših 
vodonosnikov v Sloveniji. 
 
Umetne akumulacije vode, ki služijo za umetno zasneževanje smučarskih prog, so v Radvanju pri Hotelu 
Draš in ob Trikotni jasi. Akumulacije se napajajo iz bližnjih manjših potokov in dodatno s 
prečrpavanjem.  
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Slika 103: Primer ohranjanja pestrosti gozdnega ekosistema – lokacija Na pečici, in erozija kot posledica vožnje 
z motorji in kolesi v naravnem okolju – lokacija nad Poštelo. Vir: Andrej Gulič  

 
Zanimivo je tudi podnebje obravnavanega območja, saj predstavlja vzhodni del Pohorja najvzhodnejši 
del predalpskega fitoklimatskega teritorija v Sloveniji. V sicer enotnem klimatskem tipu so precejšne 
razlike med nižinskim delom (obrobje Dravskega polja) in goratim predelom Pohorja. Za nižinski del so 
značilne zgodnje pomladi, vroča poletja s sorazmerno velikim številom sončnih dni, hladne zime, 
majhna količina padavin (okrog 1.000 mm) in veliki temperaturni ekstremi med letom. Nasprotno ima 
gorski masiv Pohorja ostrejše podnebje z več oblačnosti in vlage, obilnejšimi padavinami (okrog 1.500 
mm) in dolgotrajnejšo snežno odejo. Predvsem v srednjih in nižjih nadmorskih višinah prihaja tu še do 
lokalnih klimatskih sprememb, ki nastajajo pod vplivom razgibanega površja, nagibov in lege pobočij 
(mezoklimatske posebnosti), kar vpliva na razvoj vegetacije in tal. 
  
Večji del območja tako predstavljajo mešani gozdovi. V nižini predstavljajo posebno skupino združbe, 
ki jih tvori obvodno rastje občasno vlažnih rastišč. Izravnana vlažna mesta ob vodnih tokovih in stoječih 
mlakah poseljujejo logi črne jelše, ki jih višje na osušenih mestih nadomešča gozd doba in belega gabra. 
Na bolj sušnih rastiščih se pojavljajo acidofilni borovi gozdovi z borovnico. V drevesnem sloju 
prevladuje rdeči bor. Ta rastišča se v procesu sukcesije vse bolj razvijajo v smeri gabrovo-hrastovih 
gozdov. Na območju spodnjega gorskega vegetacijskega pasu se pojavlja paraklimaksna združba 
bukovega gozda s pravim kostanjem oziroma kisloljubno gradnovo bukovje, ki ga najdemo od nižin, pa 
skoraj do vrha Pohorja, kjer ga nadomesti bukov gozd z belkasto bekico oziroma kisloljubno gorsko-
zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico. Čeprav je bukov gozd s pravim kostanjem vezan na tople 
prisojne lege in pretežno strma rastišča, se pojavlja tudi v nižini ali celo na hladnih legah ob vznožju 
Pohorja. Gorski bukovi gozdovi so klimatogena gozdna združba spodnjega dela gorskega pasu, ki se 
pojavlja v nadmorskih višinah 600–900 m in nestrnjeno zavzema manjše površine. Glavna ekološka 
značilnost teh gozdov je, da se držijo hladnih leg z višjo relativno zračno vlago, nižjimi povprečnimi 
temperaturami in dokaj izenačenimi temperaturnimi nihanji. V posebnih reliefnih razmerah (strme, 
hladne lege) se ekstraconalno spusti globoko v predgorski vegetacijski pas. Odraz teh značilnosti v 
povezavi s hladnejšimi silikatnimi tlemi je svojevrstna vegetacijska sestava združbe, ki jo karakterizira 
večinoma velika primes jelke in smreke.  
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Pohorska varianta teh gozdov se zaradi specifične kamninske podlage nekoliko razlikuje od ostalih 
bukovih gozdov v Sloveniji. Pestra sestava tal in vegetacije vpliva tudi na ugoden razvoj gliv.  
 
Najštevilnejše drevesne vrste, ki so zastopane na območju Mariborskega Pohorja: navadna bukev, 
navadna jelka, navadna smreka, jerebika, gorski javor, navadna breza, evropski macesen, pravi kostanj. 
V podrasti prevladuje borovnica. 
 

 
Slika 104: Naravovarstvene table ob krožni Rozkini gozdni učni med Bolfenkom in Razglednikom seznanjajo 
obiskovalce z naravo Pohorja. Vir: Andrej Gulič. 

 
 

 
Slika 105: Obronki Mariborskega Pohorja. V okolici Limbuša gričevje, primerno za vinogradništvo. Vir: Marko 
Petrej. 
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Slika 106: Gojenje buč, tipično za Dravsko polje. Prehod v nižinski svet pri Razvanju. Vir: Andrej Gulič. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 107: Vzhodni obronki Pohorja razveseljujejo okoličane z bogastvom gozdnih sadežev. Vir: Andrej Gulič. 
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Zaradi ugodnih pogojev je razvit tudi pester živalski svet. Z vidika prehranske pestrosti predstavlja ta 
krajina ugoden habitat za srnjad in jelenjad, svet ptic, dvoživk in vodnih živali, plazilcev, hroščev in 
kačjih pastirjev. Zaradi množičnega obiska in različnih dejavnosti je narava ponekod močno 
obremenjena s prometom in nemirom. Na območjih prepadnih skal (npr. lokacije v bližini Šanijeve 
klopce in ob Blažovnici) prebiva tudi gams, na katerega zelo negativno vplivajo vožnje z motorji in 
motornimi sanmi (tudi kolesi).  
 
Še nekaj tipičnih predstavnikov obravnavanega območja: poljski zajec, divji prašič, lisica, jazbec, 
veverica, kuna belica, kuna zlatica. Med ujedami najdemo pogosto kanjo, kragulja in skobca. V 
nižinskem delu je nekaj postovk. Med nočnimi ptiči najdemo lesno sovo, malo uharico, malega skovika 
in koconogega čuka. Ptice, vezane na vodne habitate, so pogostejše v bližini stoječih vod, potokov ter 
reke Drave in njenih večjih pritokov. V obravnavanem območju je pogosta tudi črna žolna. Po 
poročanjih starih virov je pred stoletjem v okolici Bolfenka domoval divji petelin. 
 

 
Slika 108: Potočni rak koščak, povirje Pekrskega potoka. Vir: Andrej Gulič. 

 
Pestrost potokov in stoječih vod je kljub močnim posegom v naravo ohranila življenjski prostor za 
različne živali, med katerimi lahko izpostavimo hribskega urha, velikega pupka, močerada, krastačo, 
gozdno žabo ipd. V potokih najdemo tudi redkega raka: navadnega koščaka. Vrsta se pojavlja ob 
potokih, kjer je strmec, na višini okrog 600 m. Zgornji predeli potokov: Blažovnica, Pekrski potok – 
Meniški graben, Pohorski potok in Radvanjski potok. Na tem območju lahko najdemo tudi kačjega 
pastirja: velikega studenčarja, ki ga ogrožajo onesnaževanje, regulacije in vsi posegi v struge 
vodotokov, vključno z odstranjevanjem obrežne vegetacije (povečano pregrevanje in izhlapevanje 
vodotoka in vlažne podlage), gradnjo gozdnih vlak čez in ob vodotokih ipd. 
 
Na sončnih robovih ob smučišču (širše območje Trikotne jase) najdemo redkega največjega 
slovenskega kuščarja: navadnega zelenca. Na prisojah nekoliko više tudi evropskega škorpijona. V 
smrekovih sestojih je pogosta rjava mravlja, značilna spremljevalka Pohorja, v sklenjenih zrelih bukovih 
gozdovih z več odmrle lesne mase bukovega lesa pa prebiva verjetno najlepši slovenski hrošč: alpski 
kozliček. 
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Slika 109: Navadni zelenec. Njegov ugriz kljub številnim zobcem ni nevaren, je pa boleč. 
Vir: Andrej Gulič. 

 

  
 
 
 
Naravne vrednote na obravnavanem območju: 
 

• Mokovica: ob znamenju – Anževem križu (Marija prosi za nas), ob gozdni cesti Bolfenk–
Razglednik, raste mokovica (Sorbus austriaca), ki je bila najverjetneje sajena kot eksot in je za 
Pohorje zelo redka drevesna vrsta ter je zaščitena kot dendrološki naravni spomenik. 

• Beli kamen: nekaj sto metrov od cestnega prečišča sedežnice Stolp leži v gozdu opuščen 
kamnolom kremenjaka, ki so ga najbrž lomili za potrebe glažute pod Arehom. Kamnolom priča 
o bogastvu geološke zgradbe Pohorja in o preteklih načinih izkoriščanja pohorskih bogastev. 

• Večdebelna bukev in veliki pravi kostanj: ob Cerkvi sv. Bolfenka rasteta zavarovani drevesi. 
Kostanj velja za najvišje ležeči kostanj na Pohorju (približno 1000 m n. m. v.).  

• Vrhovdolske tise: na širšem območju Peker, Meranovega oziroma Limbuške grabe, je 
zaščitenih šest enot tis (Kordekovi tisi, Kebrova tisa, Meranove tise, Rozmanitovi tisi, pri 
Spodnjem Marinu in Vrhov Dol). Pogostost zavarovanih tis se nadaljuje še naprej proti Logu, a 
so zunaj obravnavanega območja. 

• Pravi kostanj: ob hiši posesti Zgornji Marin raste pravi kostanj. 
• Lipa: ob gostilni Pri Lipi v Zgornjem Radvanju. 
• Orjaška platana: ob južni stranici dvorca v Radvanju. 
• Betnavski gozd (naravna vrednota in zavarovano območje): parkovno urejen ostanek 

mestnega nižinskega gabrovega gozda je habitat ptic znotraj mesta. 
• Platana: na otočku renesančnega parka pri gradu Betnava. 
• Stajnkova tisa: nad Razvanjem. 
• Nasad eksot (naravna vrednota in zavarovano območje): nasad redkih drevesnih vrst ob Kunovi 

vili v Razvanju. Nekatera drevesa so dosegla že precejšnje dimenzije. S staro Kunovo vilo in 
gozdnatim zaledjem krajinsko izredno zanimiv predel. Nekatera drevesa imajo izjemne 
dimenzije, tako na primer presegajo kriterialni obseg močvirske ciprese tisa in oba kleka.  

  

Slika 110: Alpski kozliček in moškatni kozliček – lokacija Mariborsko Pohorje. Vir: Andrej Gulič 
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Slika 112: Lokacija Anžev križ. Mokovica je drugo drevo, desno od klopi. Vir: Andrej Gulič. 

 

 
Slika 113: Orjaška platana pri dvorcu Radvanje. Vir: Andrej Gulič. 

 

  

Slika 111: Impozantna večdebelna bukev pred cerkvijo sv. Bolfenka. Vir: Andrej Gulič. 
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5 Kulturna dediščina obravnavanega območja 

Register nepremične kulturne dediščine Slovenije zajema v obravnavanem območju pohorskih in 
obpohorskih KS ter mestne četrti znotraj mestne občine Maribor 65 evidenc. Gre za spekter različnih 
enot, kjer so zajeti tipi profane in sakralne stavbne dediščine ter arheološka dediščina. Zvrsti dediščine 
tvorijo skupek spominskih objektov, stavb, parkov in vrtov, kulturne krajine, arheoloških najdišč ter 
drugih objektov in naprav. Štiri izmed teh enot predstavljajo spomenik državnega pomena.  
 
Območje Mariborskega Pohorja z ožjim vplivnim zaledjem zaokrožujemo na približno 25 enot, od 
katerih je na strogo pohorskem območju neravninskega tipa do 10 enot.  
 

Kulturna dediščina obravnavanega območja – sistematizacija opisov  
Evidentiranje kulturne dediščine opisanega območja je, tako kot drugod, tudi tukaj v dolgoročni fazi 
analize in vrednotenja posameznih enot ali območij in še ni popolnoma končano. Kljub temu na tem 
mestu prav tako opisujemo tiste enote, ki za zdaj zaradi različnih vzrokov ne spadajo pod okrilje 
državne zaščite, a vendar tvorijo povezovalno vlogo in potencial v mozaiku pohorske preteklosti. 
  
Omenili bomo tudi tiste enote kulturne dediščine, ki so zunaj obravnavanega območja oziroma 
občinskih meja, a so zaradi svoje vplivne zgodovinske vloge še vedno del in tvorec današnje skupne 
slike Mariborskega Pohorja.  
 

Opisovanje vsebin 

Za vsako KS in mestno četrt je objavljen seznam enot kulturne dediščine, ki temeljijo na podlagi javnega 
Registra kulturne dediščine (Ministrstvo za kulturo RS). Vsaka enota tvori svoje evidenčno število 
dediščine (EŠD). Podrobneje bodo opisane le enote, ki so v obravnavanem območju na območju 
Mariborskega Pohorja, ki so prepoznane kot potencial ali pa tvorijo skupno sliko Mariborskega Pohorja. 
Prav tako so opisane posamezne enote, ki ležijo v vplivnem območju Mariborskega Pohorja, znotraj 
mestne četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor. 
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5.1 Kulturna dediščina Mariborskega Pohorja 
 

Sistematični pregled in obstoječe stanje kulturne dediščine obravnavanega območja sta razdeljena na 
dva dela. Prvi del tako opisuje zgolj enote, ki ležijo na Mariborskem Pohorju, medtem ko v drugem delu 
opisujemo enote ob njegovem vznožju, ki so prepoznane kot najbolj markantne in tvorijo turistični, 
rekreacijski in drug kapital/potencial.  
 
Cerkev sv. Bolfenka na Pohorju 
Idilična poznogotska Cerkev sv. Bolfenka je že več kot stoletje pogost in tradicionalen motiv z 
Mariborskega Pohorja. Njena zavetna in nekdaj razgledna lokacija ter romantična odročnost kljub 
bližini mesta in zgornje postaje Pohorske vzpenjače predstavlja vez s preteklostjo in opomnik, da je 
življenje tudi na tem delu Pohorja obstajalo veliko pred izgradnjo vzpenjače in smučišč. Cerkev sv. 
Bolfenka se prvič omenja leta 1501, po vsej verjetnosti pa je nadomestila že tam stoječo starejšo 
kapelo. Skozi svojo zgodovino je bila cerkev očitno romarskega značaja, delno pa namenjena tudi 
ljudem, ki so na Pohorju gospodarili kot drvarji, oglarji, pastirji, lovci, furmani in glažutarji. Čeprav je še 
leta 1783 na binkoštno nedeljo prišlo k sv. Bolfenku več kot tisoč romarjev, cerkev dobro desetletje 
kasneje pod jožefinskimi reformami opustijo in desakralizirajo. Bolfenška zvonova, vlita v 16. stoletju, 
sta bila oddana Cerkvi sv. Lenarta v Reki nad Hočami in sta še vedno tam. Cerkev je bila kljub 
vzdrževanju okoliških kmetov prepuščena zobu časa, vse do druge polovice 19. stoletja, ko preide v 
lastništvo veleposestniške družine Reiser iz Peker. Cerkev, ki je bila tedaj v zelo slabem in delno že v 
ruševinastem stanju, so počasi obnovili ter pokrili s skodlami in skrilom. Na vrh stolpa so postavili nov 
križ, ki ga je blagoslovil takratni knezoškof Anton Martin Slomšek. 
 
Leta 1878 v delu cerkve dogradijo in uredijo bivališče za logarje in lovce, kasneje se iz tega razvijejo 
manjše gostišče in posebne sobe, ki so služile predvsem pohodnikom, letno pa je v njih prespalo do 
1000 obiskovalcev. Uvedla se je vpisna knjiga in s tem postane Bolfenk prva planinska postojanka na 
celotnem Pohorju. Kot zanimivost velja omeniti še na stolpu vzidan razgledni balkon, nekdaj del 
opuščene mariborske kavarne Pichs. 
 
Okrog cerkve so uredili vrt z alpskimi rožami, postavili zelenjavni vrt in zasadili senčne lipe in kostanje. 
Na travniku ob cerkvi še danes raste iz tistega časa mogočna večdebelna bukev, ob severnem pročelju 
stavbe pa najvišje rastoči pravi kostanj na Pohorju (oboje zaščiteno kot dendrološki naravni spomenik). 
Za potrebe obiskovalcev so severno od cerkve uredili razgledno letno teraso s prekrasnim pogledom 
na ruško-mariborski okoliš.  
 

 
Slika 114: Razgledna terasa gostišča s pogledom na Ruše, grad Viltuš, Meranovo in Maribor. Vir: Andrej Gulič.  
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Gostišče je delovalo s presledki vse do konca druge svetovne vojne. Stavbo in s tem planinsko zavetišče 
leta 1950 zajame požar, ki jo spremeni v ruševine.  
 

 
Slika 115: Cerkev sv. Bolfenka leta 1960. Vir: Cerkev_sv._Bolfenka_na_Pohorju_1960.jpg (1559×1092) 
(wikimedia.org). 

 
Današnjo podobo začenja dobivati cerkev šele konec osemdesetih let preteklega stoletja, ko cerkev 
pod okriljem mariborske občine zadnjič temeljito prenovijo in s tem ohranijo njene poznogotske 
vedute. Cerkev sv. Bolfenka se v Register kulturne dediščine Slovenije vpiše kot spomenik državnega 
pomena. 
 
Objekt kmalu preide v upravljanje Zavoda za turizem Maribor in se preimenuje v Center naravne in 
kulturne dediščine Bolfenk. Denacionalizacijski postopek je hitro zatem prekinil delovanje centra in za 
dobro desetletje zaprl vrata Bolfenka. Današnja slika je obetajoča, saj je postopek lastništva zaključen 
– večinski lastniki so postali potomci družine Raiser, a je del lastništva vseeno ohranila Mestna občina 
Maribor, ki počasi, a na stežaj, ponovno odpira vrata. Zaradi večletne degradacije nas cerkev in njena 
okolica že sama po sebi kličeta k razmisleku o upravljanju in vzdrževanju ter novih vsebinah. Bližina 
Pohorske vzpenjače in turistične infrastrukture v neposredni okolici pa dajeta cerkvi izreden potencial 
in nov zagon. 
 

 
Slika 116: Pročelje Cerkve sv. Bolfenka v današnjem stanju. Vir: Andrej Gulič. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Cerkev_sv._Bolfenka_na_Pohorju_1960.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Cerkev_sv._Bolfenka_na_Pohorju_1960.jpg
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Kot zanimivost navajamo reklamni oglas iz revije Jugoslovanski biseri iz leta 1938, ki je na Bolfenk vabila 
takole: 
»Sv. Bolfenk nad Mariborom, 1037 m, Gostilna Ludvik Šetina. Gorsko letovišče, krasen razgled, lepa 
izletniška točka, sončenje, smuk, izprehodi po gozdu, kegljišče. 6 kurljivih sob s 15 posteljami, izborna 
kuhinja, prvovrstna pekrska vina iz vinograda Reiser, Tscheligijevo pivo.« 
 

 
Slika 117: Reklamna razglednica z označenimi dostopi do sv. Bolfenka in Areha, okrog 1900. Vir: Branko Muršič. 

 
 

 
Slika 118: Stanje cerkve pred stoletjem. Vir: Andrej Gulič. 
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Slika 119: Urejena okolica cerkve, namenjena izletnikom (obdobje med obema vojnama). Vir: Andrej Gulič. 

 
Pravljica o nastanku Cerkve sv. Bolfenka28 
Ko je prišel sveti Bolfenk na Spodnjo Štajersko, je šel na Pohorje, da bi našel najlepši prostor za gradnjo 
cerkve. Ko si je tam zgoraj ogledoval okolico, je slišal glas iz neba: »Če potrebuješ pomoč hudiča, 
sprejmi njegove pogoje, kajti prvi romar ne bo imel duše.« V istem trenutku je mrgolelo majhnih 
hudičev okrog svetnikovih nog in vsi so mu ponujali svoje usluge. Belcebub, vodja vseh hudičev, je 
prevzel gradnjo cerkve, a je hotel prvega romarja, ki bo prestopil prag cerkve. Komaj so končali gradnjo, 
že je nadhudič s svojim spremstvom čakal na nagrado. Tedaj je skozi vrata cerkve stopil volk z jagnjetom 
v gobcu. Jagnje je vzel sv. Bolfenk, kajti v paktu o tem ni bilo govora, volk pa naj bo kot prvi romar 
hudičev. V trenutku je na volka planilo tisoč hudičev, vsak ga je hotel zgrabiti, a je vsak dobil le dlako iz 
njegovega kožuha. Ko je nadhudič videl oskubljenega volka, se je tako razjezil, da je skočil na cerkev in 
jo hotel zdrobiti. Toda zidovje je vzdržalo, hudič je napravil le veliko luknjo, skozi katero je volku uspelo 
pobegniti. Ta luknja je vidna še danes.  
 
V Spodnjih Hočah zgodbo pripovedujejo nekoliko drugače: Gospod Bog naj bi bil za gradnjo najel hudiča 
– za to bi mu pripadal prvi romar, Bogu pa prvi žrtveni dar. Ko je bila cerkev postavljena, je vanjo skočil 
volk z ovco v gobcu. Ko je videl, kje je, se je tako ustrašil, da je izpustil svoj plen in pobegnil. Tako je 
Gospod Bog dobil mrtvo jagnje, hudič pa bi moral steči za volkom. A ta je bil hitrejši od hudiča in je 
izginil v širnem gozdu.   
 
Kot zanimivost lahko povemo, da podobne zgodbe opisujejo nastanek skoraj vseh cerkva, posvečenih 
sv. Bolfenku (Volbenk, Wolfgang) v naši okolici.   
 
 

 
28 Povzeto po: Schlosserjeve pohorske pripovedke, A. Gulič, 2015 
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Slika 120: Gostinski objekt v cerkvi, okrog 1930. Vir: Pokrajinski arhiv Maribor, PAM/1693, inv. št. 3411. 

 
 
 

 
Slika 121: Eden izmed prvih planinskih žigov na Mariborskem Pohorju. Vir: Andrej Gulič.  

 
 
Dr. Otmar Reiser 
Družina Reiser se je globoko zapisala v mariborsko zgodovino. Najbolj znan med njimi je zagotovo 
mariborski župan Otmar Reiser, ki je ogromno pripomogel k izgradnji Maribora v 19. stoletju. Bil je 
veleposestnik, med drugim lastnik pekrskih vinogradov, kjer je skupaj z današnjim »Kordekovim« kupil 
in renoviral propadajočo Cerkev sv. Bolfenka na Mariborskem Pohorju. Pogosto pride do zmede pri 
navajanju, saj je imel Otmar istoimenskega sina, vseevropsko znanega ornitologa, botanika, zoologa, 
oologa, gozdarja in kustosa. Spodnji sestavek ga prav zaradi njegove izredne življenjske poti in med 
ljudmi manj znanih dejstev opisuje nekoliko podrobneje. 
 
Rodil se je leta 1861 na Dunaju, kjer je končal študija gozdarstva. Vsakoletne poletne počitnice je 
preživljal v Pekrah pri Mariboru, kjer je na idilični vinogradniški posesti na obronkih Pohorja začel svojo 
raziskovalno pot, najprej kot botanik in kmalu kot zoolog. Leta 1888 se je kot prostovoljec odpravil v 
Sarajevo, kjer je postal kustos prirodoslovnega oddelka muzeja v Sarajevu. Po njegovih načrtih naj bi 
postal sarajevski muzej centralni muzej za ves Balkan. V tem duhu se je odpravljal na raziskovalne 
odprave po Grčiji in na grške otoke, v Bolgarijo in ob Črno morje, po Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni 



Pregled stanja in analiza projektnega območja Mariborskega Pohorja                                                                    

26 
 

gori in Dalmaciji. V Sarajevu je deloval do izbruha prve svetovne vojne. Poznan je predvsem kot 
vrhunski proučevalec ptic na celotnem Balkanu, njegovo temeljno delo pa je v več zvezkih izhajalo z 
imenom Ornis Balcanica. Sarajevski muzej še danes hrani ornitološko zbirko okrog 10.000 ptičjih 
preparatov in jajc, ki jih je Reiser zbral na svojih potovanjih. 
 
Po prvi svetovni vojni se je vrnil v Pekre in kljub pomanjkanju, ki ga je doživljal, izdal knjigo Vogel des 
Kreises Marburg (Ptiči mariborskega okrožja) in knjigo o njegovem znanstvenem potovanju po Braziliji, 
kjer je med drugim odkril kar nekaj neznanih ptičjih vrst. Z izredno natančnostjo je urejal oološko zbirko 
20.000 ptičjih jajc na Dunaju (od katere je bilo 12.000 njegovih). Mariborskemu muzeju je po smrti 
zapustil ogromno ornitološko, oološko in dendrološko zbirko, ki pa je muzej ni imel kje deponirati. 
Njegova zbirka se je zato razdelila po vsej Sloveniji med šole in ostale muzeje. Danes se je večina zbirke 
izgubila, okrog 200 jajc ima le muzej v Bistri. 
 
Ornitolog svetovnega formata je bil ob svoji smrti član osmih evropskih znanstvenih ustanov (Dunajska 
akademija znanosti, Londonska ornitološka družba itd.). Njegova knjiga o ptičih mariborske okolice 
velja še danes za temeljno delo slovenske ornitologije. Njegovo delovanje v Bosni pa predstavlja enega 
izmed vrhuncev balkanske ornitologije. Leta 1932 mu v Gradcu podelijo doktorski naziv honorem 
causa. Precej obubožan umre leta 1936 v njegovih ljubih Pekrah pri Mariboru. 
 

  
Slika 122: Dr. Otmar Reiser in njegova ornitološka knjiga Maribora. Vir: splet, zobodat.at. 
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5.2 Dodatne neevidentirane in nevrednotene enote dediščine, vezane na Cerkev sv. 
Bolfenka 
 
Antonova kapela (Rimski vrelec) 
Ob nekdanji poti iz Radvanja in Poštele k sv. Bolfenku na Pohorje oziroma ob današnji smučarski progi, 
približno 20 minut od vrha, še danes stoji kapelica sv. Antona. Njen nastanek je nedefiniran, sklepa se, 
da je nastala kot rezultat romanj k sv. Bolfenku, saj pod njo izvira voda, ki se omenja kot sveži studenček 
že leta 1671. Danes je v njeni bližini postavljeno manjše vodno zajetje, kapelica pa skupaj z okolico kaže 
degradirano stanje. 
 
O tem, da je bila Antonova kapela nekoč priljubljena med pohodniki, nam priča razglednica iz preloma 
stoletja, na kateri so lepo vidni planinci pri počitku v urejeni okolici. Tudi voda, ki je izvirala tukaj, ni 
bila kar tako, verjeli so namreč v njeno zdravilno moč in jo imenovali kar Rimski vrelec. Danes vodi tod 
mimo smučarska proga, poimenovana po kapeli – Antonova proga, ki je sestavni del smučišča Bellevue 
– Sleme.   
 
 

  
Slika 123: Antonova kapela z vodnim zajetjem danes in kot je izgledala pred dobrim stoletjem. Vir: Andrej Gulič 
in Primož Premzl (Domoznanska zbirka). 

 
Anžev križ (Sveta Marija prosi za nas – spominsko obeležje) 
Ob markirani poti, ki vodi iz smeri zgornje postaje Pohorske vzpenjače proti Razgledniku, je v gozdni in 
senčni jasi viden ostanek nekoč obcestnega znamenja. Čas nastanka ni znan, verjetno pa je igralo vlogo 
pri romanjih k sv. Bolfenku in sv. Henriku na Areh ter kot simbolika zemljiške razmejitve. V 
sedemdesetih letih so vandali znamenje porušili in prelomljeni steber ukradli. Marijin kip z Jezuščkom 
hranijo v depoju Pokrajinskega muzeja v Mariboru. Danes je in situ ohranjen in viden le podstavek z 
napisom: »Sveta Marija prosi za nas«. Ob znamenju raste mokovica (Sorbus austriaca), ki je bila 
najverjetneje sajena kot eksot in je za Pohorje zelo redka drevesna vrsta ter je zaščitena kot dendrološki 
naravni spomenik. 
 
Obeležje leži tik ob oziroma na frekventni markirani kolesarski in pešpoti, smučarski povezavi ter trasi 
Rozkine gozdne učne poti. Zaradi svoje senčne lege tik pred vzponom proti Razgledniku predstavlja 
prostor počitka predvsem v poletnem času. 
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Slika 124: Obcestno Marijino znamenje danes in kot je stalo nekoč (fotografija iz leta 1907). Vir: Andrej Gulič 
in Mirko Šoštarič (iz ČZN, Tri cerkve–Areh–Bolfenk na Pohorju, 1995). 

 
Kamnolom 
Nekaj sto metrov od cestnega prečišča sedežnice Stolp leži v gozdu opuščen kamnolom kremenjaka, ki 
so ga najbrž lomili za potrebe glažute pod Arehom. Kamnolom priča o bogastvu geološke zgradbe 
Pohorja ter o preteklih načinih izkoriščanja pohorskih bogastev. Razglašen je za geološko naravno 
dediščino.  
 
Kot opombo je treba povedati, da tega kamnoloma ne gre zamešati z nekoliko nižje od poti, prek ceste 
ležečo skalno gmoto, lokalno imenovano Beli kamen. Gre za kremenjakovo skalo, veliko 3 m x 6 m, 
nekoč snežno bele barve, danes pa precej poraščeno z lišaji in skoraj neopazno. Oba kamnoloma, 
Cerkev sv. Bolfenka in bližnji izvir Pekrskega potoka, sta stoletja označevala posestno mejo. 
 
 

 
Slika 125: Lokacija kamnolomov v okolici Cerkve sv. Bolfenka. Vir: Samo Jenčič, Mirko Šoštarič. 
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Rozkina gozdna učna pot Bolfenk–Razglednik 
Gozdna učna pot od Bolfenka do Razglednika je bila speljana leta 1981 pod idejnim vodstvom gozdarke 
Rozke Debevec - Lesjak. V njen spomin so jo leta 1995 poimenovali Rozkina pot. Pot je dolga 3 km in je 
krožno speljana z izhodiščem nad Cerkvijo sv. Bolfenka, nato pa po severnem pobočju mimo 
razglednega stolpa, kjer se južneje spušča proti Apart hotelu Pohorje. Pot se na tem mestu obrne in 
nas vodi po sprehajalni poti nazaj do Bolfenka. Pot je lepo markirana z zelenomodro markacijo in 
zaščitnim znakom smreke.  
 
Ob poti je 17 stojišč, kjer so označene različne naravne posebnosti, postavljenih pa je tudi pet 
razlagalnih tabel. Sama pot traja dobro uro in je lahko prehodna. 
  
Današnje stanje pred kratkim delno obnovljene Rozkine poti je sicer zadovoljivo, a se konceptualizira 
njena nadgradnja, ki bi omogočala popolnoma samostojno tolmačenje vsebin. 
 
Trasa, po kateri poteka Rozkina gozdna učna pot, potrebuje dodatne vsebine, ki jo bodo v duhu časa 
popestrile in jo naredile privlačnejšo.  
 

 
Slika 126: Zemljevid poteka Rozkine poti. Vir: Podravsko gozdarsko društvo. 
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Slika 127: Kukalo proti enim najstarejših jelk na Pohorju in učne table na poti. Vir: Andrej Gulič. 

 
Mariborski razgledni stolp imenovan tudi Mariborski razglednik, Razglednik ali Stolp 
Mariborska sekcija Nemško-avstrijskega planinskega društva je leta 1909 otvorila razgledni stolp na 
Ciglenicah (imenovano tudi Vetrinjski vrh, Reški vrh, Na Pečici). Kovinski razgledni stolp, visok 20 m, z 
vmesno in razgledno ploščadjo, je postavilo dunajsko podjetje Griedl in stoji še danes. Leta 1957 so 
stolpu namestili še antene in dodali manjši objekt za potrebe oddajanja UKV FM-signala (prvo v vzhodni 
Sloveniji), kasneje pa še zgornjo postajo vlečnice (danes sedežnice) Stolp. 
  
Stolp je zaradi lokacije in skoraj neverjetnih razgledov takoj postal priljubljena izletniška točka in 
markantna veduta Pohorja. Največ obiskovalcev stolpa je bilo v prvih desetletjih po drugi svetovni 
vojni, ko so v bližini zrasli novi pohorski počitniški domovi vsejugoslovanskega značaja (npr. 
Železničarski dom). Razgled je 360-stopinjski, tako so vidni Dravska dolina s Kozjakom, Slovenske 
gorice, Dravsko, Ptujsko in Mursko polje, Donačka gora in Boč, Areh, Rogla, Ribniški vrh in Kope. Ob 
ustreznih vremenskih pogojih pa lahko vidimo še Golico, Svinško planino, Peco, Uršljo goro, Savinjske 
planine, Obir, Dobrač, Visoke in Nizke Ture, Ivanjščico, Sljeme pri Zagrebu, Gorjance, v panonsko nižino 
pa lahko razgled seže vse do Blatnega jezera. Stolp je ob svoji izgradnji skupaj s kasneje zgrajeno 
Mariborsko kočo (Marburger Huette) igral vlogo manifestacije velikega nemštva na Pohorju. Po prvi 
svetovni vojni, ko preide stolp v roke slovenskih planincev (Mariborska podružnica SPD), je vloga 
obrnjena.  
 
Nazadnje je bil stolp obnovljen leta 1990, danes je zaprt in v pripravljalni fazi prenove. Velja za enega 
izmed najstarejših planinsko-pohodniško-turističnih objektov v Sloveniji in se ga varuje kot tehnični 
spomenik. 
 
Razglednik je v pripravljalni fazi temeljite obnove, ki bo omogočala njegovo ponovno odprtje. Širša 
lokacija je potrebna prenove z dodatnimi vsebinami, ki bodo stolp smiselno povezale z zgornjo postajo 
Pohorske vzpenjače, saj mora stolp, tako kot nekoč, postati eden izmed glavnih ciljev izletništva na 
Mariborskem Pohorju.  
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Slika 128: Stanje pri Razgledniku danes. Vir: Andrej Gulič. 

 

  
Slika 129: Kljub zaprtju je lokacija stolpa frekventna za obiskovalce tako poleti kot pozimi. Vir: Andrej Gulič. 
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Slika 130: Razglednik nekoč, okrog 1930. Vir: Andrej Gulič.  

Pohorska žičnica z zaledjem 
V letih 1949–1952 je Branik zgradil prvo žičnico na Pohorju, poimenovano Pohorska žičnica. Šlo je za 
600 metrov dolgo enosedežnico s 54 sedeži, ki je zmogla do 360 potnikov na uro. Ob žičnici so speljali 
do vznožja Pohorja smučarsko progo, ki je služila tudi kot tekmovalna proga za smučarska tekmovanja: 
Mariborski slalom in Pohorska kombinacija (smučarski skok, tek, slalom, smuk in veleslalom). Ob 
vznožju žičnice so postavili vstopno kočo (danes Koča Luka), na vrhu pa se je razvilo prvo pohorsko 
športno središče, ki je bilo povezano s cestno povezavo iz Pivole. Tukaj so postavili kočo Snežinka 
(priljubljeno imenovana Pri kanti), namenjeno članom smučarskega kluba, in še Kočo ob žičnici s 15 
posteljami. Poletni obiskovalci so imeli na razpolago še športno igrišče. 
 
Kasneje so sedežnico preimenovali v Habakuk in ji namestili sidra. Pred dobrim desetletjem so napravo 
odstranili, njena trasa pa je danes del smučarske proge. Na platoju nekdanje zgornje postaje so še 
delno vidni ostanki objektov, njihova naslednica je bližnja brunarica Planika.  
 
 

 
Slika 131: Pohorska žičnica, okrog 1960. Vir: Andrej Gulič. 

 
 
Pohorska vzpenjača 
Ideja o izgradnji vlečnice na Pohorje je obstajala že dolgo v duhu časa med vojnama. Leta 1929 so v 
Mariboru ustanovili Zadrugo »Pohorska vzpenjača«, kjer so začeli z velikim entuziazmom zbirati denar, 



Pregled stanja in analiza projektnega območja Mariborskega Pohorja                                                                    

33 
 

tudi širom Jugoslavije. Načrte je prekinila druga svetovna vojna, tako da so njeno izgradnjo obudili takoj 
po njej. Najprej v obliki izgradnje enosedežnice (pohorske žičnice) na lokaciji pod Slemenom leta 1952. 
Že leta 1953 so z izrednim prizadevanjem smučarskih zanesenjakov, z legendarnim Francijem Čopom 
na čelu, ustanovili samostojno zadrugo Pohorska vzpenjača. Načrte za spodnjo in zgornjo postajo je 
izvedlo podjetje Komuna projekt (inž. Ivan Kocmut), gradnjo konstrukcije je izvedla Metalna, 
aluminijaste gondole pa so izdelali v bistriškem podjetju Impol. Pogonski mehanizem in elektroopremo 
so dobavili iz avstrijskega podjetja Girak. 
 
Uradno so Pohorsko vzpenjačo otvorili leta 1957, do leta 1961 je prepeljala že milijontega potnika. 
Gondolske kabine so prvič zamenjali leta 1978, z zadnjo prenovo leta 2010 pa so zaradi podrtja enega 
izmed stebrov29 vzpenjačo izgradili v celoti na novo, skupaj z novimi stebri, gondolami in obema 
postajama.  
 
Gondolska žičnica je pospešila izvedbe smučarskih tekmovanj in novih prog. Leta 1964 je tako potekalo 
prvo mednarodno tekmovanje FIS za pokal Zlate lisice, ki obstaja še danes. Gondola je tako postala 
glavni pospeševalec turizma, rekreacije in profesionalnega športa na Mariborskem Pohorju. 
  
Kompleks nekdanje zgornje postaje Pohorske vzpenjače in Hotela Bellevue oblikuje moderna in 
premišljena zasnova umestitve objektov v pohorski prostor. Za pripravo elaborata o urbanistični 
zasnovi Mariborskega Pohorja so avtorji leta 1961 prejeli celo Prešernovo nagrado. Danes je kompleks 
zaščiten kot dediščina z vidikov umetnostne in tudi tehniške zgodovine. 
 

 
Slika 132: Pod zgornjo postajo Pohorske vzpenjače, šestdeseta leta dvajsetega stoletja. Vir: Andrej Gulič 

 

 
29 »V nedeljo okoli 10.30 se je podrl osmi steber Pohorske vzpenjače, zaradi česar so tri gondolske kabine padle 
v globino. V eni od gondol sta se lažje poškodovala fanta s Koroške. Kraj dogodka so si ogledali policisti. Vzrok 
podrtja stebra Pohorske vzpenjače še ugotavljajo, kakor tudi morebitno odgovornost, so sporočili s Policijske 
uprave Maribor.« Vir: Dnevnik, 20. 7. 2009, Pohorska vzpenjača se je najverjetneje porušila zaradi zarjavelega 
stebra | Dnevnik). 

https://www.dnevnik.si/1042284798
https://www.dnevnik.si/1042284798
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Slika 133: Nesreča gondole zaradi dotrajanosti. Vir: Marko Milanovič. 

 

 
Slika 134: Tekmovanje za pokal FIS Zlata lisica, 1966. Vir: splet. 

 

 
Slika 135: Tekmovanje v sodobnem času – ciljna arena. Vir: splet, Aljaž Sedovšek. 
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Slika 136: Tekmovanje v akrobatskem smučanju za pokal Jugoslavije – na stari FIS progi pod Pohorsko 

vzpenjačo, 1981. Vir: Hotel Bolfenk, Muzej NO. 

 
Slika 137: Zgornja postaja Pohorske vzpenjače – dogodek Športni vikend Maribora. Vir: Andrej Gulič. 

 

 
Slika 138: Utrinek iz areškega sektorja smučišč Mariborskega Pohorja. Vir: Andrej Gulič. 
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Hotel Bellevue 
Hotel Bellevue je veljal ob svoji uradni otvoritvi leta 1961 za vzorčni planinski hotel, prilagojen za 
pohorskega turista in športnika. Postavljen tik ob smučišče in vkomponiran s postajo gondolske žičnice 
je za tisti čas predstavljal svojevrstno znamenitost in markantno veduto Mariborskega Pohorja 
(arhitekt Ivan Kocmut). Ponudbo so sestavljali restavracija, kavarna, bar, bife in 114 ležišč. Hotel je 
najprej upravljalo TGDO Pohorje–Pohorska vzpenjača, nato gostinsko podjetje Majolika, nazadnje je 
bil obnovljen v letu 2007 in ob ponovnem lastniškem prevzemu pred nekaj leti. 

 
Slika 139: Zgornja postaja Pohorske vzpenjače s hotelom Bellevue, okrog 1970. Vir: Andrej Gulič. 

 
Planinske koče, počitniški domovi in hoteli 
Našteti so planinsko-turistični objekti, ki so obstajali ali še obratujejo na Mariborskem Pohorju. Danes 
so nekateri na ozemlju drugih občin (tisti, ki so znotraj mestne občine Maribor, imajo omembo v 
oklepaju), a še vedno tvorijo skupno sliko obravnavanega območja. 
 
Na območju širšega Mariborskega Pohorja so pred drugo svetovno vojno stali naslednji turistični 
objekti: 

• Gostišče s prenočišči sv. Bolfenk (odprtje konec 19. stoletja do konca druge svetovne vojne, ne 
obratuje, znotraj mestne občine Maribor). 

• Mariborska koča (zgrajena leta 1913, požgana, po vojni obnovljena, obratuje)  

• Gostišče Kopp (delovalo v tridesetih letih 20. stoletja in dolgo po drugi svetovni vojni, danes 
ne obstaja več). 

• Poštarski dom (zgrajen leta 1938, požgan, po vojni obnovljen, danes Hotel Tisa). 

• Pohorski dom (zgrajen leta 1931, požgan, po vojni obnovljen, danes Dom Miloša Zidanška). 

• Osetov dom na Pečkah (odprtje v tridesetih letih 20. stoletja, danes v zasebni lasti, obratuje 
kot okrepčevalnica). 

• Sokolski planinski dom na Pohorju (zgrajen leta 1939, požgan, ne obstaja). 

• Ruška koča (zgrajena leta 1907, požgana, po vojni obnovljena, obratuje). 

 
Po drugi svetovni vojni so na območju širšega Mariborskega Pohorja stali naslednji turistični objekti 
(tisti, ki so znotraj mestne občine Maribor, imajo omembo v oklepaju). Pregled do konca 20. stoletja, 
brez smučarskih naprav: 

• Hotel Bolfenk z apartmajskim naseljem (obratuje, znotraj mestne občine Maribor). 

• Hotel Bellevue (obratuje, znotraj mestne občine Maribor). 

• Pri Lukeju (Koča Luka, obratuje, znotraj mestne občine Maribor). 
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• Hotel Habakuk (v fazi prenove/odprtja, znotraj mestne občine Maribor). 

• Hotel Arena (v fazi prenove/odprtja, znotraj mestne občine Maribor). 

• Penzion Martin (obratuje). 

• Koča ob žičnici (ne obstaja, danes približno na tem mestu okrepčevalnica Planika, znotraj 
mestne občine Maribor). 

• Informacijski center Bolfenk (ne obratuje, v fazi ponovnega zagona, znotraj mestne občine 
Maribor). 

• Počitniški dom Gradis (ne obstaja, na tem mestu novejši hotel v fazi prodaje/odprtja, znotraj 
mestne občine Maribor). 

• Uranova koča in Železničarski dom (ŠD Železničar, SŽ, danes Apart hotel Pohorje v fazi 
prenove). 

• Pohorski dom Miloša Zidanška (Sindikalni počitniški dom, Mestni ljudski odbor Maribor, dom 
ima v upravljanju Zveza prijateljev mladine Maribor, obratuje). 

• Penzion Pohorc (v zasebni lasti, ne obratuje). 

• Gostišče Kopp (v zasebni lasti, ne obstaja več). 

• Dom Jelka (Tovarna volnenih in vigogne izdelkov Maribor, Merinka, MTT, Počitniška skupnost 
Murska Sobota, danes v zasebni lasti, obratuje). 

• Poštarski dom (PTT, Telekom, danes Hotel Tisa, obratuje). 

• Planinka (Tovarna pletenin in konfekcije Maribor, Zora – Tabor, MTT, danes COŠD, obratuje). 

• Mariborska koča (Planinsko društvo Matica, obratuje). 

• Mariborska koča – depandansa (zapuščeno, ne obratuje). 

• Gasilska koča (MTT, v zasebni lasti). 

• Pajkov dom (MTT, kasneje Andrejev dom »Pajk«, danes je objekt v načrtu projekta Glamping 
The Woods of Sinic). 

• Kagerjev dom (Metalna, JNA, danes Dominikov dom (Karitas), v fazi zapiranja/prodajanja). 

• Gostišče Veronika (ne obratuje). 

• Zarja (Dom trgovskih uslužbencev, Trgovsko podjetje Zarja, TAM, danes Hotel Zarja, obratuje). 

• Ruška koča (imenovana tudi Tinetov dom) s pripadajočimi objekti: Čandrova koča, Pionirski 
dom, Ledenica (imenovana tudi Smrečina) in Tonetova bajta (Planinsko društvo Ruše, vse razen 
Pionirskega doma deluje še danes). 

• Šport hotel Areh (zapuščeno, ne obratuje). 

• Planinski dom Glažuta (MTT, v zasebni lasti, ne obratuje/v fazi obnove). 

• Gozdarska koča Cojzarica (LD Cojzarica, Koča Cojzarica, v zasebni lasti, obratuje). 

• Hočka koča (v zasebni lasti, prenovljena v Apartmaji Hočka koča/obratuje). 

• Počitniško naselje OSS Maribor (zasebna last). 

• Dom Pečke (različni lastniki, nazadnje Lovski dom Pečke, danes v zasebni lasti, obratuje). 
 

Na obravnavanem območju so nastali ali še obstajajo zasebna hotelska, gostinska in ostala ponudba 
novejšega tipa.  
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Slika 140: Reklamna razglednica planinskih objektov v bližini zgornje postaje Pohorske vzpenjače, zgodnja 
osemdeseta 20. stoletja. Vir: Andrej Gulič. 

 
 

 
Slika 141: Celotna turistična ponudba na Mariborskem Pohorju, osemdeseta leta 20. stoletja. Izpuščena je 
Cerkev sv. Bolfenka, ki je bila zaradi požara še vedno v ruševinah. Vir: Andrej Gulič. 

 
Slika 142: Mariborska koča v letih pred drugo svetovno vojno. Vir: Andrej Gulič. 
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5.3 Pregled dediščinskih enot po krajevnih skupnostih in mestni četrti 
 

5.3.1 KS Razvanje 
 
Območje arheološkega najdišča Poštela 
Višinska naselbina na Pošteli leži na pobočnem grebenu jugovzhodnega dela Pohorja na višini 547 m, 
s pregledom nad večjim delom Dravsko-Ptujskega polja. Njena dominantna in razgledna lega ter 
mogočen obrambni nasip okrog naselbine sta nudila pogoje preživetja tudi v najnemirnejših časih 
človeške daljne preteklosti. Poseljena je bila v več časovnih obdobjih, od starejše železne dobe (od 8. 
do 6. stoletja pr. n. št.), v pozni mlajši železni dobi in v rimskem obdobju (približno od 1. stoletja pr. n. 
št. do 4. stoletja n. št.), pa tudi v zgodnjem srednjem veku (od 9. do 10. stoletja n. št.). Skupaj z 
obsežnimi grobišči na Habakuku (Lepa ravna) in v nižini od Razvanja do Pivole uvrščamo Poštelo med 
najpomembnejša najdišča na prostoru od Vzhodnih Alp do Panonije. 
 
Naselbina obsega 6 ha pobočnega in terasastega grebena ter je obdana z 1 km dolgim, še danes 
ohranjenim zemljenim nasipom. Na osnovi raziskav je bilo ugotovljeno, da je bilo naselje utrjeno še z 
leseno palisado, nasip pa je bil tlakovan z drobnim kamenjem in prodniki. Nasip je bil vsaj dvakrat 
popravljen oziroma ponovno nasipan. V zgornjem delu na položni ravnici so odkrili ostanke kamnitih 
temeljev 14 različno velikih objektov nepravilno pravokotnega tlorisa z enim ali dvema prostoroma in 
ognjiščem. Najvišji del gradišča je bil dodatno utrjen s tremi prečnimi nasipi, pod enim izmed njih je še 
ohranjen v skalna tla izkopan vodni zbiralnik, ki je danes dodatno obeležen na licu mesta. Vhod v 
gradišče je bil v spodnjem delu in zavarovan z nazaj zapognjenim nasipom. Številne najdbe keramike, 
kultnih predmetov, orožja in denarja so danes v muzeju Joanneum v Gradcu in v Pokrajinskem muzeju 
Maribor. 
 
Čeprav začetki raziskovanja Poštele segajo že v 19. stoletje in na začetek 20. stoletja, v novejšem času 
kljub modernim raziskovalnim metodam še vedno ostaja odprta knjiga s številnimi neznankami. Njen 
pomen v modernem vrednotenju mariborske in širše zgodovine pa je že umeščen v kontekst razlage 
jugovzhodnega predalpskega prostora. Zanimivo ostaja še nerazvozlano vprašanje, ali bi smeli v 
poštelski naselbini oziroma v njeni najmlajši poselitveni fazi iskati zametke predhodnice Hompoša, 
betnavskega gradu ali gradu na Piramidi in posledično pozicijo Maribora, kot ga poznamo.  
 
Turistični potencial je na Pošteli in v njeni neposredni okolici precej večji, kot ga trenutno dojemamo 
in tržimo. Prvi zametki in novi temelji popularizacije kulturnega oziroma arheološko-zgodovinskega 
turizma na Pošteli so se izoblikovali v času izvajanja projekta Evropska prestolnica kulture leta 2012, ko 
je bila Poštela z gomilnimi grobišči v Pivoli vključena v Arheološko pot po mariborski okolici. Vključno z 
ostalimi točkami na poti pomembno prispeva k poznavanju preteklosti svoje najbližje okolice in 
zavedanju svojih lastnih korenin. Obiskovalce in turiste se trenutno lahko z razlago vodi po kilometer 
dolgem obrambnem obodnem nasipu nekdanje naselbine in po posameznih terasah, ki so bile nekoč 
bivanjske. Kot zanimivost se jim lahko pokaže vhod v naselbino, vodnjak in gomilna grobišča pod 
Poštelo ali pa pove zgodbo o »starem mestu«, ki še zdaj kroži med prebivalci bližnjih zaselkov. 
Turistična ponudba v okolici je nezadostna, a se bo verjetno, predvsem z razvojem ekoloških kmetij, 
sonaravnega turizma in morda z novo vizijo Pohorja, izboljšala in trajnostno naravnala.   
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Slika 143: Najdbe iz Poštele so predstavljene v stalni zbirki Pokrajinskega muzeja Maribor. Vir: Andrej Gulič. 

 

 
Slika 144: Obrambni nasip na gradišču Poštela. Vir: Andrej Gulič. 

 
Zemljišče, na katerem se nahaja skupina gomilnih pokopov v Pivoli, je bilo v preteklosti del vojaškega 
skladiščnega sistema, danes pa so po večini vključeni v program Botaničnega vrta in Arheološkega 
parka. Grobišče v Pivoli in Razvanju je del širšega območja, na katerem so v starejši železni dobi (8.–6. 
stoletje pr. n. št.) pokopavali prebivalce bližnje višinske naselbine na Pošteli. Na začetku starejše 
železne dobe se na splošno uveljavi pokopavanje v gomilah kot nov pogrebni običaj. Pokojnika so 
upepelili v njegovi obleki na grmadi, njegov pepel s kalciniranimi kostmi vred so položili v žaro ali brez 
nje prenesli v kvadratno narejeno grobno kamro, grajeno iz kamna in/ali lesa, prek nje pa nasuli 
zemljeno gomilo. Gomile so izpovedne tako po velikosti nasutja kot izgradnji kamre in pridatkih, ki so 
bili preminulim namenjeni za posmrtno življenje. Starejša železna doba je čas, ko nastajajo jasno 
izražene razlike v družbi s slojem bojevnikov na čelu. Najdbe iz starejših izkopavanj gomil so delno v 
Joaneju v Gradcu, delno v Pokrajinskem muzeju Maribor, nekaj pa jih je izgubljenih.  
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Slika 145: Prazgodovinske gomile v Botaničnem vrtu v Pivoli. Vir: Andrej Gulič. 

 

 
Slika 146: Načrt poštelske naselbine: lepo vidni obrambni nasip hruškaste oblike in pripadajoče grobišče. Vir: 
Stanko Pahič, spremembe: Andrej Gulič. 
 

Cerkev sv. Mihaela 
Cerkev sv. Mihaela v Razvanju se prvič omenja leta 1112, zato velja za enega izmed najstarejših še 
stoječih arhitekturnih spomenikov v Podravju. V 16. stoletju ji dozidajo zvonik in prezbiterij, v 18. 
stoletju jo dvignejo in obokajo. Oltarja sta iz 18. stoletja in sta delo konjiške kiparske delavnice. 
 
Čeprav je cerkev značilna veduta Razvanja z zaledjem Pohorskega dvora, je danes njena okolica skoraj 
v celoti urbanizirana, v njeno originalnost pa je poseglo tudi razširjeno pokopališče z mrliško vežico.  
 

 

Slika 147: Cerkev sv. Mihaela. Vir: kf_03011.jpg (200×132) (gov.si). 

  

https://situla.gov.si/KF_slikeS/kf_03011.jpg
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5.3.2 MČ Radvanje 
 
Radvanjski dvorec  
Zagotovo lahko trdimo, da dvorec v Radvanju s svojim zaledjem pooseblja središčno točko radvanjske 
zgodovinske slike. Velja za vez med novodobno idejo stanovanjske soseske in tisočletje starem 
obpohorskem zaselku, nastalem že dolgo pred Mariborom. 
 
Kraj Radvanje se prvič pisno omenja v letih 1096 in 1105, ko Bernard Spanheimski, sin Engelberta I. 
Spanheima, enega izmed ustanoviteljev benediktinske opatije v Sv. Pavlu v Labotski dolini na 
Koroškem, podari tej ustanovi »oppidum Radewan« oziroma kraj Radvanje. Medtem ko latinska 
beseda oppidum opisuje utrjeno območje ali utrdbo, je še bolj zanimiv izvor imena Radewan. 
Etimološko gledano ime prevajamo kot Radovanova vas – verjetno je šlo za srednjeveškega 
slovanskega veljaka, na katerega se je naslonilo poimenovanje utrjenega zaselka, verjetno še pred 
nastankom gradu. Da smo tej domnevi zelo blizu, nam potrjujejo arheološke najdbe 28 
zgodnjesrednjeveških slovanskih grobov znotraj obzidja nekdanje rimske ville rustice v bližnji Borovi 
vasi in ohranjena ljudska pripoved, ki pravi, da je na območju Radvanja v »predturških časih« obstajalo 
»staro mesto«, ki se je pogreznilo. 
 
Leta 1147 zasledimo v neki listini iz Velikovca viteza Lottoldusa de Radewana, Spanheimovega 
spremljevalca na križarskem pohodu. Njegov naziv nam prvič nakazuje možnost, da je v tem času že 
obstajala radvanjska graščina. Lottoldus je najverjetneje umrl v bitki nekje v Palestini, saj se vitezi »de 
Radewan« v nadaljnjih virih več ne omenjajo.  
 
Grad se konkretneje v virih srednjega veka več ne omenja, kar izraža njegovo majhno vlogo v 
obvladovanju prostora. Lastniki se ponovno omenjajo šele v 16. stoletju s priimkom Gaisruck. 
Radvanjski grad takrat prenovijo in mu dodelijo pomembnejšo vlogo za bližnjo okolico, v lasti imajo 
velike površine gozdov na Pohorju, pravico do lova, ribolova na Dravi in njenih pritokih. Od vsakega 
splava, ki je priplul po Dravi, so Radvanjčani pobrali po 8 krajcarjev. Grad je tekom svoje zgodovine, v 
duhu svojega časa, s prezidavami dobival različno podobo. Stavba je na začetku 18. stoletja baročno 
predelana, v 19. stoletju pa so ji dogradili še okrogel stolp in s tem današnjo podobo. 
 
Radvanjski grad je najverjetneje doživel najlepša leta v prvi polovici 20. stoletja, pod lastjo graščaka 
Alfreda von Rossmanita. V popisu grajske posesti leta 1904 so spadale h gradu drevesnica in vrtnarija, 
opekarna in žaga. Skupne zemljiške posesti je bilo 309,6 ha, od tega je bilo 1,15 ha pozidano. Lastnik 
Rossmanit se je ukvarjal s kmetijstvom, poljedelstvom, vrtnarstvom, živinorejo, gozdarstvom, lovom, 
sadjarstvom, mlekarstvom, kokošerejo, čebelarstvom, hmeljarstvom in šolstvom. Intenzivno se je 
ukvarjal z organizacijo konjskih dirk v Mariboru in Ljutomeru ter z vzrejo dirkalnih in kasaških konj, s 
katerimi je bil znan daleč naokrog. Svoje gozdne in vinske posesti je imel tudi v Logu, pod Meranovim 
pa celo vinogradniško hišo. Južno od gradu, globoko v gozdu, je še danes vidna grobnica rodu 
Rossmanitov, dunajskega arhitekta Flescherja - Brunningena, ki pa je v zelo slabem stanju, prepuščena 
na nemilost vremenu in vandalizmu. 
 
Pred drugo svetovno vojno je grad kupil Hrvat N. Jurković in ga obdržal vse do leta 1945, ko je prišel v 
državne roke in s tem v postopno uničenje. Dodatno degradacijo je grad doživel z nedavno pozidavo 
blokovskih kompleksov v bližini. 
 
Kot zanimivost velja omeniti, da je bil grad konec 18. stoletja središče mariborske prostozidarske lože 
»Zu den vereinigten Herzen« pod vodstvom Johanna Pöttinga, banatskega provincialnega upravnika, 
ki je pred tem bil zelo častitljiv član romunske lože ter mojster stola češke lože Vitezov orla in pelikana 
ter predsednik Rosenkreuzerjev na Češkem. V gradu so bile tisti čas na stene nekega stranskega 
poslopja narisane izpitne ceremonije za sprejem v framazonsko ložo, ki pa so jih kasneje izbrisali. Zaradi 
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obrekovanja okoliških prebivalcev, da se v gradu odvijajo čudni rituali, se je loža preselila v Gradec, kjer 
deluje še danes. Ni naključje, da je bil pred drugo svetovno vojno ustanovljen Rotary klub Maribor prav 
na pobudo lastnika gradu v Radvanju. 
 
 

 
Slika 148: Radvanjski grad, zgodnje 19. stoletje. Pogled proti zahodu. Vir: J. F. Kaiser, Andrej Gulič. 

 

 
Slika 149: Radvanjski grad danes, s podobo, ki jo je dobil v 19. stoletju. Pogled proti zahodu. Vir: Andrej Gulič. 
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Slika 150: V zadnjih letih pred drugo svetovno vojno je bil grad Radvanje del turistične ponudbe Maribora. Vir: 
Andrej Gulič. 

 
 
Rossmanitova grobnica in vodno zajetje za kadetnico 
Južno od gradu, skrita globoko v gozdu, je še danes vidna grobnica rodu Rossmanitov dunajskega 
arhitekta Flescherja - Brunningena, ki pa je v zelo slabem stanju, prepuščena na nemilost vremenu in 
vandalizmu. Vanjo je bil položen leta 1928 umrli Alfred Rossmanit (kasneje prekopan na radvanjsko 
pokopališče, še kasneje v Gradec). Gre za izjemno zanimiv objekt, še nedolgo tega pozabljen od večine 
prebivalcev Radvanja, pa tudi z vidika varstva kulturne dediščine. Njegova popularizacija v zadnjih letih 
je sprožila vpis v register spomenikov, grobnica pa je trenutno že v fazi odkupa in dolgoročne obnove 
s strani Mestne občine Maribor. 
 
Ob izgradnji mariborske kadetnice v sredini 19. stoletja so izgradili do nje tudi vodovodno omrežje, ki 
se je napajalo iz enega od izvirov Radvanjskega potoka. V bližini Rossmanitove grobnice lahko v gozdu 
še danes vidimo ostanke prečrpališča, višje pa tudi vodno zajetje. Voda, ki je bila delno speljana po 
kanalih, je napajala tudi tako imenovani Tankovski ribnik v neposredni bližini. Vodno zajetje je vpisano 
v register spomenikov ter skupaj z grobnico in vojaškimi objekti nekdanjega vadbišča velja za 
potencialno lokacijo nove zgodovinsko-izobraževalne poti.    
 

 
Slika 151: V gozdu skrito vodno zajetje. Vir: Andrej Gulič. 
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Slika 152: Radvanjski »mavzolej«, grobnica družine Rossmanit. Vir: Andrej Gulič. 

 
 
Dvorec Betnava 
Tik pod vznožjem Pohorja oziroma Poštele se sredi njiv razprostira posestvo dvorca Betnava. Nekoč 
romantični podeželski dvorec s čudovitim renesančnim vrtom je še nedolgo nazaj veljal za priljubljeno 
izletniško točko, prostor porok s poročno dvorano, odlično restavracijo, koncertno prizorišče ali kot 
park v zavetju senčnih platan z vodnim obodnim jarkom.  
 
Betnavski dvorec je danes rezidenčna stavba, postavljena sredi parka, s povsem baročnim značajem, a 
z zelo dolgo in zanimivo zgodovino. Čeprav prve zanesljive omembe dvorec postavljajo v 14. stoletje, 
se je oblikovala teza, ki vidi predhodnika današnjega dvorca v srednjeveškem gradu na Pošteli. Morda 
gre tukaj iskati po ljudski tradiciji imenovano »staro mesto« ali »stari Maribor«, ki naj bi bil lociran med 
Betnavo, Poštelo in Radvanjem.  
 
Po svoji prvotni obrambno-nadzorni vlogi doživi dvorec svoj vrhunec za časa protestantizma, ko ga 
lastniki, grofje Herbersteini, uredijo v protestantsko postajo, v bližini pa tudi pokopališče. V 19. stoletju 
dvorec preide v cerkvene roke, čigar lastniki so še zdaj. 
 
Po starejši literaturi naj bi nekdanji dvor pozidali gospodje Windenski, ki nastopajo v listinah 14. in 15. 
stoletja in so imeli v posesti tudi Negovo in Obrajno. V neki listini iz leta 1372 nastopa Paltram Betnavski 
(von Windenau) kot pečatnik. Očitno je, da je pred današnjim dvorcem morala nekje stati še starejša 
utrdba, saj se omenja gospode Turjaške (1555) kot lastnike Zgornje in Spodnje Betnave. Ali gre za 
možno lokacijo kakšnega starejšega gradu na Pošteli, ni znano, ve pa se, da so temelji in večji kamni 
prineseni za gradnjo današnjega dvorca prav od tam. 
 
Leta 1555 je kupil stavbo Luka Szekely, leta 1585 Max Khuenburg in leta 1587 Wolf Herberstein. Takrat 
je tu obstajala trdna postojanka protestantizma. V graščini so za svoj namen preuredili Marijino kapelo, 
ki jo je leta 1511 posvetil lavantinski knezoškof Lenart. Kasneje so si protestanti postavili lastno kapelo, 
ki so jo katoliki leta 1600 za časa protireformacijskih ukrepov skupaj s šolo župniščem in pokopališčem 
na zapoved deželnoknežjih komisarjev razstrelili s smodnikom. S tega pokopališča, ki so ga kasneje 
obnovili in nato spet opustili, izvira več znanih nagrobnikov, med njimi najbolj izstopa viteški nagrobnik  
leta 1615 umrlega grofa Hansa Friderika Herbersteinskega, lastnika Betnave, ki je bil prej vzidan v 
dvorec, danes pa ga hrani Pokrajinski muzej v Mariboru. Leta 1677 je posest kupil Johan Jakob Khiessl, 
ki jo je združil z mariborskim gradom. Kmalu zatem je dvorec pogorel in stavbo so menda obnovili šele 
grofje Brandis, ki so leta 1728 prevzeli posest in jo imeli v lasti vse tja do leta 1863, ko je posest prevzela 
lavantinska oziroma mariborska škofija, ki je bila lastnica vse do druge svetovne vojne. Na prelomu iz 
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17. v 18. stoletje je po požaru grad dobil baročno podobo, poleg tega pa še vrt. Še ob koncu 19. stoletja 
je bila v dvorcu poleg drugih umetniških zbirk tudi bogata galerija, ki je obsegala 130 slik. Med mojstri 
se omenjajo dela iz Durerjeve, Michelangelove in Rubensove šole, pa tudi dela mojstrov Teniersa, Van 
Dycka, Weissenkirchnerja, de Pomisa, Wouwermanna in Veroneseja. 
  
V času po vojni dvorec prevzame Agrokombinat Maribor, ki postavi v neposredni bližini garaže in 
delavnice, ki še danes kazijo podobo gradu. V poznih osemdesetih 20. stoletja sta bila grad in njegova 
okolica lepo obnovljena, Lip Bled je uredil salon pohištva, občina pa je tam uredila tudi poročni prostor. 
Danes je denacionaliziran in vrnjen cerkvi. Pred dobrim desetletjem so Betnavi hoteli dati nov zagon, 
a je postala žrtev finančnih afer. Danes skupaj z neposredno okolico klavrno propada.  
 

 
Slika 153: Dvorec Betnava v današnji podobi. Vir: Andrej Gulič. 

 

 
Slika 154: Dvorec z renesančnim vrtom, okrog 1680. Vir: G. M. Vischer. 
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Villa rustica na Betnavi  
Villa rustica leži na polju jugovzhodno od betnavskega dvorca ob Radvanjskem potoku in se vključuje v 
obdravsko rimskodobno naselitveno os. Areal podeželske vile v predvideni velikosti 100 m x 90 m je le 
delno arheološko raziskan. Ostaline ležijo plitvo pod njivsko površino in na terenu niso vidne. Gre za 
izjemno izpovedno najdišče, znano že iz konca 18. stoletja, ko so poleg arhitekturnih ostankov, delov 
mozaikov, novcev in keramike odkrili več marmornih spomenikov, od katerih posebej izstopa žrtvenik 
Eponi, božanstvu keltskega porekla in zavetnici konjereje. Najdba je spodbudila domnevo, da so na 
tem mestu redili konje ali prepregali vprežno živino ob rimski cesti. 
  
Novejša izkopavanja so v treh raziskovalnih etapah odkrila arhitekturne ostaline lesenih in zidanih 
stanovanjskih in gospodarskih objektov. Posebej moramo omeniti del stavbe z dobro ohranjenim 
hipokavstom (centralno kurjavo) kar v treh prostorih, ki so bili ogrevani iz iste peči in jih je povezoval 
skupni grelni kanal. Hipokavst so sestavljali iz opeke grajeni stebriči, ki so bili postavljeni na trden zbit 
tlak. Med sabo so bili povezani s skrbno grajenimi oboki, tla nad njimi pa so bila večinoma prekrita z 
marmornimi ploščami. O ureditvi stavbe pričajo tudi kosi ometa z raznobarvno poslikavo, katerega 
motivi so bili umetelno speljani v geometrijskem vzorcu, večkrat pa se v tovrstnih ometih pojavlja tudi 
raznobarvni rastlinski ornament. 
 
Med drobnimi najdbami prevladuje keramično posodje, ki po svojih značilnostih skupaj z novci spada 
v ohlapno opredeljen časovni okvir med drugo polovico 3. stoletja in drugo polovico 4. stoletja n. št. Iz 
tega časa se je namreč ohranilo kar 60 novcev, odkritih ob stebričku znotraj hipokavsta, tako da smemo 
govoriti o tako imenovani zakladni oziroma depojski najdbi. Datacijsko izpovednost novčnih najdb 
potrjuje tudi preostalo drobno gradivo, kot so fibula s čebulastimi zaključki, ledvičasto oblikovana 
pasna spona, odlomki steklenih predmetov in drugo. 
 
Ob tem je treba poudariti, da je bilo na širšem mariborskem območju odkritih in raziskanih več 
posameznih rimskodobnih podeželskih vil – vil rustik oziroma villae rusticae, in sicer v Radvanju, ob 
Betnavi, v Bohovi ob Tržaški cesti (trgovski center Vema/OBI) in v Bohovi – Pri kapel'ci. Ležijo v 
arheološko dokazani naselitveni smeri severovzhod–jugozahod, ob tako imenovani obdravski rimski 
cesti kot smeri rimske kolonizacije v Podravju. Tovrstne podeželske vile so bile kot poseben tip posesti 
večinoma v lasti kolonistov ali premožnejših predstavnikov staroselskega prebivalstva in so pomenile 
eno izmed poselitveno-gospodarskih žarišč. V večini primerov je šlo za okoli 100 m x 100 m velike 
ograjene komplekse, ki so jih sestavljali ločen stanovanjski del in gospodarska poslopja s hlevi, stajami, 
shrambami, delavnicami itn. Vse vile so bile praviloma oskrbovane z lastnim vodnjakom. Bile so 
razmeroma udobno opremljene, zimski mraz so blažile s centralnim ogrevanjem (hipokavstom). 
Rodovitna polja, gozdovi, vodni in drugi viri so jim omogočali razcvet, lega ob cesti pa dostopnost, 
komunikacijo in trgovino. Vse vile so vključene v projekt Arheološka pot po Mariboru in okolici. 
 
 
Villa rustica in slovansko grobišče v Radvanju 
V neposredni bližini Borove vasi in doma Antona Skale oziroma Osnovne šole Gustav Šilih, so arheologi 
v letih 1988/89 odkrili rimskodobni podeželski kompleks. Obdajal in ščitil ga je obodni zid z dvema 
stolpoma, ki je bil hkrati nosilni zid za gospodarske objekte znotraj južne in zahodne linije ter za del 
stanovanjskega poslopja z obsežnim dvoriščem v severnem predelu vile. Orientiran je bil v osi vzhod–
zahod, njegova tlorisna velikost je bila 98,10 m x 90,20 m in še ni v celoti raziskan (Strmčnik Gulič, 1991, 
4). 
 
Rezultati raziskav so pokazali tri gradbene faze, izmed katerih se je najstarejša, tako imenovana »lesena 
faza«, ohranila v sledi temnih podolžnih in prečnih jarkov kot ostankov ležečih brun prvotnih lesenih 
objektov, sledovi mlajših objektov pa so bili ohranjeni v kamnitih zidanih temeljih in obzidanih jamah 
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za lesene stojke. Na osnovi drobnih najdb je villa rustica datirana v čas od konca 2. do 4. stoletja n. št. 
(Strmčnik Gulič, 1991, 5). Temelji mlajših gradbenih faz so v tlorisu predstavljeni na kraju odkritja (in 
situ) in so privlačna turistično-rekreacijska točka. 
 

 
Slika 155: Pogled na lokacijo vile proti Pohorju. Vir: Andrej Gulič. 
 

 
V notranjosti vile, natančneje med ruševinami obeh rimskodobnih stanovanjskih objektov, je bilo 
umeščeno mlajše, staroslovansko grobišče z 28 skeletnimi grobovi. Ti pripadajo eni izmed skupin, ki se 
je v času druge polovice 10. stoletja in začetka 11. stoletja n. št. ustalila na tem že prej kultiviranem 
območju. Skeleti so ležali v iztegnjeni legi. Razen v enem primeru (ženska z otrokom) so bili vsi grobovi 
individualni. Plitve grobne jame so bile vkopane v prodnata tla, nekatere med njimi pa so bile ob tem 
obložene s posameznimi rečnimi kamni ali z rimsko opeko (Gulič, Črešnar, 2012, 26). 
 
To je bilo pomembno odkritje, saj so bili dokazi o slovanski poselitvi v tem delu Podravja v času raziskav 
redki. Lokacija pripadajoče slovanske naselbine za zdaj še ni znana, gotovo pa je šlo za samostojno 
enoto vaške skupnosti, ki je bila povezana z drugimi sočasnimi naselbinami v Hočah, Slivnici in še kje. 
V zvezi s tem bi veljalo razvozlati ljudsko izročilo o pogreznjenem mestu, imenovanem stari Maribor. 
Ker se to območje v pisnih virih prvič omenja že konec 11. stoletja kot »Oppidum Radewan«, nam to 
do neke mere pojasnjuje prisotnost slovanskega življa. Ime kraja Radewan, danes Radvanje, označuje 
osebno ime, po vsej verjetnosti starešino ali plemiča slovanskega izvora. 
 
Kljub delno degradirani okolici z blokovskimi soseskami in včasih neprimernemu doživljanju ostalin vile 
je lokacija dobro izkoriščena. Obiskujejo jo sicer predvsem domačini iz naselja, a vendar je v zavesti 
Mariborčanov (predvsem po zaslugi bližnje restavracije) zmeraj aktualna. Tudi tukaj so z ozirom na 
privlačno lego pod Pohorjem možni različni razvojni koncepti razširjene turistične ponudbe, predvsem 
bi se lahko ozirali po ukrepih, ki jih uporabljajo na primer v Angliji ali Avstriji na podobnih lokacijah, 
kjer so takšne točke intenzivno vključene v pedagoško-izobraževalni sistem, v programu lokalne 
ponudbe pa lahko zavzamejo reprezentativno vlogo kraja. Možne bi bile rekonstrukcije posameznih 
objektov, kjer bi se uprizarjal rimski vsakdan, vključno z rimskimi igrami, kar je v zadnjem času 
poetovijski modni hit. 
 
Kot omenjeno, je del rimske vile v temeljih predstavljen na mestu samem, kar nam približa razpon vile 
in njeno umeščenost v naselitveno obdravsko os. Obiskovalcem se za lažje razumevanje najdišča 
priporoča ogled informativnih tabel s tlorisi in rekonstrukcijo vile.    
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Slika 156: Predstavljeni temelji rimskega stanovanjskega objekta. Vir: Andrej Gulič. 

 
 
Arheološko najdišče Zgornje Radvanje 
Na območju mariborske zahodne obvoznice v Zgornjem Radvanju je bilo med letoma 2007 in 2009 
raziskano večdobno arheološko najdišče. Najpomembnejše odkritje je naselbina iz mlajše kamene 
oziroma zgodnje bakrene dobe, ki jo datiramo v drugo polovico 5. tisočletja pr. n. št. Dobro ohranjeni 
stanovanjski objekti z raznovrstnim kamnitim orodjem in ročno izdelanim keramičnim posodjem ter 
drugimi izdelki uvrščajo to najdišče med najpomembnejša tako slovenska kot evropska odkritja tega 
časa. Naselbino uvrščamo v tako imenovano lasinjsko kulturo, ki se je iz jugozahodne Panonije razširila 
tudi v jugovzhodni alpski prostor. 
 
Skozi tisočletja so se ohranili ostanki objektov naselbine, sestavljeni iz skupin jam različnih velikosti, 
oblik in globin, s sledovi nosilnih stojk za objekte. V večini poglobitev se je ohranilo arheološko gradivo, 
vključno z ostanki sten objektov in s stenskim premazom, kurišči, pečmi, žganino in različnimi nanosi. 
Na celotnem naselbinskem območju je bilo odkritih skoraj 400 kosov kamnitega orodja, od tega okoli 
70 celih oziroma razlomljenih kamnitih sekir, 18 izvrtkov sekir, več tolkačev, žrmelj, brusov, dlet, 
praskalc, strgalc, svedrčkov, klin30 in ostalih polizdelkov. Odkrita je bila tudi delavnica, namenjena 
izdelovanju kamnitega orodja. Seveda ni manjkalo niti raznovrstnega keramičnega posodja preproste 
ročne izdelave, žlic in zajemalk s preluknjanim nastavkom za držalo, pečatnikov, uteži za tkanje in 
vretenc za prejo.  
 
Naselbina še zdaleč ni raziskana v celoti, saj se dokazano širi v vse smeri, za zdaj brez zunanje zamejitve. 
Na naselbinskem prostoru je bilo odkritih tudi nekaj najdb iz bronaste dobe, dva močno poškodovana 
časovno nedoločljiva žgana grobova, dva objekta iz mlajše železne dobe in sledovi štirih lesenih stavb 
iz rimskega obdobja. 
 

 
30 Kline so kamnita rezila, narejena z odbijanjem kamna. 
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Slika 157: Kamnito orodje in puščična konica iz najdišča v Radvanju. Vir: ZVKDS OE Maribor, PM Maribor. 

 
 
Ledina 3. aprila 
Ob vznožju Pohorja v Spodnjem Radvanju stoji spomenik več kot 200 talcem, ki jih je okupator postrelil 
tik pred osvoboditvijo leta 1945. Sredi brez se dviga na podstavku za polaganje vencev 5,5 m visok 
steber kvadratastega prereza, na vrhu okrašen s pleteninastim ornamentom. Steber je izklesan iz 
pohorskega granita in nosi verze Janka Glazerja: »Nad dvesto talcev tu leži ubitih, tik pred pobegom v 
besu onemoglem zločinsko jih pobil je okupator – mrtvi nam kličejo: Ne pozabite!« Načrt za spomenik 
je izdelal inž. Jaroslav Černigoj. V bližini je pred drugo svetovno vojno stala skakalnica na Tičarju. 
 

 
Slika 158: Skakalnica na Tičarju, 30. leta. Vir: Monografija Pohorje in Kozjak, Andrej Gulič. 
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5.3.3 KS Pekre 
 
Pekrska gorca – Slovenska Kalvarija 
Nekako na meji med Studenci, Radvanjem in Pekrami leži tonalitni osamelec, imenovan Pekrska gorca 
ali Slovenska kalvarija (351 m n. m. v.). Od leta 1664 je na Pekrski gorci stal križ (verjetno kužno 
znamenje), ki ga je okoli leta 1835 nadomestila Cerkev Marija sedem žalosti (Žalostna Matera Božja). 
Cerkev je bila v osnovi namenjena občasnemu bogoslužju, predvsem pa je veljala za domačo, slovensko 
romarsko pot, kalvarijskega tipa. Po drugi svetovni vojni je bila cerkev tarča nenehnega vandalizma, 
tudi idej njene odstranitve. V novi luči je zasijala šele sredi devetdesetih, ko je bila obnovljena. 
 
Pekrska gorca je še desetletje po drugi svetovni vojni veljala kot romarska točka za širši okoliš, danes 
pa je to priljubljeno sprehajališče Maribora, predvsem za prebivalce bližnjih blokovskih naselij. Pot ob 
Pekrskem potoku nas vodi iz Nove vasi od BMX-steze do Skate parka, mimo ville rustice in vse do 
izhodiščne točke vzpona. Pot lahko tukaj nadaljujemo še naprej ob potoku, krožno okrog Pekrske gorce. 
Senčna pot, primerna tudi za kolesarje, je lepo urejena, kot zanimivost pa lahko ob njej vidimo skoraj 
stoletje stare bunkerje iz tako imenovane predvojne Rupnikove linije. 
  
Na vrh gorce vodita lepo urejena pešpot iz vzhodne strani in cestna povezava skozi vinograd. Med potjo 
obiskovalca spremlja križev pot s štirimi obnovljenimi kapelicami. Z vrha je lep razgled na Pohorje in 
mariborski okoliš. Kot zanimivost, ob severni steni cerkve so v 19. stoletju uredili grobno komoro za 
družino znamenitih mariborskih pivovarjev Čeligijev, ki je delno vidna še danes.  
 
Na Pekrski gorci je Mariborsko športno društvo Branik skupaj z Železničarskim športnim društvom v 
letih 1951/52 zgradilo 65-metrsko smučarsko skakalnico in 25-metrsko za pionirje. Skakalnica je 
ustrezala vsem predpisom za velika mednarodna tekmovanja, načrt zanjo je izdelal S. Bloudek. Po 
načrtu bratov Gorišek so jo kasneje rekonstruirali za skoke do 80 m. V zlatih časih je skakalnica gostila 
kar nekaj pomembnih tekmovanj. Med letoma 1971 in 1982 se je tako na primer na njej odvijala turneja 
treh dežel, ki je poleg Maribora gostovala tudi v Beljaku in Trbižu. Tekme v smučarskih skokih si je prišlo 
ogledat tudi do 20.000 ljudi. Skakalnica je nato zaradi vedno milejših zim, manjšega števila obiskovalcev 
in prenosa velikih tekem v Planico počasi začela propadati in samevati. Razpadajočo skakalnico so 
dokončno odstranili leta 1993, a je nekaj njenih sledi vidnih še danes.  
 

 
Slika 159: Skakalnica na Pekrski gorci in obnova cerkve, 1983. Vir: Večer. 
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Slika 160: Tekmovanje za prvenstvo Slovenije v smučarskih skokih na Pekrski gorci, 1964. Vir: Večer. 

 

 
Slika 161: Pogled na Pekrsko gorco proti Pohorju. Vir: Borut Gorenjak. 

 
Pravljica o Pekrski gorci 
Pred časom so prebivalci Maribora živeli nekrščansko življenje. Tega se je hudič zelo veselil, kajti duše 
Mariborčanov bo imel za svoje. Ker pa ni hotel čakati vse do njihove smrti, je stopil do Boga in ga prosil, 
ali lahko uniči kar vse Mariborčane naenkrat. »Kako pa boš to storil?« ga je vprašal Sveti oče. Hudič je 
odgovoril: »Na Pohorju bom odlomil vrh in ga položil povprek čez Dravsko dolino, reka se bo zajezila in 
celotno mesto bo potonilo!« »Kar se mene tiče, lahko,« je rekel Bog, »a to smeš storiti le uro pred 
polnočjo!« 
 
Tako se je hudič točno ob enajstih odpravil na delo, odtrgal vrh in ga zvlekel v dolino. Ko pa je prispel 
ob vznožje hriba, se mu je v žarečem sijaju prikazala Mati Božja in ga tako zaslepila, da se je moral 
ustaviti. V istem trenutku je ura na mestnem stolpu odbila polnoč in hudič je igro izgubil. Vrh je izpustil 
tam, kjer je stal, in tam leži še danes kot Pekrska gorca. Zgoraj na Planinki, kjer je hudič hribu odtrgal 
vrh, pa leži v močvirski pokrajini sedem Lovrenških jezer.   
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Pekrske gorice 
Vino Pekrčan 
Pekre se skupaj z Limbušem ponašajo s krasnimi prisojnimi legami, kjer se je nekdaj gojilo širom 
Štajerske poznano vino Pekrčan, ki so ga točili v gostilnah v Limbušu, Pekrah, Radvanju, na sv. Bolfenku 
in v Mariboru. Ti kraji so zaradi tega postali skupaj z bližnjimi Slovenskimi goricami pomembne 
izletniške, tudi letoviške točke mariborskih meščanov in prvih turistov. Vinogradi so bili po večini v lasti 
veleposestnikov Reiser, Rossmanit in Čeligij, benediktincev sv. Pavla, naslednikov Meranovega, in 
manjših vinogradniških kmetij. Obdobje po drugi svetovni vojni je velike nasade nacionaliziralo in 
blagovna znamka Pekrčan je bila ukinjena. Vinag je sicer v zadnjih letih svojega obstoja prodajal vino 
pod tem imenom, a je skupaj z njegovo ukinitvijo ime skoraj popolnoma izginilo.  
 
Vinarji tega območja so danes Biotehniška fakulteta Univerze v Mariboru in zasebniki. Na Meranovem 
poteka tudi praktični pouk o vinarstvu in vinogradništvu. 
 
V neposredni okolici se je ohranilo kar nekaj stavbne dediščine iz zlatega obdobja vinogradniških Peker 
in Limbuša, a po večini objekti propadajo ali pa so v nezadovoljivem stanju: Zgornji Marin, Pristava 
Orlica, Reiserjevo posestvo, Stara šola v Pekrah, zidanice v Hrastju in ob Blažovnici (predvsem last 
Štentpavelskega samostana). 
 
 
Vinogradniško-sadjarska šola v Hrastju 
Ustanovljena je bila pod okriljem nadvojvode Janeza leta 1832, v vinorodnem delu Hrastju nad Pekrami 
(podatek je po Registru kulturne dediščine samo usten). To je bila prva tovrstna šola na območju 
Štajerske in kot taka predhodnica tako srednjega kot visokega kmetijskega šolstva v Mariboru in 
Sloveniji. Med vojnama se je imenovala Banovinska viničarska šola, v zadnjem letu svojega delovanja, 
to je 1945/46, pa Vinarsko-sadjarska šola v Pekrah. Poslopja šole so bila sestavljena iz učilnice, prostora 
za namestitev gojencev, pisarne upravitelja, sušilnice in silnice za cepljenje trsja, saj sta bili tukaj tudi 
trsnica in drevesnica. Nacionalizacija je prinesla klavrno propadanje objektov. Nov zagon dobiva šele v 
zadnjem času pod novim-starim lastnikom – Šentpavelskim samostanom, ki ima v bližnjem Limbušu 
vzpostavljen Benediktinski priorat sv. Cirila in Metoda Maribor. V načrtu imajo prenovo »stare šole« in 
vinske kleti, upajmo, da tudi v turistične namene.  
 

 
Slika 162: Posestvo »Pekrske šole« nekoč, trideseta leta 20. stoletja. Vir: Andrej Gulič. 
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Reiserjevo/Kordikovo/Kordek 
Nad današnjim Domom obrambe, ob cesti Pekre–Bellevue, stoji na skrbno izbrani razgledni in zavetni 
točki posestvo nekdanje mariborske družine Reiser. Nekdaj je bilo to idilično veleposestniško območje 
z bazenom, nasadom eksot in po potrebi vinotočem. Posest je sestavljena iz dveh nadstropnih, zidanih 
hiš in nadstropnega gospodarskega poslopja iz sredine 19. stoletja. Hiša ima prostor za prešo, obokano 
klet in relief Otmarja Reiserja na rizalitnem delu fasade. Na portalu je letnica 1846. 
 
Družina Reiser se je ukvarjala predvsem z mestno politiko, nato pa še z vinogradništvom, vinarstvom, 
gostinstvom, gozdom, vrtnarstvom ipd. Sin Otmarja Reiserja, mariborskega župana, tudi Otmar, je bil 
izjemno priznan ornitolog, ovolog in muzealec. Nacionalizacija po drugi svetovni vojni je prinesla 
degradacijo objektov in okolice, tako da je danes v precej slabem stanju. V bližini je na novo postavljen 
visok marmorni križ v spomin družini. Posestvo je v denacionalizacijskem postopku pred kratkim prešlo 
nazaj k Reiserjevim potomcem. Načrti za prihodnost in usodo posesti za zdaj niso javno razkriti. 
 

 
Slika 163: Reiserjev Križ iz belega pohorskega marmorja, ob cesti pod posestvom. Vir: Andrej Gulič. 

 
Zgornji Marin 
Mogočna zidana hiša je tipična kmetija severovzhodnega Pohorja, z izjemno vinsko kletjo (opečni oboki 
z oprogami), banjasto obokano kuhinjo, izrazito fasadno profilacijo in deloma izvirnim stavbnim 
pohištvom in opremo (krušna peč). Zgornji Marin velja za nekdaj najvišjo kmetijo na tem delu 
Mariborskega Pohorja, locirano med Markovim nad Pekrami oziroma Hrastjem in Pečkami oziroma 
Meranovim. Idilična in predvsem razgledna lokacija je bila nekoč mogočna kmetija rodbine Marin. 
Ukvarjali so se predvsem z izkoriščanjem obširnih gozdov in vinogradništvom. 
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Slika 164: Zgornji Marin – tipična kmetija severovzhodnega Pohorja. Vir: Register nepremične kulturne 
dediščine (situla.org). 

 
Danes objekti kmetije samevajo, občasno se uporablja za družinske namene, predvsem za spravilo 
pridelkov. Redki so lokalni turistični obiski, in sicer kot posledica organiziranih pohodov. 
 
Markovo 
Markovo je danes naselje hiš in počitniških objektov, ki se je razširilo okrog velike kmetije, ki jo je pred 
več kot stoletjem kupil vojaški kartograf Leitner. Markovo velja za najvišji zaselek nad Pekrami in se v 
zadnjih časih prebuja tudi v namene turizma.  
 

 
Slika 165: Nekoč kmetijaMarkovo – danes zaselek sredi gozda. Vir: Register nepremične kulturne dediščine 
(situla.org). 

 

  

http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=29469
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=29469
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=29469
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=29469
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5.3.4 KS Limbuš 
 
Limbuški grad 
Na sedanjem Grajskem griču nad vasjo Limbuš je stal srednjeveški grad Lembach (Limbuš). Prvič se 
omenja šele leta 1332 in še to samo posredno kot »der Purchperch ze Levnwach« in isto leto še enkrat 
kot »der Purperch ze Lembach« – grajski hrib. Pozidal ga je verjetno ministerial štajerskega deželnega 
kneza Lipold Lembah (Leopold Limbuški), ki se v pisnih virih prvič omenja leta 1147 in s tem tudi sam 
kraj Limbuš. Grad je bil v rokah limbuških vitezov nekje do leta 1330, ko je rodbina Limbuških izumrla. 
Leta 1333 je Luiza, vdova Brigka Mariborskega, izročila Ulriku pl. Walsee v zastavo pol gradu Limbuš, ki 
ga je verjetno dobila za doto. Po Walseejih so ga dedovali Celjski grofje. Leta 1427, ko se omenja kot 
»purk Lembach«, ga je posedoval hrvaški grof Ivan Martin Frankopan Grbavski kot celjski fevd. Grad se 
leta 1436 in leta 1448 omenja kot utrdba – vest. Ko so Celjani leta 1456 izumrli, je postal deželnoknežji 
in se nato v letih 1485, 1496 in 1499 omenja v listinah kot dvorec – »gsloss« in »sloss«. Zadnja plemiška 
lastnica pa je bila Eleonora Ivniška, ki je grad leta 1666 prodala benediktincem iz Šentpavla na 
Koroškem. Grad je bil v 18. stoletju porušen.  
 
Po ustnem izročilu naj bi bila iz ostankov gradu zgrajena vaška kapela (porušena leta 1954), na kateri 
je bil na freski poslikan grad, pa tudi do danes ohranjen kip Marije, kraljice miru, bi naj bil iz grajske 
kapele. Vse do prve svetovne vojne je bil na lokaciji gradu spominski obelisk iz belega marmorja. Zadnji 
ostanki so bili odstranjeni ob rigolanju vinograda na Grajskem griču okoli leta 1952, delčke kamnitega 
zidu in lokacija grajskega studenca se da najti še danes med zaraslim grmovjem. Po legendi naj bi bil 
med gradom in župnijsko cerkvijo skopan rov za evakuacijo pred Turki, obstajajo pa še druge pripovedi, 
ki spominjajo na nekoč mogočen limbuški grad – najbolj znana je Tomažičeva povest Dravska roža. Na 
nekdanje čase nas na grajskem platoju spominja leseno obeležje. Danes je Grajski grič del izletniške 
ponudbe Limbuša. Mimo vodi turistična pot do Meranovega.  
 

 
Slika 166: Grad, kot se je še videl v 17. stoletju. Vir: M. Vischer. 
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Slika 167: Razgled z grajskega platoja danes. Vrtec na obisku – dnevi evropske kulturne dediščine. Vir: ZVKDS. 

 
 
Meranovo/Prinčev vrh 
Nadvojvoda Janez je med svojimi mnogimi nagnjenji k novostim posebej skrbno negoval tudi svoj 
odnos do kmetijstva, še posebej do vinogradništva. Tedanje vinogradništvo na Štajerskem je bilo v 
Janezovih očeh zaostalo, v vinogradih je bilo veliko sort slaborodne trte, njihova oskrba in kletarjenje 
pa sta bila nestrokovna. Ker je nadvojvoda dobro poznal vinogradniške razmere ob Renu in kakovost 
tamkajšnjih vin, se je odločil za prenos tamkajšnjih sort v štajerske kraje. Za središče, v katerem bi trte 
iz Porenja poskusno uvajali, je zaradi ugodnih klimatskih razmer izbral okolico Peker in Limbuša, kjer je 
leta 1822 kupil posestvo, danes znano pod imenom Meranovo. Meranovo je dobilo ime po sinu 
nadvojvode Janeza, grofu Francu von Meran (1839–1891), ki je leta 1862 prevzel upravljanje posestva, 
kasneje pa je posestvo vodil še njegov vnuk grof Janez von Meran (1867–1947). 
  
Leta 1823 so začeli tam saditi nove sorte trt, izjemen uspeh pa se je pokazal že ob prvi trgatvi leta 1826, 
katere se je nadvojvoda Janez osebno udeležil, kasneje pa na Meranovem tudi pogosto bival. Vinogradi 
so postali tako ugledni in znani, da so na Meranovem leta 1832 ustanovili prvo vinogradniško šolo na 
Štajerskem (lokacija v Hrastju), ki se ji je pozneje priključil še sklad za nagrajevanje prizadevnih in 
uspešnih viničarjev. Na Meranovem je v letih 1893–1894 deloval tudi Jožef Lešnik, ki je kasneje postal 
svetovno znani sadjar, vinogradnik in agronom. 
  
Meranovo je danes del Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, ki skrbi tako 
za vinograde, sadovnjake in vinsko klet z gostiščem. Stara Janezova hiša z ohišnico in kletjo predstavlja 
protokolarni objekt. 
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Slika 168: Reklamna razglednica Meranovo leta 1914. Vir: Primož Premzl (Domoznanska zbirka). 

 

 
Slika 169: Pogled na Meranovo ali Prinčev vrh danes. Vir: Andrej Gulič. 

 

 
Slika 170: V letu 2022 prenovljena muzejska zbirka Nadvojvoda Janez, oče Meranovega. Vir: Andrej Gulič. 
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5.4 Nesnovna dediščina in kulturni dogodki 
 
Slovenska planinska pot 
Slovenska planinska pot se začne v Spodnjem Radvanju, od koder se ob Pošteli vzpnemo po južni, hoški 
strani Pohorja do Mariborske koče, kjer nas čaka prvi planinski žig na poti. Pot nato poteka proti Arehu 
in Ruški koči ter naprej čez Pohorje, prek Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank, Julijskih Alp in predalpskih 
hribovij se spusti na Kras ter se konča na Debelem rtiču ob Jadranskem morju. Označena je s splošno 
oznako planinskih poti v Sloveniji – s Knafelčevo markacijo (rdeč krog z belo piko) in dodano številko 1.  
Je najdaljša in najbolj priljubljena vezna pot v Sloveniji ter ena najstarejših v Evropi in na svetu, po 
njenem zgledu so se podobne poti uveljavile tudi drugod po svetu. Nastala je na pobudo Ivana 
Šumljaka, idejnega in operativnega snovalca. Šumljak jo je sprva imenoval magistrala, a je že ob odprtju 
leta 1953 dobila ime Slovenska planinska transverzala, ki se je nato leta 1991 preimenovala v Slovensko 
planinsko pot. 
 
Slovensko planinsko pot dopolnjuje Razširjena Slovenska planinska pot, ki se v obravnavanem območju 
od Slovenske planinske poti odcepi pri Pošteli in vodi mimo zgornje postaje Pohorske vzpenjače do 
Razglednika in niže grebena do Mariborske koče.  
 
Ivan Šumljak (1899–1984) je bil učitelj, vsestranski planinec, pisec, kronist, slikar, fotograf, predavatelj, 
vodnik, organizator, markacist, društveni odbornik itd. O nastanku transverzale je povedal: »S tovariši 
sem se lotil dela. Premarkirali smo vse Pohorje ... To slemensko pot smo zaznamovali s Knafelčevo 
markacijo in številko ena. Ko sem nekoč počival na Črnem vrhu, zadovoljen z opravljenim delom, se mi 
je porodila misel: Kaj če bi pot s številko ena še podaljšali? Na Uršljo goro, Smrekovec, Raduho, Savinjske 
Alpe, Karavanke, Julijce, Kras, tja do morja in prek Notranjske, Dolenjske zopet na Štajersko, nazaj v 
Maribor. Tako bi popotnik spoznal ves lepi planinski svet.« 
 
Pohorska omleta 
Omleto je leta 1950 na Železničarskem domu ustvaril priznan mariborski gostinec, v Franciji izšolan Vili 
Račič. Originalna pohorska omleta ima za testo sveže pečeno rahlo biskvitno zmes, premazano z 
brusnično marmelado, zvito v stožec, ki spominja na hrib, okrog nje je nabrizgana smetana, ki spominja 
na sneg. Postrežena je lahko z natresenim svežim gozdnim sadjem s Pohorja (malinami, jagodami, 
borovnicami, robidami) in prelita s »pohorsko zelenim« mentolovim likerjem. 
 
Račič je ustvaril tudi pohorsko šarloto (tri plasti bavarske kreme s sadjem, orehi in biskvit) ter pohorsko 
kavo (črna kava, sherry brandy, stepena sladka smetana). 
 
Pohorska omleta zagotovo velja za najprepoznavnejšo sladico Pohorja. Ponekod jo sicer izpodriva 
borovničev zavitek, a je v zadnjih časih ponovno pridobila na priljubljenosti. 
 
Pohorski pisker/pohorski lonec 
Pohorski lonec so na podlagi kombinacij receptov domačih enolončnic prvič »zakuhali« na Rogli, pod 
taktirko vodje kuhinje Darinke Orlačnik, leta 1996. 
  
Pohorski lonec, na vzhodnem delu Pohorja imenovan pohorski pisker, velja za krepko enolončnico, ki 
jo strežejo poleti in pozimi, tako v hotelih kot v planinskih kočah, priljubljen pa je tudi pri gospodinjah 
širom Pohorja. Po navedbah Združenja turističnih kmetij Slovenije so za pravi pohorski lonec dovoljene 
naslednje sestavine: govedina, divjačina (srna, jelen), prekajena svinjina (rebra, slanina), jagnjetina, 
rumeno korenje, koleraba, peteršilj, zelje, česen, krompir, por, čebula, proso, ječmen, rž, oves, pšenica 
(pira), stročji in luščen fižol, bob, jurčki, lisičke, brusnice, jabolčnik, kisla smetana, sol, poper, kumina, 
lovor in majaron. Servira se v kotličku in s črnim kruhom. Pa vendar to jed v vsakem kraju pripravljajo 
nekoliko po svoje. Tako je recimo poznan radvanjski lonec, v osnovni šoli Ludvika Pliberška tako 
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imenovani Ludvik lonec, v okviru projekta Heriterra v šolskem letu 2019/20 se je na srednji šoli v 
Slovenskih Konjicah ustvaril tako imenovani pohorski lonec z Brinjeve gore, s sestavinami, kot so jih 
poznali nekdaj tam živeči prazgodovinski naseljenci. 
 
Vsako leto poteka pri Ruški koči tekmovanje v kuhanju pohorskega piskra, na Rogli pa praznik 
pohorskega lonca. 
 
Pravljice in mitološko izročilo 
Pohorje je zaradi večtisočletne trajne prisotnosti človeka ter zaradi svoje globoke odmaknjenosti od 
ravninskega sveta in modernizacij še nedolgo nazaj ohranjalo gromozansko zakladnico ustnega izročila, 
premešanega s predkrščanskimi tradicijami in običaji. Čudežni svet preteklosti, nenavadnih dogodkov 
in zgodovinskih izročil se je tako najlepše ohranjal do današnjih dni v obliki pravljic in pripovedk.   
 
Nikjer drugje na Pohorju ni tako močno skoncentriranega bajeslovja kot na njegovih južnih in vzhodnih 
obronkih. Na obravnavanem območju so se ohranile zgodbe povsod od Razvanja, Radvanja, Peker do 
Limbuša. Nad njimi pa kraljuje pohorska Poštela, ki s svojimi zgodbami buri duhove mariborskih otrok 
že več kot stoletje dolgo.  
 
Pekrski dogodki 
Z izrazom pekrski dogodki označujemo začetek osamosvojitvene vojne v Sloveniji zadnje dni maja 1991. 
Da spomin na tisti čas in dogodke ne bi zamrl, je od leta 1992 naprej organiziran tradicionalni spominski 
pohod od Izobraževalnega centra v Pekrah do Vojašnice generala Maistra in nazaj. Organizatorji: 
Organizacijski odbor spominskega pohoda, Turistično društvo Pekre in Območno združenje slovenskih 
častnikov Maribor. Mestna občina Maribor je 23. maj razglasila za svoj spominski dan. V 
Izobraževalnem centru Pekre, na prizorišču dogodkov, sta bili leta 2006 odprti spominska soba in stalna 
razstava Pekrski dogodki.  
 
Festival komedije v Pekrah 
V prostorih kulturnega doma v Pekrah od leta 2005 organizira TD Pekre Festival komedije Pekre. 
Nastopi amaterskih dramskih skupin so se trdno umestili v slovenski kulturni prostor in razširili tudi čez 
meje. Zanimanje za festival je izredno veliko, prav tako raste število prijavljenih skupin, kar predstavlja 
vedno zahtevnejše delo za umetniškega vodjo, omogoča pa tudi višjo kakovost festivala. Prepoznaven 
je tudi po tem, da veliko predstav poteka v narečjih, ki so posebnost slovenskega jezika in ga zelo 
obogatijo.   
 
Pohorski car 
Naziv pohorski car dobi moški, ki je ali pa še bo koristil razvoju mariborskega smučanja. Začelo se je 
leta 1963, na pustno soboto, ko je v hotelu Bellevue ožja druščina smučarskih iniciatorjev (Rozman, 
Čop, Senčar, Štok, Kožuh itd.) razglasila prvega pohorskega carja in traja še danes. Razglasitev je v 
naslednjih letih postala v organizaciji Športnega društva Branik tradicionalna in javna ter se je selila po 
različnih hotelih in lokacijah (Arena, Habakuk, Areh, šotor pri Snežnem stadionu). Car nosi kožuhast 
plašč in kapo ter zlato medaljo z mariborskim grbom. Kot zanimivost izpostavljamo, da je bil leta 1980 
za pohorskega carja razglašen Tito na smrtni postelji. 
 
Pustovanja 
Pustovanja so bila od leta 1983 do 1996 organizirana v Razvanju, kjer so se pustni vozovi pridružili 
mestnemu pustnemu sprevodu, sedaj pa potekajo v Domu krajanov. Znana so tudi občasna pustovanja 
v Domu kulture Pekre in pustna zabava za izbor pohorskega carja ter smučarski dan v maskah na 
Pohorju. Ostala pustovanja so interno organizirana v šolah v Razvanju, Radvanju in Limbušu. 
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Martinovanja 
Večje organizirano martinovanje poteka v Limbuški grapi, se pravi od Limbuša do Vrhovega Dola in 
Meranovega. Vsako leto ga pripravi Turistično društvo Limbuš s tamkajšnjimi vinarji. Krst mošta je po 
navadi pri Vinogradništvu Marin. Obiskovalci si lahko ogledajo prikaz prešanja jabolk na tradicionalen 
način in uživajo v degustaciji vin limbuških vinogradnikov. Po vinski cesti vozi »Martinov« vlakec. 
Limbuško martinovanje pritegne veliko domačinov in Mariborčanov ter predstavlja največji dogodek v 
kraju. Pred leti je organizirano martinovanje potekalo tudi na radvanjskem trgu, v organizaciji TD 
Radvanje. 
 
Kresovanja za 1. maj 
Kresovanja s postavljanjem mlaja so bila do nedavnega javno organizirana v vseh krajih obravnavanega 
območja. Najbolj znano je bilo kresovanje v Radvanju, ki je skozi desetletja potekalo na različnih 
lokacijah: travnik, kjer je danes novo naselje okrog radvanjskega trga, nekdanje strelišče, prireditveni 
prostor ob gasilskem domu. Leta 2022 je potekalo manjše samoorganizirano (Brunarica Planika) 
kresovanje na platoju »Nad Lukejem« na Pohorju. V letu 2020 je Občina Maribor ob obletnici prve 
omembe mesta (20. oktober) organizirala manjša kresovanja s koncerti na Trikotni jasi in Meranovem.  
  
Koncertne prireditve in ostali kulturni dogodki 
Najbolj znano koncertno prizorišče na prostem v Mariboru predstavlja Snežni stadion pod Pohorjem. 
Na njem so se odvijali tako individualni koncerti kot tudi koncerti festivalskega tipa (Piše se leto, Radio 
City prijateljem, Večerov piknik, Škratovanje itd.). Občasno so se prirejali koncerti ob športnih dogodkih 
(Zlata lisica, Downhill cup, Olimpijada v živo ipd.). Za manjše koncerte in prireditvene dogodke se 
pripravi oder ob vstopni postaji Pohorske vzpenjače, na platoju zgornje postaje Pohorske vzpenjače in 
ob lokaciji nekdanjega kamping prostora.  
Koncertne prireditve in kulturni dogodki se odvijajo tudi na Meranovem, v kulturnem domu (nekdanji 
DPD Svoboda) v Pekrah, v Domu krajanov Razvanje in v Limbušu, tudi v cerkvah in šolah. Prireditve so 
z izjemami lokalnega značaja. Izpostaviti velja kulturne dogodke v Cerkvi sv. Bolfenka na Pohorju, kjer 
so po dobrem desetletju ponovno oživili organizacijo koncertov (Muzika na Bolfenku), v načrtu pa je 
tudi odprtje razstavišča.  
 
Dedek mraz in silvestrovanja 
Tradicionalno vsako zimo že desetletja prihaja z vrha Pohorja Dedek mraz, ki se v dolino pripelje z 
gondola ali sedežnico. Dogodek s spremljevalnim programom poteka na območju Snežnega stadiona 
ali spodnje postaje Pohorske vzpenjače. 
  
Edino večje silvestrovanje, nekdaj organizacijsko podprto, poteka na območju zgornje postaje 
Pohorske vzpenjače, s sestopom v dolino (Koča Luka, Trikotna jasa). Ostala občasno organizirana 
silvestrovanja v obravnavanem območju so lokalnega značaja.  
 
Pohodništvo, planinstvo, smučanje in kolesarjenje 
Pohodništvo na območju Mariborskega Pohorja je prisotno že več kot 150 let. Pomembno vlogo sta 
najprej odigrala bližina razvijajočega mesta in kot ciljna točka Cerkev sv. Bolfenka. Glavno izhodišče je 
bila »prva planinska vas pri Mariboru« – Radvanje, kjer je pot vodila mimo Radvanjskega gradu ob trasi 
današnjih smučarskih prog proti vrhu. Priljubljeni sta bili tudi pot čez Poštelo in tako imenovana lovska 
steza iz Peker, mimo posestva Reiserjevih.  
 
V obdobju pred prvo svetovno vojno postane planinstvo izredno priljubljeno. Takrat nastanejo prve 
planinske postojanke (Cerkev sv. Bolfenk, Gozdarska hiša na Klopnem vrhu, Hlebov dom na Smolniku, 
Ruška in Mariborska koča), prve markirane poti in razgledni stolpi (Alfonshoehe na Klopnem vrhu, 
Žigartov vrh, bolfenška cerkev in Razglednik). 
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V obdobju med obema vojnama postane Mariborsko Pohorje turistična destinacija gorskega oddiha. 
Pospešeno vzpostavljajo dodatno infrastrukturo v obliki penzionov in planinskih domov, tudi 
hotelskega tipa (Pohorski dom, Poštarski dom, Sokolski dom na Glažuti, depandanse planinskih koč 
itd.). V tem obdobju postane Pohorje zanimivo tudi za smučarje, predvsem v okolici koč, cest in gozdnih 
vlek. Na Pohorje iz Zgornjih Hoč zgradijo prvo avtomobilsko cesto, vse bolj pa je tudi prisotna ideja 
vlečnice.  
 
Po drugi svetovni vojni se začneta izgradnja in popravilo med vojno uničenih in požganih objektov. V 
dodatno infrastrukturo vlagajo predvsem sindikati večjih mariborskih podjetij in športnih klubov, ki 
skupaj dosežejo postavitev prve žičnice in nato še gondolske vzpenjače na Balkanu. 
  
Z izgradnjo smučarskih prog in vlečnic pa postane že tako priljubljeno Pohorje še vsejugoslovansko 
smučišče in prostor turizma višje kategorije. Organizirati se začnejo različna tekmovanja (Mariborski 
slalom, Pohorska kombinacija, kasneje Rečki smuk, Puklova roka, sindikalne tekme ipd.) od katerih 
seveda izstopa do danes trajajoča mednarodna tekma FIS za pokal Zlate lisice. Smučanje je kljub 
pomanjkanju snega še danes prednostna vsebina Mariborskega Pohorja. Da to predstavlja velik izziv in 
problem, nam pojasnjuje današnje stanje pohorskih smučišč, ki so ponekod že v zelo klavrnem stanju. 
Poletni turizem, temelječ na pohodništvu in izletništvu, je v razvoju. Pohodnih poti se poslužujejo 
domači dnevni rekreativci.   
 
Današnja slika pohodništva na Mariborskem Pohorju precej niha. Če še je nekoč predstavljalo glavnega 
aduta, so danes priljubljeni predvsem rekreativni vzponi od spodnje postaje Pohorske vzpenjače do 
Trikotne jase in naprej proti vrhu, po gozdnih poteh, cesti ali smučiščih. Glavna markirana pot na 
Pohorje predstavlja izhodišče Slovenske planinske poti: iz Spodnjega Radvanja prek Poštele do 
Bellevuja ali prek Hočkega Pohorja proti Mariborski koči. Druga markirana planinska pot vodi od 
spodnje postaje Pohorske vzpenjače, prek Hrastja do Pečk in naprej proti Razgledniku ali Glažuti. 
Markirano izhodišče zgornje postaje Pohorske vzpenjače označuje pot v smeri Mariborske koče s 
kasnejšo razdelitvijo proti Ruški koči, Pečkam, Framskemu slapu in v Reko. Pri zgornji postaji Pohorske 
vzpenjače je tudi izhodišče Rozkine gozdne učne poti, ki nas prek Stolpa krožno popelje do izhodišča. 
Na posestvo Meranovo vodi prek Grajskega griča iz Limbuša turistična pot, ki jo nadaljuje markirana 
pot proti Pečkam. Pred leti so bile vzpostavljene še naslednje poti, ki pa so slabo označene in 
nevzdrževane: turistična krožna pot med spodnjo postajo Pohorske vzpenjače do zgornje postaje 
Pohorske vzpenjače in nazaj čez trikotno jaso. Ob vznožju Pohorja v Radvanju poteka med Ledino, 
tankovskim ribnikom in streliščem slabo označena Kurirčkova pot. Od zgornje postaje Pohorske 
vzpenjače vodi mimo nekdanje Hočke koče proti Zgornjim Hočam Zeleno-modra planinska pot do 
Razglednika proti Mariborski koči, Framskemu slapu in Petkovemu sedlu proti Hočam.  
 
V zadnjem času se je športnim panogam na Pohorju pridružilo še kolesarstvo, ki se je razdelilo v tri 
panoge: downhill, gorsko kolesarstvo in e-bike. Vzpostavile so se tri proge, ki omogočajo adrenalinski 
spust od vrha do spodnje postaje Pohorske vzpenjače. Tukaj potekajo tudi največja mednarodna 
tekmovanja – UCI Mountain Bike World cup. Od vznožja Pohorja poteka tudi gorska kolesarska in 
pohorska transverzala. Na novo so označene tudi ostale povezovalne poti, ki se po večini naslanjajo na 
obstoječo cestno infrastrukturo.  
 
Arheologija obronkov Mariborskega Pohorja 
Koncentracija arheoloških najdišč je v mariborski okolici najbolj koncentrirana prav ob vznožju Pohorja 
– tukaj lahko naštejemo več kot 15 arheoloških najdišč samo znotraj občinskih meja. Prednjači seveda 
Poštela s širše pripadajočo arheološko sliko, ville rustice v Radvanju, Betnavi, Bohovi in Razvanju ter 
ogromen kompleks prazgodovinske kamnoseške delavnice na lokaciji velikega rondoja v Radvanju. V 
okviru Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 je nastal projekt Arheološka pot, in sicer z namenom, 
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da se širši javnosti približa arheološko dediščino kot pomemben vir o nastanku in razvoju mariborskega 
prostora ter s tem pomembnost poznavanja lastnih zgodovinskih korenin. 
 
Na devetih lokacijah od Spodnjih Hoč do Zgornjega Radvanja so postavljene informativne table z opisi 
najdišč, dopolnilo k njim pa prinaša razširjen vodnik po poti. Izvedba projekta predstavlja velik doprinos 
k prepoznavnosti in popularizaciji kulturne dediščine, ki na ta način ne samo ozavešča, ampak tudi 
vzpostavlja nove oblike turističnih destinacij. Izjemen odziv stroke in obiskovalcev poti vliva upanje, da 
bodo v bližnji prihodnosti s to potjo povezana vsa pomembnejša arheološko-zgodovinska najdišča 
Maribora z zaledjem in se bo lahko vsakdo podal na popotovanje skozi čas po naši skupni preteklosti. 
V Botaničnem vrtu v Pivoli je v okviru projekta Heriterra vzpostavljen arheološki park, ki nam na 
muzejski način predstavlja, kako so nekdaj živeli prvi prebivalci mariborskega okoliša. 
 

 
Slika 171: Arheološka pot po Mariboru in okolici. Za našo destinacijo smo izbrali najpomembnejše točke, ki so 
primerne za predstavitev začetkov mariborske poselitve. Vir: Andrej Gulič, MRM Maribor. 
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5.5 Potrebe javnosti, deležnikov in lokalne skupnosti 
 
Rezultati ankete in delavnice s splošno javnostjo so pokazali, da se prebivalci zavedajo pomembnosti 
objektov kulturne dediščine in si želijo, da bi ti objekti dobili ustrezno vsebinsko ponudbo in bili tako 
ustrezno valorizirani. 
 
Med objekti kulturne dediščine izstopajo betnavski dvorec, radvanjski grad in Cerkev sv. Bolfenka, ki 
so bodisi prepuščeni propadanju ali pa se ne najdejo ustrezne vsebine, ki bi jih umestili v objekte. 
 
Propadajoč je tudi objekt prve vinogradniške šole v Limbušu. Objekt je del posesti v lasti podjetja v lasti 
Št. Pavelskega samostana, ki v posest in zgradbe ne vlaga potrebnih sredstev, ker v njih ne vidi tržnega 
potenciala. Direktor podjetja želi posest z zgradbami obnoviti, nadgraditi s kletjo in po vzoru Dveri Pax 
v Jarenini vzpostaviti gostinsko in turistično ponudbo.  
 
Arheološko najdišče Poštela, kjer je zabeležena poselitev že v zgodnji železni dobi, ostaja izpostavljeno 
škodljivim dejavnostim. Predvsem vožnje z motorji ogrožajo starodavne okope, ki jih motoristi 
uporabljajo kot klančine, s katerih se nato spustijo po strmini. S tem ogrožajo tako objekt kot 
mimoidoče. 
 
S postavitvijo nove KKŽ leta 2009 in postavitvijo nove postaje na zgornjem platoju je neizkoriščena 
stara postaja, kjer bi lahko uredili promocijsko-informativni center po vzoru Expana, kjer so 
predstavljene naravne in kulturne značilnosti, zgodovina in ponudba celotnega Pomurja.  
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6 Športna in rekreacijska infrastruktura in ponudba 
 

6.1 Strategija športa v mestni občini Maribor 
Mestna občina Maribor je septembra 2021 dobila Strategijo športa v mestni občini Maribor za obdobje 
2021–2030, kjer so zapisali, da je »športna infrastruktura z vidika količine in sorazmernosti 
razporeditve dobro razvita«, da pa se pojavljajo težave zaradi »nekvalitetnih zasnov, dotrajanosti, 
neekonomičnosti in neizoblikovane oziroma ekonomsko ter programsko nestvarne strategije 
upravljanja na tem področju«.31 
 
Izpostavili so naslednje težave:  

• energetsko in vzdrževalno zahtevna infrastruktura, ki temelji na nevzdržnem kombiniranem 
tržnem in subvencioniranem modelu;  

• pomanjkljiva infrastruktura na področju bazičnih dejavnosti (letni in zimski bazen, pokrita 
atletska steza, proge za smučarski tek itd.);  

• nedodelana blagovna znamka, programi, cenovna dostopnost in ponudba paketov športne 
infrastrukture za prebivalce in posledično turiste;  

• delna neprilagojenost turističnega in rekreacijskega modela prostorskim, okoljskim in 
klimatskim razmeram (toplejše zime, rekreativna neizkoriščenost Pohorja na eni strani in na 
drugi strani urbanistične degradacije); 

• poškodovana, manjkajoča in nefunkcionalna infrastruktura kmalu več ne bo mogla zagotavljati 
normalne in varne uporabe za izvajanje letnega programa športa klubov ter izvedbe športnih, 
kulturnih in zabavnih prireditev; 

• zaradi neustreznih pogojev se kmalu ne bodo več mogle izvajati prireditve pod okriljem 
slovenskih in mednarodnih športnih zvez, saj nekateri objekti ne ustrezajo kriterijem, ki jih 
standardi za izvedbo tovrstnih prireditev in dogodkov zahtevajo. 

 
Z javno športno infrastrukturo, z izjemo smučišča in žičniških naprav, je do leta 2022 upravljalo javno 
podjetje Športni objekti Maribor. V letu 2022 se upraviteljske pravice prenašajo na javno podjetje Šport 
Maribor, ki prevzema tudi upravljanje smučišča in vseh žičniških naprav, vključno s KŽŽ Pohorska 
vzpenjača. 
 
Zadnja posodobitev žičniških naprav sega v leto 2009, ko je bila zgrajena zdajšnja KKŽ. Zadnja 
pridobitev za smučišče je 1,8 milijona evrov vreden sistem zasneževanja, dokončan leta 2019. 
  
V letu 2020 je podjetje Marprom zamrznilo vse aktivnosti v posodabljanje infrastrukture in opreme na 
Pohorju.32  
 
Podjetje Marprom se je prijavilo na javni razpis za sofinanciranje nastanitvenih kapacitet in žičniške 
infrastrukture gorskih centrov za trajnostno in kakovostno preoblikovanje, kjer je bilo na voljo 60 
milijonov evrov sredstev. V sodelovanju z Mestno občino Maribor so bili na razpisu uspešni s projektom 
Modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra Maribor – Areh, kjer je načrtovana izgradnja 
vmesne postaje KKŽ na Mariborskem Pohorju, ob tem pa še vzpostavitev novih kolesarskih downhill 
prog in gibalnih parkov ter izgradnja nove štirisedežnice, ki bo nadomestila vlečnico Ruška. 
 
Ob pregledu preteklih investicij v ostalo športno infrastrukturo je razvidno, da je bil na obravnavanem 
območju leta 2019 obnovljen Skate park v Novi vasi.33 
 

 
31 Strategija športa v mestni občini Maribor za obdobje 2021–2030, str. 35. 
32 Marprom, Letno poročilo 2020. 
33 Strategija športa v mestni občini Maribor za obdobje 2021–2030. 
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6.2 Pregled obstoječe infrastrukture 
 
Smučišče Mariborsko Pohorje ima 24 prog, od tega 13 lahkih, 9 srednje zahtevnih in 3 težke proge. 
Smučišče je opremljeno s 5 sedežnicami, 9 vlečnimi napravami in 1 gondolo. Med Bolfenkom in 
Arehom je v smučarski sezoni vzpostavljena povezava s smučarskim avtobusom. 
 
Znotraj mestne občine Maribor deluje 9 naprav na 12 progah. V predelu pod hotelom Bellevue sta 
nameščena še dva trakova – Bejbika 1 in 2, ki sta namenjena mlajšim otrokom, začetnikom in 
sankačem. Progi stari FIS in Jonatan sta bili primarni prizorišči Zlate lisice do vzpostavitve snežnega 
stadiona leta 1983. Snežni stadion je bil narejen s ciljem, da bi Zlato lisico dvignili na višji nivo in 
omogočili prizorišče, ki bo sprejelo večje število gledalcev. Zaradi višjih temperatur v dolini pa je bila v 
zadnjih desetih letih tekma večkrat prestavljena v Kranjsko Goro. Na sporedu za leto 2023 pa so tekmo 
najprej umaknili iz sporeda tekmovanj za svetovni pokal, vendar so jo po posredovanju Smučarske 
zveze Slovenije ponovno umestili v spored, vendar z izvedbo v Kranjski Gori. 
 
 

 
Slika 172: Karta smučišča Mariborsko Pohorje. Vir: spletna stran visitpohorje. 

 
Mestna občina Maribor skupaj z organizatorji išče možne rešitve za vzpostavitev tekmovalne proge na 
višji nadmorski višini. 
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Bike park Pohorje ima odprte 3 proge v skupni dolžini 10,5 km. Na progi Commencail line potekajo 

tekme svetovnega pokala Merceds-Benz UCI Mountain Bike, tekma evropskega pokala in evropsko 

prvenstvo (leta 2021 izvedeno prvič). 

 

 
Slika 173: Del proge Bike parka. Vir: spletna stran visitmaribor.si. 

 

Športna igrišča in športne dvorane 
 
Športne dvorane hotela Draš – na voljo so za treninge športnikom in rekreativcem. Športne dvorane 
in fitnes center so odprti tako za goste hotela kot za zunanje goste. Ob fitnes centru so na voljo igrišča 
za badminton, odbojko in dvoranski nogomet.  
 
PlayGreen Sport Center – Play Green nogometni kamp ponuja štiri nogometna igrišča po FIFA 
standardu (100 m x 70 m). Ležijo tik ob Mariborskem Pohorju in so od najbližje nastanitve športnikov 
oddaljena le 5 minut hoje. Vsa igrišča Play Green imajo naravno travnato podlago in so v neposredni 
bližini hotelskih nastanitev.  
 
Športni center Marinko Galić – nahaja se ob vznožju Pekrske gorce in ponuja igrišče za nogomet z 
umetno travo v dvorani, odbojko na mivki in košarko. 
 
Skate park Nova vas – obnovljen v letu 2019 in je ustrezno opremljen tudi za tekme. 
 
Tenis – Teniško društvo Pekrska gorca ima svoje igrišče ob vznožju Pekarske gorce, v neposredni bližini 
ŠC Marinko Galič. 
 
Kolesarske povezave in pešpoti 
Mariborsko Pohorje ponuja odlične možnosti za rekreacijo. Dnevno se nanj povzpnejo številni 
domačini, ki uporabljajo označene in neoznačene poti, ki vodijo od vznožja do vrha. 
 
Dravska kolesarska pot – poteka ob reki Dravi in vodi skozi 4 države (Italijo, Avstrijo, Slovenijo, 
Hrvaško). V celoti je dolga približno 710 km. Pot se začne v neposredni bližini izvira reke Drave na 
Toblaškem polju (Toblach) v Italiji, nadaljuje po avstrijski Koroški (Kärnten) in skozi Slovenijo proti 
Hrvaški. Dravska kolesarska pot pride v mestno občino Maribor iz smeri Ruš in v delu poteka na 
obravnavanem območju. 
 
Pohorska kolesarska transverzala (PT) poteka po slemenih Pohorja in povezuje vzhodni del z 
zahodnim. Označena je v obe smeri z znakom PT. Kolesarska povezava, dolga 75 km, vodi po gozdnih 
cestah od Cerkve sv. Bolfenka na mariborski strani do Koče pod Kremžarjevim vrhom na koroški strani 
Pohorja. 
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Slika 174: Izsek iz karte Poti po Pohorju. Vir: pohorje_turisticna_karta_wwwpohorje-slovenijasi.pdf 
(visitmaribor.si). 
 

Kolesarska pot Pohorje – Mariborsko Pohorje  
Pelje od zgornje postaje Pohorske vzpenjače na Mariborskem Pohorju proti Arehu. Na kolesarskih 
tablah jo označujeta svetlo modra barva in številka 7. 
 
Kolesarska pot, ki bi povezovala vznožje z ovršjem, še ni vzpostavljena. Tako manjka pomembna 
kolesarska povezava, ki bi povezovala ovršje z dolino.  
 
Slovenska planinska pot – začne se v Spodnjem Radvanju, nadaljuje proti Pošteli in nato po južni strani 
do Mariborske koče. Označena je s Knafelčevo markacijo in dodano številko 1. Slovensko planinsko pot 
dopolnjuje Razširjena Slovenska planinska pot, ki se v obravnavanem območju od Slovenske planinske 
poti odcepi pri Pošteli in vodi mimo zgornje postaje Pohorske vzpenjače do Razglednika ter po grebenu 
navzdol do Mariborske koče.  

 
Slika 175: Označene in neoznačene pešpoti na Pohorje. Vir: GIS, lastna obdelava. 

https://www.visitmaribor.si/media/9859/pohorje_turisticna_karta_wwwpohorje-slovenijasi.pdf
https://www.visitmaribor.si/media/9859/pohorje_turisticna_karta_wwwpohorje-slovenijasi.pdf
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6.3 Potrebe javnosti, deležnikov in lokalne skupnosti 
 
Rezultat anket in delavnice s splošno javnostjo in deležniki je pokazal, da na obravnavanem območju 
pogrešajo raznovrstne športne površine, kot so igrišča za odbojko ali košarko.  
 
Mestna občina Maribor sicer v sklopu participativnega proračuna postopoma vzpostavlja in obnavlja 
igrišča v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih.  
 
Zaradi milih zim se pojavljajo težave z organizacijo smučarske tekme za svetovni pokal Zlata lisica, ki je 
bila v zadnjih desetih letih kar šestkrat prestavljena na nadomestno lokacijo. Tako je v izogib 
odpovedim tekme treba zagotoviti nadomestno progo s ciljem na višji nadmorski višini. 
 
Zaradi dnevne rabe neoznačenih poti iz vznožja proti ovršju je treba določiti in označiti varne 
pohodniške poti, v izogib nesrečam med pohodniki in kolesarji, ki uporabljajo iste steze oziroma dele 
stez. 
 
Rezultati ankete so pokazali, da si tako prebivalci kot deležniki želijo več aktivnosti in novih vsebin, ki 
bodo omogočile rekreacijo in preživljanje prostega časa v naravi. 
 
Za nadaljnji razvoj bike parka, smučišča in ostale ponudbe na območju smučišča je potrebna vmesna 
postaja gondole, ki bo omogočila vzpostavitev novih kolesarskih downhill poti in ostale ponudbe na 
območju okoli Trikotne jase. 
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7 Gastronomija in gastronomska ponudba  
 
»V zgodovinskem razvoju gastronomske dediščine so bili odločilni številni vplivi. Ob naselitvi so se 
slovanski priseljenci v 6. stoletju srečali s staroselci, ljudstvi, ki so imela pomemben vpliv na 
gospodarsko življenje in posredno tudi na prehranjevanje. To velja npr. za predelavo mleka v mlečne 
izdelke, še posebej za sirarstvo. Iz različnih skupin slovanskih priseljencev se je v daljšem procesu (vsaj 
do 9. stoletja in ponekod še dlje) razvila enotna slovenska etnična skupnost. Na njeno prehransko 
podobo so precej vplivali tudi fevdalni gospodarji in tuja kolonizacija posameznih predelov slovenskega 
ozemlja, rastoča mesta, predvsem pa vsestranska trgovska dejavnost, ki je izvirala iz izrednega 
prometnega položaja slovenskega ozemlja med Sredozemljem, srednjo Evropo in delno tudi sosednjim 
Balkanom.    
 
V srednjem veku je bilo prehranjevanje omejeno na razmeroma ozek izbor prehrane. Pomanjkanje žit 
in kruha je povzročilo, da so bile temeljne jedi predvsem kaše in bob ter druge stročnice. Poleg teh so 
uživali tudi grah, lečo, zelje, repo, iz maka in lanu (veliko pozneje tudi iz bučnic) pa so izdelovali olje. Le 
za praznične priložnosti so uživali pogače in svinjsko meso ter mesne izdelke, ki so jih izdelali na kolinah, 
tj. ob zakolu in predelavi prašiča. Zakol prašiča ni bil le tehnološki proces, ki je do danes ohranil celo 
vrsto najrazličnejših lokalnih posebnosti, ampak tudi največji posvetni praznik slovenskega človeka. 
Pomembno mesto v prehrani so imeli med in mlečni izdelki.«34  
 
Prehranska dediščina Pohorja s svojimi značilnimi jedmi vsekakor potrjuje zgoraj zapisano. 
 
Ob kandidaturi Slovenije za naziv Evropske gastronomske regije 2021 so v knjigi kandidature navedli 
24 gastronomskih regij. Maribor, Pohorje, Dravska dolina in Kozjak so združeni v enotno gastronomsko 
regijo pod številko 11. Za značilne jedi tega območja pa so izbrane štajerska kisla juha, pohorski lonec, 
olbič (pohorski žganci iz krompirja in koruzne moke), štajerski kuhani štruklji, pohorska bunka, 
pohorska omleta in bogeca (pogača s skutnim nadevom z jabolki in zmletimi orehi).  
 
Značilne jedi tega območja so še gobje jedi, sezonski gozdni sadeži, različna žganja (predvsem 
borovničevec in medica) in vina, ki so nepogrešljiv del lokalne gastronomske ponudbe. 

 
7.1 Gradniki gastronomske ponudbe 
 

Lokalna pijača 

 

Pohorska voda – neustekleničena izvirska voda, s katero se oskrbuje Maribor. Pohorje je bogato z 
vodnimi viri. Na pobočjih in ob vznožju so številni vodni izviri. Nekateri izviri so še ohranjeni (npr. pri 
znamenju pri Arehu), večina pa je zapuščenih in/ali pozabljenih (npr. vodni izvir pri Antonovi kapeli). 
Pekrčan – zvrst iz okolice Peker, ki ga je v osemdesetih letih 20. stoletja pod znamko Pekrčan začelo 
polniti podjetje Vinag. Grozdje za Pekrčana se je pridelovalo v vinogradih na Pekrski gorci, v Hrastju in 
Pekrah. S propadom Vinaga je bila opuščena tudi znamka Pekrčan. 
 
Lisičkino vino – zvrst, posebna polnitev ob tekmi svetovnega pokala v slalomu in veleslalomu za ženske 
v Mariboru. Lisičkino vino je, tako kot Pekrčana, polnil Vinag.  
Vina – pridelana na območju Limbuša, Hrastja in Peker35.  
 

 
34 Strategija razvoja gastronomije Slovenije, str. 10 
35 Npr. Meranovo, Somian, Vina Jaunik. 
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Borovničevec/črničevec – sladki sadni liker z visoko stopnjo alkohola. Borovničevec je stalnica v 
gostinski ponudbi. 
 

Živila 

 
Med – najstarejše naravno sladilo. Pridelujejo ga številni čebelarji v Mariboru in okolici. Čebelarska 
društva povezuje Čebelarska zveza društev Maribor. Med številnimi ponudniki izstopa Čebelarstvo 
Cesar, ki ob gozdnem, akacijevem, cvetličnem in kostanjevem medu ponuja tudi medeno penino. 
 

 
Slika 176: Med. Vir: gozdni450.jpg (250×250) (medica-cesar.si). 

 
»Razne vrste medu (travniški, planinski, hojev, kostanjev, lipov, žajbljev, akacijev in akacijev med s 
satjem), matični mleček, propolis, čebelji strup, cvetni prah in cela vrsta drugih izdelkov iz medu, v 
kombinaciji z vitamini in aromatičnimi zelišči, so pomembna naravna zdravila, kozmetični pripomočki 
in predvsem tudi prehranske sestavine. Med in drugi čebelji pridelki so svojevrsten klic k naravi. Prav 
iz narave lahko črpamo zdrav vir moči za vsakdanje napore in prizadevanja. V današnjem svetu vedno 
bolj iščemo naravne snovi, ki pomagajo utrjevati naše zdravje. Bogato izbiro različnih vrst medu 
omogoča poleg čebel predvsem tudi razgibana slovenska pokrajina z bujno in bogato floro. Med ima 
pomembno vlogo tudi v slovenski kulinariki. Navsezadnje je tudi najstarejše naravno sladilo.« 36 
 
Bučno olje – zaščiteno tudi kot štajersko prekmursko bučno olje z geografsko označbo, od leta 2012 pa 
tudi na območju Evropske unije z oznako kakovosti 'zaščitena geografska označba'. Bučno olje se 
uporablja predvsem kot zabela za jedi. 
 

 
Slika 177: Bučno olje – del slovenske nesnovne dediščine. Vir: Slovenian Pumpkin Seed Oil | Oljarna FRAM. 

 
Cenjeno je tudi zaradi zdravilnih učinkov, predvsem pri težavah s kožo, prostato, mehurjem ter srcem 
in ožiljem.  
»Po doslej znanih podatkih so na Štajerskem začeli jedilne buče saditi v 17. stoletju, olje pa so kmetje 
sprva pridobivali le za lastne potrebe. Prve večje oljarne na Štajerskem, ki so izdelovale bučno olje za 
prodajo, so v arhivskih virih omenjene sredi 18. stoletja. Iz tega obdobja je najstarejša znana oljarna v 
Framu.« 37 
Mleko in mlečni izdelki – mleko je bilo v preteklosti izjemno pomemben vir beljakovin in je osnova 
nekaterih lokalnih jedi, kot so štruklji, pohorska gibanica in žganci z mlekom. 

 
36 Okusiti Slovenijo – bid book, str. 26. 
37 Opis enote v Registru nesnovne kulturne dediščine. Pridelava bučnega olja je vpisana pod številko 2-00106. 
 

http://www.medica-cesar.si/wp-content/uploads/gozdni450.jpg
http://www.oljarnafram.si/en/slovenian-pumpkin-seed-oil/
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Slika 178: Kozji siri s Pohorja. Vir: Ekološka kmetija & sirarna Frešer - Visit Maribor. 

 
 
Sezonska divja hrana 
 
Smrekovi vršički – smrekove vršičke nabirajo na Pohorju še v juniju, saj se vegetacija razvija nekoliko 
kasneje kot v dolini. Smrekovi vršički se uporabljajo za izdelavo domačega sirupa za blaženje kašlja. 
 
Borovnice – sezona borovnic se začne konec junija, kar pripelje na Pohorje številne nabiralce, ki 
nabirajo borovnice za lastne potrebe ali prodajo. 
 

  
Slika 179: Gobe, kostanji in zelišča. Vir: Jana Voršič. 

 
Gobe – gobarska sezona je za poznavalce precej dolga, traja od spomladi do jeseni, ko se na Pohorje 
podajo tudi tisti, ki gobe nabirajo le občasno. 
 
Kostanj – nabiranja kostanja po Pohorju se poslužujejo predvsem prebivalci z okolice, saj je kostanj še 
vedno pogosto gozdno drevo v vsej Sloveniji. Za komercialno prodajo uporabljajo predvsem marone. 
Pohorski kostanj se tako najde le na lokalnih tržnicah v območju Pohorja. 
 
Zeli in zelišča – na Pohorju rastejo številne zdravilne rastline, ki jih poznavalci nabirajo v različnih letnih 
časih. Med najbolj znane spadajo materina dušica, origano, plahtica, srčna moč, jerebika, jesenska resa, 
regrat idr. 
 

 

  

https://www.visitmaribor.si/si/nase-najboljse/pridelki-in-kulinaricni-izdelki/ekoloska-kmetija-sirarna-freser/
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Lokalna gastronomija 

 

 
Slika 180: Pohorska bunka. Vir: O Pohorju | Pohorje (pohorje-slovenija.si). 

 

 
Slika 181: Gobov juha. Vir: gostinstvo mobile - Pohorje Village - Wellness & Spa Resort (pohorjevillageresort.si). 

 

 
Slika 182: Pohorski pisker. Vir: Pohorski pisker | Slovensko podeželje | Združenje turističnih kmetij Slovenije 
(turisticnekmetije.si). 

 

 
Slika 183: Olbič/pohorski žganci. Vir: O Pohorju | Pohorje (pohorje-slovenija.si). 

 

 
Slika 184: Pohorska omleta. Vir: O Pohorju | Pohorje (pohorje-slovenija.si) 

 

Pohorska bunka – predstavlja izredno kakovosten suhomesnati  
izdelek. Značilna je za širše področje Pohorja. Mesnini da svoj pečat 
zorenje na ostrem pohorskem zraku. 
 

Gobova juha – nasitna gobova juha z ajdovimi žganci je stalnica 
v ponudbi planinskih domov in koč na Pohorju. Običajno je 
postrežena z dodatkom kisle smetane. 
 

Pohorski pisker – pohorski pisker je enolončnica, poznana na širšem 
območju Pohorja. Lokalne sestavine – korenasta zelenjava, jurčki, 
ješprenjeva kaša, meso pohorskega goveda, zelišča in začimbe – 
pričarajo okus Pohorja v vseh letnih časih. Tako je tudi pohorski pisker v 
vsakem letnem času nekoliko drugačnega okusa. 
 

Pohorski žganci/olbič – priloga mesnim jedem in zelenjavnim omakam. 
Če žgance prelijemo s kravjim mlekom ali belo kavo, pa se postrežejo 
kot samostojna jed.  
 

Pohorska omleta – izvor te sladke dobrote si lastita dva nekdanja planinska 
domova, Poštarski dom in Železničarski dom. V Železničarskem domu naj bi 
jo prvi ustvaril Vili Račič okoli leta 1950, da bi planincem in obiskovalcem 
ponudil nekaj novega z okusom Pohorja. V Poštarskem domu naj bi jo 
ustvaril nekaj let kasneje Franc Pogačar, ki je pred tem kuhal v hotelu Orel 
in je že tam pripravljal podobne sadne omlete. 
 

https://www.pohorje-slovenija.si/o-pohorju/pohorska-kulinarika
https://pohorjevillageresort.si/gostinstvo-mobile/
https://www.turisticnekmetije.si/gastronomija/recept/pohorski-pisker
https://www.turisticnekmetije.si/gastronomija/recept/pohorski-pisker
https://www.pohorje-slovenija.si/o-pohorju/pohorska-kulinarika
https://www.pohorje-slovenija.si/o-pohorju/pohorska-kulinarika
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Slika 185: Pohorska gibanica. Vir: O Pohorju | Pohorje (pohorje-slovenija.si). 

 
 
V podporo razvoja in promocije kakovostne gastronomske ponudbe je bila vzpostavljena kolektivna 
blagovna znamka Naše najboljše. 
 

 
Slika 186: Naše najboljše – logotip. Vir: Celostna grafična podoba - Naše Najboljše - Visit Maribor. 

 
Naše najboljše je znamka/certifikat kakovosti rokodelskih in živilskih izdelkov in pridelkov ter doživetji, 
ki jih ustvarjajo ponudniki na območju Maribora, Dravske doline in Dravskega polja, Pohorja in Kozjaka 
ter Slovenskih goric (Naše najboljše - Visit Maribor). 
 
V skladu s Strategijo razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021−2027 se načrtuje 
vzpostavitev kolektivne blagovne znamke »S Pohorja«, ki bo zagotavljala kakovostno ponudbo živilskih 
in rokodelskih izdelkov ter doživetij na Pohorju. 
 

7.2 Potrebe javnosti, deležnikov in lokalne skupnosti 
 
Rezultati ankete in delavnic s splošno javnostjo in deležniki so pokazali, da si prebivalci želijo več 
lokalne ponudbe, predvsem na tržnicah. Prebivalci Razvanja se poslužujejo tržnice pri Botaničnem vrtu 
v Pivoli, tržnica z lokalno ponudbo je vzpostavljena tudi v Zgornjem Radvanju, v Pekrah in Limbušu pa 
tovrstne ponudbe ni. 
 
Pri vinogradnikih se pojavlja želja po ponovni vzpostavitvi znamke Pekrčan, ki jo je nekoč polnil Vinag. 
Ponudniki gostinskih in nastanitvenih storitev so izpostavili, da nimajo možnosti oziroma ne poznajo 
lokalnih pridelovalcev in možnosti za nabavo izdelkov lokalnega izvora, ki bi jih ponudili gostom. 
Ponudnike in pridelovalce je treba povezati na dogodku B2B, kjer lahko spoznajo ponudbo in potrebe 
drug drugega.  
 

  

Pohorska gibanica – je pripravljena iz obogatenega kvašenega testa in 
doma pripravljene skute. Po skuti se lahko posujejo sezonski dodatki: 
hruške, orehi, jabolka, gozdni sadeži ali pehtran.  
 

https://www.pohorje-slovenija.si/o-pohorju/pohorska-kulinarika
https://www.visitmaribor.si/si/nase-najboljse/celostna-graficna-podoba-nase-najboljse/
https://www.visitmaribor.si/si/nase-najboljse/
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Priloge: 

• Seznam enot nepremične kulturne dediščine  

• Gastronomija 
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Priloga 1 : Seznam enot nepremične kulturne dediščine  
 
KS Razvanje 

EŠD Uradno ime enote Zvrst enote Opombe 

#613 Arheološko najdišče Poštela Arheološko najdišče Izpostavljeno v elaboratu 

#6401 Gradišče Poštela Arheološko najdišče Izpostavljeno v elaboratu 

#6402 Grobišče Poštela Arheološko najdišče Izpostavljeno v elaboratu 

#3011 Cerkev sv. Mihaela Sakralni objekt  

#8943 Maribor – Dvor Razvanje Posestniška vila  

#29913 Arheološko najdišče Černe Arheološko najdišče  

#29904 Arheološko območje Ob jezeru Arheološko najdišče  

#29907 Arheološko območje Ob Razvanjskem potoku Arheološko najdišče  

#29906 Arheološko območje Ob Spodnjevaški poti Arheološko najdišče  

#29905 Arheološko območje Rebrca Arheološko najdišče  

#8978 Gomilno grobišče Arheološko najdišče  

#6404 Kosova gomila Arheološko najdišče  

#6403 Utrdba in gomila Arheološko najdišče  

#6407 Villa rustica v Bohovi Arheološko najdišče  

#13602 Kapelica pri hiši Razvanjska Kapela  

 
MČ Radvanje 

EŠD Uradno ime enote Zvrst enote Opombe 

#28108 Maribor – Arheološko najdišče Zgornje 
Radvanje 

Arheološko najdišče Izpostavljeno v elaboratu 

#14393 Maribor – Arheološko območje Spodnje 
Radvanje 

Arheološko najdišče Izpostavljeno v elaboratu 

#6406 Maribor – Villa rustica in staroslovansko 
grobišče Radvanje 

Arheološko najdišče Izpostavljeno v elaboratu 

#30427 Zgornje Radvanje – Rossmanitova grobna 
kapela 

Grobnica Izpostavljeno v elaboratu 

#30392 Zgornje Radvanje – Vodno zajetje Nekdanje zajetje za 
kadetnico 

Izpostavljeno v elaboratu 

#6416 Radvanjski dvorec Dvorec Izpostavljeno v elaboratu 

#13 Dvorec Betnava Dvorec Izpostavljeno v elaboratu 

#425  Arheološko najdišče Betnava Arheološko najdišče Izpostavljeno v elaboratu 

#7866 Park gradu Betnava Nekdanji renesančni 
park 

Izpostavljeno v elaboratu 

#6435 Kapelica ob hiši Streliška 73 Kapela  

#30468 Cerkev sv. Frančiška Asiškega Cerkev  

#30252 Soseska Borova vas Blokovsko naselje  

#30421 Osnovna šola Tabor I Šola  
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KS Pekre  
EŠD Uradno ime enote Zvrst enote Opombe 

#3103 Pekre – Cerkev Marije sedem žalosti Romarska cerkev Izpostavljeno v elaboratu 

#11572 Pekre – Križev pot na Pekrsko gorco Križev pot Izpostavljeno v elaboratu 

#6434 Pekre – Slovenska kalvarija Kulturna krajina območja Izpostavljeno v elaboratu 

#30692 Stara šola Nekdanja vinogradniška šola Izpostavljeno v elaboratu 

#6417 Reiserjevo posestvo Veleposestniško posestvo Izpostavljeno v elaboratu 

#9030 Cerkev sv. Bolfenka Nekdanja cerkev Izpostavljeno v elaboratu 

#16288 Zgornja postaja Pohorske vzpenjače 
in Hotel Bellevue 

Kompleks hotela in nekdanje 
gondolske postaje 

Izpostavljeno v elaboratu 

#30223 Razgledni stolp Mariborski razgledni stolp Izpostavljeno v elaboratu 

#13570 Kapelica pri hiši Hrastje 10 Kapela  

#13571 Zidanice Hrastje 4 Nekdanja zidanica in posestniška 
vila 

 

#13029 Pekre – Jelenčevo posestvo Kmetijsko posestvo  

#6405 Pekre – Arheološko območje Arheološko najdišče  

 
KS Limbuš 

EŠD Uradno ime enote Zvrst enote Opombe 

#6436 
Hrastje pri Limbušu – Domačija 
Šviligoj 

Vinogradniška posest z domačijo  

#3102 Limbuš – Cerkev sv. Jakoba Cerkev  

#13025 Limbuš – Domačija Lackova 267 Domačija/turizem Tikva  

#6411 Limbuš – Grajski grič Nekdanja lokacija gradu Limbuš Izpostavljeno v elaboratu 

#6433 Hiša Vrhov Dol 14 Meranovo Izpostavljeno v elaboratu 

#6437 Hiša Vrhov Dol 19 Spodnji Marin  

#29469 Hiša Vrhov Dol 20 Zgornji Marin Izpostavljeno v elaboratu 

#13617 Pristava Orlica Meniški dvor  

#6421 Limbuš – Hiša Ob Blažovnici 51 V uporabi KS Limbuš  

#13583 Limbuš – Meniški marof Posest Št. Pavelskega samostana  

#6422 Limbuš – Hiša Ob Blažovnici 61 Nekdanji mlin  

#6423 Limbuš – Zidanica Ob Blažovnici 80 
Nekdanja zidanica Št. Pavelskega 
samostana 

 

#6420 Limbuš – Zidanica Ob Blažovnici 48 
Nekdanja zidanica Št. Pavelskega 
samostana 

 

#13582 Limbuš – Kapelica ob cesti Kapela  

#13026 Limbuš – Hiša Lackova 253 Kmečka hiša  

#6410 Limbuš – Prazgodovinsko grobišče Arheološko najdišče  

#6409 Limbuš–– Rim. gomilno grobišče Arheološko najdišče  

#6408 Limbuš – Gradišče Arheološko najdišče  

#6418 Limbuš – Schmiederjevo posestvo Nekdanja zidanica  

#13027 Limbuš – Stara šola Stavba nekdanje šole iz 18. stoletja  

#13028 Limbuš – Šola Šolsko poslopje  

#8995 Zidanica Hrastje 59 Stara zidanica  

#6419 Limbuš – Zidanica Pod klancem 24 Zidanica  

#13616 Marinova kapelica Kapela  

#13618 Znamenje na križišču Kapela  
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Priloga 2: Gastronomija 
Gostilne in restavracije: 
La Cantina – Pod Pohorjem, Pohorska ulica 60, 2000 Maribor 
Gostilna Pri Lipi, Lackova cesta 44, 2000 Maribor 
Gostilna Poštela, Streliška cesta 57, 2000 Maribor 
Okrepčevalnica Meranovo, Vrhov Dol 14, 2341 Limbuš 
Mlada lipa, Lackova cesta 76, 2000 Maribor  
Restavracije Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Pohorje 
Gril Ranca pod Pohorjem, Lackova cesta 75, 2000 Maribor 
Wokmix Pohorje, Tančeva ulica 1, 2000 Maribor  
Restavracija Vnukec, Ob Blažovnici 86, 2341 Limbuš 
Gostilna in picerija Pri Magdi, Limbuška cesta 44, 2341 Limbuš 
 
Koče na smučišču: 
Koča Koča 
Koča Luka 
Brunarica Planika 
Martinček 
Trikotna jasa 
 
Slaščičarne: 
Pohorska kavarna, Ob ribniku 1, 2000 Maribor 
 
Kavarne: 
Promenada, Lackova cesta 54, 2000 Maribor 
 
Bistroji: 
Trpotec bar, Hrastje 29, Limbuš 
 
Okrepčevalnice: 
Snežinka, Pohorska ulica, 2000 Maribor 
Turistična kmetija: 
Turistična kmetija Černe, Spodnjevška pot, 2000 Maribor 
 
Izletniška kmetija: 
Izletniška kmetija Tikva, Lackova cesta 267, 2341 Limbuš 
Izletniška kmetija Šfiligoj - Kočevar, Hrastje 84, 2341 Limbuš 
 
Vinogradniki: 
Šfiligoj, Hrastje 84, 2341 Limbuš 
Vinogradništvo Marin, Hrastje 85b, 2341 Limbuš 
Posest Meranovo, Vrhov Dol 14, 2341 Limbuš 
Hiša Somian, Hrastje 4, 2341 Limbuš 
Consortium Paulinum, d. o. o., Hrastje 11, 2341 Limbuš  
Vinogradništvo Jaunik, Ob Blažovnici 46, 2341 Limbuš 
Vinogradništvo Kramer, Hrastje 87, 2341 Limbuš 
 
Čebelarji: 
Čebelarstvo Cesar 
Čebelarstvo Vogrinec 
Tomaž Šauperl, Jelenčevih 10, 2341 Limbuš 
Patricija Šenekar, Hrastje 68a, 2341 Limbuš 
Kmetija pri Potočniku - Šraj, Laznica 24, 2341 Limbuš 



 
 
 

1 
 

SWOT analiza projektnega območja 
Mariborskega Pohorja 

 

PREDNOSTI: 
• razgibana pokrajina (pohorski gozdovi; vinorodni obronki in Pekrska gorca, Drava) omogoča 

vzpostavitev privlačnih kolesarskih in pohodniških poti ter razglednih točk. 

• bližina mesta nudi možnosti povezovanja saj nudi storitve, ki jih Pohorje nima (gledališče, muzej, 

nakupovalna središča, prometna infrastruktura – železnica, avtocesta, zdravstvene ustanove) ; 

• povezava mesta s Pohorjem z javnim prometom (linija 6) razbremeni Pohorje osebnih vozil; 

• Pohorska vzpenjača pomeni trajnostno obliko javnega transporta, hkrati zmanjšuje število osebnih vozil 

na Pohorju; 

• Dravska kolesarska pot predstavlja potencial za povezovanje kolesarskih poti in s tem različnih predelov 

občine;  

• Drava center (aktivnosti na Dravi lahko dopolnijo nabor aktivnosti na Pohorju, tako nudijo obiskovalcem 

več pestrosti pri izbiri aktivnosti in s tem možnost podaljšanja obiska); 

• Glamping Chocholate village nudi nastanitev, ki sledi trendom in ima visoko dodano vrednot; bogati 

ponudbo nastanitvenih možnosti 

• Bike park Pohorje privablja rekreativce in športnike, ki na progah trenirajo; z organizacijo pomembnih 

tekem pa promovira tako mesto Maribor kakor Pohorje  

• Smučišče Mariborsko Pohorje kljub toplejšim zimam, ostaja nosilec zimske turistične ponudbe v 

Mariboru. 

• Posest Meranovo nadaljuje tradicijo vinogradniške šole, ponuja vodene oglede in degustacijo ter se 

povezuje z Botaničnim vrtom v Pivoli; 

• tradicija smučarskih tekem ohranja prepoznavnost maribora in Pohorja kot smučarske destinacije; 

• prepoznavni športni dogodki na najvišji ravni krepijo prepoznavnost Maribor kot mesta športa, hkrati 

predstavljajo pomemben vir prihodka nastanitvenim, gostinskim in spremljajočim storitvam; 

• raznovrstne nastanitvene kapacitete (hoteli, kamp, glamping, zasebni apartmaji) nudijo večjo 

raznolikost pri izbiri vrste nastanitve; 

• pestra kulturna dediščina (bogata stavbna sakralna in profana dediščina, spominska dediščina, 

arheološka najdišča, gastronomija, nesnovna dediščina – pripovedke in legende, znanje in prakse) je 

lahko osnova tematskim doživetjem 

• urejanje kolesarskih poti in povezav bo omogočilo varno kolesarsko izkušnjo rastočemu številu 

kolesarjev; 

• bogata enogastronomija je dobra osnova za promocijo obstoječih in razvoj novih jedi iz lokalnih, 

sezonskih sestavin; 

• raznolika gostinska ponudba omogoča širok izbor za vse okuse; 

• pestra ponudba aktivnosti v okolici (kolesarske povezave, pohodniške poti, tematska vodenja in 

doživetja, vrhunska kulinarika) dopolnjuje aktivnosti na Pohorju in s tem postavlja osnovo za 

podaljšanje obiska na destinaciji; 

• sezonsko nabiralništvo privlači številne obiskovalce predvsem v jesenskem delu leta, kar je priložnost 

za podaljšanje turistične sezone; 

• obnova cest zagotavlja varen in udoben dostop do turističnih atrakcij, predvsem pa omogoča boljšo 

kakovost bivanja domačinom; 

• označene kolesarske povezave po Pohorju omogočajo varno kolesarsko izkušnjo uporabnikom in nudijo 

privlačno aktivnost za vse starosti 
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• obnovljena Rozkina gozdna učna pot je primerna za družine in šolske skupine, ki se lahko dogovorijo za 

voden ogled na Zavodu za gozdove Slovenije, ki je njen upravitelj; 

• označeni planinska in pohodniška pot nudita varno aktivnost za vse starosti; predvsem Slovenska 

planinska pote pritegne veliko število pohodnikov in rekreativcev. 

 
 
 
SLABOSTI:  

• ponekod še vedno dotrajane ceste (Hrastje, Limbuš, Razvanje…) ovirajo razvoj turizma, kazijo krajino in 

hkrati so vzrok nezadovoljstva pri domačinih in ostalih uporabnikih. 

• Ni ustrezne cestne povezave med mestom in Pohorjem po območju MOM (samo gozdna cesta čez Kordek) 

kar otežuje dostop nujnim službam (gasilci, reševalci, policija) in delavcem na Pohorju. 

• Vožnja z motornimi kolesi po gozdu povzroča hrup moteč za živali in ljudi, povečuje nevarnost nesreč zaradi 

skupne rabe površin s pohodniki in kolesarji; tovrstna vožnja izven cesta pa je tudi prepovedana a slabo 

sankcionirana (nizke kazni in slab nadzor. 

• Vožnje s kolesi mimo urejenih in za to predvidenih poteh in zemljiščih povzroča trenja med lastniki zemljišč 

in kolesarji. Zaradi pasti, ki jih občasno nastavljajo lastniki, so ogrožena celo življenja kolesarjev. 

• Neprimerne kolesarske povezave. Prebivalcem Peker in Limbuša obstoječa ureditev kolesarske steze ne 

ustreza, saj se ne počutijo varni, če si morajo prostor deliti z avtomobili, ki pogosto ne upoštevajo omejitve 

hitrosti na 30 km/h. 

• Dotrajane in zastarele usmeritvene table in oznake na Pohorju kazijo krajino. Hkrati pa različne oznake za 

isto pot zbegajo obiskovalca. 

• Neurejeno okolje (zgornji plato Pohorske vzpenjače, Pekrska gorca)odvrača obiskovalce, ki iščejo prijeten 

prostor za počitek in sprostitev. 

• Stihijska raba prostora predvsem na območju Belvija je povzročila neurejen in nepovezan videz obstoječih 

aktivnosti s samo lokacijo. 

• Zastarele naprave na smučišču (Radvanje, Stolp, Sleme, Videc) odvračajo uporabnike, ki poosto iščejo 

sodobnejše in udobnejše naprave na drugih smučiščih. 

• Malo prireditev pomeni izgubljeno priložnost navezovanje obiskovalcev na Pohorje in s tem zagotovitev 

vračanja na lokacijo. 

• Ni povezanosti Pohorja z Dravo (kolesarska steza, ki bi vodila od Drave do vrha Pohorja) kar otežuje razvoj 

doživetij in povezovanje ponudbe med obema destinacijama. 

• Neurejena in/ali neizkoriščena kulturna dediščina (dvorec Betnava, grad Radvanje, Rossmanitova grobna 

kapela, Cerkev svetega Bolfenka, stara zgornja postaja Pohorske vzpenjače, Razglednik, poštela, Grajski grič 

v Limbušu, prva vinogradniška šola…) kazi krajino, razvrednoti dediščino in daje negativno sporočilo o 

odnosu prebivalcev do dediščine. 

• Neurejene lastniške razmere zemljišč in objektov (posledica denacionalizacije in stečajev) zavirajo razvoj 

turistične ponudbe. 

• Pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile za delo v gostinstvu in turizmu pomeni padec kakovosti 

storitev ter celo zapiranje nastanitvenih in gostinskih objektov. 

• Pomanjkanje ustreznih prireditvenih površin zavira organiziranje dogodkov in prireditev.  

• Pomanjkanje urejenih športnih igrišč občutijo predvsem prebivalci, ki si želijo enakih možnosti športa in 

rekreacije kakor v središču mesta. 

• Neizkoriščenost Pohorja za aktivnosti dobrega počutja (meditacija, regeneracija, čuječni sprehodi v gozd oz. 

gozdna kopel, joga v naravi, dendroterapija, energijske točke), ki bi lahko pritegnilo ljudi s stresnimi 

službami, ki potrebujejo odmik od stresa, hrupa in vseprisotne tehnologije. 

• Nepovezani ponudniki nimajo možnosti sodelovanja dopolnjevanja ponudbe, da bi zadovoljili vse potrebe 

svojih gostov. 
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• Slaba prepoznavnost Maribora kot turistične destinacije zavira razvoj turizma. 

• Neenakomeren razvoj in vlaganje v KS in MČ povzroča trenje med prebivalci in lokalno skupnostjo. 

• Pomanjkanje otroških igrišč z igrali se občuti predvsem na obrobju Maribora kar povzroča nezadovoljstvo 

med prebivalci. 

• Nezadostne avtobusne povezave vodijo k večji uporabi osebnih avtomobilov s tem pa k večjemu 

onesnaževanju in večji gneči na cesti. 

• Pomanjkanje privlačnih vsebin pri Bolfenku povzroča, da se obiskovalci odločajo za lokacije, kjer je na voljo 

več aktivnosti. 

• Dotrajan in nevaren Razglednik je zaprt s tem pa onemogočen dostop do razgledne ploščadi. Hkrati stanje 

kazi okolico in daje negativno sporočilo o odnosu lastnika do Razglednika. 

 
 

PRILOŽNOSTI 
 

• Ureditev cest (Limbuš, Hrastje, Razvanje…) bo pripomoglo k razvoju turizma in povečanju turističnega 

obiska. Predvsem pa bo dvignilo zadovoljstvo in kakovost bivanja pri domačinih in ostalih uporabnikih. 

• Ureditev javnih parkirišč (parkirišča v Limbušu ob Dravi, pod Pohorjem in v okolici) bo odpravilo parkiranje 

na neustreznih mestih. 

• Več tematskih dogodkov čez celo leto na območju Pohorja (več dogodkov skozi celo leto,  veliki koncerti, 

velika športna tekmovanja) bo privlačilo obiskovale in jim nudilo privlačno aktivnost za preživljanje časa, s 

tem pa tudi utrjevalo njihovo povezavo s Pohorjem in zagotavljalo vračanje v destinacij. 

• Urejene kolesarske poti po vzoru na Kranjsko goro bodo povezale ponudnike in pritegnile kolesarje v 

destinacijo. 

• Razširitev Bike parka Pohorje bo omogočilo več izbire downhill kolesarjem in pritegnilo tudi tiste, ki jim 

trenutne proge ne ustrezajo. 

• Vzpostavitev krožnih kolesarskih povezav, ki povezujejo Pohorje z Dravo bi prineslo dodatne možnosti 

povezovanja tako ponudnikov kakor vsebin. 

• Povezovanje ponudbe na relaciji Pohorje-Drava bi pomenilo večjo pestrost izbire za obiskovalce. 

• Ureditev peš poti na Pohorje bi zagotovilo varno in označeno pot za pohodnike in rekreativce. Ustrezno 

vzpostavljena ( z vsemi soglasji in dovoljenji) pot je primerna tudi za promocijo. Česar v trenutni situaciji 

ni mogoče. 

• Namestitev novih in prenovljenih usmerjenih in turistično usmerjevalnih tabel bi zagotovilo občutek 

varnosti pri obiskovalcih, ki ne poznajo terena. 

• Vzpostavitev vsebin v stari zgornji postaji Pohorske vzpenjače bi prineslo dodatno ponudbo na Pohorju. 

Hkrati pa bi se stavba skupaj z okolico obnovila in dobila nov namen. 

• Vzpostavitev vsebin v Cerkvi sv. Bolfenka bi pomenilo več ponudbe za obiskovalce, ohranjanje dediščine 

in s tem ohranitev objekta. 

• Vzpostavitev info centra na MB Pohorju je nujna za razvoj, promocijo in povezovanje turističnih vsebin na 

Pohorju. 

• Prenovljen razgledni stolp bo postal privlačna točka za obiskovalce. Hkrati bo omogočal nadaljnji razvoj 

vsebin v okolici (npr. nadgradnja z gostinsko ponudbo).   

• Aktivnosti za družine bod omogočile družinam kakovostno preživljanje skupnega časa v vseh letnih časih. 

• Vzpostavitev vodenih doživetij bo popestrila ponudbo turističnih vsebin na Pohorju. Priložnost za delo 

bodo dobili lokalni vodniki, ki to območje dobro poznajo. 

• Tematska vodenja na ovršju bodo poudarjala pomen narave in kulturne dediščine, obiskovalcem osmislila 

Pohorje in na ta način spodbujala skrbno ravnanje z naravo in dediščino. 
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• Več raznovrstnih športnih igrišč bo omogočalo razvijanje veščin in spretnosti ter zdravega načina 

preživljanja prostega časa za prebivalce in obiskovale. 

• Več otroških igrišč za igrali bo spodbujalo družine in otroke, da čim več časa preživijo v gibanju na prostem. 

• Razširitev avtobusnih povezav, tako prostorsko kot časovno bo zmanjšalo število avtomobilov na cesti, 

razbremenilo parkirišča in omogočilo boljšo dostopnost do mesta in Pohorja starejšim, ki več ne vozijo in 

mladostnikom, ki še ne vozijo ali nimajo avtomobila. 

• Investicije v novo infrastrukturo (npr. sankališče, zip line, letno/zimska tekaška proga, trim steza…) bodo 

spodbudile večji turistični obisk in hkrati nudile več aktivnosti na prostem prebivalcem. 

• Obnova in oživljanje gradov Betnava in Radvanje bi preprečila propadanje dediščine in poudarila njun 

zgodovinski pomen. 

• Ureditev platoja ob zgornji postaji Pohorske vzpenjače je nujna za vzpostavitev prenovljene, privlačne in 

sodobne izhodiščne točke za aktivnosti na Pohorju. 

• Ureditev ceste na Pohorje čez Kordek bi olajšala dostop nujnim službam do Mariborskega Pohorja. 

• Vzpostavitev tematske krožne poti (po nekdanjem vojaškem vadbišču) bi dopolnila ponudbo aktivnosti ob 

vznožju MB Pohorja, hkrati bi se uredilo območje gozda, ki ga domačini že uporabljajo za sprehode. 

• Ureditev razmer motečih voženj z motornimi kolesi, štirikolesniki in motornimi sanmi bi zmanjšala hrup in 

škodo v naravi, preprečila nezadovoljstvo lastnikov zemljišč ter omogočila varne aktivnosti v naravi ostalim 

uporabnikom (sprehajalcem, nabiralcem, rekreativcem). 

• Opremljanje točk za počitek in sprostitev s predpisano urbano opremo z vizualnimi elementi bo povezalo 

celotno območje, hkrati bo nudilo obiskovalcem prostor za posedanje.  

• Z nadgradnjo obstoječih in nabavo novih žičniških naprav, ki bi omogočale celoletno uporabo le teh naprav, 

bi se na območju smučišča lahko vzpostavile nove vsebine izven smučarske sezone. S tem bi počasi 

prehajali na celoletni turizem in se pripravili na tranzicijo ob morebitnem ukinjanju smučišča ( v kolikor se 

bo nadaljeval trend toplih in zelenih zim, bodo smučišča na nizkih višinah postala nerentabilna) 

 
 
NEVARNOSTI 

• Podnebne spremembe že ogrožajo zimski turizem, ki je odvisen od snega (na Švedskem že v sezoni 

22/23 ne bo obratovalo nekaj smučišč). 

• Pogoste menjave lokalne in nacionalne oblasti otežujejo razvoj turizma, saj se vsaka nova oblast najprej 

potrebuje nekaj časa, da se seznani z vso problematiko in predlaganimi rešitvami. 

• Neuspešnost črpanja sredstev se lahko zgodi ob neustrezni pripravljenosti projektov. 

• Nesodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem vodi v stihijski razvoj turizma, ki ne prinese željenih 

rezultatov. 

• Pomanjkanje sredstev za infrastrukturo, obnove, projekte vodi v zaostajanje ponudbe za konkurenco, 

niža ceno storitvam in vodi v finančne izgube. 

• Slab odziv lokalne skupnosti se pojavi kot posledica neustrezne komunikacije in pomanjkanja 

vključevanja lokalnega prebivalstva v razvojne načrte. 

• Neodzivnost in nasprotovanje lastnikov zemljišč in objektov se pojavi kot posledica neustrezne 

komunikacije in pomanjkanja njihovega vključevanja v razvojne načrte. 

• Odsotnost investitorjev zavira razvoj turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. 

• Opuščanje investicij v infrastrukturo se lahko zgodi kot posledica neugodnih ekonomskih razmer 

(recesija) vodi pa k stagnaciji razvoja in zaostajanjem za konkurenco. 

• Zapiranje nastanitvenih obratov vodi v izgubo delovnih mest, destinacija pa izgublja na pestrosti 

ponudbe, kar jo naredi manj privlačno za obiskovale. 

• Zapiranje gostinskih obratov vodi v izgubo delovnih mest. Destinacija pa izgubi raznolikost ponudbe v 

gostinskem sektorju. 
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• Manko usposobljenega kadra pomeni, da so delovni pogoji in plačilo slabi. Nadomeščanje z neustreznim 

kadrom pa vodi v slabšo kakovost storitve in nezadovoljstvo strank. 

• Degradacija naravnega okolja naredi destinacijo manj privlačno, hkrati sproža trenja med lokalno 

skupnostjo in prebivalci. To se odraža tudi z zmanjšanim prihodom turistov v destinacijo. 

• Degradacija objektov kulturne dediščine naredi destinacijo manj privlačno, hkrati sproža trenja med 

lokalno skupnostjo in prebivalci. To se odraža tudi z zmanjšanim prihodom turistov v destinacijo. 

• Dražitev energentov, surovin in storitev lahko povzroči, da bodo stroški obratovanja žičniških in 

zasneževalnih naprav previsoki in bodo povzročili bodisi izgubo ali pa močno dvignili ceno smučarskih 

vozovnic, kar se bo odražalo z zmanjšanim obiskom smučišč. 

• Hiperinflacija lahko povzroči veliko izgubo smučiščem in ostalim ponudnikom, ki ne morejo dražiti 

storitev sorazmerno z višanjem stroškov. 

• Dolgotrajna vojna in širitev vojne na širše območje lahko povzroči vpad turističnega obiska, nadaljnji 

dvig cen energentov in živil.  

• Ponavljajoče epidemije povzročajo velik izpad dohodkov v turističnem sektorju. 

• Naravne katastrofe (suše, poplave, toča, potresi, plazovi) lahko prizadenejo destinacijo, ki izgubi 

pomembno infrastruktur. Lahko prizadenejo glavna tržišča in izgubimo del tržišča. 
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Priloga 1: Lastništvo parcel MOM in RS po katastrskih občinah 
 
KO Pekre 
Parcele v lasti Mestne občine Maribor: 
504/2, 504/4, 506/9, 507/3, 508/2, 508/3, 510/4, 511/2, 516/7, 518/5, 518/6, 523/5, 527/9, 528/6, 531/4, 
531/10, 531/18, 531/19, 531/21, 531/23, 531/24, 531/29, 531/30, 531/31, 565/25, 676/1, 676/2, 678, 679, 680, 
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 692 
 

 
Parcele v lasti države: 
476/1, 516/1, 516/2, 516/3, 516/4, 516/5, 516/6, 518/1, 518/2, 518/3, 518/4, 519/1, 521/1, 521/3, 521/4, 
521/5, 521/6, 521/7, 521/8, 522/2, 522/3, 522/4, 522/5, 522/6, 522/7, 526/1, 526/3, 526/4, 526/5, 526/6, 
526/7, 541, 550, 561, 562/4, 705/1, 705/2 
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KO Pekre: Parcele v lasti Mestne občine Maribor.  
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KO Pekre: Parcele v lasti države.  
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KO Pekre: Parcele v lasti Mestne občine Maribor (rdeče pike) in parcele v lasti države (modre pike). 
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KO Zgornje Radvanje 
 
Parcele v lasti Mestne občine Maribor: 
1016/1, 1017, 1035/1, 1038/2, 1038/3, 1038/7, 1038/9, 1038/10, 1040/1, 1040/2, 1041/5, 1042/5, 1042/6, 
1042/7, 1180, 1210/17, 1211/6, 1212, 1222, 1223/1, 1223/2, 1229, 1230, 1231, 1232/1, 1232/2, 1232/3, 
1244/2, 1245, 1257, 1276, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1288, 1293, 1299, 1301, 1311, 1313, 1317/2, 1325, 
1330, 1332, 1333, 1334/1, 1335/1 
 

Parcele v lasti države: 
1217, 1226, 1234, 1235, 1251, 1306, 1310, 1319/2, 1320/1, 1327, 1328/2, 1328/3, 1328/4, 1177/4, 1046/8, 
1046/12 
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KO Zgornje Radvanje: Parcele v lasti Mestne občine Maribor. 
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KO Zgornje Radvanje: Parcele v lasti države. 
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KO Zgornje Radvanje: Parcele v lasti mestne občine Maribor (rdeče pike) in parcele v lasti države (modre pike). 
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KO Hrastje 
Parcele v lasti Mestne občine Maribor: *104, 494/2 
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Parcele v lasti države: 519/30, 615 
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KO Hrastje: Parcele v lasti Mestne občine Maribor (rdeče pike) in parcele v lasti države (modre pike). 
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KO Zgornji Vrhov Dol: Parcele v lasti Mestne občine Maribor (rdeče pike) in parcele v lasti države (modre pike). 
  


