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1 Uvod  

Program edukacije in ozaveščanja o vsebinah Mariborskega Pohorja je nastal kot eden izmed ciljev 

operacije projekta Doživetja Bolfenk, katerega ostali cilji so identifikacija naravnih, kulturnih, 

športnih in edukativnih vsebin na Mariborskem Pohorju, izvedba razpršenega izkustvenega in 

doživljajskega območja »Igrarije Bolfenk« in razgledišča »Nad Lukejem« ter oblikovanje modela 

programa vodenih doživetij za tri ciljne skupine. 

Namen edukacije je seznaniti vodnike in ponudnike z vsebinami, ki jih nudita narava in kulturna 

dediščina tega območja. Predvsem pa želimo vodnike spodbuditi, da o pomenu ohranjene narave 

in kulturne dediščine Pohorja ozaveščajo tudi obiskovalce, ki jih bodo v prihodnje vodili po tem 

območju. 

 

2 Predstavitev območja 

Mariborsko Pohorje obsega površino okoli 19 km2. To območje spada pod okrilje krajevnih 

skupnosti (KS) Limbuš, Pekre, Razvanje in mestne četrti Radvanje. V ravninskem delu so strnjena 

pozidana območja krajev Pekre, Limbuš, Radvanje in Razvanje. Na obronkih Pohorja pa so manjša 

strnjena poseljena območja in razpršene kmetije. 

Strmine večinoma prerašča gozd, ki ga na območju nad Mariborom preseka smučišče, v nižje ležečih 

legah med Pekrami in Limbušem pa vinogradi in druge kmetijske površine. 

Gozdovi na Pohorju spadajo v območje NATURA 2000, ki je evropsko ekološko omrežje, namenjeno 

ohranjanju biotske raznovrstnosti. V to omrežje spada tudi večji del gozdnih površin na območju 

Mariborskega Pohorja. 

Gozdovi, ki so v preteklosti poganjali glažutarstvo na Pohorju, lesno trgovino in splavarjenje na 

Dravi, danes privlačijo pohodnike, rekreativce, sprehajalce in nabiralce gozdnih sadežev, pa tudi 

tiste, ki v njih iščejo fizično in psihično zdravje ter odmik od stresnega vsakdana.  

Ob bogati naravi pa so po Pohorju razpršeni številni objekti kulturne dediščine (gradišča, cerkve, 

glažute, kapelice, kmetije, planinski domovi, izviri, grobnice itd.), ki pričajo o privlačnosti in rabi 

Pohorja in njegovih gozdov vse od prazgodovine dalje.  

Narava in dediščina sta privlačili obiskovalce že na prelomu 19. stoletja, ko se na Pohorju pojavijo 

prvi turisti, ki so na območje prispeli z vlakom in se na Pohorje povzpeli peš po lokalnih poteh ali po 

rižah (lesenih vodnih drčah za spravilo lesa), kadar po njih niso plavili lesa. 
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Ta prvi turistični val je grobo presekala druga svetovna vojna, v kateri so bile žrtvovane tudi mnoge 

planinske koče in domovi. Nekatere so po vojni obnovili, a ne vseh.  

Po vojni se začne novo obdobje turizma, ki se je razvijal predvsem v zimskem času z izgradnjo 

smučišča in sedežnic. Z organizacijo zlate lisice in njeno umestitvijo v stalni program svetovnega 

pokala pa je Maribor postal eno najbolj znanih smučišč v Jugoslaviji. 

Skupek vseh elementov tvori privlačno jedro za razvoj turizma še danes, hkrati pa je odlična 

priložnost za vzpostavljanje skrbniškega odnosa prebivalcev in obiskovalcev do naravnih vrednot in 

kulturne dediščine Pohorja. 
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3 Vsebine 

3.1 Kulturna dediščina  

Pripravil: Andrej Gulič, Zavod Gremo na Pohorje 

Vsebina: 

• Uvod 

• Kulturna dediščina Mariborskega Pohorja 

 

Uvod 

 

Razumevanje dediščinskih elementov Mariborskega Pohorja velja za precej kompleksno, saj je treba 

osvojiti in razumeti najširšo sliko Pohorja in njegovega vplivnega okoliša. Kulturna krajina Pohorja 

je zaradi svoje obsežnosti izredno raznolika, a vendar v nekaterih segmentih povezljiva in 

primerljiva.  

Pohorje obsega del alpskega hribovja v vzhodnem delu slovenskega alpskega sveta na območju 

posebne regije, ki jo sestavljajo Pohorje, Strojna in Kozjak. Pohorje je v širšem smislu območje, ki je 

sestavni 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 (1534 m). Pohorje velja za eno izmed 

najbolj naravnih območij Slovenije in Srednje Evrope. Za celotno območje je značilna silikatna 

geološka podlaga, ki jo tvorijo paleocojske metamorfne kamnine na obrobju in mlajše magmatske 

kamnine v osrednjem delu. Med prostranimi gozdnimi površinami prevladujejo evropsko 

pomembni bukovi gozdovi na kislih tleh, v soteskah ob potokih pa mešani listnati gozdovi. Na ovršju 

je večje število visokih barij in ruševja, na slemenih zahodnega dela Pohorja pa so večje površine 

travišč. Vsi našteti habitatni tipi so za ohranitev biodiverzitete izrednega pomena. Travišča in 

barjanske površine so nahajališče mnogih ogroženih rastlinskih vrst: arnike, brkate zvončice, 

panonskega svišča, navadnega kukovičnika, belkaste ročice, okroglolistne rosike, dlakave 

mahovnice, navadne rožmarinke, rjastega sleča, nepravega sršaja, 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 pomembne tudi kot habitat 

ogroženih vrst metuljev, predvsem črnega apolona in gozdnega postavneža. V ohranjenih naravnih 
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strugah potokov živi rak koščak. Značilnost ovršja Pohorja so številna barja in močvirja z ruševjem, 

ki so evropsko pomemben 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, in sicer 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 sledijo od razglednega stolpa na 1.147 m visokem Reškem 

vrhu in RTV-stolpa na 1.055 m visokem Slemenu, pod katerim sta hotel Bellevue in zgornja postaja 

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 vseevropski režim Natura 2000.  

Kulturna dediščina Pohorja predstavlja 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: 

− Sakralna dediščina  

Na Pohorju lahko izpostavljamo sakralne objekte, ki so marsikje še danes romarskega značaja. 

Najpomembnejše cerkve so: sv. Bolfenk na Mariborskem Pohorju, sv. Areh (sv. Henrik), sv. Martin 

v Šmartnem na Bistriškem Pohorju, sv. Marija na Brinjevi gori nad Zrečami, sv. Jurij v Legnu pri 

Šmartnem pri Slovenj Gradcu, sv. Anton na Ribniškem Pohorju, sv. Marija na Puščavi in sv. Marija v 

Rušah. 

− Arheološka dediščina 
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Pomemben tvorec slike so arheološka obdobja človekovih sledi, ki jim lahko sledimo povsod ob 

pohorskih obronkih in marsikje tudi do višine več kot 1.000 m n. v. Najpomembnejša najdišča so: 

poznoantični refugij Ančnikovo gradišče nad Bistriškim vintgarjem, prazgodovinska Brinjeva gora, 

naselbina Gradišče s pripadajočimi gomilami Legen, posebne najdbe v Rušah, ville rustice na 

obronkih Mariborsko-Hočkega Pohorja, mariborska Poštela itd. 

− Profana dediščina 

Strateška funkcija Pohorja predstavlja sledi profane dediščine, ki se zrcalijo predvsem v gradovih, ki 

so ponekod ohranjeni, marsikje pa so del arheoloških ostankov v obliki ruševin. Najpomembnejši 

gradovi so ob Dravski dolini, to so Limbuš, Fala in Dravograd, ter na višje ležečih obronkih južnega 

in vzhodnega dela Pohorja: Lušperk, Kebelj, Rep, Grinberk, Fram itd. Pod profano dediščino spadajo 

še planinsko-turistični in ostali objekti. 

 

3.1.1 Kulturna dediščina Mariborskega Pohorja 

 

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 zatem 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 novi 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 
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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 ter zasadili senčne lipe in 

kostanje. Na travniku ob cerkvi še danes raste iz tistega časa mogočna večdebelna bukev, ob 

severnem pročelju stavbe pa je 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.   

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. 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 izredni potencial in nov zagon. 

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.« 
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Slika 1: Pogled na cerkveni objekt s smeri platoja Pohorske vzpenjače. Vir: Andrej Gulič 

   

Slika 2: Urejena okolica cerkve, namenjena izletnikom (obdobje med obema vojnama). Vir: Andrej Gulič 
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Slika 3: Gostinski objekt v cerkvi, okrog 1930. Vir: Pokrajinski arhiv Maribor, PAM/1693, inv. št. 3411. 

 

 

Slika 4: Razgledna terasa gostišča s pogledom na Ruše, grad Viltuš, Meranovo in Maribor. Danes zaraščeno. Vir: Andrej 
Gulič (Zavod Gremo na Pohorje, Zbirka Pohorje). 
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Slika 5: Reklamna razglednica z označenimi dostopi do sv. Bolfenka in Areha, okrog 1900. Vir: Branko Muršič. 

 

Slika 6: Eden izmed prvih planinskih žigov na Mariborskem Pohorju. Vir: Andrej Gulič (Zavod Gremo na Pohorje, Zbirka 
Pohorje). 

Pravljica o nastanku cerkve Sv. Bolfenka 

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 z njegovega kožuha. Ko je nadhudič videl oskubljenega volka, se je tako 
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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; zato 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.  

 

Dodatne neevidentirane in nevrednotene enote dediščine, vezane na Cerkev sv. Bolfenka 

Dr. Otmar Reiser 

Družina Reiser se je globoko zapisala v mariborsko zgodovino. Najbolj znan član te družine 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 prav njega 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 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 pod 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, v slovenskem prevodu Ptiči mariborskega okrožja, in knjigo o njegovem 
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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, in 

sicer med šole in ostale muzeje. Danes se je večina zbirke izgubila, okrog 200 jajc ima le muzej v 

Bistri, pripravlja pa se tudi natančnejši vseslovenski raziskovalni popis.  

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 7: Dr. Otmar Reiser in njegova ornitološka knjiga Maribora. Vir: splet, zobodat.at 

 

 

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. 
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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 8: 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 letnem času.       
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Slika 9: Obcestno Marijino znamenje danes in nekoč (fotografija iz leta 1907). Vir: Andrej Gulič in Mirko Šoštarič (iz ČZN, 
Tri cerkve–Areh–Bolfenk na Pohorju, 1995). 

 

Kamnolomi  

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. Razglašen je za geološko naravno 

dediščino.  

Kot opombo je treba dodati, 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 so stoletja označevali posestno mejo. 
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Slika 10: Lokacija kamnolomov v okolici cerkve sv. Bolfenka. Vir: Samo Jenčič, Mirko Šoštarič. 

 

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 Aparthotelu 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 5 

razlagalnih tabel. Sama pot traja dobro uro in je lahko prehodna.  

 

Slika 11: Zemljevid poteka Rozkine poti. Vir: Podravsko gozdarsko društvo. 

     

 

Mariborski razgledni 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 signala UKV FM, 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 
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vojni, ko so v bližini zrasli novi pohorski počitniški domovi vsejugoslovanskega značaja (npr. 

Železničarski dom). Razgled je 360-stopinjski, zato so vidni Dravska dolina s Kozjakom, Slovenske 

gorice, Dravsko, Ptujsko in Mursko polje, Donačka gora in Boč, Areh, Rogla, Ribniški vrh in Kope. Ob 

pravilnih vremenskih pogojih pa lahko vidimo še Koralpe oziroma Golico, Svinško planino, Peco, 

Uršljo goro, Savinjske planine, Obir, Dobrač, Visoke in Nizke Ture, Ivanjščico, Sljeme pri Zagrebu ter 

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. 

 

Slika 12: Stanje pri Razgledniku danes. Vir: Andrej Gulič. 
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 Slika 13: Mariborski razglednik nekoč, okrog 1930. Vir: Andrej Gulič (Zavod Gremo na Pohorje, Zbirka Pohorje). 

 

Pohorska žičnica z zaledjem 

V letih 1949–1952 je Branik zgradil prvo žičnico na Pohorju, poimenovano Pohorska žičnica. Šlo je 

za 600 m dolgo enosedežnico s 54 sedeži, ki je zmogla prepeljati 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 Pohorsko kombinacijo (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, njeno traso so dokončno splanirali v smučišče pred kratkim. Na platoju nekdanje 

zgornje postaje so še delno vidni ostanki objektov, njihova naslednica je bližnja brunarica Planika.  
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Slika 14: Pohorska žičnica, okrog 1960. Vir: Andrej Gulič (Zavod Gremo na Pohorje, Zbirka Pohorje). 

 

Pohorska vzpenjača 

Ideja o izgradnji vlečnice na Pohorje je bila prisotna že dolgo v duhu časa med vojnama. Leta 1929 

so v Mariboru ustanovili Zadrugo »Pohorska vzpenjača«, kjer so začeli z velikim navdušenjem zbirati 

denar, tudi širom Jugoslavije. Načrte je prekinila druga svetovna vojna, tako da so njeno izgradnjo 

obudili takoj po njej. Najprej leta 1952 v obliki izgradnje enosedežnice (Pohorska žičnica) na lokaciji 

pod Slemenom. 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 stebrov vzpenjačo v celoti izgradili na novo, vključno 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 
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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 15: Pod zgornjo postajo Pohorske vzpenjače, šestdeseta leta. Vir: Andrej Gulič (Zavod Gremo na Pohorje, Zbirka 
Pohorje). 

 

 

Slika 16: Gondolska nesreča zaradi dotrajanosti. Vir: Marko Milanovič. 
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Slika 17: Tekmovanje FIS za pokal Zlate lisice, 1966. Vir: splet. 

 

Slika 18: Tekmovanje v akrobatskem smučanju za pokal Jugoslavije, na stari progi FIS pod vzpenjačo, 1981. Vir: Hotel 
Bolfenk, Muzej NO. 
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Slika 19: Zgornja postaja Pohorske vzpenjače, dogodek Športni vikend Maribora. Vir: Andrej Gulič. 

 

Slika 20: Utrinek iz areškega sektorja smučišč Mariborskega Pohorja. Vir: Andrej Gulič. 

 

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. 
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Slika 21: Zgornja postaja Pohorske vzpenjače s hotelom Bellevue, okrog 1970. Vir: Andrej Gulič (Zavod Gremo na Pohorje, 
Zbirka Pohorje). 
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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 2. svetovne vojne, 

ne obratuje, znotraj Mestne občine Maribor); 

− Mariborska koča (zgrajena leta 1913, požgana, po vojni obnovljeno, obratuje); 

− Gostišče Kopp (delovalo v 30. letih 20. stoletja in dolgo po drugi svetovni vojni, 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 30. letih, danes v zasebni lasti, obratuje kot 

okrepčevalnica); 

− Sokolski planinski dom na Pohorju (zgrajen leta 1939, požgan, ne obstaja več); 

− 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 Bellevue (obratuje, znotraj Mestne občine Maribor); 

− Hotel Bolfenk z apartmajskim naseljem (obratuje, znotraj Mestne občine Maribor); 

− Pri Lukeju (Koča Luka, obratuje, znotraj Mestne občine Maribor); 

− 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 je 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 Aparthotel Pohorje v fazi 

prenove); 

− Pohorski dom Miloša Zidanška (Sindikalni počitniški dom, Mestni ljudski odbor Maribor, 

dom ima v upravljanju Zveza prijateljev mladine Maribor, obratuje); 
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− 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/v fazi prodaje); 

− Zarja (Dom trgovskih uslužbencev, Trgovsko podjetje Zarja, TAM, danes Hotel Zarja, 

obratuje); 

− Ruška koča (imenovano 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, prenovljeno 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.  

 

Slika 22: Reklamna razglednica planinskih objektov v bližini zgornje postaje Pohorske vzpenjače, zgodnja osemdeseta. Vir: 
Andrej Gulič (Zavod Gremo na Pohorje, Zbirka Pohorje). 
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Slika 23: Celotna turistična ponudba na Mariborskem Pohorju, osemdeseta leta. Izpuščena je cerkev sv. Bolfenka, ki je bila 
zaradi požara še vedno v ruševinah. Vir: Andrej Gulič (Zavod Gremo na Pohorje, Zbirka Pohorje). 

 

Slika 24: Mariborska koča v letih pred drugo svetovno vojno. Vir: Andrej Gulič (Zavod Gremo na Pohorje, Zbirka Pohorje). 

 

3.1.2 Pregled dediščinskih enot po krajevnih skupnostih in mestni četrti 

 

3.1.2.1 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 
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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 (8.–

6. stoletje pr. n. š.), v pozni mlajši železni dobi in v rimskem obdobju (pribl. od 1. stoletja pr. n. š. do 

4. stoletja n. št.), pa tudi v zgodnjem srednjem veku (9.–10. stoletje 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 in 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 so na položni ravnici odkrili ostanke kamnitih 

temeljev štirinajstih 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 projekta Evropska prestolnica kulture 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 
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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.   

 

 

Slika 25: Najdbe iz Poštele so predstavljene v stalni zbirki Pokrajinskega muzeja Maribor. Vir: Andrej Gulič. 

 

Slika 26: Obrambni nasip na gradišču Poštela. Vir: Andrej Gulič. 

 

Zemljišče, na katerem je skupina gomilnih pokopov v Pivoli, je bilo v preteklosti del vojaškega 

skladiščnega sistema, danes pa je po večini vključeno 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 
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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 ali/in lesa, prek nje pa nasuli 

zemljeno gomilo. Gomile so izpovedne tako po velikosti nasutja kot po 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.  

 

Slika 27: Prazgodovinske gomile v Botaničnem vrtu v Pivoli. Vir: Andrej Gulič. 
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Slika 28: Načrt poštelske naselbine – lepo vidna obrambni nasip hruškaste oblike in pripadajoče grobišče. 

 

 

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.  
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3.1.2.2 MČ Radvanje 

Radvanjski dvorec  

Zagotovo lahko trdimo, da dvorec Radvanje s svojim zaledjem pooseblja središčno točko radvanjske 

zgodovinske slike. Velja za vez med novodobno idejo stanovanjske soseske in tisočletje starim 

obpohorskim zaselkom, ki je nastal 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 približani, 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 in 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 Rosmanita. V popisu grajske posesti leta 1904 so sodili 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 

Rosmanit se je ukvarjal s kmetijstvom, poljedelstvom, vrtnarstvom, živinorejo, gozdarstvom, lovom, 
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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 Rosmanitov, 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 bil pred tem zelo častitljiv član romunske lože, 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 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 29: Radvanjski grad, zgodnje 19. stoletje. Pogled proti zahodu. Vir: J. F. Kaiser, Andrej Gulič. 
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.  

Slika 30: Radvanjski grad danes, s podobo, ki jo je dobil v 19. stoletju. Pogled proti zahodu. Vir: Andrej Gulič. 

 

Slika 31: V zadnjih letih pred drugo svetovno vojno je bil grad Radvanje del turistične ponudbe Maribora. Vir: Andrej Gulič. 

Rosmanitova grobnica in vodno zajetje za kadetnico 

Južno od gradu, skrita globoko v gozdu, je še danes vidna grobnica rodu Rosmanitov, 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 Rosmanit (kasneje prekopan na 

radvanjsko pokopališče in še kasneje v Gradec). Gre za izjemno zanimiv objekt, še nedolgo nazaj 

pozabljen tako od večine prebivalcev Radvanja kot tudi z vidika varstva kulturne dediščine. 

Popularizacija te grobnice v zadnjih letih je sprožila vpis v register spomenikov – trenutno je 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 Rosmanitove grobnice lahko v 
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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 register spomenikov ter skupaj z grobnico in vojaškimi objekti nekdanjega 

vadbišča velja za potencialno lokacijo nove zgodovinsko-izobraževalne poti.     

 

Slika 32: Globoko v gozdu skrito vodno zajetje. Vir: Andrej Gulič. 

 

Slika 33: Radvanjski »mavzolej«, grobnica družine Rosmanit. 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 do 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.  
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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, v katerih je še danes. 

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 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 17. v 18. stoletje, natančneje po požaru, je dvorec 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.  
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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 letih sta 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 34: Dvorec Betnava z današnjo podobo. Vir: Andrej Gulič. 

 

 

 

Slika 35: Dvorec z renesančnim vrtom, okrog 1680. Vir: G. M. Vischer. 

 

Villa rustica na Betnavi  
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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 
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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 1988–1989 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 severnemu 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 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 36: 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 2. 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 
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samostojno enoto vaške skupnosti, ki je bila povezana z drugimi sočasnimi naselbinami v Hočah, 

Slivnici in še kje. V zvezi s tem bi kazalo 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 neprimernem 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 glede 

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 rečeno, je del rimske vile v temeljih prezentiran 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.    

 

 

Slika 37: Prezentirani temelji rimskega stanovanjskega objekta. Vir: Andrej Gulič. 

 

Arheološko najdišče Zgornje Radvanje 
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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, klinic 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, ob njih pa 

tudi dva močno poškodovana časovno nedoločljiva žgana grobova, dva objekta iz mlajše železne 

dobe, in sledovi štirih lesenih stavb iz rimskega obdobja. 

 

Slika 38: Kamnito orodje in puščična konica iz najdišča v Radvanju. Vir: ZVKDS OE Maribor, PM Maribor. 
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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, po vrhu okrašen s pleteninastim ornamentom. Steber je 

izklesan iz pohorskega granita in nosi verze Janka Glazerja: »Nad dve sto 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 inženir Jaroslav Černigoj. V bližini je pred drugo svetovno vojno stala 

skakalnica na Tičarju. 

 

Slika 39: Skakalnica na Tičarju (blizu Ledine), 30. leta. Vir: Monografija Pohorje in Kozjak, Andrej Gulič. 
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3.1.2.3  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. v.). Od leta 1664 je na Pekrski gorci stal križ (verjetno kužno 

znamenje), ki ga je okoli leta 1835 nadomestila cerkev Marija sedem žalosti (cerkev Žalostne matere 

Božje). 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 Pekrske 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 1951–1952 zgradil 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.  
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Slika 40: Skakalnica na Pekrski gorci in obnova cerkve, 1983. Vir: Večer. 

 

Slika 41: Tekmovanje za prvenstvo Slovenije v smučarskih skokih na Pekrski gorci, 1964. Vir: Večer. 
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Slika 42: 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 bi tako 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.   

 

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 
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po večini v lasti veleposestnikov Reiser, Rosmanit in Čeligij, benediktincev sv. Pavla, naslednikov 

Meranovega, Berlovo in manjše vinogradniške kmetije. Obdobje po drugi svetovni vojni je velike 

nasade nacionaliziralo in blagovna znamka Pekrčan je bila ukinjena. Vinag je sicer v zadnjih letih 

svojega obstoja sicer prodajal vino pod tem imenom, a je skupaj z njegovo ukinitvijo ime skoraj 

popolnoma izginilo.  

Vinarji tega območja danes so Biotehniška fakulteta Univerze v Mariboru in zasebniki. Na 

Meranovem poteka tudi praktični pouk o vinarstvu in vinogradništvu. 

V neposredni okolici se nam 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 Št. Pavelskega 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 RS 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 (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 bila tukaj tudi trsnica in drevesnica. Nacionalizacija je prinesla klavrno propadanje objektov. 

Nov zagon dobiva šele v zadnjem času, ko je ponovno v lasti benediktincev samostana sv. Pavla. V 

načrtu imajo prenovo »stare šole« in vinske kleti, upajmo, da tudi v turistične namene.  
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Slika 43: Posestvo »Pekrske šole« nekoč, 30. leta. Vir: Andrej Gulič (Zavod Gremo na Pohorje, Zbirka Pohorje). 

 

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 ter nadstropnega gospodarskega poslopja iz sredine 19. stoletja. 

Hiša ima prostor za prešo, obokano klet in relief Otmarja Reiserja na rizalitnem delu fasade. Letnica 

na portalu je 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 usoda posesti 

za zdaj niso javno razkriti. 



PROGRAM EDUKACIJE IN OZAVEŠČANJA O VSEBINAH MARIBORSKEGA POHORJA  

45 

 

 

Slika 44: Reiserjev Križ iz belega pohorskega marmorja, ob cesti pod posestvom. Vir: Andrej Gulič. 

 

Zgornji Marin 

Mogočna zidana hiša tipične kmetije 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). 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. 

Danes objekti kmetije samevajo, občasno se uporablja za družinske namene, predvsem za spravilo 

pridelkov. Redki so lokalni turistični obiski 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.  

3.1.2.4 KS Limbuš 
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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 v letih 1436 in 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 naj bi 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, med njimi je najbolj znana 

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.  
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Slika 45: Grad, kot se je še videl v 17. stoletju. Vir: M. Vischer. 

 

Slika 46: 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 slabo rodne trte, njihova oskrba in 

kletarjenje pa 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 



PROGRAM EDUKACIJE IN OZAVEŠČANJA O VSEBINAH MARIBORSKEGA POHORJA  

48 

 

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 

za vinograde, sadovnjake in vinsko klet z gostiščem. Stara Janezova hiša z ohišnico in kletjo 

predstavlja protokolarni objekt. 

 

Slika 47: Reklamna razglednica Meranovo leta 1914. Vir: Primož Premzl (Domoznanska zbirka). 
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Slika 48: Pogled na Meranovo ali Prinčev vrh danes. Vir: Andrej Gulič. 

 

 

Slika 49: V letu 2022 prenovljena muzejska zbirka Nadvojvoda Janez, oče Meranovega. Vir: Andrej Gulič. 

 

3.1.3 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 
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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 ...  

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 v Železničarskem domu ustvaril priznani 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 natrošenim svežim gozdnim sadjem s Pohorja (maline, 

jagode, borovnice, robide) 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. 
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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 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, na 

Osnovni šoli Ludvika Pliberška tako imenovani Ludvikov lonec, v okviru projekta Heriterra leta 2019–

2020 se je na srednji šoli v Slovenskih Konjicah ustvaril tako imenovani pohorski lonec z Brinjeve 

gore, in to 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 do nedolgo 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 
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Z izrazom pekrski dogodki označujemo uvod Slovenije v osamosvojitveno vojno, ki je potekal 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 to traja še danes. Razglasitev je 

v naslednjih letih postala v organizaciji Branika 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 leta 1996 organizirana v Razvanju, kjer so se pustni vozovi 

pridružili mestnemu pustnemu sprevodu, sedaj pa potekajo v Domu krajanov. Znani 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. 

 

Martinovanja 
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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 stiskanja 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 še nedavno nazaj javno organizirana v vseh krajih 

obravnavanega območja. Najbolj znano je bilo kresovanje v Radvanju, ki je potekalo skozi desetletja 

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 

(bife Planika) kresovanje na platoju »Nad Lukejem« na Pohorju. V letu 2020 je Mestna občina 

Maribor ob obletnici (20. oktober) prve omembe mesta 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 v Razvanju in 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 
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Tradicionalno vsako zimo že desetletja prihaja z vrha Pohorja Dedek Mraz, ki se v dolino pripelje z 

gondolo 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 na 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 odigrali bližina razvijajočega se mesta in ciljna točka cerkev sv. Bolfenka. Glavno izhodišče 

je bila »prva planinska vas pri Mariboru« – Radvanje, kjer je pot vodila mimo Radvanjskega gradu 

in ob trasi današnjih smučarskih prog proti vrhu. Priljubljeni pa 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 (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, Cerkev sv. Bolfenka in Mariborski razglednik).  

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 
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in problem, nam pojasnjuje današnje stanje pohorskih smučišč, ki so ponekod že v zelo klavrnem 

stanju. Poletnega turizma, temelječega na pohodništvu in izletništvu, je malo, prednjačijo domači 

dnevni rekreativci.   

Današnja slika pohodništva na Mariborskem Pohorju precej niha. Če je še 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 Bellevueja 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 od spodnje 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 Rečka zelenomodra 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 

naslanjajo po večini na obstoječo cestno infrastrukturo.  
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5.4 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. 

Prednjačijo 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, 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. 
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Slika 50: 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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3.2 Razumevanje gozda in kulturne krajine  

INTERPRETACIJA ROZKINE GOZDNE UČNE POTI 

Pripravila: Hedvika Jenčič  

Vsebina: 

• Teoretična izhodišča 

• Interpretacija Rozkine gozdne učne poti (z napotki za interpretacijo) 

 

UVOD 

 

Slovenija je gozdnata dežela. Pomen gozda in gozdarstva v Sloveniji je predstavljen na številnih 

gozdnih učnih poteh. Gozdne učne poti so namenjene spoznavanju gozda, njegovih zakonitosti in 

njegovega pomena v krajini, hkrati pa tudi popularizaciji gozdarstva.  

 
Interpretacija je oblika komunikacije, ki je stara toliko kot človeški rod. Gre za prenašanje in 

posredovanje razumevanja pomenov, smisla, vrednot, konceptov in odnosov, kar je temelj človeške 

kulture.  

 
Popolnoma normalno je, da vsi, ki živijo na nekem območju, do gozda nimajo enakega odnosa. 

Pogosto gre za generacijske razlike, tako rekoč praviloma pa različni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z 

gozdom, o njem vedo drugačne stvari in prepoznavajo drugačne vrednote in pomene kot laični 

lokalni prebivalci. Brez načrtnega prizadevanja, da bi drug drugemu razložili pomene gozda, ne gre.  

 

Predvsem v zadnjih 100 letih se je način življenja v tako imenovanih »razvitih« državah tako zelo 

spremenil, da prastare oblike prenašanja pomenov, smisla, vrednot in odnosov izginjajo celo iz 

družinskega življenja, kaj šele iz družbenega. Ob večerih ne posedamo več skupaj, ne 

pripovedujemo si zgodb, ne izmenjujemo si spominov in izkušenj. Te naloge je prevzela sodobna 

komunikacijska stroka, ki jo imenujemo interpretacija. 

 

Želite razkriti skrivnosti gozda in njegov pomen za človeka? 

 

Želite, da doživijo obiskovalci gozd na zanimiv, poseben način? 

 

Želite pri njih vzbuditi zanimanje? 
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Rozkina gozdna učno pot se nahaja na Mariborskem Pohorju. V priročniku »Interpretacija Rozkine 

gozdne učne poti« so navedene možnosti za doživljanje gozda, ob katerih obiskovalci zgradijo 

osebni odnos do njega. 

 

Vse aktivnosti in dogajanja na Rozkini gozdni učni poti naj potekajo po Konfucijevem nauku: 

 

»Povej mi in pozabil bom, pokaži mi in morda si bom zapomnil, pusti mi narediti in razumel bom.« 

 

TEORETIČNA IZHODIŠČA  

Za razumevanje obravnavane teme so v nadaljevanju podani opisi pojmov gozdna učna pot, 

interpretacija gozdne učne poti in gozdna pedagogika. 

 

Gozdna učna pot 

Definicije in razlage o tem, kaj pomeni gozdna učna pot, so različne. Dejstvo je, da so učne poti 

začele nastajati v Evropi v 20. stoletju. Najprej so nastale gozdne učne poti v industrijskih državah 

Zahodne Evrope. Njihov namen je bil približati gozd ljudem, ki so živeli v mestih in so bili odtujeni 

od narave. Namenjene so bile rekreaciji in izobraževanju. Z razvojem ekologije in spoznavanjem 

pomena narave so nastajale tudi številne druge poti, ki naj bi posredovale znanje o naravi in njenem 

pomenu. 

 

Leta 1974 sta nastali v Sloveniji prvi gozdni učni poti, to je gozdna učna pot na šmarnogorsko 

Grmado in gozdna učna pot Bistra pri Vrhniki. Pobudnik za postavitev teh poti je bil gozdarski 

strokovnjak dr. Milan Ciglar, ki je dobil idejo v tujini. Namen poti je bil izobraževati ljudi o gozdu in 

okolju. Znanja o pomenu poti in načini vodenja so se dopolnjevali in tako je bila leta 1986 na 

seminarju v Radovljici (Robič in Anko, 1987, 111−112) zapisana usmeritev, da je treba pojem 

»gozdna« razumeti kot pojem, ki se nanaša na gozd kot ekološki sistem. Pojem »učna« naj ne 

pomeni prisile, temveč spoznanje, da je učenje v gozdu zadovoljevanje radovednosti na sproščen in 

razvedrilen način. V gozdu lahko sprejemamo informacije na različne načine, na primer z vidom, 

tipom, sluhom, vonjem, zaznavanjem temperaturnih razlik itd. Prav tako avtorja navajata, da lahko 

takšni načini sprejemanja informacij obudijo v obiskovalcih že davno pozabljene in pritajene načine 

doživljanja stvari, ki nas obdajajo. Kot navaja Anko v zborniku Gozdne učne poti v Slovenji (1987, 
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16), naj bi učne poti budile v ljudeh intelektualno radovednost, jih učile o razsežnostih našega okolja 

in o našem mestu v njem.  

 
Družba je gozdne učne poti dobro sprejela in v veliki meri so bile gozdne učne poti didaktični 

pripomoček pri vodenjih šolske mladine in tudi drugih ljudi. Gozdnim učnim potem so se pridružile 

številne druge poti, na primer naravoslovne, zgodovinske, geološke, turistične, oglarske, čebelarske 

idr., s tem pa tudi druge teme. Kot navaja Lesnik (L2006, 6), je bilo po evidencah Zavoda za gozdove 

Slovenije (ZGS) leta 1984 v Sloveniji 12 gozdnih učnih poti s povprečno dolžino 2,8 km, leta 2006 pa 

96 poti, od tega je imelo 91 poti navedeno dolžino, tako da je bila povprečna dolžina teh poti 4,5 

km. Največ gozdnih učnih poti (tj. 57) je nastalo v letih 1996–2005. Število evidentiranih gozdnih 

učnih poti, ki jih navaja ZGS, se razlikuje od evidentiranega števila, ki je objavljeno na spletni strani 

Ministrstva za okolje in prostor, kjer so bile evidentirane 103 učne poti s povprečno dolžino 4,6 km.  

 

Interpretacija gozdne učne poti 

Pojem interpretacija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994, 308) definiran kot »dejanje, 

povzročanje, da se dojame, spozna pomen, vsebina česa, razlaga, tolmačenje«. 

  

V praksi so se v različnih državah razvile številne opredelitve interpretacije. Slovenska opredelitev, 

navedena na spletni strani (http://www.interpretacija.si/, 8. 11. 2021), je: »Z interpretacijo ljudem 

pomagamo spoznavati in ceniti tisto, kar je posebej vredno, na primer naravo, kulturno dediščino, 

pokrajino, zgodovinski dogodek ... Zainteresiranim obiskovalcem povemo, kaj je zanimivega, jim 

pomagamo razumeti, skušamo jih prepričati o vrednosti in spodbuditi k ohranjanju. Z interpretacijo 

narave ustvarjamo vez med naravo in njenimi ljubitelji oziroma obiskovalci. Navdušujemo nad 

naravo, bogatimo doživetja, razkrivamo pomen – ljudem omogočamo neposreden stik z njo.« 

 

Poglavitni cilj interpretacije ni zgolj informiranje z nizanjem dejstev, ampak predvsem odkrivanje 

njihovega pomena, vplivanje na odnos in vedenje ter vzbujanje zanimanja. 

 

Poglavitni cilji interpretacije so odkrivanje pomena informacij, vplivanje na odnos in vedenje ter 

vzbujanje zanimanja. Kakovostna interpretacija temelji na resničnih dejstvih in avtentičnih zgodbah. 

V tem se bistveno razlikuje od turistične animacije in načrtovanja atrakcij, pri katerih avtentičnost 

in stvarna dejstva ne igrajo velike vloge in je pomembno, da je dogajanje zanimivo in da se turisti 

zabavajo.  
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Interpretacijo delimo na osebno in neosebno. O osebni interpretaciji govorimo takrat, ko je človek 

– interpretator v neposrednem stiku z obiskovalci. 

  

Osebne interpretacije so: pripovedovanje, demonstracija, inštrukcije, uprizarjanje, vodeni ogledi 

učne ali naravoslovne poti, delavnice, živa zgodovina, kulinarična doživetja, uprizarjanje itd. 

 

Kadar človeka – interpretatorja nadomeščajo sredstva, govorimo o neosebni interpretaciji. Sredstva 

neosebne interpretacije so: interpretacijske table, poti, razstave, brošure, knjige, prospekti, 

spominki, igrače, igrala, publikacije, elektronski mediji, tiskovine, zemljevidi, avdio in video 

sredstva, multivizija in film, internet in interaktivni displeji, razstave in centri interpretacije.  

 

Obe temeljni vrsti interpretacije se lahko tudi prepletata. 

 

Metode interpretacije so: razlage, opis, pripovedovanje, umetniško izražanje, vzbujanje domišljije, 

prikaz, ponazoritev, raziskovanje, igra. 

 

Pri izvajanju interpretacije ne gre zanemariti dejstva, kako ljudje pomnimo. Ljudje si zapomnimo:  

− 10 % tega, kar slišimo; 

− 30 % tega, kar preberemo; 

− 50 % tega, kar opazujemo; 

− 90 % tega, kar doživimo in sami naredimo.  

 

Iz navedenega sledi, da bo interpretacija uspešnejša, če bo spodbujala ljudi k aktivnemu 

sodelovanju, če bo vključenih čim več čutov in če bo posredovana jasno in razumljivo. 

 

Za dobro interpretacijo je treba poznati potrebe ljudi, za katere pripravljamo interpretacijo.  

 

Interpretacija ni informiranje, ampak razkrivanje smisla. Treba jo je pripravljati ločeno za različne 

ciljne skupine, kot so otroci, odrasli, starejši ljudje in ljudje s posebnimi potrebami. Temo, ki jo 

interpretiramo, je treba razsvetliti z različnih zornih kotov, vendar morajo biti ključna sporočila 

jasna.  

Biti mora zanimiva, privlačna in zabavna, temeljiti mora na avtentičnih dejstvih.  
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Da bo interpretacija kakovostna, mora biti skrbno in strateško načrtovana. Jasno morajo biti 

določeni teme in cilji. Natančno moramo tudi vedeti, kaj želimo interpretirati in komu želimo 

interpretirati. Šele ko razjasnimo ta vprašanja, premišljeno izberemo načine in sredstva 

interpretacije. Pozornost je treba nameniti tudi spremljanju, ovrednotenju (evalvaciji) uspešnosti in 

učinkovitosti interpretacije. Če ugotovimo, da interpretacija ni bila uspešna in učinkovita, jo 

izboljšamo.  

Interpretacija kot sodobna komunikacijska stroka se je izoblikovala v ZDA, vendar je nastala na 

podlagi načel evropske humanistične pedagogike in andragogike ter spoznanj o pomenu 

doživljajskega učenja. Slovenci bi morali biti ponosni, da je Fran Orožen (1853–1912), profesor 

zgodovine in geografije, ki se je šolal na Dunaju, s svojo metodiko pouka geografije (ki jo je pojmoval 

kot nekakšno splošno vedo o vsem, kar lahko človek spozna v nekem prostoru) že pred letom 1900 

postavil zelo podobna načela kot več kot pol stoletja kasneje Enos Mills in Freeman Tilden v ZDA. 

Utemeljitelj interpretacije kot komunikacijske stroke Freeman Tilden je leta 1957 postavil temeljna 

načela kakovostne interpretacije, ki vsekakor veljajo še danes: 

Interpretacija mora povezati temo, ki jo interpretiramo, z osebnimi izkušnjami in doživetji ljudi, ki 

jim je interpretacija namenjena. 

Interpretacija mora zadovoljevati potrebe ljudi, ki jim je namenjena – zato je treba te potrebe 

najprej prepoznati. 

Interpretacija ni informiranje, ampak razkrivanje globljega smisla informacij, ki prispevajo k 

celovitemu razumevanju. 

Dobra interpretacija je umetnost, ki se jo je mogoče do določene mere naučiti, vendar vsak ne more 

postati zares vrhunski interpretator. 

Naloga interpretacije je, da vzbuja zanimanje, provocira, spodbuja razmišljanje in vzpostavljanje 

osebnega odnosa, da navdihuje in naredi navidezno dolgočasna dejstva zanimiva in razburljiva. 

Cilj interpretacije je razumevanje celote, ne zgolj posamičnih delov. 

Interpretacija za otroke nikakor ne sme biti le poenostavitev interpretacije za odrasle – za otroke 

je treba interpretacijo načrtovati specifično in namensko. 

Posebej načrtovano interpretacijo potrebujejo tudi starejši in ljudje s posebnimi potrebami 

(gibalno ovirani, slepi, gluhi itd.). 
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Temo je dobro osvetliti s čim več različnih zornih kotov – vendar morajo biti ključna sporočila jasna. 

Interpretacija mora razkriti spoznanja, do katerih se ljudje z lastnim opazovanjem sami ne bi 

dokopali ali vsaj ne prav hitro. 

Interpretacija mora biti zanimiva, privlačna in po možnosti zabavna (če tema to dopušča) 

Interpretacija mora temeljiti na avtentičnih dejstvih ter slediti smernicam in spoznanjem 

gozdarske stroke. 

Najpomembnejše Tildenovo načelo pa je: od doživljanja k razumevanju – od razumevanja k 

spoštovanju – od spoštovanja k ohranjanju! 

Najbolje je, če je interpretacija izrazito tematska. Obiskovalce vsakokrat pošljemo na raziskovanje 

in odkrivanje ene teme, ki je rdeča nit vsega; ne komuniciramo kopice različnih tem. (Učinek takega 

ravnanja je namreč podoben, kot če gledamo televizijo in nenehno preklapljamo z enega programa 

na drugega.) 

• Najpomembnejše misli – pozicijske stavke – je treba nenehno ponavljati, dokler se zares ne 

zasidrajo v glavah. 

• Izredno pomembno je plastenje sporočil. Zgodba, skozi katero pošljemo obiskovalce, se mora ob 

vsakem srečanju z interpretacijo nadgrajevati in dopolnjevati – tudi s tem, kar obiskovalec opazi in 

ugotovi sam. 

• Upoštevati je treba »Šeherezadino načelo« in pred slovesom ponuditi obiskovalcu možnost 

doživljanja novih zgodb, ki so povezane s pravkar doživeto. Šele ponavljajoči se stiki z gozdom 

namreč zares utrdijo odnos do njega. To še zlasti velja, kadar je interpretacija namenjena 

domačinom in obiskovalcem, ki se pogosto vračajo. 

Doživljanje posameznika je odvisno od dveh skupin dejavnikov: notranjih in zunanjih. Notranji 

dejavniki so miselni svet vsakega posameznika (izkušnje, spomini, jezik, kultura, ki ji pripada, osebne 

vrednote, miselni vzorci itd.), na kar seveda ne moremo vplivati. Zagotovo niti dva človeka enakega 

dogajanja ne bosta doživela enako – vsako doživetje je v bistvu zelo individualna zadeva. Zunanji 

dejavniki pa so tisto, na kar vsekakor lahko vplivamo in na kar v okviru interpretacije dediščine tudi 

moramo načrtno vplivati: dostopnost, varnost, sprejemljivost, razumljivost, interaktivnost, 

zadovoljevanje splošnih človekovih potreb, relevantnost in tako naprej. O načrtovanju teh 

dejavnikov govorimo, ko govorimo o načrtovanju doživetij dediščine. Upoštevati je treba, da se 
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doživljanje gozda nikakor ne začne šele na kraju samem, ob stiku z njo, ampak že prej. Tudi 

interpretacija se začne že prej – in se ukvarja tudi s tem, kako utrjevati pomene gozda dolgoročno, 

po odhodu obiskovalca. 

 

Gozdna pedagogika 

Z interpretacijo narave, natančneje gozda, je tesno povezan tudi pojem »gozdna pedagogika«. 

Gozdna pedagogika je v bistvu interpretacija gozda.  

Gozdna pedagogika vključuje doživetje iz prve roke in obiskovalce poveže z gozdom. Posreduje 

znanje o gozdu kot ekosistemu, o njegovem pomenu, gozdarstvu, lovstvu, lesu in drugih dobrinah, 

ki jih je moč dobiti v gozdu, ozavešča ljudi o pomenu gozda kot obnovljivega vira, poudarja pomen 

trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdom, povečuje občutljivost za odgovorno ravnaje 

z gozdom, spodbuja ustvarjalnost v gozdu, poudarja pomen spoznavanja gozda z vsemi čutili, 

omogoča spoznavanja o regionalnih posebnostih ter vzpostavlja stik z gozdarji, gozdnimi delavci in 

lastniki gozdov. 

Cilj gozdne pedagogike je spodbuditi in poglobiti znanja o gozdu, naravi in ekologiji.  

Moto je: »O gozdu se učimo v gozdu in od gozda.« Gozd je medij in kraj za izobraževanje. 

Mnogonamenskost gozda, njegove različne funkcije ter sovpadanje ekoloških, socialnih in 

ekonomskih potreb zahtevajo mrežasto strukturirano mišljenje in dovzetnost za kompromis. 

Gozdarstvo, ki je blizu naravi, to je sonaravno gospodarjenje z gozdovi, je dober primer stabilnosti 

in trajnosti porabe naravnih virov. 

INTERPRETACIJA ROZKINE GOZDNE UČNE POTI 

Interpretacija na Rozkini gozdni učni poti obravnava gozd in vse, kar je z gozdom povezano (naravna 

in kulturna dediščina, rekreacija, turizem), njen cilj pa je spodbuditi in poglobiti znanja o gozdu, 

gozdarstvu in naravi, povezani z gozdnim prostorom, hkrati pa spodbuditi v ljudeh odgovoren in 

spoštljiv odnos do gozda in dobrin, ki nam jih nudi.  

 

 

Opis Rozkine gozdne učne poti  
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Rozkina gozdna učna pot leži na Mariborskem Pohorju. Pohorje je gorovje v severovzhodni Sloveniji. 

Geografsko spada v območje Vzhodnih Alp in je edino silikatno gorovje v Sloveniji. Je eno najbolj 

naravnih območij v Sloveniji in Srednji Evropi. Njegov vzhodni del, ki se dviguje nad ravnico 

Dravskega polja in mestom Maribor, imenujemo Mariborsko Pohorje. V preteklosti so bili tu strnjeni 

gozdovi, ki so jih izkoriščali predvsem za pridobivanje lesa. Na prehodu v 20. stoletje je postalo 

Pohorje zanimivo za pohodništvo, rekreacijo in turizem. Mariborsko Pohorje se je začelo razvijati v 

turistično-rekreacijski center leta 1957. Takrat so zgradili Pohorsko vzpenjačo iz Radvanja do hotela 

Bellevue in uredili smučišča od vznožja do vrha (http://sites.google.com/site/zicnicesi/zgodovina-

zicnic, 8. 11. 2021). Nastalo je največje smučarsko središče na Pohorju in v Sloveniji. Za izgradnjo 

vzpenjače in smučarske infrastrukture je bilo treba posekati približno 200 ha gozdov. Z lažjo 

dostopnostjo je ta del Pohorja postal v zimskem času zanimiv za alpsko smučanje, v poletnem času 

pa priljubljena izletniška točka. Obiskujemo ga Mariborčani ter številni domači in tuji turisti. 

 

Slika 51: Lega poti v prostoru, Vir: ZGS, OE Maribor, 20. 1. 2021 

Leta 1981 je nastala na vrhu Mariborskega Pohorja prva gozdna učna pot na Pohorju, imenovala se 

je Gozdna učna pot Bolfenk–Razglednik (slika 1). Uredilo jo je Društvo gozdarskih inženirjev in 

tehnikov Maribor v sodelovanju z Gozdnim gospodarstvom Maribor. Nastala je na pobudo Rozke 

Debevec - Lesjak, dipl. inž. gozd., ki se je zavedala pomembnosti gozda v tem prostoru. Na poti je 

želela opozoriti obiskovalce, da je treba gozd spoznati, ga spoštovati in ščititi. Njen namen je bil 

poudariti pomen sobivanja gozda in človeka ter rekreacije in turizma. Vključevala je tudi vsebine, ki 

niso bile povezane z gozdom: kulturno dediščino, zgodovino, literaturo ipd. Pot je bila speljana 

krožno od zgornje postaje Pohorske vzpenjače do Razglednika in nato mimo Aparthotela 

(Železničarskega doma) do izhodiščne točke. Zaščitni znak poti sta bili smreka na belem polju in 

http://sites.google.com/site/zicnicesi/zgodovina-zicnic
http://sites.google.com/site/zicnicesi/zgodovina-zicnic
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rumeno-modra markacija v desnem kotu (slika 2). Leta 1995 so gozdarji v spomin na idejno vodjo 

pot poimenovali Rozkina gozdna učna pot. 

 

 

Slika 52: Oznake na poti leta 2021. 

Od nastanka poti do danes sta se prostor in gozd spreminjala. Zaradi sprememb v prostoru se je 

nekoliko spremenila trasa poti, v glavnem pa je ostala takšna, kot je bila začrtana (slika 3). Zaradi 

rasti gozda so se spremenile tudi vsebine, ki so prikazane na poti.  

 

Slika 53: Potek poti 2021 Vir: ZGS, OE Maribor, ortofoto posnetek 2021. 

Prostor, po katerem poteka pot danes, se uporablja za intenzivno rekreacijo in turizem. V prostoru 

se prepletajo gozdovi, smučišča in turistični objekti. Kljub intenzivni rabi je prostor ostal pester in 

zanimiv. V njem prevladujejo jelovo-bukovi gozdovi. Leži znotraj ekološko pomembnega območja 
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(EPO) Pohorje in posebnega varstvenega območja Natura 2000 Pohorje. Ob poti so prisotne 

naravne znamenitosti, naravni spomeniki. To so izjemna drevesa: debela bukev ob cerkvi sv. 

Bolfenka in velik pravi kostanj na spodnji strani cerkvice sv. Bolfenka, Trbisova jelka – njen vrh 

vidimo skozi kukalo ob poti – ter mokovica pri Anževem križu. Ob poti je mogoče videti tudi objekte 

kulturne dediščine. Med kulturno dediščino je kot sakralna stavbna dediščina uvrščena cerkev sv. 

Bolfenka iz poznega srednjega veka (zadnja četrtina 15. stoletja), medtem ko sta zgornja postaja 

Pohorske vzpenjače in hotel Bellevue klasificirana kot profana stavbna dediščina iz tretje četrtine 

20. stoletja, to je iz let 1955−1958 (Register kulturne dediščine, 2010, ZGS, OE Maribor). 

Na začetek poti je možno priti na več načinov: z avtomobilom ali avtobusom po cesti Hoče−Bellevue, 

peš ali s krožno kabinsko žičnico iz Radvanja.  

Pot je dolga 3 km in je krožno speljana. Poteka na nadmorski višini od 1050 do 1147 m. Obhod po 

njej ne zahteva večjega fizičnega napora, treba je premagati manjšo višinsko razliko, približno 100 

m. Vodi po utrjeni gozdni poti od začetne točke pri parkirišču nad hotelom Bellevue proti cerkvici 

sv. Bolfenka. Nato se nadaljuje po makadamski cesti Bolfenk−Pekre in v gozdu zavije na gozdno pot. 

Nato pelje po gozdni stezi na severnem pobočju do razglednega stolpa Razglednik, od koder se 

spusti po poti na južno stran pobočja proti Aparthotelu Pohorje in nato po sprehajalni poti nazaj do 

začetka. Pot poteka deloma, od Aparthotela do izhodiščne točke, po označeni planinski poti.  

Pot je bila obnovljena leta 2021. Na njej je označenih 7 stojišč in 8 informacijskih tabel. Del poti, ki 

poteka od vhodne table do Razglednika po severni strani, je namenjen individualnemu raziskovanju 

gozda oziroma obiskovalcem, ki želijo obiskati in doživeti gozd po manj poznani gozdni poti. 

Ob poti so označene tudi drevesne vrste, ki so prisotne na tem delu Pohorja. 
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Legenda k zemljevidu  

 

1. V gozd po znanje in zdravje 

 

2. Spomini na preteklost  

 

3. Medenje smreke in jelke  

 

4. Pohorsko steklo 

 

5. Medmrežje narave, 

informacijska avtocesta 

Gozd je več kot les 

 

6. Mati slovenskega gozda 

 

7. Brez gozda – brez vode 

 

Slika 54: Zemljevid poti 2021. 
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INTERPRETACIJA ROZKINE GOZDNE UČNE POTI  

CILJI INTERPRETACIJE 

Učni cilj je spoznati gozd kot ekosistem, prepoznati drevesne vrste, spoznati pomen gozda v 

prostoru, pomen obnovljivih virov in lesa v bivalnem okolju itd. 

Čustveni cilj: z interpretacijo naj bi dosegli večjo občutljivost obiskovalcev do problematike krčenja 

in onesnaževanja gozdov ter pri spreminjanju gozdov zaradi različnih zunanjih vplivov. 

Vedenjski cilj: po obisku poti naj bi se odnos obiskovalcev do problema gozdov spremenil, njihova 

dejanja naj bi postala drugačna, gozdu prijaznejša.  

Da bi pri obiskovalcih dosegli naštete cilje, je treba upoštevati osnovna načela interpretacije: »zbudi 

pozornost, poveži se z obiskovalci, razkrij (nova spoznanja, širši smisel), upoštevaj celoto in podaj 

enotno sporočilo (to, kar si bo obiskovalec najbolj zapomnil)«.  

Vsebine na tablah so zasnovane tako, da nagovorijo oziroma zaposlijo obiskovalca. Hkrati pa dajo 

izhodišče za osebno interpretacijo. Pri osebni interpretaciji je najpomembnejši interpretator, ki naj 

bo pozitiven in navdušujoč. Dober interpretator mora biti suveren na strokovnem področju, naj bi 

poznal obiskovalce in njihove potrebe ter motive za obisk, hkrati pa »mora razumeti, kako se 

obiskovalci učijo in zapomnijo informacije v procesu rekreativnega učenja /…/ To je učenje, pri 

katerem se učimo, ker to želimo, nas zanima, proces učenja in odkrivanja pa nam daje 

zadovoljstvo.« Pomembno je tudi, da so navodila dobra, ker zagotavljajo uspeh.  

Uporabimo lahko tudi provokacijo in provokativna vprašanja, kot so :Privlačno, izzivalno. »Na voljo 

imate 40 sekund, da navdušite obiskovalce.« Toliko časa si v povprečju vzamejo obiskovalci za 

branje posameznega panoja. V tem času je treba pritegniti pozornost in posredovati sporočilo, za 

katero želimo, da si ga obiskovalec gozda zapomni. Privlačni so tudi primerjave, nasprotja, besedne 

igre, vključevanje nezahtevnih nalog, v katerih se obiskovalcu postavi naloga, da nekaj išče, opazi, 

ocenjuje, izmeri itd. 

Na Rozkini gozdni učni poti naj bi potekalo interpretativno vodenje kot poučen sprehod skozi gozd 

z zanimivimi naslovi, kot so: Zdravje iz gozda, Iskanje gozdnega zaklada, Na obisku pri gozdnem 

škratu, Doživetje v gozdu, Preživetje v gozdu ipd. V programe naj bi bile vključene različne igre in 

metode podajanja tematik, ki so odvisne od starosti obiskovalcev. Navodila za igre so na voljo v 

različni literaturi. Gozd naj bo namenjen čutnemu zaznavanju, doživljanju in opazovanju. 
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Demonstracije so način, s katerim je mogoče predstaviti različne dejavnosti v gozdu, ki so povezane 

z gozdarskimi opravili, izkoriščanjem gozdov in uporabnostjo lesa za izdelavo predmetov, ki jih 

potrebujemo v vsakdanjem življenju. Možne so predstavitve delovnih orodij, strojev in transportnih 

sredstev. Demonstracije so lahko povezane tudi z etnologijo, na primer izdelava šinklov, lesenih 

cokel, lesenih skled, prežagovanje debel z ročnimi žagami, sekanje drv itd. 

Interpretacijske delavnice nudijo možnosti celovitega doživljanja okolja. Namenjene so 

organiziranim skupinam. Program delavnic je treba prilagoditi ciljnim skupinam. 

Pripovedovanje zgodb, legend in pravljic, pričevanja in opisovanja na gozdno tematiko slušatelje 

presunejo in dolgo ostanejo v spominu. Gozd je za slušatelje velikokrat mističen svet. Prostor za 

pripovedovanje je možno najti pod drevesom ali na gozdni jasi. 

Gozd nudi številne sadeže in zelišča, ki so uporabna v kulinariki. Gobe, gozdne jagode, borovnice, 

jagode jerebike, smrekovi in jelovi vršički, mlado bukovo listje idr. se uporabljajo tudi v kuhinji. 

Njihovo uporabo lahko spoznamo tako, da jih najprej naberemo in s tem spoznamo okolje, v 

katerem jih je možno najti, nato pa v kuharskih delavnicah predstavimo možnosti uporabe. 

V nadaljevanju so navedene vsebine na tablah, ki naj služijo kot osnova za interpretacijo. Podana so 

tudi kratka navodila za interpretacijo, ki pa niso predpisana. Vsak interpretator naj izvede 

interpretacijo v skladu s svojim znanjem.  

 

  



PROGRAM EDUKACIJE IN OZAVEŠČANJA O VSEBINAH MARIBORSKEGA POHORJA  

71 

 

1. V GOZD PO ZNANJE IN ZDRAVJE 
 

Drevesa so praprebivalci našega planeta, predstavljajo vez med včeraj in jutri. Od nekdaj so drevesa 

simbol moči, modrosti, plodnosti in življenja samega. Njihova starost je lahko več kot sto let, celo 

tisočletje. So osnovni gradniki gozdov.  

Nahajamo se na Mariborskem Pohorju, enem od največjih smučarskih središč v Sloveniji. V 

preteklosti so to območje preraščali gozdovi, ki pa so jih zaradi smučišč izkrčili.  

Pohodništvo, planinstvo, smučanje, sankanje, tek na smučeh, kolesarjenje, ježa s konji, jadralno 

padalstvo, gobarjenje, nabiranje borovnic, malin ali zgolj posedanje v senci dreves, poslušanje in 

opazovanje ptičev, hroščev, metuljev – vse to in še več je moč početi na Mariborskem Pohorju. In 

vse navedeno pritegne na Pohorje več sto tisoč ljudi na leto. Ljudje prinašamo v naravni prostor 

nemir, teptamo gozdna tla, odlagamo odpadke, skratka naša prisotnost v gozdu pušča sledi. Deset 

ljudi pusti sledi na tleh, sto ljudi zapusti pot in tisoč ljudi zapusti cesto.  

Območje Pohorja je že stoletja prepredeno s številnimi potmi in stezicami, ki jih ubirajo mnogi 

ljubitelji gora in narave. Ena izmed njih je Rozkina gozdna učna pot na vrhu Mariborskega Pohorja, 

ki je bila speljana leta 1981 pod idejnim vodstvom Rozke Debevec – Lesjak, dipl. inž. gozd.  

Namen poti je približati obiskovalcem bogastvo pohorskega gozda, njegovo rast, razvoj in pomen v 

prostoru. Hkrati želimo opozoriti na to, kako vplivamo na gozdove ljudje in kako ohranjati gozdove 

za prihodnje rodove.  

2. GOZD JE ZDRAVJE 

Pohorski gozdovi ponujajo številne mirne kotičke, kamor hrup ne seže. Omogočajo nam, da se 

sprostimo, pozabimo na vsakdanje skrbi in začutimo gozd z vsemi čutili.  

Gibanje in dejavnosti v gozdu ali samo počivanje v njem okrepijo naše zdravje, povečajo ugodje, 

prijetne občutke in poskrbijo za sprostitev. Na naše zdravje dobro vpliva že kratek čas, preživet v 

gozdu. 

Na poti in ob njej doživljamo gozd in njegove dobrobiti. 

Opazujemo drevesa, njihovo rast, kako se spreminjajo v različnih letnih časih, dotaknemo se 

njihovih listov – iglic, pobožamo jih po skorji. Opazujemo rastline, gobe in živali. Prisluhnemo 

različnim zvokom ali miru v gozdu.  
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Drevesa imajo zdravilne moči, občutimo jih. Če smo izčrpani, nas bo sprostitev pod smreko 

napolnila z energijo, če smo neodločni in polni dvomov, nas bo bukev pomirila.  

V gozdu bodimo prijazni in obzirni gostje. Zavedajmo se prepletenosti našega življenja z življenjem 

vseh bitij v gozdu.  

Gozd je ranljiv in krhek, z nepremišljenimi dejanji ga lahko hitro uničimo. 

Navodila  

Obiskovalcem na kratko predstavimo gozd in Pohorje. Poudarimo, da se gozd spreminja v letnih 

časih. Z njimi se pogovorimo, kaj jih v gozdu privlači in zanima ter česa jih je v gozdu strah. 

Obiskovalci naj razmišljajo, kakšna so gozdu koristna ali škodljiva dejanja.  

Opozori se jih tudi na ustrezno opremo za obisk v gozdu in na zaščito pred klopi.  

Gozd je pomemben tudi za zdravje in sprostitev v naravnem okolju. Navedejo se pozitivni učinki 

gozda in posameznih drevesnih vrst na dobro počutje, ugodje in sprostitev. Obiskovalci naj 

izpostavijo lastna doživljanja gozda. 

3. SPOMINI NA PRETEKLOST 
 

Cerkev sv. Bolfenka – kulturni spomenik 

Nekoč samotna gozdna cerkev sv. Bolfenka je bila v poznogotskem slogu postavljena davnega leta 

1501. Stoji na mestu, kjer je stala še starejša kapela, ki jo v virih omenjajo že leta 1291. Cerkev je 

sezidana iz neobdelanih kamnov granodiorita, serpentina in kremenjaka. Zgraditi jo je dal Wolfgang 

Herzenkraft Limbuški. 

Po reformah Jožefa II. je bila cerkev leta 1785 opuščena. Leta 1878 je mariborski veleposestnik in 

ornitolog Otmar Reiser ml. postal lastnik propadajoče stavbe in jo začel obnavljati. Na severno steno 

zvonika je dal istega leta namestiti razgledni balkon, ki so ga sneli s tedanje kavarne Pichs (vogal 

Gosposke in ulice 10. oktobra) v Mariboru. To je bil prvi »razgledni balkon« na Pohorju. Prav tako 

je takrat uredil manjše gostišče in sobe za obiskovalce. Bolfenk je tako postal prva planinska 

postojanka na Pohorju. 

Leta 1950 je cerkveno stavbo uničil požar. Šele po dolgotrajni obnovi je Bolfenk znova oživel.  

Navodilo  
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Obiskovalce seznanimo z zgodovino in posebnostmi cerkvice, iz kakšnih materialov je zgrajena. 

Spodbudi jih k razmišljanju o podobi cerkvice in pomenu cerkva v gozdnem prostoru. Spoznajo tudi, 

kako so v preteklosti gradili. Kakšna je bila usoda cerkvice v času od njenega nastanka do danes. 

Kakšnemu namenu služi objekt danes? Poudarimo pomen ohranjanja kulturne dediščine. 

Večdebelna bukev in navadni kostanj – naravna spomenika 

Preplet petih krepkih debel enega bukovega drevesa (en vrh je suh) je kljub veliki pogostosti bukve 

v našem okolju le redko videti. Slabih 30 m visoko drevo z najdebelejšim deblom obsega 354 cm je 

zaradi svoje enkratne podobe zavarovano kot naravni spomenik, ki s svojo v letnih časih 

spreminjajočo se podobo na poseben način bogati okolje cerkve. 

Na gozdnem robu na severni strani cerkve raste navadni kostanj – ki pa ni povsem »navaden«. 

Kostanjevih dreves na tej nadmorski višini (1000 m n. v.) severnih pobočij Pohorja namreč ni. 

Njihova rastišča se končajo na nadmorski višini okoli 800 m. Dvodebelni kostanj ima obseg 464 cm, 

posamezno deblo pa 305 in 350 cm. Posebnost tega drevesa je še to, da njegovi plodovi nikoli ne 

dozorijo. Zato je drevo kar zavidljivih dimenzij zavarovano kot naravni spomenik. 

Obiskovalce seznanimo z izjemnimi drevesi. Zakaj so izjemna, kako jih ohranjamo in varujemo? 

Poudarimo pomen ohranjanja izjemnih dreves, naravnih spomenikov – vrednot.  

4. MEDENJE SMREKE IN JELKE 
 

Jelka in smreka sta izredno pomembni za čebelarje, saj sta vir jelovega (hojevega) in smrekovega 

medu. Čebele nabirajo na drevesih mano ali medeno roso. To je naraven, sladek, lepljiv, delno 

predelan drevesni sok, ki ga črpajo nekatere uši in kaparji na iglicah ter ga nato izločijo. Na iglicah 

se nabirajo lepljive kapljice. V panju čebele mano obdelajo, zgostijo, primešajo izločke lastnih žlez 

in jo nato kot med shranijo v satju. Kadar je na iglicah veliko uši in obilo mane, lahko čebele naberejo 

do 10 kg medu na dan. 

Čebele nabirajo med tudi na cvetovih kostanja, lipe, robinije, grmovnic itd. Čebelarjenje je donosna 

in pomembna panoga, v tesni povezavi z gozdom. 

Z dlanmi otipajte vejice mladih dreves iglavcev, ki rastejo ob poti. Začutili boste, da iglice nekaterih 

dreves bodejo, druge pa so mehkejše.  

Navodilo  

Poglejte vrhove dreves ob poti.  
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Na drevesih jelke vidite pokončne storže. Starejše in manj vitalne jelke imajo gnezdast ali potlačen 

vrh – štorkljino gnezdo. 

Na drevesih smreke so storži viseči, njihove krošnje so stožčaste.  

JELKA  

Navadna jelka (Abies alba Mill.) je zimzeleno drevo z valjasto ali jajčasto krošnjo. Zraste do 50 m 

visoko in doseže prsni premer do 2 m. Najbolje uspeva na svežih, globokih in s hranili bogatih tleh. 

Skorja je sivorjava in v mladosti gladka. Iglice so ploščate in dolge do 3,5 cm. Spodaj imajo dve 

značilni beli progi. Vrh iglic je zaobljen, na otip ne bodejo. To jo loči od smreke. Storži so usmerjeni 

navzgor, ko dozorijo, razpadejo na drevesu. Jelkina posebnost je, da lahko več desetletij uspeva 

povsem zasenčena v senci odraslih dreves. Ko se svetlobne razmere izboljšajo, hitro odžene in se 

pridruži ostalim odraslim drevesom. 

Navodilo  

Najvišja jelka na Mariborskem Pohorju je Trbisova jelka, katere vrh vidite z učne poti. Visoka je 36 

m, v obsegu meri 330 cm, njena ocenjena starost je 170 let (podatki 2021). Koliko naših korakov je 

visoka jelka? Koliko ljudi jo objame (imamo vrvico z navedenim obsegom)?  

 

SMREKA  

Navadna smreka (Picea abies L.) je najbolj razširjena drevesna vrsta pri nas. Nekoč ni bila tako 

razširjena in je poraščala le gorske predele in hladne doline. V drugi polovici 19. stoletja so jo začeli 

množično saditi tudi drugod in danes porašča skoraj vso Evropo. V lesni zalogi naših gozdov ima 

okoli 32-odstotni delež. 

Smreka zraste do 60 m visoko. Izjemna drevesa so še nekaj metrov višja. Deblo ima rdečkastorjavo 

razdrapano skorjo. Ima zelo plitev koreninski sistem. Korenine segajo le nekaj decimetrov globoko, 

so pa zato široko razvejane. 

Iglice so dolge od 1 do 2,5 cm, so štirirobe in na koncu ošiljene. Na veji ostanejo od 5 do 7 let. Storži 

visijo navzdol. Storži dozorijo jeseni, vendar ostanejo zaprti, odpadejo celi. Odpirati se začnejo 

februarja, iz njih pa izpadajo semena s krilci.  

Navodilo  



PROGRAM EDUKACIJE IN OZAVEŠČANJA O VSEBINAH MARIBORSKEGA POHORJA  

75 

 

Najvišja smreka v Sloveniji je Sgermova smreka, ki raste v bližini Ribnice na Pohorju. Visoka je več 

kot 62 m in ima obseg okoli 340 cm. Višina Stolne cerkve v Mariboru je 57 m.  

Obiskovalcem predstavimo smreko in jelko, njune značilnosti in posebnosti ter njun pomen za 

človeka (les, med, eterična olja). Z opazovanjem vrhov in storžev spoznajo razliko med njima. Z 

dlanmi naj otipajo vejice mladih dreves iglavcev, ki rastejo ob poti. S tipom bodo spoznali, da iglice 

smreke bodejo, iglice jelke pa so mehkejše. Če pomanejo iglice jelke, bodo zaznali značilen vonj po 

jelki. Poudarimo pomen eteričnih olj za naše počutje.  

Obiskovalci se seznanijo tudi s pomenom »božične« jelke. Naravna ali umetna? 

Obiskovalce seznanimo s pomenom čebel za opraševanje in pri pridobivanju gozdnega medu ter z 

njihovim življenjem (družina). Skupaj razmišljamo o različnih okusih medu in njegovi uporabnosti. 

Hkrati jih seznanimo, da imamo v Sloveniji avtohtono čebeljo raso, in sicer krajnsko čebelo (krajnsko 

sivko ali kranjico), ki je zaščitena rasa in čebelarjem ni dovoljeno vnašati drugih čebel. 

5. POHORSKO STEKLO 
 

Pohorje je del Vzhodnih Alp in je edino silikatno gorovje v Sloveniji. Geološka zgradba Pohorja je 

izjemno pestra. Je največji masiv magmatskih in metamorfnih (preobraženih) kamnin v Sloveniji. 

Jedro Pohorja, ovršni del z vrhovi in oblimi pobočji, sestavljajo magmatske kamnine, katerih starost 

je 18 milijonov let. Najbolj znana magmatska kamnina je granodiorit (staro ime: tonalit). Okrog jedra 

so razporejene metamorfne (preobražene) kamnine, ki so stare več kot 400 milijonov let. Nastale 

so s preobrazbo sedimentnih in magmatskih kamnin in so najstarejše slovenske kamnine. Najbolj 

znane so gnajs, blestnik, eklogit. 

Na številnih mestih se na Pohorju v obliki žil pojavlja tudi kremen. Kremen je najbolj razširjen 

mineral na Zemlji. Ena od takih žil je tudi v bližini naše poti, kjer so še danes vidne sledi kamnoloma 

kremena. Prisotnost kremena je omogočila razvoj steklarstva na Pohorju. V preprostih steklarnah – 

glažutah so pred tremi stoletji talili kremen in izdelovali »gozdno steklo«. Navadno gozdno steklo je 

bilo zelenkaste barve. Za izdelavo gozdnega stekla so potrebovali tudi drva ali oglje za gorivo. 

Glažuta je delovala na istem mestu približno 30 let. V njej je bilo zaposlenih 60 delavcev in 25 

drvarjev. Steklene izdelke iz glažut so prodajali širom po Evropi. V času glažutarstva so bili v veliki 

meri posekani prvobitni bukovi gozdovi. Namesto bukev so sadili smreko, nastali so umetno 

osnovani smrekovi gozdovi. 
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Najstarejši podatek o glažutah (steklarnah) na Pohorju je iz leta 1677, zadnja steklarska peč pa je 

ugasnila leta 1908 v Josipdolu.  

Navodilo  

V bližini poiščite dva kremenova kamna in ju podrgnite med seboj. V temi boste videli iskre, zavohali 

pa boste značilen vonj po iskrenju.  

Obiskovalce seznanimo s pestro geološko zgradbo Pohorja. Spoznajo, kaj je kremen in kakšen je 

njegov pomen za izdelavo stekla. Kje so bile steklarne, kako so se imenovale in kakšno steklo so v 

njih izdelovali? Kako je izdelava stekla vplivala na pohorske gozdove? Kako prepoznati kremen? 

6. GOZD JE VEČ KOT LES 
 

Naše življenje je odvisno od gozdov. Gozd je nepogrešljiv del naravnega okolja. Neokrnjeno 

delovanje gozda kot ekosistema je nenadomestljivo pri tvorbi in ohranjanju biološkega in 

ekološkega ravnovesja v naravi.  

Za človeka so pomembne predvsem koristi, ki jih dobivamo iz gozda. Materialne koristi se nanašajo 

na dobrine, ki jih neposredno pridobivamo iz gozda. Mednje uvrščamo les in druge gozdne 

proizvode, kot so plodovi, divjačina, med, gobe, zelišča, smola itd.  

Nematerialne koristi gozda so tiste, ki vplivajo na človekovo bivalno okolje. Varujejo tla in brežine 

pred erozijo, prehitrim odtekanjem vode, izsuševanjem, vetrovi, plazovi. Gozd blaži klimatske 

ekstreme. Fotosinteza v gozdu obnavlja zrak in zračno vlago, zato je gozd prijetno in privlačno okolje 

za oddih, rekreacijo in regeneracijo zdravja. 

V Sloveniji gospodarimo z gozdovi po načelih sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti. 

ČLOVEK POTREBUJE GOZD – GOZD NE POTREBUJE ČLOVEKA. 

Za 80 % rastlin in živali je gozd življenjski prostor. 

Varuje gozdna tla in ohranja rodovitno prst. 

Je pomemben vir pitne vode.  

Iz ozračja odvzema ogljikov dioksid. Odraslo drevo veže približno 25 kg CO2. Tolikšno količino izpusti 

v ozračje avtomobil na razdalji 200 km na relaciji Maribor–Koper. 

Je prostor za rekreacijo, oddih in zdravje. 
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Čisti zrak in ublaži viharne vetrove.  

Vpliva na kakovost zraka. 

V njem se lahko nahranimo. 

Iz njega pridobivamo les.  

 

Navodilo 

Obiskovalce seznanimo, da nam daje gozd številne dobrine. Skupaj z obiskovalci povzamemo, kaj 

nam gozd daje. Katere so materialne in kaj so nematerialne dobrine? Zakaj so gozdovi pomembni? 

Ali so pomembni za ljudi? Zakaj? Kako vplivamo na gozd ljudje? Kako ohranjamo gozdove? 

 

MEDMREŽJE NARAVE, INFORMACIJSKA AVTOCESTA 

Pri hoji opazimo ob poti številne glive. Njihovo pojavljanje je odvisno od številnih dejavnikov. Do 

danes je bilo opisanih več kot 70.000 vrst gliv, kar je po nekaterih ocenah komaj petina, ki jih zdaj 

živi na Zemlji. V gozdu ob poti je možno spoznati številne vrste gliv, ki so povezane z določenimi 

drevesnimi vrstami v različnih tipih gozdov. Glive so zelo primitivna oblika življenja. Njihova 

najpomembnejša lastnost je, da si ne morejo pridelovati lastne hrane. Z gozdom oziroma drevesom 

lahko živijo v sožitju (mikorizne) – drevo in gliva si izmenjujeta hranilne snovi – kot gniloživke 

(saprofiti) – glive se hranijo z odmrlimi in razpadajočimi organskimi ostanki – ali kot zajedavke 

(paraziti) – ko gliva črpa hranilne snovi iz živega organizma.  

Goban – mikorizne gliva 

Šitake – gniloživke 

Štorovke – zajedavke 

Glede na uporabnost jih delimo na užitne, neužitne in strupene.  

 

Razvile so se že več kot 450 milijonov let nazaj in odigrale ključno vlogo pri prehodu rastlin iz vode 

na kopno ter pri evoluciji kopenskih ekosistemov. Če ne bi bilo gliv, bi se življenje, kot ga poznamo, 

prenehalo. 
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Kraljestvo gliv je očem skrito. Del, ki je viden, je le »sadež« organizma. Telo predstavlja podgobje 

(micelij), ki je sestavljeno iz prepleta drobnih nitk (hife). V dlani gozdnih tal je toliko hif, da bi v 

dolžino merile 11 km (v 1 cm³ pa 1 km). Glive na tak način povežejo ves gozd. Po tem obsežnem 

omrežju potuje vse, kar gozd potrebuje. To je medmrežje narave, informacijska avtocesta, ki 

drevesom omogoča sporazumevanje, opozarjanje na nevarnosti in še veliko več.  

Gliva je torej celoten organizem, ki ga sestavljata goba in podgobje.  

Nabirajte in uživajte samo gobe, ki jih poznate. Uživajte jih v manjših količinah, gobe naj bodo le 

začimba. 

Glive so občutljivi kazalci (bioindikatorji) okoljskih sprememb. Na onesnaževanje se odzivajo 

predvsem z vse redkejšim pojavljanjem in zmanjševanjem števila populacij. 

 

Navodilo  

Obiskovalce seznanimo s skrivnostnim življenjem gliv. Skupaj povzamemo odkritja in odgovorimo 

na vprašanja: koliko različnih vrst poznamo? Kako so povezane glive in drevesa? Kakšna so pravila 

za nabiranje in uživanje? Ali spreminjanje okolja vpliva na pojavnost gliv? 

 

7. MATI SLOVENSKEGA GOZDA 
 

Pred nami je ohranjen visokogorski bukov gozd. Takšni gozdovi rastejo na hladnih predelih gorskega 

pasu Pohorja, na nadmorskih višinah nad 1000 m. Bukvi sta v teh gozdovih primešana še jelka in 

javor. Velik del bukovih gozdov na Pohorju je bil med letoma 1750 in 1950 spremenjen v smrekove 

ali zasmrečene gozdove zaradi kmetijstva, glažutarstva in gozdarstva po načelih nemške gozdarske 

šole. 

V Sloveniji je bukev ena najbolj razširjenih drevesnih vrst, saj predstavlja kar 30 % celotne lesne 

zaloge. Kot glavna ali primešana drevesna vrsta je prisotna v 75 % slovenskih gozdov. Zaradi 

prilagodljivosti, obilne rodovitnosti in vzdržnosti pri rasti v senci je razširjena po vsej Evropi, z izjemo 

Severne Evrope in Pirenejskega polotoka. Zato lahko bukvi upravičeno rečemo »drevo Evrope«. 

 

BUKEV (Fagus sylvatica) je listopadno drevo. Najbolje uspeva na svežih in globokih humoznih tleh.  
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Ima veliko in zaobljeno krošnjo, odraslo drevo lahko ima 700.000 listov. Spomladi so listi svetlo 

zeleni in dlakavi, poleti pa potemnijo in postanejo temno zeleni.  

Zraste do 40 m visoko in ima premer debla do 1 m. Posamezna drevesa lahko dosežejo večje 

dimenzije. Deblo ima sivo in gladko skorjo. Značilno za bukev je, da dobro uspeva tudi v senci. Mlada 

drevesa lahko več deset let rastejo v senci drugih dreves. Občutljiva je na sončne opekline, ki 

nastanejo, če popolnoma odstranimo okoliško drevje in so debla izpostavljena močnemu soncu. 

Bukev v gozdu začne roditi med 60. in 80. letom starosti. Seme je žir. Cveti maja, plodovi se pojavijo 

zgodaj jeseni. Ne obrodi vsako leto enako. Večje količine semena (polni obrod) se pojavljajo na 

vsakih 5–6 let, nato sledi leto brez semen. Živali (polhi, miši), ki se hranijo z žirom, že spomladi – ob 

spomladanskem cvetenju – zaznajo, kakšen bo obrod, in temu prilagodijo razmnoževanje. Žir je 

užiten kuhan ali pražen.  

Jeseni bukev odvrže listje in v njem akumulirane snovi ter tako obogati vrhnjo plast zemlje. Bukovo 

listje se razgradi v enem ali dveh letih in te hranljive snovi pridejo v ponoven obtok. Tla se tako 

nenehno bogatijo – gnojijo po naravni poti. Ker s svojim listjem bogati tla, jo imenujemo kraljica ali 

mati gozda.  

Gozdna tla so pomembna za rast dreves. Drevesa črpajo iz njih vodo, minerale in druge hranilne 

snovi, hkrati pa so drevesa v njih s koreninami zasidrana, da jih veter ali sneg ne prevrneta. Teža 

vseh korenin je najmanj 25 % vseh nadzemnih delov dreves. Gozdna tla se obnavljajo sama z 

razkrajanjem listja, iglic, odmrlih delov rastlin, drobnih in debelejših vej ter odpadlega 

neuporabnega lesa. Pomembno vlogo pri razkrajanju imajo glive. V gozdu ne gnojimo. 

 

Navodilo  

Obiskovalci spoznajo bukev, njen pomen za človeka in živali. Kakšno deblo ime? Kaj so na deblu 

»kitajski brki«? Kakšni so listi spomladi, poleti in jeseni? Kako se imenuje njen plod in zakaj je 

pomemben? Katere živali se hranijo s semeni? Kakšna tla nastajajo v bukovih gozdovih in kakšen 

vonj imajo? 

 

8. BREZ GOZDA – BREZ VODE  
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Vsak Slovenec porabi povprečno 160 litrov vode na dan. V Sloveniji je več kot 5.000 izdatnejših 

vodnih virov v gozdovih, nekateri izmed njih imajo tudi zdravilne učinke.  

Vsak Slovenec porabi povprečno 160 litrov vode na dan. V Sloveniji je več kot 5.000 izdatnejših 

vodnih virov v gozdovih, nekateri izmed njih imajo tudi zdravilne učinke.  

Gozd in voda sta tesno povezana. Glavni vir vode za gozd so padavine. Del vode »ujamejo« krošnje 

tudi v megli in nizkih oblakih. Precejšen del padavin, ki padejo, se zadrži na krošnjah, del pa odteče 

po deblih v tla. Ko prispejo padavine do tal, jih ta prečistijo in shranijo ter jih počasi oddajajo.  

Odtekanje vode iz gozdnih tal je počasnejše, kar preprečuje, da bi nastali hudourniki in da bi voda 

odnašala rodovitno prst. Stabilni, dobro ohranjeni gozdovi predstavljajo najprimernejšo obliko rabe 

tal za zadrževanje vode pri velikih količinah padavin. 

Gozd pomembno zmanjšuje erozijsko moč vode. Globoki in razvejani koreninski sistemi dreves in 

rastlin zadržujejo tla in zmanjšujejo možnosti odnašanja tal s strmih pobočij Pohorja. Gozdna tla 

vsrkajo do 200 litrov vode na 1 m2 in s tem preprečijo prehitro površinsko odtekanje vode. 

Odtekanje vode z gozdnih površin je 12-krat počasnejše kot z golih tal. Gozdna tla vpijejo 28-krat 

več vode kot peščena. 

1 ha bukovega gozda lahko zadrži letno 2 milijona litrov deževnice – količina vode v olimpijskem 

bazenu – in jo počasi oddaja v okolje.  

Kakovost in količina podtalnice sta v veliki meri odvisni od gozdov. Gozdovi vodo prečistijo. Zavedati 

se moramo, da bi brez gozda izgubili pitno vodo, brez vode bi izgubili gozdove. 

Značilno za Pohorje je, da je zaradi neprepustne kamninske podlage prepredeno z najgostejšim 

omrežjem površinskih voda v Sloveniji. Na ovršju so prisotna tudi barja in jezera. Zaradi velike 

vodnatosti v Sloveniji in na Pohorju se ne zavedamo pomanjkanja vode. Pri porabi vode varčujmo.  

Virtualna voda je količina vode, ki jo porabimo za izdelavo oziroma pridelavo dobrine.  

Za rezino kruha porabimo 40 litrov, za 1 list papirja A4 10 litrov, za nov računalnik pa 30.000 litrov 

vode. 

Gozd in voda sta tesno povezana. Gozdovi vplivajo na odtekanje padavinske vode, zadržujejo tla in 

preprečujejo erozijo.   
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Navodilo  

Obiskovalce seznanite z osnovnimi vodnimi vsebinami. Skupaj ugotovite, zakaj je voda pomembna. 

Kaj pomeni virtualna voda in koliko vode potrebujemo pri izdelavi predmetov? Kakšno vlogo imajo 

gozdovi pri zadrževanju padavinske vode? Kakšna so gozdna tla v primerjavi s travniškimi ali 

njivskimi tlemi? Kolikšno je odtekanje vode iz gozdnih ali golih tal? Potipajte z mahom obraščena 

gozdna tla. Kakšen občutek imate? Teža vode v mahovih predstavlja več kot 50 % njegove mase. V 

sušnem obdobju lahko izgubijo velik delež vode, vendar jo lahko kasneje vsrkajo nazaj. V tem se 

kaže njihov velik pomen v gozdu, saj blazinice mahov zadržujejo velike količine vode, ki bi sicer 

odtekla po strmih terenih v potoke in reke. 
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PRILOGA I 

 

ZNANJE in RAZUMEVANJE GOZDA 

 

DEJAVNOSTI:  

• GREMO V GOZD, V GOZDU O GOZDU 

• KAKŠNE ZAKLADE NAM SKRIVA GOZD 

• OPAZUJ DREVO V VSEH LETNIH ČASIH, JESENSKO LISTJE 

• SLEDI V GOZDU, V ZASNEŽENEM GOZDU 

• GLADKO, HRAPAVO, MEHKO ..., ODTISI DREVESNEGA LUBJA 

• KDO DOMUJE V GOZDNIH TLEH 

• SKRB ZA PTICE V GOZDU, SKRB ZA LAČNE PTICE V GOZDU 

• OBISK »NAŠEGA« DREVESA – obiskujemo izbrano drevo v vseh letnih časih 
(naredimo risbice, napišemo besedilo itd.) 

• MERJENJE DREVESA 

• PRIMERJANJE VEJ PO DOLŽINI IN VELIKOSTI, MERJENJE DREVESA 
 

CILJI: 

• SPOZNAVANJE IN POIMENOVANJE DREVES – LISTI, SKORJA, POPKI 

• RAZVRŠČANJE GOZDNIH PLODOV 

• RAZVIJANJE ČUTIL: TIP, VONJ, SLUH, OKUS 

• UGOTAVLJANJE IN PREIZKUŠANJE – KATERI GOZDNI PLODOVI PLAVAJO, 
KATERI NE 

• IGRA IN RAZISKOVANJE Z MATERIALI, KI JIH NAJDEMO V GOZDU 

• OPAZOVANJE SPREMEMB V GOZDU SKOZI LETNE ČASE 

• ISKANJE SLEDI V GOZDU, UGOTAVLJANJE, ČIGAVE SO, IN SKRB ZA LAČNE 
ŽIVALI V GOZDU 

• PUŠČANJE SLEDI V SNEGU, DELANJE ODTISOV 

• OPAZOVANJE DREVES, KROŠENJ, NJIHOVIH SENC 

• RAZVIJANJE MATEMATIČNIH SPOSOBNOSTI 
 

SAMOZAUPANJE in SAMOZAVEST 

 

DEJAVNOSTI:  

• GOZDNA JOGA, 

• KOTALJENJE, PREKOPICAVANJE 

• GOZDNE SLIKE 

• ČUTNA POT SLEPCEV 
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• GOZDNA POSTELJA 

• ZIMSKE RISBE, SNEŽNI JEŽEK 

• GOZD SMO SPOZNAVALI Z VSEMI ČUTILI 

• GOZDNA RAZSTAVA 

• GOZDNE SLIKE, SLIKA VELIKANKA 

• CILJANJE V TARČO Z GOZDNIMI PLODOVI 
 

CILJI 

• SPROŠČANJE NAPETOSTI V GOZDU 

• PRIMERJANJE IN RAZLIKOVANJE GIBANJA PREDMETOV V NARAVI 

• DOŽIVLJANJE GOZDA Z VSEMI ČUTILI 

• RAZVIJANJE SAMOZAUPANJA 

• PREPOZNAVANJE IN POIMENOVANJE GOZDNIH ŽIVALI 

• POIMENOVANJE DELOV DREVESA 

• SPOZNAVANJE GOZDA PREK ČUTIL 

• VŽIVLJANJE IN POSNEMANJE ŽIVALI Z UPORABO GLASU IN TELESA 

• RAZLIKOVANJE DREVESA V ŠTIRIH LETNIH ČASIH 

• UPORABA GOZDNIH PLODOV, LISTOV IN LUBJA TER RAZVIJANJE 
USTVARJALNOSTI IN DOMISELNOSTI 

• SPOZNAVANJE RAZLIČNIH IN ZANIMIVIH ZGODB IZ NARAVE IN GOZDA 

• NABIRANJE IN RAZVRŠČANJE RAZLIČNEGA GOZDNEGA MATERIALA 

• POSLUŠANJE ZVOKOV IN POIMENOVANJE ZVOKOV GOZDA 

• PREPOZNAVANJE RASTLIN V GOZDU 

• OPAZOVANJE JESENSKEGA LISTJA IN NJEGOVEGA GIBANJA 

• IZDELOVANJE SLIK IZ NARAVNEGA MATERIALA, PRIPRAVA GOZDNE 
RAZSTAVE 

• SESTAVLJANJE CELOTE IZ DELOV 
 

KOMUNICIRANJE 

 

DEJAVNOSTI:  

• RISANJE, SLIKANJE, BARVE  

• GOZDNI ZAKLAD 

• KNJIŽNICA V NARAVI 

• PRIPOVEDOVANJE ZGODB 
 

CILJI: 

• IZVAJANJE TEHNIKE LAND ART  

• OPAZOVANJE BARV RASTLIN V LETNIH ČASIH 

• OBLIKE LISTOV, DREVES, PLODOV 
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• PRAVLJICE, POVEZANE Z VSEBINAMI O GOZDU, PRIPOVEDOVANJE POD 
KROŠNJO 

• POSLUŠANJE GLASOV V GOZDU 
 

SOCIALNE VEŠČINE 

 

DEJAVNOSTI:  

• OČISTIMO GOZD, ODNAŠAJMO SMETI 

• ŽIVALSKA BIVALIŠČA, SKRB ZA ŽIVALI, GIBANJE PO POTEH 

• USTVARJAMO Z NARAVO 

• GOZDNI DETEKTIVI, RAZISKUJMO GOZD 
 

CILJI 

• SPODBUJANJE UČENJA, SPOŠTOVANJA IN SODELOVANJA 

• UPOŠTEVANJE DRUG DRUGEGA 

• VŽIVLJANJE V RAZLIČNE VLOGE – DRVARJE, GOZDARJE, KUHARJE, 
VODIČE ITD. 

• RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN 
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PRILOGA II 

 

INTERPRETATIVNO VODENJE ZA ŠOLSKO MLADINO (5. RAZRED) 

(načrt interpretacije Hedvike Jenčič) 

 

Začetek 

Interpretator se predstavi in povabi skupino v gozd. 

Po začetnem srečanju med gozdarjem in skupino si izmenjamo kratke pozdrave in 

povzamemo, kaj se bo dogajalo. »Mikrofon v krogu« – smrekov storž omogoči komunikacijo 

vsakemu udeležencu, da je slišan oziroma da lahko zastavi vprašanje. Na začetku 

izvedemo pozdravni krog. 

 

1. Pozdravni krog v gozdu – 10 minut 

Kratek opis 

Srečamo se v krogu in začnemo. Vodja usposabljanja seže v roko sosedu z navodilom, naj 

poda stisk roke naprej, dokler se ne vrne nazaj k vodji usposabljanja. S tem simbolično 

zaključimo čas, ki ga preživimo v krogu. 

Vsak udeleženec se predstavi z naravnimi predmeti, ki jih je našel v gozdu. To je pomemben 

del priprave na ogled gozda. 

Ta aktivnost naj služi kot prvovrsten začetek za ogled gozda, da bo vzdušje že od začetka 

dobro in da bodo izpolnjene izobraževalne zahteve. 

Kako? 

Skupina naj po začetnem pozdravu v tišini sledi vodji v gozd. Vse misli naj bodo usmerjene 

v gozd. Vsak udeleženec naj za predstavitev prinese nekaj iz gozda s seboj. Podloge za 

sedenje so na primernem kraju razpostavljene v krogu in skupine sedijo v krogu, tako da 

ima vsak svoje mesto. 

Vodja usposabljanja se prvi predstavi in pojasni, kako se bomo nagovarjali. Uporabite na 

primer nalepke z imeni. Vodja usposabljanja naj izrazi tudi svoje navdušenje nad ogledom 
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gozda. Zdaj vodja usposabljanja položi svoj predmet, ki ga je našel v gozdu, na tla na sredini 

kroga. Vsi udeleženci po vrsti povedo svoje ime in predložijo predmet, ki so ga našli. Lahko 

povejo tudi kaj o predmetu. 

Sledita kratka predstavitev tečaja in urnik programa ter pojasnilo o sprejetih pomembnih 

pravilih. Najprej se dogovorimo o signalu, s katerim pokličemo udeležence nazaj na 

dogovorjeno mesto. Potem je treba določiti, koliko se lahko udeleženci oddaljijo od vodje 

usposabljanja med vajami za posameznike in majhne skupine. Nazadnje se dogovorimo o 

času za obroke.  

Glede na potrebe posameznikov pojasnimo še druga pravila, na primer uporabo žepnih 

nožev, pravila obnašanja (bonton) in druga posebna pravila. Nevarnosti gozda je treba 

omeniti, ne pa z njimi pretiravati. 

Nasvet 

K učenju v gozdu bistveno pripomore dobro vzdušje. Če se udeleženci z vodjo 

usposabljanja dobro počutijo, je s tem že dosežen pomemben cilj gozdarskega 

izobraževanja. Vzdušja ne smejo pokvariti časovne omejitve, stres visoko zastavljenih 

ciljev, tekmovalnost ali obsojanje. 

 

2. Slepo dotikanje drevesa – 15 minut 

Udeležence pozovemo, naj imajo s seboj rutke ali trakove za prevezovanje čez oči. 

Kratek opis 

Udeleženci, ki imajo prevezane oči, naj samo z dotikom raziskujejo drevesa in jih znova 

najdejo, ko jim odstranimo prevezo. 

CILJ 

Intenzivna izkušnja z drevesi na osnovi aktivnosti dotika. V program je treba vključiti 

uporabo dotika in doživeti edinstvenost gozda glede na pokrajino in prst. Ta aktivnost že od 

začetka prikazuje, da je gozdarsko izobraževanje holistično. 

KAKO? 

Skupina se razdeli na pare. Vodje usposabljanja izberejo enega udeleženca (mogoče 

tistega, ki še ni sodeloval) in prikažejo, kako poteka aktivnost. Prikaz je veliko učinkovitejši 

od razlage z besedami. Vprašanja lahko zastavljajo šele, ko je prikaza konec. Eden v paru 
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naj ima prevezane oči (za zelo majhne otroke ali tiste, ki se bojijo preveze, lahko vajo 

izvedemo brez nje, tako, da mižijo). Kdor vidi, naj vodi »slepega« partnerja do izbranega 

bližnjega drevesa, ki ga bo »slepi« partner pretipal od vrha do tal in si poskušal zapomniti 

njegovo edinstveno teksturo in občutek. Vrnemo ga na izhodišče in mu odstranimo prevezo. 

Zdaj naj z odprtimi očmi najde to drevo. Mogoče mu bo treba malo pomagati. Nato vlogi 

zamenjata. 

Z dlanmi božamo različna debla in ugotavljamo, kaj občutimo (gladko, hrapavo), ter 

poimenujemo drevesa – najbolje je tipati dve RAZLIČNI drevesi, kjer se lahko vidi in tipa 

razlika v drevesih (hrast, bukev). 

 

3. Starost drevesa – 10 minut 

Kratek opis 

Udeleženci spoznavajo, kako rastejo drevesa v debelino in višino, ter njihovo življenjsko 

dobo primerjajo s svojo.  

CILJ 

Spoznavamo dinamiko rasti drevesa, gostota letnic je odvisna od količine svetlobe, vode in 

hranljivih snovi iz tal. Pozornost je treba posvetiti tudi sestavi letnice, rani in kasni les.  

KAKO? 

Poiščite panj, na katerem se vidijo letnice, ugotovite, kaj pomenijo, in jih preštejte. Drevesu 

lahko izmerimo tudi obseg, in sicer tako, da vzamemo vrvico, jo ovijemo okoli drevesa in 

potem primerjamo dolžine vrvic ter ugotavljamo, katero je bolj debelo in katero manj. 

 

4. Zvoki gozda 

Kratek opis 

Katere zvoke slišimo v gozdu? Ali vsi slišimo enake zvoke? Kako slišijo živali? 

CILJ 

Biti pozoren na naravne in nenaravne zvoke v gozdu. 

KAKO? 
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Udeleženci se umirijo, zaprejo oči in poslušajo zvoke iz okolice. Pozorno poslušajo 1 

minuto, nato odprejo oči in naštejejo, koliko različnih zvokov so slišali. 

 

5. Igra spomina – 15 minut 

Kratek opis 

To je aktivnost, ki jo lahko uporabimo za različne vidike narave. S pomočjo te igre se 

naučimo in si zapomnimo številna imena v gozdu, zlasti imena zelišč, grmov in dreves. 

CILJ 

Biti pozoren tudi na majhne stvari v naravi. Kdor se nauči, kako se reče drevesu, nato začne 

spoznavati razlike med listi, skorjo, sadeži, lesom in popki. Botanično znanje lahko 

napreduje od površinskega do zelo poglobljenega, tako za začetnike kot za strokovnjake. 

Ko gremo v gozd in zbiramo, se dotikamo in nabiramo, pridemo v tesen stik z naravo in 

doživimo široko botanično izkušnjo. 

KAKO? 

Vodja izbere od pet do deset listov, semen ali podobnih predmetov, od različnih rastlin, 

grmov do dreves na kraju, kjer poteka ogled. Predmete razporedi posamično v sredini 

kroga, medtem pa lahko govori o značilnostih posameznih rastlin. Pri tem naroči 

udeležencem, naj si zapomnijo vseh od pet do deset predmetov, saj jih bodo morali tudi 

sami nabrati. Ko je predstavljen še zadnji predmet, jih vse pokrijemo. Udeležencem 

naročimo, naj gredo sami poiskat te iste predmete. Ta vaja naj nima časovne omejitve. 

Ko se udeleženci vrnejo z naravnimi predmeti, ki so jih našli, jih razporedimo v vzorec kot 

skupinsko delo. Imena ali značilnosti rastlin lahko tudi ponovimo. Nadaljnje delo lahko 

izboljšamo s fotografijo. 

Različice 

Za zbirko lahko uporabimo »sledi živali« ali »posebne vonjave« ali podobno temo. 

6. Gozdar v gozdu – 15 minut 

Kratek opis 

Kaj dela gozdar v gozdu? Katere pripomočke uporablja? 
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CILJ 

Spoznati delo gozdarja in njegov pomen. Gozdar je človek, ki živi in diha z gozdom. V gozdu 

pozna skoraj vsako rastlinsko in živalsko vrsto. S svojo tankočutnostjo zaznava sleherno 

spremembo gozda in življenja v njem v vsakem letnem času. Gozdarjevo delo je raznoliko. 

Na terenu izvaja meritve, označuje drevje za posek, si pripravlja orodje, ki ga potrebuje za 

različna dela. V gozdu opravlja sečnjo, spravilo, redčenje, čiščenje in gojitvena dela za 

obnovo gozda. 

Gozdarsko delo je zahtevno, nevarno. 

Pokazati je treba, kako izberemo drevo za posek, kako ga označimo itd. 

KAKO? 

Vsak udeleženec se sprehodi skozi določen del gozda, ga pozorno opazuje, ugotavlja, ali 

je katero drevo poškodovano, suho, bolno, ali ima premalo svetlobe, ali ovira drugo drevo 

v rasti itd. 

 

6. Zaključni krog – 10 minut 

Kratek povzetek najpomembnejših delov. Udeleženci naj sami povedo, kaj jim je bilo najbolj 

ali najmanj všeč, kaj so odkrili, ali so spremenili svoj pogled na gozd, kako jim je obisk gozda 

koristil, kaj bi radi povedali o vodenih aktivnostih.  

Lahko se pripravi kratek vprašalnik.  

Sledita kratka zahvala za pozornost in slovo od udeležencev.  

Po končanem vodenju izvedemo evalvacijo
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3.3 Botanika na Pohorju in alpinetum 

PROJEKT BOLFENK: IZBOR RASTLIN ZA GOZDNI VRT NA POHORJU 

Pripravila: Meta Pivec, dipl. inž. agr. in hort., strokovna sodelavka v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru 

Vsebina: 

• Teoretična izhodišča in izbor rastlin za gozdni vrt na Pohorju 

 

Alpinetum – poimenovanje zasaditve rastlin iz alpinskega pasu (1.500–2.500 m n. v.) – tega ni na 

Pohorju, vendar smo ime uporabili zaradi razumevanja dejavnosti.  

Pravzaprav gre za »gozdni vrt«. Zbirka rastlin v gozdnem vrtu vsebuje pogoste in tipične rastlinske 

vrste, ki jih srečamo na Pohorju, v pasu 300–1.500 m n. v. V preteklosti je bilo Pohorje poraščeno z 

jelkami in bukvijo (Abio – Fagetum), vendar se je rastlinska raznolikost spreminjala glede na človeške 

dejavnosti. Viri navajajo, da se je poljedelstvo na Pohorju odvijalo že pred približno 3.000 leti. Več o 

tem v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru in na tematski učni poti po arheološkem parku. 

Paša živali je botrovala nastanku travnikov. Po tipu rastišča jih delimo na vlažne in suhe travnike, 

razlikujejo se tudi po rastlinskih vrstah, ki na njih uspevajo. Obstoj travnikov danes je odvisen od 

človeške dejavnosti – košnje. Če se ne bi kosilo, bi se površine postopoma zarasle nazaj v gozd. Najprej 

se naselijo pionirske drevesne vrste, ki so hitro rastoče in se dobro razmnožujejo s semenom, med 

njimi jerebika.  

1. Jerebika (Sorbus aucuparia) je manjše drevo, ki uspeva na sočnih rastiščih. Raste hitro in se s 

semeni hitro in uspešno širi – pri tem pomagajo ptiči, ki se prehranjujejo s plodovi. Dobro 

uspeva tudi na revnih tleh, ki jih s časom obogati z organsko snovjo (listi, plodovi) in s tem 

pripravi tla za naselitev drugih, zahtevnejših rastlinskih vrst. 

Gozdni rob naseljujejo svetloljubne listopadne grmovnice, ki dajejo zavetje in hrano živalim. Med njimi 

na Pohorju najdemo krhliko, rumeni dren in navadno brogovito. 

2. Krhlika (Rhamnus frangula tudi Frangula alnus) je do 4 m visok grm, ki raste ob potokih, v živih 

mejah, delno tudi v senčnih kotičkih. Ima prepoznavne okrogle liste in izrazite bele lenticele na 

lubju. Bolj kot cvetovi so prepoznavni njeni okrogli plodovi, ki potemnijo, ko so v njih zrela 

semena. Lubje se uporablja v zdravilne namene. 
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3. Navadna brogovita (Viburnum opulus) je 3 m visoka in široka grmovnica, ki jo prepoznamo 

spomladi po velikih belih socvetjih. Pozno poleti se iz cvetov razvijejo rdeči plodovi, ki niso 

okusni in pogosto ostanejo na rastlini skozi vso zimo. Je priljubljena okrasna grmovnica. 

4. Rumeni dren (Cornus mas) prepoznamo po drobnih rumenih socvetjih, ki se pojavijo na rastlini 

že zelo zgodaj spomladi – vejice cvetočega drena so v presmecih, kadar velika noč pride na bolj 

zgodnji datum. Zraste od 3 do 5 m visoko in jeseni nosi podolgovate rdeče plodove – drnulje, 

ki so užitni. Novejše selekcije so prinesle tudi nove sorte rumenega drena, ki se goji kot sadna 

grmovnica. 

5. Rušje (Pinus mugo) je pritlikava vrsta bora, v Sloveniji je to tipično rastje za višine nad gozdno 

mejo, in to tako v Alpah kot na višjih delih Pohorja (Lovrenška jezera). Dobro prenaša močno 

sončno pripeko in uspešno drži tla na brežinah in ravninah ter preprečuje erozijo tal. 

Senčne predele gozdnega roba in tudi notranjo podrast gozda uspešno preraščajo tise. 

6. Tisa (Taxus baccata) zaradi mnogostranske uporabe je bila ta vrsta uvrščena na rdeči seznam 

zaščitenih vrst v Sloveniji. Zelo uspešno se širi tudi v urbanem prostoru, saj je priljubljena vrsta 

za zimzelene žive meje – njena prednost sta počasna rast in izjemna dolgoživost, hkrati pa 

odlično prenaša rez. V naravi zraste v manjše drevo, sicer pa ohranja grmasto razrast z več 

enako debelimi poganjki. Uvrščamo jo med strupene rastline, sicer pa je njen rdeči semenski 

ovoj užiten, predvsem je odlična hrana za ptice. 

Pod drevesi in grmovjem v naravi srečamo dve rastlinski vrsti, ki sta se prilagodili na življenje v senci 

oziroma sta našli vsaka svojo svetlobno nišo, ki jo potrebujeta za uspešno cvetenje in razvoj semen. 

7. Bršljan (Hedera helix) je trajna zimzelena ovijalka, ki z leti oleseni. V višino lahko zraste do 50 

m in se z oprijemalnimi koreninami vzpenja po drevesih, zidovih, skalah ali celo pročeljih hiš. 

Odgovarja ji senčno in vlažno rastišče, prenese tudi popolnoma senčna in suha rastišča – na 

primer uspeva pod hišnim balkonom. 

 
Ima značilne krpate liste, ki so lahko celorobi, od 3- do 5-robi, odvisno od starosti lista. Cveti 

pozno v sezoni v kobulastih socvetjih. Naslednjo sezono dozorijo plodovi, ko se iz zelene 

obarvajo črno. Niso primerni za uživanje.  

 
Čeprav bršljan uvrščamo med zdravilne rastline (sirup za izkašljevanje iz listov), vsebuje snovi, 

ki dražijo sluznico. Ob daljši izpostavljenosti vdihavanju teh snovi nas sili na kašelj, bruhanje, 

sledi zastrupitev. 
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8. Zimzelen (Vinca minor) je zimzelena pokrovna trajnica, ki v povprečju zraste od 15 do 25 cm 

visoko, izjemoma lahko višje. Listi so široko suličasti, usnjati, temno zeleni. Cveti od zgodnje 

pomladi do sredine poletja, in sicer vijolično. Cvet je vijolično-moder, sestavljen iz petih 

venčnih listov, ki so obrnjeni drug za drugim, kot mlin. Pod posebnimi pogoji tudi zimzelen 

uvrščamo med zdravilne rastline. Našli ga boste v zbirki zdravilnih rastlin v Botaničnem vrtu 

Univerze v Mariboru. 

Med travniške vrste štejemo nizke pokrovne rastline (do 50 cm v višino), ki jih po Pohorju srečamo na 

vlažnih in suhih travnikih, rastejo posamezno ali v blazinastih skupinah. Nekatere vrste rastejo same v 

sestojih, na primer šaši. Ti tvorijo za Pohorje tipične prekrovne rastline, ki jih srečamo na sprehodih 

pod drevesi – na primer na sprehodu do Črnega jezera. 

9. Šaš (Carex canescens) je le ena od vrst šašev, ki jih lahko vidimo na Pohorju. Je tipična vrsta za 

vlažne predele, dobro uspeva tudi v polsenci. Nežni listi dajejo vtis, kot da raste trava, vendar 

za razliko od trav šaši rastejo šopasto in poganjki ne tvorijo kolenc. Semena so shranjena v 

tipičnih ježkastih klaskih. 

10. Resa (Calluna vulgaris) je nizek olesenel grmiček vlažnih rastišč, ki cveti v poznopoletnem in 

jesenskem času. Tipična barva cvetov je rožnata, obstajajo pa tudi bele različice. Resa je 

indikator vlažnih, šotnatih tal in ne prenaša apnenčaste podlage. Ker je na Pohorju apnenca 

strašno malo (do 1 %), je resa res široko razširjena, sploh v višjih predelih Pohorja, ob jezerih. 

V preteklosti je veljala tudi za zdravilno rastlino, v nekaterih gorskih pokrajinah jo še danes 

uporabljajo v čajnih mešanicah. 

11. Materina dušica (Thymus sp.) Je trajnica oziroma polgrmiček z olesenelo koreniko, zraste do 

25 cm visoko, v širino tudi do 0,5 m ali več. Iz korenike poganjajo številni rahlo dlakavi poganjki. 

Listi so majhni in ozki, spodaj nekoliko dlakavi in belkasti. Na stebelcih se bohotijo nežno 

rožnato-vijoličasta socvetja, ki močno dišijo. Uvrščamo jo med uporabne rastline, saj je ena 

izmed rastlin z močnimi antibakterijskimi in antivirusnimi učinkovinami. Najdemo jo na sončnih 

brežinah, med travo in drugimi višjimi rastlinami. Razrašča se blazinasto. 

12. Plahtica (Alchemilla mollis) je zelnata trajnica z zanimivimi, na otip mehkimi listi, pod domačim 

imenom »Marijin plašček«. Najdemo jo na višje ležečih sončnih travnikih, na Pohorju in v 

Alpah. Uporablja se v zdravilne namene, predvsem za čajne mešanice za ženske. Sicer je tudi 

uporabna pokrovna rastlina v hortikulturi. 

13. Srčna moč (Potentilla erecta) – prepoznamo jo po drobnih, sončno rumenih cvetovih in 

petkrpatih listih, ki so značilni za petoprstnike iz družine rožnic. Na Pohorju jo najdemo na 
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sončnih travnikih. Ime je dobila zaradi dolge zgodovine uporabe kot zdravilna rastlina, pa ne 

za zdravljenje srčnih težav, temveč za lajšanje težav pri vnetju sluznice črevesja. Njena korenika 

se uporablja kot pripravek za lajšanje težav z drisko. 

14. Škržolica (Hieracium aurantiacum) je zelnata trajnica z vpadljivimi oranžnimi cvetovi, ki so 

pravzaprav socvetja, sestavljena iz mnogih jezičastih cvetov (družina Cichoriaceae). Cveti od 

junija do avgusta in takrat jo opazimo, sicer pa je zelo nevidna, saj ima čisto pritlehno listno 

rozeto. O njeni uporabnosti ni podatkov. 

Med nižjimi rastlinami na travniku rastejo posamezno druge trajnice, ki še posebej v času cvetenja 

izstopajo po višini. Ta sega od 1 do 1,5 m v višino. Visoko se vzpnejo predvsem cvetna stebla, da na 

cvetove pritegnejo opraševalce. 

15. Origano (Origanum vulgare) je zelnata trajnica, ki zraste do 50 cm visoko. Cvetna stebla se na 

suhih in sončnih rastiščih vzpnejo tudi do 1 m v višino. Cveti v drobnih rdečkastih ali rožnatih 

cvetovih, in sicer od junija do septembra. Listi in stebla so poraščeni z dlačicami. Origano ima 

dolgo zgodovino uporabe, viri navajajo, da se je kot zdravilna rastlina in začimba uporabljal že 

v pradavnini. Poleg tega, da ga za uporabo nabiramo v naravi, ga pogosto gojimo tudi na vrtu. 

16. Bela čmerika (Veratrum album) je visoka trajnica, ki jo najdemo na sončnih in vlažnih travnikih 

na raznih lokacijah na Pohorju (npr. Areh). V višino zraste do 1,5 m, ima temnozelene liste z 

izrazitimi listnimi žilami, ki izraščajo premenjalno. Cveti v belih ali zelenih socvetjih. Zaradi 

vsebnosti alkaloidov jo uvrščamo med strupene rastline. Belo čmeriko lahko nevede 

zamenjamo za zdravilno rastlino rumeni svišč, ki ji je podobna na videz v času, ko ne cveti. 

17. Ozkolistno ciprje (Epilobium angustifolium) je visoka, pozno poleti cvetoča trajnica, ki jo 

zaznamujejo mnogi ozki listi, ki so po steblu razvrščeni premenjalno. Zraste od 1 do 1,2 m, 

najdemo jo na gozdnih robovih in posekah, ob poteh, nižje v slovenskih gorskih predelih, 

predalpskem svetu in na Pohorju. Cveti nežno roza. Iz cvetov se razvijejo drobna črna semena, 

ki imajo posebne letalne naprave, ki jim omogočajo dolge polete s pomočjo vetra. 

Od travniških vrst je na Pohorju najbolj znana vrsta volk (Nardus stricta). Znana je po tem, da skrha 

rezilo kose in da je živali ne popasejo. Zaradi lažjega vzdrževanja smo za gozdni vrt zato izbrali dve 

drugi vrsti, ki se razraščata šopasto in omogočata zasaditvi lažje vzdrževanje. 

18. Rušnata masnica (Deschampsia caespitosa) je šopasta trava mehkega izgleda z izrazito sončno 

rumeno jesensko barvo. Njeni cvetni klaski se na široko dvignejo nad liste in pričarajo 
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simpatične puhaste oblačke. Zaradi svoje privlačnosti je pogosta okrasna rastlina, sploh za 

javne zasaditve z naravnim izgledom. Glede rastišča je popolnoma nezahtevna. 

19. Modra stožka (Molinia caerulea) spada v družino trav in tvori šope do 9 mm širokih listov, nad 

katerimi se dvigajo tanka stebla z usločenim socvetjem. Vsa kolenca so zgoščena pri tleh. Listi 

so čvrsti, modrozeleni in na robovih hrapavi. Je tipična vrsta trave za mokra in zamočvirjena 

rastišča. Cvetna stebla so višja kot pri rušnati masnici in šopi so bolj elegantno ozki. Tudi njena 

jesenska barva je rumena. Za hortikulturne zasaditve so bile selekcionirane mnoge sorte, 

nekatere izmed njih dosegajo višine do 2,5 m. 

Zavarovani vrsti pohorskih travnikov sta panonski svišč in turška lilija. 

20. Panonski svišč (Gentiana pannonica) ima pritlične, dolgopecljate in suličaste liste z izrazitimi 

listnimi žilami bleščeče zelene barve. Razporejeni so na visokem steblu v dveh nasprotnih 

parih. Socvetja so vretenčasto nameščena po zgornjem delu stebla. Od 5- do 8-števni cvetovi 

so sedeči in imajo zvonasto čašo z zavihanimi zobci. Za razliko do drugih vrst sviščev je barva 

cvetov rožnata do purpurna, posebno očarljivost ji dajejo goste temnejše pike. 

21. Turška lilija (Lillium martagon) je v Sloveniji zavarovana vrsta in je ni dovoljeno nabirati, 

odnašati z naravnega rastišča ali kako drugače poškodovati. Pri turški liliji je več velikih 

kimastih, temno rožnatih cvetov združenih v grozdasto socvetje. S temnimi pikami posejani 

cvetni listi so zavihani nazaj in spominjajo na turški turban. Steblo je gosto olistano. Spodnji 

listi so v vretencu po 3–10 skupaj, zgornji pa so razvrščeni spiralasto. Cveti med junijem in 

julijem. Cvetove lilije lahko občudujemo v gozdni podrasti pohorskih gozdov (Areh). 
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3.4 Igrarije in samoedukacija v naravi 

Narava zabava in uči 

Pripravila: Projektna skupina ENO – Ustvarjalke doživetij v naravi in avtorice programov 

naravovesnih sprehodov (Jerneja Lešnik, Jasna Markuš, Mihaela Škrlj Brglez) 

 

Vsebina: 

• Igrifikacija v turizmu 

• Gozdna pedagogika 

• Doživljanje narave skozi igro 

 

Igrifikacija v turizmu 

Igrifikacija pomeni uporabo koncepta iger in elementov igre, psiholoških učinkov in mehanik v 

neigralnih kontekstih za animacijo in aktivno vključevanje udeležencev. Z drugimi besedami, »gre za 

uporabo pristopov, elementov in načinov razmišljanja, ki jih uporabljamo pri igranju iger, vendar so le-

ti uporabljeni izven iger, kot na primer sistem, ki beleži število oddanih nalog in ki nagrajuje »najboljše« 

dosežke z nagradami, kot so pokali, zvezdice …« (Center za podporo poučevanju UM, 2021). Pri tem se 

v edukativne namene uporabljajo na primer kvizi, odzivi, sodelovanje v skupinah in drugih učnih 

aktivnostih. Govorimo torej o fizičnih in digitalnih aktivnostih udeležencev, ki prek igre ali njenih 

elementov na zabaven, vključevalen in izzivalen način sprejemajo informacije (Escapebox, 2022; 

Interreg Italia – Slovenija, 2021) ter spoznavajo neko turistično območje ali atrakcijo, zapuščino in se 

izobrazijo o vsebini. Obiskovalce tako pritegnemo k aktivnemu, izkustvenemu doživljanju, jih 

motiviramo k interakciji, jim popestrimo doživetje, v katerem uživajo celovito, z vsemi čutili, in si ga 

zapomnijo.  

Pojem igrifikacije (angl. gamification) je pred dvajsetimi leti skoval Nick Pelling. Postavil je hipotezo, da 

lahko učinke in zakonitosti iz sveta iger apliciramo na mnogotere industrije in panoge, kar že vrsto let 

proučujejo in preizkušajo na mnogih univerzah in podjetjih. Praksa je pokazala, da delujejo v različnih 

okoljih in sektorjih, poleg turističnega tudi v bančnem, zavarovalniškem, v medicini, trženju (primer 

oglasne igre: Pobeg v Nemčijo), okoljevarstvu, izobraževanju idr. (ibid.). Uporablja se za različne 

namene – za motivacijo ali usposabljanje zaposlenih v podjetjih, za spodbujanje potencialnih kupcev k 

nakupu ipd.  

https://pobegvpraznicnonemcijo.si/
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Koncept uporabe iger v izobraževalne namene se je uveljavil že pred nekaj desetletji. Igrifikacija je eno 

od dveh področij z igro podprtega učenja (ali poučevanja) (angl. game-based learning). Drugo področje 

so izobraževalne igre (angl. educational games). Prvo in drugo pozitivno vpliva na usvajanje in 

razumevanje snovi, s pomočjo igre smo ustvarjalni, naučimo se določenih spretnosti, sodelovanja z 

drugimi, postavljanja ciljev, optimalne uporabe časa za doseganje cilja ipd. Skratka, z igro se poleg 

zabave tudi učimo (Center za podporo poučevanju UM, 2021). 

V turizmu so pogosti primeri igrifikacije lov za zakladom s pomočjo signalizacije ali »novodobno« 

iskanje zaklada s pomočjo aplikacije oziroma GPS-naprave – tako imenovani geolov (angl. geocaching)1, 

igra vlog v kostumih ali brez njih in podobni, pri katerih kombinirajo »analogne« tehnike in digitalna 

orodja. 

 

Slika 55: Z igro se tudi učimo. Vir: https://www.presidio.gov/blog/presidio-kids-a-treasure-hunt-along-the-presidio-

trails. 

 

Slika 56: Vaja na sprehodu. Vir: Projektna skupina ENO – Naravovesni sprehod s člani Toti DCA Maribor, 4. 5. 

2022 

 

1 Več informacij in aplikacij za geolov na voljo na https://www.geocaching.com/ 

  

https://www.presidio.gov/blog/presidio-kids-a-treasure-hunt-along-the-presidio-trails
https://www.presidio.gov/blog/presidio-kids-a-treasure-hunt-along-the-presidio-trails
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Nekateri avtorji enačijo igrifikacijo na splošno z digitalno igrifikacijo2, ki uporablja razne digitalne 

naprave (pametne telefone, pametne ure, tablične računalnike ipd.), orodja informacijsko-

komunikacijske tehnologije, GPS, tehnologijo virtualne in obogatene resničnosti idr. Takih primerov je 

več v urbanih okoljih, muzejih, med ostalinami gradov, dvorcev ali sakralnih objektov (primeri mestnih 

iger in interaktivne igre v muzeju; doživetje srednjeveške Žičke kartuzije ali virtualno doživetje 

zgodbe najstarejše trte na svetu).  

Da ne zaidemo preveč v virtualni svet, se vrnimo k naravi in v naravo, zmerno digitalizacijo za 

interpretacijo dediščine ali povečanje interakcije z obiskovalci pa sprejmimo kot dejanja spoštovanja 

narave, ohranjanja njenih danosti in zakladov kulturne dediščine, saj z virtualizacijo v določeni meri 

preprečimo fizični poseg vanjo.  

Slovenski turizem v luči fokusa na »visoko kakovostna, razlikovalna, avtentična, zelena doživetja, z 

lokalnim karakterjem, izredno dodelanim pristopom in storitvijo ter z močno izraženo izkustveno in 

osebno noto«3 spodbuja ustvarjanje privlačnih produktov z izkustvenim interaktivnim učenjem, 

interpretacijo in dramatizacijo naravne in kulturne dediščine4, gozdno pedagogiko, razvedrilo in 

vključevanje obiskovalcev z igro. Razkošje gozdnatih območij ter slikovite in neokrnjene narave nudi 

odlične pogoje za to.  

Precej butičnih 5-zvezdičnih doživetij s certifikatom Slovenia Unique Experiences vpeljuje elemente igre 

in igrifikacije, kot na primer Spoznajte medveda v njegovem življenjskem okolju. 

 

 

2 Več o tem: Gartner Inc. https://www.gartner.com/.  

3 Vsa certificirana edinstvena doživetja Slovenije: https://www.slovenia.info/edinstvena-dozivetja-slovenije. 

4 Primer odlične prakse je »Poseben dan«, Zavod za pristna doživetja, Solčavsko.  

https://www.coddygames.com/en/citywide-escape-games/ghent
https://www.coddygames.com/en/citywide-escape-games/ghent
https://www.rogla-pohorje.si/sl/aplikacije/zicka-kartuzija
https://www.slovenia.info/sl/dozivetja/edinstvena-dozivetja-slovenije/58-spoznajte-medveda-v-njegovem-zivljenjskem-okolju
https://www.gartner.com/
https://www.slovenia.info/edinstvena-dozivetja-slovenije
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Slika 57: Spoznaj medveda v njegovem življenjskem okolju – unikatno doživetje. Vir: 

https://www.slovenia.info/sl/dozivetja/edinstvena-dozivetja-slovenije/58-spoznajte-medveda-v-njegovem-zivljenjskem-okolju. 

 

Obiskovalce lahko pritegnemo z naslednjimi enostavnimi primeri digitalnih igrifikacijskih elementov:  

Izzivi: uporabniki naj rešijo uganko ali obiščejo določena območja na spletnem mestu in pošljejo 

fotografijo, s katero bodo izpolnili nalogo.  

Rezultati: ko jim dodelite določeno nalogo, uporabnike spodbudite k zbiranju točk – tako bodo vedeli, 

kako napredujejo pri doseganju cilja. 

Lestvice: ljudje radi tekmujejo, kar še poveča zabavo. Obveščajte jih o tem, kako daleč je do konca igre, 

koliko izzivov so opravili in koliko točk so prejeli. 

Nagrade: virtualne ali resnične nagrade so stvar pohvale in motivacije. Če uporabnik zbere zahtevane 

točke, lahko odklene nove ravni ali prejme značke in nazive (https://turizem.april8.org/kaj-je-

igrifikacija-v-turizmu-in-kako-jo-lahko-uporabite/).  

Vse zgoraj navedene primere lahko prenesemo v »analogni«, fizični svet, kar pomeni, da na primer za 

značke ali točke uporabimo elemente iz narave – rogovilo, kamen, storž, lišaj idr., ki kar kličejo po 

dodatni interpretaciji ali pripovedovanju zgodb in nadaljevanju zabavnega učenja. 

 

Gozdna pedagogika 

Gozdna pedagogika je razumljivo, uporabno, prijetno in učinkovito podajanje znanja o gozdu 

med ljudi. Kot idealen prostor za doživljajsko pedagogiko in okoljsko vzgojo je gozd neskončen 

vir barv, vonjev, zvokov, slik, idej. Gozdni pedagogi pri aktivnem opazovanju in doživljanju 

gozda dovolijo plezanje čez hlode, potapljanje v blatne luže, bingljanje z vej dreves, spodbujajo 

https://www.slovenia.info/sl/dozivetja/edinstvena-dozivetja-slovenije/58-spoznajte-medveda-v-njegovem-zivljenjskem-okolju
https://turizem.april8.org/kaj-je-igrifikacija-v-turizmu-in-kako-jo-lahko-uporabite/
https://turizem.april8.org/kaj-je-igrifikacija-v-turizmu-in-kako-jo-lahko-uporabite/
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pogovore s hroščki, poslušanje ptičjega petja ali brenčanje žuželk itd. Torej ne gre le za trajno 

učenje o gozdnem ekosistemu, temveč tudi za zdravje, celostni razvoj ter aktivno in uspešno 

gibanje skozi življenje. Zato so kakovostno izobraževanje mladih ter vztrajno predstavljanje 

funkcij in zanimivosti gozda vsem ljudem dobra osnova, da razumemo gozd kot temelj dobrega 

počutja in uporabnega znanja za trajnostni razvoj Slovenije (Planinšek in Györek, Gozdarski 

inštitut Slovenije, 2021, 14–16).  

 

Doživljanje narave skozi igro 

Igre bogatijo vsak sprehod, zunanji ogled ali izlet v naravo, saj vzbujajo naravno radovednost, 

domišljijo in čudenje. Omogočajo sprostitev, nas razveseljujejo, učijo in zabavajo, ob tem pa 

vzpostavljajo in poglabljajo pristno povezanost z naravo, drugimi udeleženci in samih s seboj. 

   
Joseph Bharat Cornelll – naravoslovec, raziskovalec, pedagog, pripovedovalec zgod, pisatelj in 

predan ustvarjalec ter preizkuševalec iger v naravi je razvil številne modele in scenarije, ki so 

bili neštetokrat preizkušeni po vsem svetu. Tudi v Sloveniji ga poznamo. Navdušil je mnogo 

planinskih vodnikov, tabornikov, skavtov, učiteljev, gozdnih pedagogov in turističnih vodnikov, 

ki že leta prenašajo v prakso, kako se na prostem igrati sam ali v skupini in se ob tem zaljubiti 

v naravo. 

 
Z uporabo Cornellovih zamisli postane predstavljanje okolja in poučevanje vsega, kar nas 

obdaja, pravi užitek. Namesto suhoparnega nizanja dejstev udeležence zapeljemo v enkratna 

doživetja, ki se ne dotaknejo samo uma, temveč sežejo v srce. Sistem tako imenovanega 

tekočega učenja vsebuje štiri stopnje (Cornell, 2019, 27–47): 

− vzbuditev navdušenja – značilnosti: igrivost in budnost, pripravljenost; 

− usmeritev ali osredinjenje pozornosti – značilnosti: zavzetost, dovzetnost; 

− neposredna izkušnja, doživljanje – značilnosti: zatopljenost, povezovanje z naravo; 

− delitev navdiha z drugimi – značilnost: idealizem. 

 

S tem pristopom lahko obiskovalcem oziroma udeležencem na svojstven, izkustven in zabaven 

način približamo tako naravo in njene danosti kot tudi zgodovino in kulturno dediščino. Ob 

ponotranjenem razumevanju ustroja narave ali globokem zavedanju pomena preteklosti 

bomo vzbudili občutke navdušenja in pripadnosti.  
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Slika 58: Neposredna izkušnja z naravo. Vir: https://www.familyminded.com/s/get-outside-15-ways-to-explore-nature-with-

your-kids-e622466b20464664. 

 

Slika 59: Naravovesni sprehod s člani Toti DCA Maribor, 26. 4. 2022. Vir: Projektna skupina ENO.  

 

Pomembno je, da se na igranje v naravi dobro pripravimo. Izberemo aktivnosti, primerne za določeno 

skupino ali posameznika, pripravimo zgodbe, spomine, informacije, izdelamo načrte, izzive, rekvizite 

itd.  

Primeri iger (Cornell, 2021): 

− primera igre za 1. stopnjo: Uganjevanje živali, Zaigrajmo drevo; 

− primera igre za 2. stopnjo: Zvočni zemljevid, Bosonogi sprehod;  

− primera igre za 3. stopnjo: Fotoaparat, Drevesne slike; 

− primera igre za 4. stopnjo: Živa zgodovina, Pisanje pisma. 

Prav je, da čas v naravi preživljamo čim bolj čuječe. Ena od »iger«, s katero se obiskovalci urijo v 

sposobnosti zaznavanja z različnimi čutili (vidom, tipom, vonjem, zvokom) in hkrati spoznavajo pestrost 

https://www.familyminded.com/s/get-outside-15-ways-to-explore-nature-with-your-kids-e622466b20464664
https://www.familyminded.com/s/get-outside-15-ways-to-explore-nature-with-your-kids-e622466b20464664
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življenja in oblik, je Tihi sprehod po gozdu. V Priročniku za učenje in igro v gozdu (Gozdarski inštitut 

Slovenije, 2021, 98) so to 15-minutno aktivnost umestili v kategorijo Genetska pestrost in na 

(Cornellovo) stopnjo neposredne izkušnje. Cilj je umiritev, sprostitev in zaznavanje pestrosti okoli sebe. 

V gozdu ali na gozdni jasi se udeleženci v tišini sprehodijo po okolici sami ali v paru. Opazujejo, 

otipavajo, vohajo, poslušajo. Posvečajo se pestrosti rastlin in živali, razlikam in podobnostim in so sami 

s svojimi mislimi. Spodbudimo jih, da se dotaknejo tal, dreves, si pozorno ogledajo liste, povonjajo rože 

in prst, prisluhnejo zvokom narave.  

Čeprav je poudarek tega priročnika na gozdni pedagogiki, torej aktivnostih v gozdu za predšolske 

otroke in učence v osnovnih šolah, menimo, da je takšen čuječ in meditativen sprehod dobrodošel za 

ljudi vseh starosti. Pohorje je zagotovo pravi kraj za to, saj obljublja »osvobojene misli«. 

 

Prav vsaka stvar v naravi je lahko navdih, pa naj bo to kamen, mlado drevo ali veličasten razgled. 

Treba je le na široko odpreti oči, prisluhniti in si vzeti čas. Priložnosti za igro vseh, in to ne glede na 

starost, je neskončno, omejuje jo le naša domišljija. 

 
Posebej dragocene in pristne so igre, ki so se jih igrali naši predniki in so značilne za določeno okolje 

oziroma prostor, letni čas ali običaje. Poiščimo jih, raziščimo, obudimo in vključimo. Lahko so le del 

doživetja, z njimi ga obogatimo ali nadgradimo, lahko pa so tudi doživetje samo.  

 

Viri 

Center za podporo poučevanju UM (2020). Igrifikacija. Strokovna podlaga. 

https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Igrifikacija_januar2020_final.pdf 

Cornell, J. B. (2021). Nebo in zemlja sta se me dotaknila: Sharing Nature vaje za dobro počutje, 1. izd. 

Ljubljana: Inštitut Lila. 

Cornell, J. B. (20191). Doživljanje narave: dejavnosti za ozaveščanje o naravi za vse starosti. Celje; 

Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba; Društvo Mohorjeva družba. Celje: Mohorjeva družba. 

Escapebox (2022), Igrifikacija: ultimativni vodič za leto 2022, 

https://escapebox.si/blog/igrifikacija/igrifikacija-ultimativni-vodic/# 

Gartner Inc. (2021). Gartner redefines gamification. https://www.gartner.com/ 

Geocaching (2022). https://www.geocaching.com/ 

Gozdarski inštitut Slovenije (2021). Priročnik za učenje in igro v gozdu. Ljubljana: Silva Slovenica, 

zbirka Gozd eksperimentov. 

Inštitut za gozdno pedagogiko. https://www.gozdna-pedagogika.si/ 

Interreg Italia – Slovenija (2021). Cikel treh delavnic o igrifikaciji v turizmu. https://www.ita-

slo.eu/sl/vse-novice/events/cikel-treh-delavnic-o-igrifikaciji-v-turizmu-merlincv 

https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Igrifikacija_januar2020_final.pdf
https://escapebox.si/blog/igrifikacija/igrifikacija-ultimativni-vodic/
https://www.gartner.com/
https://www.geocaching.com/
https://www.gozdna-pedagogika.si/
https://www.ita-slo.eu/sl/vse-novice/events/cikel-treh-delavnic-o-igrifikaciji-v-turizmu-merlincv
https://www.ita-slo.eu/sl/vse-novice/events/cikel-treh-delavnic-o-igrifikaciji-v-turizmu-merlincv


PROGRAM EDUKACIJE IN OZAVEŠČANJA O VSEBINAH MARIBORSKEGA POHORJA  

103 

 

Medium (2016). Tourism gamification examples and what is there for you? 

https://medium.com/@kate_ojoo/tourism-gamification-examples-and-what-is-there-for-you-

9e2f697830ae 

Presidio Kids (2016). A Treasure Hunt along the Presidio Trails 

https://www.presidio.gov/blog/presidio-kids-a-treasure-hunt-along-the-presidio-trails 

Pohorje. Spletni portal turistične destinacije Pohorje. https://www.pohorje-slovenija.si/ 

Projektna skupina ENO (2022). Naravovesni sprehodi s člani Toti DCA. Programe in slikovno gradivo 

hranijo avtorice. 

Slovenska turistična organizacija. Edinstvena doživetja Slovenije. 

https://www.slovenia.info/sl/dozivetja/edinstvena-dozivetja-slovenije/58-spoznajte-medveda-v-

njegovem-zivljenjskem-okolju 

Turistična destinacija Rogla – Pohorje (2020). Doživetje Žičke kartuzije z obogateno resničnostjo. 

https://www.rogla-pohorje.si/sl/aplikacije/zicka-kartuzija 

Watson, T. (2020). Gamification in tourism benefits use cases. Skywell Software: 

https://skywell.software/blog/gamification-in-tourism-benefits-use-cases/ 

  

https://medium.com/@kate_ojoo/tourism-gamification-examples-and-what-is-there-for-you-9e2f697830ae
https://medium.com/@kate_ojoo/tourism-gamification-examples-and-what-is-there-for-you-9e2f697830ae
https://www.presidio.gov/blog/presidio-kids-a-treasure-hunt-along-the-presidio-trails
https://www.pohorje-slovenija.si/
https://www.slovenia.info/sl/dozivetja/edinstvena-dozivetja-slovenije/58-spoznajte-medveda-v-njegovem-zivljenjskem-okolju
https://www.slovenia.info/sl/dozivetja/edinstvena-dozivetja-slovenije/58-spoznajte-medveda-v-njegovem-zivljenjskem-okolju
https://www.rogla-pohorje.si/sl/aplikacije/zicka-kartuzija
https://skywell.software/blog/gamification-in-tourism-benefits-use-cases/


PROGRAM EDUKACIJE IN OZAVEŠČANJA O VSEBINAH MARIBORSKEGA POHORJA  

104 

 

3.5 Bioenergijske točke in meditacija v gozdu 

 

NARAVA ZDRAVI 

Pripravila: Projektna skupina ENO – Ustvarjalke doživetij v naravi in avtorice programov 

naravovesnih sprehodov (Jerneja Lešnik, Jasna Markuš, Mihaela Škrlj Brglez) 

 

Vsebina: 

• Velneški turizem 

• Gozdne kopeli 

• Čuječnost in meditacija 

• Zdravilne energije narave (bioenergija, energijske točke, dendroterapija, zdravilne vode in 

izviri, energija kamnov in kristalov) 

 

Velneški turizem ali turizem dobrega počutja se nanaša na sklop prostočasnih aktivnosti in potovanj, ki 

preventivno spodbujajo posameznikovo dobro počutje in zdravje (Global Wellness Institute, 2021). Kot 

ponudniki aktivnosti s področja dobrega počutja zato želimo turistom, popotnikom in domačinom ponuditi 

sklop aktivnosti, pri katerih se bodo lahko v naravi in na svežem zraku fizično okrepili, mentalno »odklopili« 

od vsakdanjika, čustveno sprostili in doživeli izkustva, ki jim bodo v pomoč pri osebni rasti in razvoju. 

  
V tem poglavju bomo tako predstavili različne tehnike dobrega počutja, ki nam bodo v pomoč pri 

vodenju in načrtovanju doživetij na Pohorju. 

 
Na Pohorju imamo to srečo, da so nam naravni dejavniki, kot so gozd, čist zrak in prijetna klima, dani. 

In vsi intuitivno vemo, kako dobro se počutimo v naravi. Ta primarni in pristni občutek nam je poznan 

že tisočletja. Pri tem pa posameznega dejavnika narave in gozda, ki najbolj pozitivno vpliva na naše 

zdravje in dobro počutje, niti ne moremo izolirati in izpostaviti kot ključnega. Tudi teoretična dognanja 

si pri tem niso enotna. Tako ne vemo natančno, ali so zvoki (in tišina) gozda tisto, kar v nas prebuja 

neskončni občutek miru, ali so vonji dreves tisti, ki nas pomirijo, ali pa je svež zrak tisti, ki nam napolni 

pljuča in prikliče občutke sreče. Vsi pa čutimo globoko v sebi, da nam čas, preživet v naravi, nekako 

izboljša razpoloženje, vrne energijo in vitalnost ter nas poživi. Gre za neke vrste intuitivno vedenje, ki 

ga je težko ubesediti in racionalizirati. V japonščini takšne globoke občutke, pregloboke za ubesedenje, 

imenujejo ju-gen (Li, 2019). Ju-gen se tukaj nanaša na tisti nedoumljiv in vsepresežen uvid v lepoto in 

skrivnost vesolja ter označuje tuzemske občutke, hkrati pa namiguje na nekaj presežnega, prvobitnega 

in mogočnega (ibid.). 
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Sprehode v naravo kot tehniko dobrega počutja, namenjeno vsrkavanju gozda z vsemi čutili, so v 

produkt zdravega načina življenja prvi oblikovali ravno Japonci. Pri nas smo zadevo poimenovali gozdna 

kopel.  

Gozdna kopel 

Pri gozdni kopeli gre za prakso dobrega počutja in zdravega načina življenja. Pomembno je, da smo v 

naravi in da se z njo povežemo prek vseh svojih čutil: z vidom, vohom, sluhom, okusom in tipom. Gre 

torej za nekakšen čuječ sprehod po gozdu ali drugem naravnem okolju (po travniku, ob jezeru, potoku, 

parku). 

 
Gozdna kopel je praksa, ki se je začela bolj množično izvajati v 80. letih prejšnjega stoletja na 

Japonskem, pod imenom Shinrin-Yoku, kar dobesedno pomeni potopiti se v gozd oziroma kopati se v 

gozdu. Zato tudi v slovenščini to prakso (v dobesednem prevodu, katerega kakovost je diskutabilna, saj 

prepogosto zavede) imenujemo gozdna kopel.  

Pri gozdni kopeli v gozdu ne telovadimo, hodimo ali tečemo (čeprav je tudi slednje sicer dovoljeno). Pri 

gozdni kopeli v naravi preprosto smo – vohamo lubje in/ali podrast, okusimo svež zrak, opazujemo 

čudovite barve krošenj dreves, prisluhnemo ptičjemu petju ter občutimo sončne žarke na licih. Ko 

uporabimo in aktiviramo vsa naša čutila, se resnično povežemo z naravo. 

Gozdna kopel je namenjena zmanjševanju stresa in splošnemu dvigu odpornosti ljudi vseh starosti. Od 

začetkov gozdnih kopeli v 80. letih je bilo do danes opravljenih mnogo raziskav, ki druga za drugo 

izkazujejo, kako gozdna kopel pozitivno vpliva na kardiovaskularni in imunski sistem, zmanjšuje stres 

in sprošča, ter mnogo drugih pozitivnih učinkov (Schuh in Immich, 2022). 

Vemo, da narava dobro vpliva na naše počutje. Vemo, da se vedno, ko se vrnemo s pohoda po gozdu, 

počutimo bolje. Čeprav neposredna povezava med bolezenskimi vzroki in pozitivnimi učinki gozda ni 

dokazana. Nekateri znanstveniki so identificirali fitoncide v gozdu, ki imajo pozitiven učinek na zdravje. 

Fitoncidi so snovi, ki so prisotne v eteričnih oljih smreke, jelke, bora, brina in tako naprej. Drevesa jih 

izločajo za svojo zaščito, na naše zdravje pa delujejo pozitivno prek eteričnih olj. 

Nekateri zdravilne učinke gozda pripisujejo negativnim ionom v vodi, ki krepijo naš imunski sistem. 

Pozitivni ioni na naše zdravje vplivajo negativno in jih najdemo v stavbah, mestu, avtomobilih, 

telefonih. Negativni ioni so v naravi, v gozdu. Posebej močan je njihov vpliv v kombinaciji z vodo, zato 

je po dežju ali nevihti vedno treba odpreti okno, da te negativne ione spustimo v naša stanovanja. 
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Schuh in Immich (2022) kot najpomembnejše in neposredno dokazane dejavnike gozda, ki pozitivno 

vplivajo na zdravje, izpostavljata:  

• krepitev termoregulacijskega sistema (zaščita pred temperaturnimi šoki); 

• krepitev srčno-žilnega sistema; 

• razbremenitev dihalnih poti; 

• fizična krepitev z lahko telesno aktivnostjo in hladnim zrakom; 

• sprostitev, pomiritev, dobro počutje. 

Nadalje avtorja navajata, da je klima v gozdu primerna za splošno krepitev zdravja in imunskega 

sistema. Posebej blagodejna je mila gozdna klima za bolezni dihal, tako pri odraslih in starejših kot pri 

otrocih.  

V vsakem primeru ima torej gozd mnoge pozitivne učinke na naše počutje, ki jih tudi občutimo, če 

preživimo čas v gozdu. Ne glede na to pa se je treba zavedati, da gre za dopolnilne metode zdravljenja, 

in je zato treba v primeru bolezenskih stanj obiskati zdravnika. 

Gozdne kopeli trajajo od 1,5 do 3 ure, in sicer glede na izkušenost sodelujočih in letni čas (pozimi krajši 

čas). Praviloma velja, da si za gozdno kopel nadenemo dodatno plast oblačil, saj smo običajno manj 

aktivni in nas prej mrazi.  

Tudi sicer velja, da pri gozdni kopeli udeležencem nudimo okolje, v katerem so sprejeti in dobrodošli 

(se ne obsoja, obrekuje, zasmehuje), saj gre za zelo osebno doživljanje, kjer ljudje izpostavijo svojo 

ranljivejšo plat in je zato klima zaupanja in zaupnosti nujno potrebna za kakovostno izkušnjo.  

V gozdu se vedemo v skladu z bontonom (ne kričimo, odpadkov ne mečemo po tleh, ne lomimo vejevja 

itd.) in se primerno zaščitimo pred klopi. S seboj lahko vzamemo podlago za sedenje in pri tem pazimo, 

da ne poškodujemo podrastja.  
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Slika 60: Na potepu skozi gozd aktivirajmo vsa čutila. Vir: Projektna skupina ENO. 

 

Kako izvajamo gozdno kopel? (prim. Li, 2019; Choukas-Bradley, 2020) 

Kot omenjeno, gre pri gozdni kopeli za umetnost povezovanja z naravo z vsemi čuti. Lažje nam bo, če 

bomo pri izvajanju sledili naslednjim preprostim korakom: 

1) Najprej poiščite pravo mesto. Pri tem pustite, da vas gozd navdihne in odpelje na mesto, ki vas 

najbolj nagovori. Morda je to mesto nekje ob potočku? Ob skali? Pod drevesom? Pomembno 

je, da najdete mesto, ki vam ustreza, saj se boste le tam lahko sprostili in povezali z gozdom. 

Ko najdete mesto, ga najprej opazujte, namestite se tako, da vam bo udobno. 

2) Ustavite se in pozabite na čas. Telefon izklopite oziroma utišajte.  

3) Osredotočite se na sedanji trenutek. 

4) Zavedajte se, kaj vidite, slišite, čutite. 

Zvok: naravna tišina in spokojnost; prisluhnite ptičjemu petju, šumenju potoka, vetra v krošnji, 

šumenju listja – vstopite v krepčilno zvočno krajino. 

Vid: poglejte barve, pozorneje si oglejte vzorce na listu. 

Voh: vdihavajte fitoncide, vonjajte humus, dež in negativne ione. 

Dotik: poskusite bosonogo hojo, potisnite dlani v kopico listja, uživajte v božanju vetra. 

Okus: privoščite si skodelico čaja iz vejic, listov in užitnih cvetov, okusite vodo iz bistrega 

potočka.  

5) Če je mogoče, na mestu ostanite vsaj 20–30 min (ali dlje), da se boste zavedali čutnih občutkov 

v gozdu in začutili njegov učinek. 
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Pri gozdni kopeli gre za čuteče doživetje čudežnosti časa, preživetega v naravi, pri čuječnosti pa je 

poudarek na odsotnosti čustev in njihovih navezav na okolico. Ne glede na razlike med njimi tako 

gozdne kopeli kot čuječnost v naša življenja ob redni praksi prinašajo zavedanje in skrb za vse, kar 

počnemo, ter preprečujejo stres in tesnobo, predvsem pa bogatijo naše življenje. 

Čuječnost in meditacija  

Čuječnost (angl. mindfulness) pomeni presojajoče, sprejemajoče zavedanje dogajanja v sedanjem 

trenutku (Černetič, 2005). Čuječnost je koncept, ki ima dolgo zgodovino, izvorno izhaja iz budistične 

tradicije, a gre za univerzalen fenomen, zaradi česar je možno čuječnost vaditi kot splošno duhovno 

prakso (ibid.).  

 
Obstaja več načinov za kultiviranje čuječnosti. Pogosto potekata razvoj in kultiviranje čuječnosti prek 

discipliniranega treninga in vaje meditacije, ki se navezuje na dve komponenti: na prisotnost tukaj in 

zdaj ter na zavedanje lastnega doživljanja v danem trenutku (prim. Osho, 2021).  

Kako meditirati?  

Obstaja pet osnovnih zahtev (Hall, 1996): 

• Telo mora udobno mirovati. 

• Notranje energije morajo biti uravnotežene. 

• Um mora biti osredotočen. 

• Srce mora biti mirno. 

• Čakati je treba potrpežljivo in brez pričakovanj.  

Najprej se udobno namestite v ustrezen položaj, v katerem lahko vztrajate sproščeni in čuječi vsaj pol 

ure ali več. Svoj dih umirite, da se notranje energije uravnotežijo. Um osredotočite na en predmet, 

zunaj ali znotraj sebe.  

Prve tri vaje so dihalne – najprej opazujete svoj (samodejni) dih, zatem vadite globlje in popolnejše 

dihanje, pri čemer podaljšujete vdih in izdih.   

Četrta vaja je meditacija na prostem (George, Ball in Nuvak, 2001), za katero najdite udobno mesto v 

naravi in se namestite, da boste lahko sproščeni in umirjeni vsaj 10–15 minut. Okoli sebe se razglejte 

in najdite nekaj, v čemer vidite simboliko – reka, drevo, cvetlica, gora.  
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Med meditiranjem na primer o cvetlici lahko z zaznavanjem usmerimo pozornost na njene raznolike 

lastnosti in povečamo doživljanje lastnih duhovnih razsežnosti (barve nas spominjajo na naša čustva; 

vonj nas spominja na kakovost naših misli; korenine nas spominjajo na našo družino).  

Razmislite: 

− Kakšen pomen imajo simboli za vas? Kaj odsevajo? 

− Razmislite o vsaki lastnosti cvetlice, ki ste jo poiskali in kako se sklada z vašo osebnostjo? 

− Povežite se s cvetlico, dokler ne čutite, da je lepota, ki jo vidite, odsev vaših vrlin.   

Redno izvajanje meditacije, sploh v naravi, ima številne pozitivne učinke na zdravje, kot so: 

pomirjenost, nizek srčni utrip, boljši spanec in splošno počutje ter boljše razpoloženje.  

 

Zdravilne energije narave 

Ljudje že od nekdaj obiskujemo določene kraje, jim pripisujemo nek pomen in moč. Večina ne ve, zakaj, 

in mnogim tudi ni mar, kaj točno se (je) dogaja(lo) tam, temveč zgolj sledimo tej privlačnosti ali energiji 

ali kakorkoli že to imenujemo. In prav gotovo se strinjate, da nas, ne da bi se zavedali zdravilnega 

sevanja zemeljske energije na določenih mestih in posebej gojili prepričanja o zdravilnosti in energiji 

gozda, dreves, cvetlic, živali, vodnih izvirov, kamnov, prsti in ostalih elementov, tudi krajše preživljanje 

časa v naravi čudežno sprosti, nam prežene bremenilne misli in nam »napolni baterije«, kot radi 

rečemo. Določene redne aktivnosti v naravi s ciljnim, ozaveščenim in čuječim pristopom dokazano 

uravnovesijo človekove »imperije«, tako telesnega, duševnega, umskega in čustvenega, ter tako 

ublažijo bolečino ali celo odpravijo zdravstveno težavo.  

 
V nadaljevanju predstavljamo nekatere naravne zdravilne dejavnike s poudarkom na bogastvu danosti 

na območju cerkve sv. Bolfenka in njeni okolici. Podajamo zgolj osnove in vabimo k nadaljnjemu 

raziskovanju. 

 

Bioenergija 

Bioenergija je energija življenja, je v nas in povsod okoli nas. Vsak človek, rastlina in žival je energijsko 

bitje in zato sestavni del vesolja. Če te življenjske energije ne bi imeli, bi bili mrtvi (Rems Arzenšek, 

2021). Človeku torej zagotavlja možnost obstoja in delovanja. Vse dokler neovirano kroži, ohranja 

ravnovesje in s tem zdravje, ki je naša največja vrednota. Višek ali pomanjkanje bioenergije pomeni 
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odprto pot v bolezen. To je predpogoj za nastanek različnih bolezni, pojasnjujejo bioterapevti (Brumec, 

2022). Pomanjkanje se kaže v slabem počutju, rečemo, da smo »brez energije«.  

 

Že pred več kot 5.000 leti so jo v Indiji poimenovali prana, kitajski mojstri chi, na Japonskem jo 

imenujejo ki, afriški šamani num, egiptovska bioenergija, o kateri pričajo tudi hieroglifi, se imenuje ka, 

in njo že stoletja uravnavajo in spodbujajo človeško energetsko polje. To naj bi bilo zapisano tudi na 

asirskih in babilonskih ploščah, v Bibliji pa o tem, da je Jezus zdravil z rokami. Leta 1530 je Paracelsus 

zapisal, da lahko nekateri s svojo življenjsko energijo vplivajo na druge (Rems Arzenšek, 2021).  

Hipokrat, oče medicine, je opisal bioenergijo kot »silo, ki teče skozi roke mnogih ljudi« (Brumec, 2022), 

zdravje pa je po njegovem odvisno od pravilne porazdelitve in uravnoteženosti prvin, ki sestavljajo 

človeško telo: zemlja, zrak, voda in ogenj. »Naše telo je zemljevid našega globljega stanja. Bolezen je 

opozorilo – opozarja nas, da smo izven ravnovesja.« (Gantar, 2022). Na telesnem nivoju to pomeni, da 

je nekje preveč, drugje premalo energije. Pomen uravnoteženosti in ravnovesja energij zasledimo na 

vsakem koraku. Če smo dovolj pozorni in čuječi, to tudi začutimo.  

Ker je večina energetskih točk ali energijskih poti (kot na primer Energijska pot Bolfenk) usmerjenih na 

določen energijski center človeka (čakro) ali več njih skupaj, se bomo v nadaljevanju na kratko posvetili 

še njim.  

Beseda čakra izvira iz starodavnega indijskega jezika sanskrt in pomeni krog ali vreteno. Čakre so 

energijska središča, središča moči v človekovem telesu. Z življenjsko energijo oskrbujejo določene 

organe in vplivajo na delovanje žlez. Imamo sedem glavnih čaker: korensko, vranično, popkovno, srčno, 

grleno, čelno in kronsko (Govinda, 2003). 

 

Slika 61: Sedem glavnih čaker. Vir: https://naravnalepotasevilla.net/. 

https://naravnalepotasevilla.net/
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Vsaka čakra upravlja določeno področje našega delovanja, duševnega razvoja in čustvovanja. S 

spodbujanjem (rečemo tudi čiščenjem) teh energijskih središč lahko vplivamo na delovanje notranjih 

organov, krvni obtok, izločanje, delovanje hormonov, pa tudi na čustva in misli. ž 

Zemeljska energija in energijske točke 

Pomislite na Uluru v Avstraliji (sveto goro), tamkajšnje staroselce, ali pa na veličastne egipčanske 

piramide v Gizi in Kailash z izviri nekaj najdaljših rek v Aziji. Pogosto privabijo na tisoče turistov, ki 

prihajajo zaradi izjemne lepote teh krajev, vendar jih podzavestno privlači njihova »višja vibracija«. To 

so kraji zdravljenja, transformacije, pridobivanja novih spoznanj in včasih naravne ekstaze, tako 

imenovane točke moči (Lecarme, 2020). 

 

Slovenija je na svojstven način prav tako izjemna s svojimi blagodejnimi energijskimi kraji oziroma 

zdravilno zemeljsko energijo. Določena območja slovenskih pokrajin so še posebej izrazita, tudi na 

Pohorju in ob njegovem vznožju.  

Naši predniki so dobro vedeli, kje in zakaj graditi določene objekte, predvsem sakralne. Mesta zanje so 

skrbno izbirali – največkrat tam, kjer so na tak ali drugačen način začutili nenavadne ali ugodne učinke 

na počutje in zdravje. Stari cerkveni viri so zabeležili mnoge ozdravitve, tudi čudeže, ljudje pa tudi danes 

obiskujejo določene kraje, bodisi zato, ker verjamejo v moč tamkajšnjega svetnika, ali ker so prepričani, 

da gre za energetsko močne in zdravilne točke (Hieng, 2014 in 2015).  

Z blagodejnimi in zdravilnimi sevanji in energijami se ukvarjajo strokovnjaki z različnih področij 

alternativne medicine – radiestezisti, bioenergetiki, geomanti5 in drugi zdravilci. Odkrivajo mesta, ki 

 

5 Radiestezist s pomočjo instrumentov izvaja meritve podzemnih tokov in raznih oblik sevanja (zemeljskega, 

tehničnega in radioaktivnih) (https://www.radiestezija.com/). 

 

Bioenergetik s pomočjo bioenergije (in včasih v kombinaciji s psihoterapijo) izvaja različne tehnike sproščanja in 

dotikanja oziroma polaganja rok na in ob telo. Zdravljenje z bioenergijo na mestu, kjer naj bi bilo »neravnovesje« 

v našem energetskem polju, vstopi z vnašanjem energije v telo in omogočanjem pretoka, da ozdravi samo sebe 

(Rems Arzenšek, 2021). Zdravljenje z bioenergijo spada k tako imenovani komplementarni in alternativni 

medicini. Delovanje in učinkovanje teh in podobnih metod poskušajo pojasniti mnogi znanstveniki, kot na primer 

klinična raziskava na https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830708000700. 

 

Geomant celostno proučuje kulturno krajino, geološke komponente, energijske (zdravilne) strukture in vitalnost 

naravnih virov določenega prostora. Geomantija je holistična disciplina, ki združuje znanja s področij radiestezije, 

https://www.radiestezija.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830708000700
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naj bi blažila ali zdravila določene zdravstvene težave. Nastajajo celo umetno ustvarjena mesta z 

domnevno zdravilnim sevanjem. 

 

Energijske točke na Bolfenku 

Bolfenk in okolica cerkve sta znana po prepletanju pozitivne energije (Hieng, 2014). Pred leti so na tem 

območju izmerili točke močnejšega sevanja in vzpostavili energijsko pot z osmimi točkami. Nedavno so 

jo omejili na območje gozdička v neposredni bližini naselja Pohorje Village Wellbeing Resort. Pri cerkvi 

sv. Bolfenka sta ohranjeni dve zdravilni točki – pod krošnjo mogočne stare bukve in za cerkvijo tako 

imenovana točka popolnega očiščenja oziroma točka sodobne higiene, kot jo imenuje avtor.6  

Energijska pot Bolfenk se začne v gozdičku ob 

Wellness & Spa hotelu Bolfenk****, od koder vodijo 

oznake (slika desno) do sedmih zdravilnih točk. 

Namen Energijske poti Bolfenk je duševna in telesna 

sprostitev, čiščenje sedmih telesnih energijskih 

centrov ali čaker, spodbuditev telesne energije in 

celostne psihofizične podobe.  

Priporočen čas zadrževanja na posamezni točki je 5–10 

minut. Stojimo v manjšem razkoraku, z rokami, iztegnjenimi ob telesu, oči so zaprte. Prisluhnemo 

šelestenju listja, ptičjemu petju in začutimo naravo. Energijska pot deluje zdravilno po treh obhodih 

(Pohorje Village Resort, 2022). 

 

bioenergije prostora in geobiologije (https://www.geomantija.si/). Pred leti so na Rogli vzpostavili energijski park, 

ki je zasnovan na geomantijski študiji lokacije.  

 

6 Avtor Energijske poti Bolfenk je Tomislav Brumec, diplomirani bioterapevt. 

 

Slika 62: Na novo urejena Energijska pot Bolfenk. 

https://www.geomantija.si/
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Slika 63: Zemljevid Energijske poti Bolfenk. Vir: Zloženka Energijske poti Bolfenk  
(https://www.pohorje-slovenija.si/storage/uploads/aad995ca-27c7-4fb9-ad18-1f012f189296/Energijska-pot-
Bolfenk_www.pohorje-slovenija.si.pdf). 

 

Na Pohorju in ob njegovem vznožju je znanih še nekaj območij z izmerjeno zdravilno energijo: 

energijske točke na Kopah, ki se nahajajo na vrhu Pungarta, na Veliki Kopi7, že omenjeni Energijski park 

Rogla v bližini hotela Natura, ob vznožju Mariborskega Pohorja energijske točke Poštela,8 zdravilne 

točke ob cerkvi sv. Janeza Krstnika na Janževskem Vrhu v občini Podvelka in energijska pot po 

slikovitem Bistriškem vintgarju.   

 

 

7 Dostopne so peš ali s sedežnico iz gorskega centra Kope. Vsaka od 13 točk je opremljena z opisom, na katere 

čakre in organe deluje izmerjena pozitivna energija (GTC Kope, 2022). 

 

8 Nad Pivolo je s količki označenih nekaj stalnih energetskih točk in nekaj premikajočih se točk. Pred leti so jih 

obiskali tibetanski menihi, ki so delali mandalo v Mariboru. Potrdili so nenavadno močne energije (Hieng, 2014). 

Unescov umetnik za mir in pisatelj Marko Pogačnik v svoji knjigi Maribor v svoji lepoti in moči imenuje območje 

Poštele »srčni sistem mariborskega prostora« (Čiček, 2020). 

https://www.pohorje-slovenija.si/storage/uploads/aad995ca-27c7-4fb9-ad18-1f012f189296/Energijska-pot-Bolfenk_www.pohorje-slovenija.si.pdf
https://www.pohorje-slovenija.si/storage/uploads/aad995ca-27c7-4fb9-ad18-1f012f189296/Energijska-pot-Bolfenk_www.pohorje-slovenija.si.pdf
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Zdravilna energija dreves 

Drevo je že iz pradavnine eden od osnovnih elementov kozmologije in simbolizma – povezovalec 

spodnjega, srednjega in zgornjega sveta in zatorej zatočišče bogov in duhov (Kolman, 2016). Čaščenje 

dreves mnogih ljudstev je tako temeljilo na simboliki drevesa kot simbola življenja, rodovitnosti, 

stanovitnosti in življenjske sile (ibid.).  

 

Dendroterapija – drevesna terapija – 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 (Vizita, 2020). Starodavna ljudstva so bila prepričana, da nekatera drevesa dajejo in 

druga odvzemajo energijo. V skladu s temi prepričanji so jih potem tudi uporabljali za razne psihofizične 

tegobe.  

Drevesna terapija pomaga pri zdravljenju in celjenju ter pridobivanju energije in moči. Pri 

dendroterapiji izberemo svoje drevo in ga začutimo, se mu približamo in se ga najprej nežno 

dotaknemo. Potem sedemo in se nanj naslonimo. Na ta način povežemo njegovo energijo z energijo, 

ki teče po našem telesu, in se prepustimo naravi, da opravi svoje (ibid.). 

Za pohorske gozdove imajo poseben pomen in moč smreka, jelka, bor, macesen, javor, bukev, 

kostanj, gaber, leska in jesen. Nekatera izjemna drevesa in dva naravna spomenika (kostanj in bukev 

pri cerkvi sv. Bolfenka) najdemo na Rozkini učni poti.  

Smreka 

V starodavnem ljudskem izročilu je smreka drevo, ki je prinašalo srečo; pri Keltih je bila drevo življenja 

in smrti (Kolman, 2017). V ljudskem zdravilstvu je bila smreka cenjena zaradi eteričnega olja, smole in 

pripravkov iz smrekovih iglic z močnim protibakterijskim delovanjem na dihalne organe. Smrekova 

smola se še danes uporablja za zdravljenje odrgnin, artritisa, opeklin in kašlja (ibid.).  

 

Jelka 

V slovanski mitologiji je jelka zaščitnica pred vsem slabim, pogosto se je uporabljala tudi pri pogrebnem 

obredju. Jelka, ki raste tik ob hiši, pa naj bi bila znanilka jalovosti pri hiši (Kolman, 2017). Njena 

zimzelenost in s tem bogata simbolika pa sta jelko ustoličili kot novoletno in božično drevesce. V 

dendroterapiji velja, da je lastnost jelke pretočnost, ki omogoča prost tok energije v energijskih telesih. 

Koristi povsod, kjer sta dogajanje ali pretok blokirana, pri odpravljanju zapor in pri obvladovanju 

preplavljenosti s čustvi (Bouchardon, 2009). 
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Bor 

V ljudskem zdravilstvu je bor dragocen predvsem zaradi zdravilnih učinkov mladih poganjkov, storžkov, 

cvetnega prahu, skorje, smole in eteričnih olj. Borove iglice vsebujejo smole, bogate z vitaminom C in 

eteričnimi olji (Kolman, 2017). Zaradi ugodnega delovanja na dihala in splošen imunski sistem jih radi 

vkuhavamo v čaje. V preteklosti so z različnimi pripravki iz borovih iglic zdravili skorbut, rahitis ter 

okužbe in bolezni srca in ožilja. V dendroterapiji velja, da sta borovi lastnosti svetlost in vitalnost. Bor 

spodbuja k zaznavanju navzočnosti življenja in obuja svetlobo v nas. Njegova energija nas opominja, 

da imamo v sebi iskro življenja (Bouchardon, 2009). 

 

Macesen 

Predvsem pri sibirskih ljudstvih je imel macesen pomembno vlogo in je vezan na bogato mitološko 

izročilo (šamansko drevo, kjer korenine segajo v spodnji svet, deblo predstavlja srednji svet, krošnja pa 

sega v zgornji svet). Macesen ima močan antiseptični in antioksidativni učinek, v zdravilne namene pa 

se uporabljajo lubje, iglice in mladi popki (Kolman, 2017). Energija macesna je v pomoč pri zdravljenju 

težjih nevrotičnih stanj in depresije.  

 

Javor 

Javor se v legendah in ljudskih pripovedkah pojavlja kot drevo, v katero se spremenijo začarani ljudje 

(mati uroči otroka, ta se spremeni v javor). V ljudskem zdravilstvu je javorjevo deblo blagodejno za 

bolezni jeter, žolčnika in žolčevoda. Javorjev sok (sirup) je značilen proizvod, uporabljan v predelih 

Severne Amerike in znan po svetu (Kolman, 2017). V dendroterapiji je javor lahko v oporo 

prestrašenemu človeku ali nekomu, ki je pretresen zaradi neprijetnega dogodka in zaman išče mir in 

uravnoteženost. Javor usmerja v nas energije, ki lajšajo samospoznavanje, prepoznavanje svoje 

življenjske naloge, spoznavanje želja, smisla in cilja, odkriva pot k praizviru vsega (Kiari, 2016). 

 

Bukev 

Bukev od nekdaj simbolizira moč, vedrino, zmago in veličino duha; v grški mitologiji je drevo boga 

Zeusa. Na Olimpu so rastle bukve, v katerih so živele modre sove. Slovani so bukev častili in verjeli, da 

v drevesu živijo bogovi (Kolman, 2017). Listi in skorja se v zdravilstvu uporabljajo pri boleznih želodca, 

ledvic, sečnega mehurja in jeter, pri ranah in sladkorni bolezni (ibid.). V dendroterapiji ima bukev 

posebno moč, ki izvira iz njene moči in samozavesti ter se ohranja brez napora. Samozavest bukve nas 

navda z vedrino, osvobaja strahu in odpira prostor za stik z našimi drugimi lastnostmi. Energija bukve 

nam pomaga pri odkrivanju samozaupanja, zdravljenju strahu, premagovanju plahosti in odpravi 
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čustvene šibkosti (Bouchardon, 2009). Podpira nas, nam daje moč in pogum, da se bolje spoprimemo 

z življenjskimi izzivi. Uči nas odpuščati in tako predelati, kar nas je prizadelo, in razumeti nasprotja 

(Kiari, 2016). Najbrž ni naključje, da je pod staro bukvijo pri cerkvi sv. Bolfenka izmerjeno močnejše 

sevanje blagodejne energije in da je vzpostavljena zdravilna točka. 

 

Slika 64: Zdravilna točka pod krošnjo stare bukve pri cerkvi sv. Bolfenka. Vir: Projektna skupina ENO. 

Kostanj 

Simbolika kostanja je vezana na ljubezen, saj drevo cveti v maju, mesecu ljubezni, jeseni obrodi sadove, 

ki so hrana tudi za zimske dni. Cvetovi kostanja se v ljudski medicini uporabljajo za krepitev telesa, proti 

driskam in kožnim lisam, sicer pa je kostanj zelo cenjen tudi za zdravljenje krčnih žil in tromboze 

globokih ven (Kolman, 2019). V dendroterapiji stik z divjim kostanjem pripelje človeka do soočanja s 

samim seboj, saj drevo divjega kostanja oddaja spokojen in prijeten mir ter krepi živce (Kiari, 2016). 

Poseben pravi kostanj z zavidljivimi dimenzijami se nahaja na Rozkini učni poti in krasi okolico severno 

od cerkve sv. Bolfenka.  

 

Zdravilne vode in izviri 

Voda je poglavitna sestavina živih organizmov. Predstavlja približno tri četrtine njihove telesne mase, 

tudi človekove. Je vir življenja, zdravja, radosti, sprostitve, (o)čiščenja, zgodb, energije, napredka. Je 

mnogokrat preveč samoumevna in premalo cenjena življenjska tekočina.  
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Na celotnem območju Slovenije se lahko pohvalimo z izobiljem zdravilnih vodnih virov – izvirov 

potokov, studencev, slatin, jezer in termomineralnih vrelcev. V toplih, blagodejnih slovenskih vodah so 

se kopali že stari Rimljani. Zdravilne so zaradi svoje sestave, temperature ali »nedolžnosti« ob izviru.  

Najbolj znani zdravilni vrelci v Sloveniji so predvsem v vzhodnem delu Slovenije. Bili so povod za razvoj 

naravnih zdravilišč in turističnih destinacij. Med njimi sta najstarejša in najbolj znana Rogaška Slatina z 

edinstveno mineralno vodo DonatMg in Radenci z več vrelci zdravilne vode ter z znamenito mineralno 

vodo Radenska. Nedaleč od Mariborskega Pohorja so v Stražunskem gozdu vrelci termalne vode, s 

katero polnijo bazene Term Maribor, in prav tako na jugovzhodnem delu pod Roglo, kjer so nastale 

Terme Zreče. 

O bogastvu in pomenu te naravne danosti je pisal že Janez Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske. 

Z razlogom citiramo njegovo zanimivo razmišljanje: »Dasi se modra narava glede vinogradov kaže 

Gorenjcem precej skopa mačeha oziroma jim odteguje preobilje vina, ker jim ne daje grozdja po 

vrhovih, temveč le na nekaterih krajih pod gorami, jim vendar nadomešča vinsko skopost z drugo 

splošno milostjo, ki jo more uživati tako revež kakor bogataš in ki je za življenje mnogo koristnejša od 

vina, saj le-to človeškemu zdravju, ker ga človek rad čez mejo pije, čisto škoduje.« (Hieng, 2014) No, na 

našem štajerskem koncu modra narava daje za vse dovolj obojega – vina in vode. 

Pohorje je obdarjeno z obiljem vode, z izviri pitne in železne vode, studenci, slapovi (Šumik, slap Skalca 

nad Framom), potoki, jezeri (Lovrenška jezera, Ribniško jezero) in mokrišči. Na Mariborskem Pohorju 

Gulič v zgodovinskem pregledu lokacij s prepoznavnim potencialom navaja izvira pitne vode (danes 

vodni zajetji): izvir Radvanjskega potoka nad Rosmanitovo grobnico in »Rimski vrelec« pri kapeli sv. 

Antona – studenčnico, v katere zdravilno moč so nekoč verjeli domačini in mimoidoči pohodniki.  

Voda in izviri na splošno nas že od nekdaj privlačijo zaradi neke nerazložljive energije,9 a najbrž se boste 

strinjali z nami, da v bistvu niti ni pomembna razlaga, kaj nam povzroča ugodje ali dobro počutje, 

temveč je ključno to, da naravi spoštljivo dopustimo, da nam ga nudi. Kjerkoli ob vodi je priložnost, da 

 

9 O zdravilnih vodnih virih in meritvah energije vodnih točk v Sloveniji na 

http://novice.najdi.si/predogled/novica/996d9552688898719736396de406793e/Sensa-si/Lepota-in-

zdravje/Najbolj-zdravilni-izviri-po-Sloveniji-Kam-po-vodo (2. 9. 2022) 

 

http://novice.najdi.si/predogled/novica/996d9552688898719736396de406793e/Sensa-si/Lepota-in-zdravje/Najbolj-zdravilni-izviri-po-Sloveniji-Kam-po-vodo
http://novice.najdi.si/predogled/novica/996d9552688898719736396de406793e/Sensa-si/Lepota-in-zdravje/Najbolj-zdravilni-izviri-po-Sloveniji-Kam-po-vodo
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prisluhnemo žuborenju (zvočna kopel) ali čuječe opazujemo njen tok ali se »knajpamo«10 z bosonogo 

hojo po strugi ipd. 

 

Energija kamnov in kristalov 

Ko govorimo o energiji narave, ne moremo mimo energije kamnov in mineralov, ki je po prepričanju 

geomantov in tako imenovanih kristaloterapevtov prav tako zdravilna. Lavin (2018), avtor Energijskega 

parka Rogla,11 navaja, da »zdravilni kamni spodbujajo samozdravljenje, dobro počutje v stiku s 

primarno frekvenco Zemlje in povezanost z naravo«. Tej temi se bomo posvetili zgolj na kratko, 

poglabljanje znanja prepuščamo vašim potrebam in navdihu.  

Kristali so minerali (rudnine) v plasteh pod površjem Zemlje, ki imajo značilno kristalno zgradbo z 

ravnimi ploskvami. Kremen ali kamena strela je kristal, ki je na Pohorju precej pogost. V preteklosti je 

pomenil temelj nastanka in uspeha pohorskih glažut. V bližini opuščenega kamnoloma (na Rozkini učni 

poti) se nahaja kremenjakova žila, kjer so vidne sledi lomljenja kremena, nekoliko nižje pa leži naravna 

vrednota, kremenova gmota, imenovana Beli kamen.  

 

10 Uporaba načel Sebastiana Kneippa v turistične namene: Projekt od Pohorja do Bohorja: https://www.las-

pohorje-bohor.si/en/Projects/Kneipp-Countryside-Parks-From-Pohorje-To-Bohor/ in Kneippov bazen v Pohorje 
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Slika 65: Kremenova gmota – Beli kamen. Vir: Jana Voršič 

Kremen zaradi njegove bele barve zdravilci povezujejo s čistostjo, popolnostjo, ravnotežjem in 

harmonijo. Izhajajo iz dejstva, da belo svetlobo sestavlja sedem barv mavrice (Harrison in Kleiner, 

1999), in iz enakega barvnega spektra sedmih glavnih energijskih centrov – čaker, katerih 

uravnoteženost je pomembna za človekovo zdravje, o čemer smo pisali na prejšnjih straneh. 

Vsak kristal je edinstven, vsebuje posebno sporočilo in ima svojo lastno frekvenco. Kristale so kot 

pripomočke za zdravljenje spoštovale številne civilizacije, kot so Maji in stari Egipčani. Vsak človek se 

na kristale odziva drugače (ibid.) in jim po našem mnenju večinoma najbrž sploh ne pripiše zaslug za 

regeneracijo.  

Naši predniki so bili bolj povezani z naravo, čutili in spoštovali so moč Zemlje, jo častili, ji prinašali darila 

in nam zapustili veliko znanja o energiji rastlin in dreves. Ni treba verjeti vanjo, le ustavite se in se ji 

odprite z vsemi čutili. Morda tudi kakšen kamen vendarle ni samo kamen …  
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3.6 Interpretacija dediščine 

Pripravila: Jana Voršič, univerzitetna diplomirana etnologinja in antropologinja kulture, vodnica 

interpretatorka in lokalna vodnica za območje Štajerske  

Vsebina: 

• Uvod 

• Osebna interpretacija dediščine 

• Kako gradimo interpretacijo 

 

Uvod 

 

Oživeti preteklost tako, da pritegne obiskovalce in jih spodbudi k razmišljanju in pogovoru. To je naloga 

interpretacije. To je komunikacijski proces, ki povezuje gole informacije s takojšnjo izkušnjo prostora 

in sodobnim načinom življenja obiskovalcev. Razsvetljuje sedanjost in daje smisel preteklosti. Povezuje 

nas z zgodbami vseh generacij, ki so bile tu pred nami. To so nagrade, ki jih dediščina lahko ponudi 

obiskovalcem, interpretator pa je tisti, ki jih ustvari (Cross, 2010). 

Dobra interpretacija obogati in osmisli izkušnjo obiskovalca s prostorom, v obiskovalcu okrepi občutek 

prisotnosti v času in kraju, o katerem pripovedujemo, in tako dvigne nivo zadovoljstva z obiskom. 

S pomočjo interpretacije obiskovalca povežemo z dediščino na globlji ravni. Od poznavanja dejstev 

preidemo k razumevanju vrednosti in pomena ter k želji po ohranitvi in varovanju. Tako dosežemo, da 

so obiskovalci ne samo seznanjeni, ampak tudi ozaveščeni, in z dediščino ravnajo skrbno in odgovorno, 

kar ima pozitiven vpliv na lokalno okolje. 

Takšno stopnjo ozaveščenosti lahko dosežemo z interpretacijo, ki ustvarja bogata, navdihujoča in 

nepozabna doživetja, ki ustvari poglobljeno razumevanje tega, kar doživijo, in hkrati dolgoročne 

spomine na izkušnjo. 

Zelo pomembno je razumeti, da interpretacija ni namenjena le turistom, ampak vsem, ki prihajajo v 

stik z objekti in pojavi dediščine – še posebej je namenjena domačinom, saj so prav oni nosilci pomenov 

dediščine in lokalne identitete (Keršič Svetel idr., 2019). 

Dobra interpretacija pa se ne zgodi kar sama od sebe, ampak jo je treba skrbno načrtovati. 
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Osebna interpretacija dediščine 

Pri interpretaciji se lahko poslužujemo številnih medijev oziroma interpretacijskih orodij. Delimo jih na 

osebne in neosebne.  

Orodja neosebne interpretacije: table, makete, tiskovine, aplikacije, spletne strani, interaktivni 

prikazovalniki, zvok, klopi, muzej na prostem, interpretacijske poti, interpretacijski center, razni 

pripomočki za usmerjanje pozornosti itd. 

Oblike osebne interpretacije: pripovedovanje zgodb, demonstracija, interpretativno vodenje, 

interpretativni sprehod, interpretacijski nastop, delavnica, uprizarjanje preteklosti, ad-hoc 

interpretacija. 

Ne glede na to, da pri interpretaciji uporabljamo številna sredstva, je še vedno najboljši način osebni 

stik. Interpretativno vodenje je tako izjemno pomembno sredstvo, ki ga uporabimo, kjer se le da. 

Interpretativno vodenje se od klasičnega vodenja razlikuje predvsem po sporočilnosti. Pri klasičnem 

vodenju so v ospredju podatki in dejstva. Pri interpretativnem vodenju pa so poudarki na pomenih in 

sporočilih, ki jih ti podatki nosijo. 

Interpretativno vodenje se izvaja s pomočjo pripovedovanja, igre vlog, demonstracije, pogovora, 

izzivov in nalog ter z uporabo raznih pripomočkov.  

Prednosti tovrstne interpretacije so neposreden stik z obiskovalcem, interaktivnost, prilagodljivost, 

spodbujanje in vključevanje obiskovalcev k pogovoru in razmisleku, dinamičnost in učinkovitost. 
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Slika 66: Usmerjanje pozornosti in vključevanje obiskovalca v pripoved. Vir: Jana Voršič. 

 

Vodnik interpretator ne uporablja zapiskov, ampak pripomočke za usmerjanje pozornosti. Namesto 

govora izbira pogovor, razgovor in pripoved. Vodenje prilagaja skupinam udeležencev ali obiskovalcev 

(turisti, šolske skupine, starejše osebe, lokalno prebivalstvo, osebe z invalidnostjo itd.), namenu 

(predstavitev razstave, območja, demonstracija veščin itd.) in okolju, v katerem se nahaja (središče za 

obiskovalce, nahajališče, gozd itd.). 

Vsak vodnik interpretator poišče svoj slog, ki mu ustreza. Vodi v tempu, ki mu je blizu, in tako ohranja 

videz spontanosti in pristnosti. 

Pri interpretativnem vodenju gre za komunikacijo med tremi subjekti: 

VODNIK INTERPRETATOR – POJAV/OBJEKT – OBISKOVALEC. 

Vsi trije med sabo komunicirajo, naloga interpretatorja pa je, da objekt približa obiskovalcu. 

 

 

 

Pozicijski 

stavek 
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Kadar predstavljamo samo en pojav ali objekt z enim samim sporočilom, govorimo o 

INTERPRETATIVNEM GOVORU. Kadar v vodenju povežemo več objektov ali pojavov, ki jih povežemo v 

ENO GLAVNO SPOROČILO/POZICIJSKI STAVEK, govorimo o INTERPRETATIVNEM SPREHODU. 

Pri osebni interpretaciji se poslužujemo naslednjih metod:  

− razlaga; 

− opis (opazovanje); 

− pripovedovanje (zgodba, pravljica, legenda, anekdota, šala itd.); 

− umetniško izražanje (pesem, rima, skladba, melodija itd.); 

− spodbujanje čutnih zaznav (vonj, okus, otip); 

− vzbujanje domišljije (npr. drevo, podobno staremu možu); 

− prikaz (demonstracija); 

− ponazoritev (fotografija, razglednica, posnetek, risba); 

− raziskovanje (poskus); 

− igra. 

 

Retorična sredstva, ki jih uporabljamo pri interpretaciji: 

− primerjava (Kamen je bel kot sneg.); 

− primer (Po teh poteh so med drugim gnali tudi živino.);  

− besedna slika (To drevo ima dolge roke.); 

− menjava zornega kota (Če bi mi bili oglarji …); 

− personifikacija (… trava nato začuti …); 

− kontrast (Eni so hodili peš, drugi pa so prihajali z avtomobili.); 

− protislovje (Mrtvo drevo je polno življenja.); 

− citiranje (»Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati.« 

Tako je dejal Albert Einstain.). 

 

Pri vsakem pojavu se bomo odločili za uporabo enega ali več različnih pripomočkov, ki: 

− pripomorejo k boljši vidnosti (npr. daljnogled ali povečevalo); 

− določajo vidno polje (manjši okvirji za slike, obročki ipd.);  

− izostrijo pogled (cevi); 

− omogočajo pogled z drugega zornega kota (ogledalo, lestev, dron);  

Slika 67: Komunikacijski trikotnik med objektom, interpretatorjem in obiskovalcem. Vir: Jana Voršič. 
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− zavajajo čute (čepi za ušesa, preveze za oči); 

− označujejo, povezujejo (vrvice, rute, zastavice);  

− omogočajo vpogled v notranjost; 

− nadgradijo doživetja (pijača, hrana, zvok, glasba, material);  

− pojasnjujejo značilnosti (diagrami); 

− predstavljajo postopke (modeli, makete, igrarije);  

− spodbujajo domišljijo (npr. akvareli); 

− omogočajo podoživljanje (zgodovinski kostumi); 

− omogočajo vživljanje v pojav (domišljijski kostum). 

 

 

Slika 68: Raba lupe za boljšo vidnost semen. Vir: Jana Voršič. 

Kako gradimo interpretacijo 

 

Pri načrtovanju moramo najprej dobro poznati temo in pojave, ki jih bomo obravnavali. Vedeti 

moramo, kakšno sporočilo želimo predati in ga oblikovati v pozicijski stavek, ki ga zapišemo. Ta 

pozicijski stavek je rdeča nit, ki ji sledimo. Vse nadaljnje aktivnosti načrtovanja sledijo tej rdeči niti. 

 

Če gre za interpretativni govor, moramo za pojav /objekt izbrati dejstva, ki so nam znana o tem pojavu. 

Izberemo samo tista, ki s svojim pomenom podpirajo pozicijski stavek in so relevantna za temo, ki jo 

želimo obravnavati. 

 

Če gre za interpretativni sprehod (in ne interpretativni govor), moramo določiti vse objekte in pojave, 

ki jih bomo predstavili v sklopu vodenja. Ti pojavi in objekti podpirajo pozicijski stavek.  
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Pojav ali objekt je nosilec neke teme, ki se navezuje na pozicijski stavek. Med dejstvi, ki so nam znana 

o tem pojavu, izberemo tista, ki s svojim pomenom podpirajo pozicijski stavek. Pri dejstvih izbiramo le 

tista, ki so relevantna za sporočilo, ki ga želimo predati. 

 

Interpretativni sprehod naj ne traja več kot 2 uri. Posamezni objekti pa naj ne bodo oddaljeni več kot 

10 minut drug od drugega. 

 

Skupina naj ne bo večja od 15 oseb, ker ne bo možno vzpostaviti osebnega stika in komunikacije med 

interpretatorjem, objektom in obiskovalcem. 

 

Posamezen interpretativni nastop naj ne presega 10 minut, saj bomo izgubili pozornost obiskovalcev. 

Konec interpretativnega sprehoda naj bo posebno doživetje z jasnim zaključkom, ki poudari pozicijski 

stavek. 

 

 

Slika 69: Obiskovalce vključimo tudi tako, da jim damo kratko, enostavno nalogo. Vir: Jana Voršič 

 

Pri načrtovanju interpretacije je pomembno, da interpretacijo pripravimo za posamezno ciljno skupino. 

To pomeni, da bomo isto tematiko drugače predstavili odraslim kot otrokom ali mladostnikom. 

Drugače za tuje obiskovalce kot lokalne obiskovalce.  

 

Medtem ko lahko odrasle vključujemo s pogovorom, vprašanji in izzivi, moramo otroke vključiti 

drugače, npr. skozi igro, naloge, pesmi ... 
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Pomembna je tudi velikost skupine, saj bomo drugače izbirali pripomočke tako za veliko kot za malo 

skupino. 

 

Osnovno vodilo pri načrtovanju interpretativnega nastopa ali vodenja je, da uporabljamo bogat 

besedni nabor, ki pa naj bo prilagojen obiskovalcem. Pri mešanih skupinah pa velja načelo, da 

uporabljamo besedišče, ki ga razumejo 12-letniki. 

 

Primer zgradbe interpretativnega vodenega sprehoda 

 

Človek z rabo naravnih bogastev Pohorja spreminja njegovo podobo že stoletja. 

Pojav ali objekt Pohorska vzpenjača 

Tema Vpliv žičnic na rabo Pohorja 

1. dejstvo Pred izgradnjo žičnice so na Pohorje hodili predvsem peš. 

Pomen Pohorje je bilo težje dostopno. 
Pobočja so bila videti drugače. 

Sredstva in metode  Opis Pohorja pred razvojem turizma. Ponazoritev z razglednico. 

Odprta vprašanja Kako bi prišli na Pohorje brez gondole? Kod bi šli? Kolikokrat bi šli na 
Pohorje?  

Postavitev in pripomočki Didaktična postavitev.  
Konferenčna postavitev. 
Razglednica, odlomek iz knjige. 

2. dejstvo Pred žičnico ni bilo urejenih smučarskih prog. 

Pomen  Vpliv tehnologije (žičnic) na uporabo prostora. 

Sredstva in metode Razlaga razvoja smučišča. Ponazoritev s fotografijami. 

Odprta vprašanja Kaj se je spremenilo v krajini po vzpostavitvi 1. žičnice? 
(smučarska proga, hoteli, več ljudi, več prog, manj gozda, nove poti za 
pohodnike) 

Postavitev in pripomočki Konferenčna postavitev, fotografije smučišča z različnih obdobij. 

3. dejstvo Pohorska vzpenjača letno pripelje na Pohorje več kot 300.000 potnikov. 

Pomen Zavedanje, koliko ljudi obišče Pohorje samo z gondolo. 
Kako ljudje uporabljamo Pohorje. 

Sredstva in metode Ponazoritev z video posnetkom. 

Odprta vprašanja Kaj vse danes počnemo na Pohorju? 
Kako ga na ta način preoblikujemo? 

Postavitev in pripomočki Tutorska, tablica ali pametni telefon. 
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Človek z rabo naravnih bogastev Pohorja spreminja njegovo podobo že stoletja. 

Pojav ali objekt Cerkev sv. Bolfenka 

Tema Z gradnjo človek posega v naravo  

1. dejstvo Cerkev je zgrajena iz kamna in lesa. 

Pomen Raba lesa in kamna je spreminjala podobo krajine. 

Sredstva in metode  Pripovedovanje zgodbe. 

Odprta vprašanja Iz česa je zgrajena cerkev? Kaj vse bi potrebovali?  

Postavitev in pripomočki Didaktična postavitev.  

2. dejstvo Cerkev je bila ena od romarskih cerkva na Pohorju.  

Pomen Razumevanje vpliva ljudi na prostor. 

Sredstva in metode Razlaga. Ponazoritev. 

Odprta vprašanja Ali ste sami kam romali? Kaj danes počnemo namesto romanja? 

Postavitev in pripomočki Didaktična postavitev. Fotografija. 

3. dejstvo Objekt je bil prva planinska postojanka in eno od gostišč na Pohorju. 

Pomen Pohorje je privlačilo vedno več ljudi. 

Sredstva in metode Razlaga. Ponazoritev. Raziskovanje. 

Odprta vprašanja Zakaj hodimo v naravo? Kako to vpliva na okolje? 

Postavitev in pripomočki Tutorska, tablica ali pametni telefon. 

 

Za daljši sprehod nanizamo več objektov ali predmetov. Vendar pazimo, da obiskovalcev ne 

obremenimo s preveč aktivnostmi.  
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