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(Pod)POHORSKE   LEPOTE   IN   DOBROTE 
Sobota, 9. maj 2015 

 
Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik vas vabi na strokovno ekskurzijo,  

ki bo v  soboto 9. maja 2015. 
 
 Ob 6.30 je odhod avtobusa z Velike Preske, Polšnik, Tepe, Zagorje, vožnja proti Trojanam in 
naprej do Slovenske Bistrice, kjer se nam bo ob 8.30 pridružila vodnica Sonja. 
 Najprej si bomo ogledali cerkev sv. Jožefa Delavca v župniji Rače. Cerkev je bila postavljena 
leta 1967, leta 1982 pa je bil zgrajen še prizidek. Ponaša se z mojstrovinami znanih slovenskih 
sodobnih umetnikov - barvne vitraže, na katerih je naslikana "Zgodovina odrešenja, v katero je 
vključen križev pot", je izdelal akademski slikar Stane Kregar, v oktobru 2011 pa je p. Marko Ivan 
Rupnik izdelal znameniti zlati mozaik z motivom Jezusovega čudeža "pomnožitve kruha". 
 Iz Rač nas bo pot vodila v vas Pivolo blizu Hoč. Pod vznožjem Pohorja vas bo očaralo raznoliko 
in bujno rastje Botaničnega vrta Univerze v Mariboru, kamor se lahko pridete sprostiti, družiti, učiti 
in spoznavati naravo. Prijeten naravni ambient na osmih hektarjih vabi od zgodnje pomladi do pozne 
jeseni - aprila, ko zacveti zbirka več kot sto vrst narcis, maja, ko cvetijo rododendroni, in junija, ko je 
pestrost barv največja. 
 Sredi dneva se bo že prileglo kosilo. Odpeljali se bomo proti Arehu, vendar ne čisto do vrha. V 
priznanem gostišču nam bodo pripravili znameniti "pohorski pisker", glavno jed s prilogo in solato in 
za sladico seveda pohorsko omleto. 
 Okrepčani se bomo napotili v vasico Kočno, večkrat nagrajeno kot najlepšo turistično vas v 
Sloveniji. Kako lahko s skupnimi močmi vas postane zanimiv razstavni prostor, bomo spoznali med 
sproščenim ogledom. 
 Pohorska pobočja so seveda predvsem zakladnica gozdov, izvirov čiste vode in svežega zraka. 
Vendar so prebivalci tega območja znali preživetje zagotoviti tudi z drobnico, govedorejo, pridelavo 
primernih poljščin, v nižjih prisojnih legah pa tudi s sadjarstvom in vinogradništvom. V sodobnem 
času so iz teh tradicionalnih dejavnosti izšle tudi danes vedno bolj znane različice – reja goveda za 
"Pohorje – beef", ekološko, permakulturno, sonaravno pridelovanje zelenjave, sadja, vina… Med bolj 
znanimi tovrstnimi kmetijami je kmetija Uranjek. Za konec dneva nam bo gospodar strokovno 
predstavil njihov način kmetovanja ter vse prednosti, ki jih prinaša. 
 
 
Prijavite se lahko do četrtka 7.5.2015 predsednici Marinki na: 031 285 321 ali 01 8973 160, ali na 
mail: bevc.marina@gmail.com. Prispevek za ekskurzijo je 35,00 EUR. 
 
Prosim vas,da si en dan vzamete čas, ne bo vam žal! 
 
 
Vljudno vabljeni! 

Predsednica Društva podeželskih 
žena in deklet Polšnik: 

Marinka Bevc 
 

http://maribor-pohorje.si/pohorje--neokrnjena-narava--tik-ob-mestu.aspx
mailto:bevc.marina@gmail.com

