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KROŽNA POT Pesnica

Pesniške poti še ni v pesmih

Občina Pesnica se s površino 75,8 kvadratnega
kilometra oziroma s tridesetimi naselji razprostira
na obronkih slikovitih in razgibanih Slovenskih goric
severno nad Pesniško dolino. Na celotnem območju,
prepredenem s pohodniškimi in kolesarskimi potmi ter
sadnimi in vinskimi cestami, ima še vedno močan pečat
kmetijstvo, ki se s turističnimi kmetijami, vinotoči,
etnografskimi prireditvami uspešno vključuje v skupno
turistično ponudbo.

E

na od takšnih prireditev
je tudi postavitev klopotca na jakobovo, ki se v
občinskem središču v Pesnici
pri Mariboru odvija na sadni
tržnici, na njej pa se s svojimi
pridelki in izdelki predstavijo
vinarji, sadjarji, ekološke kmetije, čebelarji … Sredi tega prostora je tudi lesena hišica TD
Pesnica, pri kateri sva se dobila
s članom njegovega upravnega
odbora Vladom Balunom, ki
nas je vodil po devetkilometrski Pesniški poti; to bodo spomladi prihodnje leto označili
in opremili s klopcami. Od
tod sva najprej stopila do ceste Maribor–Šentilj v Slovenskih goricah, zavila levo in na
prvem odcepu spet levo ter
nadaljevala med koruznimi
polji in pred podvozom krenila desno proti nekdanjemu
železniškemu viaduktu, prek
katerega je Južna železnica na
odseku Gradec–Celje prečila

zamočvirjeno Pesniško dolino.

Viadukt je le
še spomin

Gradnja pod vodstvom glavnega projektanta Carla von
Ghege se je začela spomladi
1844. in je trajala dobri dve leti.
Zavit opečnat viadukt je stal
na 66 stebrih, ki so temeljili
na hrastovih pilotih. Visok je
bil 21 in dolg 649 metrov, s
čimer je bil najdaljši premostitveni objekt na celotni trasi
Južne železnice med Dunajem
in Trstom. Skupaj s celotnim
odsekom Gradec–Celje so pesniški viadukt odprli 2. junija
1846. Ko so pozneje izsuševali
močvirnato dolino, se je nivo
talne vode znižal in iz nje so
pogledali piloti ter začeli gniti.
To je povzročilo pogrezanje in
pokanje mostne konstrukcije, zato je bil pesniški viadukt
konec 19. stoletja obsojen na

Po obronkih
Slovenskih goric

propad. Ker pa bi bila gradnja
novega predraga, so se odločili, da ga zasujejo. Tam, kjer je
tekla reka Pesnica, so zgradili
nov most, na preostalem delu
pa so porušili oboke in vmesne
prostore zapolnili z gradbenim
materialom. Dela so trajala več
let, končali so jih okoli 1905.
Danes o mogočnem pesniškem
viaduktu ni ne duha ne sluha,
saj ga je nadomestil visok nasip,
po katerem se odvija železniški
promet.
Mimo sotočja reke Pesnice in
potoka Cirknice sva hitro prišla
do Marijine kapelice ter krenila naravnost po kolovozu do
Pesniškega Dvora. Tu naju je
pred nekdanjimi hlevi propadajočega gradiča Pesniški dvor,
ki je bil do druge svetovne vojne last šentpavelskega samostana, pričakala predsednica
2011. ustanovljenega Društva
za aktivnosti in terapijo s pomočjo konj Happy Farm Sara

❶ Izhodišče krožne poti je pri hišici TD Pesnica na sadni tržnici. (FotograFije: Boris Dolničar)

Panorama občinskega središča

❹ Del živalskega vrta v konjeniškem centru

Vorančev pohod.

❹ sara Flac s Happy Farm s kobilo Fani uči jahanja ivo rat.

Flac (Pesniški Dvor 13A, 051237-823, www.happyfarm.si).
»Na ekološko zaščitenem posestvu z 20 hektari pašnikov in
17 hektari gozda se ukvarjamo
s šolo jahanja in terapevtskim
jahanjem za odrasle in otroke. Pri tem je jahanje možno
v peščeni in travnati maneži s
parkurjem ali na terenu. Poleg
konj imamo še dva ponija ter
domače živali (koze, mačke,
kunce, kokoši, račke), tako da
lahko pri nas vsa družina preživi prijetne urice v naravnem
okolju.«

Povezovanje turističnih ponudnikov
Danijel Nikl, predsednik Turističnega društva Pesnica: »Člani leta 2007
ustanovljenega društva skrbimo predvsem za urejeno okolico v vseh sedmih
naseljih pesniške krajevne skupnosti, medtem ko nad urejenostjo naselij
v preostalih treh krajevnih skupnostih v občini (Jakobski Dol, Jarenina,
Pernica) bdijo tamkajšnja turistična društva. Hkrati si prizadevamo za čim
popolnejšo turistično infrastrukturo (kažipote, informativne table, označbe
turistično zanimivih točk). Pri izvedbi številnih prireditev sodelujemo z
vsemi domačimi društvi, pri promociji turizma pa se povezujemo tudi z
društvi v ožji in širši soseščini. Ob tem podpiramo vsako zasebno pobudo,
ki pomeni širitev turistične ponudbe, in jo vključujemo v načrtovano
oblikovanje izletniških poti po občini Pesnica za organizirane skupine in
posamične goste. S povezovanjem najrazličnejših ponudnikov v naših krajih
želimo obiskovalcem olajšati izbiro, ko se odločajo o zanje najustreznejših
oblikah preživljanja prostega časa.«

KROŽNA POT

Propadajoč gradič Pesniški dvor

Ravnami na zahodnem delu Banjške planote stoji mavzolej, posvečen italijanskemu generalu iz prve svetovne vojne
Mauriziu Ferrenti Gonzagi. V bližnji okolici je ohranjenih
precej rovov in kavern, oglejte pa si jih to soboto med vodenim
pohodom, ki ga boste ob 9. uri začeli izpred kulturnega doma
v Desklah ob reki Soči. Po okoli treh urah hoje boste prispeli
do vrha, po postanku pri mavzoleju pa vas čaka ogled kavern
(ne pozabite na naglavne svetilke), kjer bodo pripravili ogled
kratkega filma. Pohod boste okrog pol dveh s toplo malico
in pečenim kostanjem sklenili na domačiji pri Vodičarjevih.
Informacije: 041-337-416, td-korada.si.

❸ Marijina kapelica

imajo poseben pomen za razvoj slovenskega sadjarstva. Pri
tem drevesničarje oskrbuje z
brezvirusnimi sadikami jablan
ter preverja in ustvarja nove do
okolja in potrošnikov prijazne
tehnologije pridelovanja sadja.
Preden sva po slemenski cesti
prišla do njegovih sadovnjakov, sva na levi
opazo-
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❼ Predsednik KD Pesnica Jožef Frajzman z inštruktorsko
pomočnico Saro Stubičar in haflingerko Bilbi vmes
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❶ Hišica TD Pesnica na sadni tržnici ❷ Začetek nekdanjega železniškega viadukta
oziroma zdajšnjega nasipa čez Pesniško dolino ❸ Marijina kapelica ❹ Happy Farm
❺ Kmetija Eder z etnološko zbirko Štibl ❻ Sadjarski center ❼ Konjeniški center
KD Pesnica ❽ Železniška postaja Pesnica pri Mariboru

S Happy Farme sva se vrnila
do križišča, šla naravnost proti Gačniku, nato skozi gozd
ter mimo razpela navzdol ob
Gačniškem potoku do ekološke
kmetije Sergo (s prosto rejo govedi, drobnice in prašičev) na
levi. Nadaljevala sva do hiše
Gačnik 83A, kjer sva zavila levo
po makadamski cesti ob robu
gozda do lepo urejene kmetije
Eder z etnološko zbirko Štibl
(Gačnik 83, 02/653-08-81, 041722-012, stibl.eder@gmail.
com), ki nama jo je razkazal
Zdravko Eder. Nastajati je začela pred dvajsetimi leti, zdaj
pa obsega skoraj tisoč različnih
predmetov, ki so povezani z
življenjem in delom ljudi v
Gačniku in okoliških vaseh.
Pri tem jih je veliko z Edrove
domačije, ki je ena najstarejših

na tem območju, saj je bila že
v srednjem veku tu občinska
hiša z zaporno celico v kletnih
prostorih, rodoslovno deblo pa
nas pouči, da so se v zadnjih

ste isto pot lahko prehodili tudi sami in primerjali vtise. To
soboto boste startali v Mokronogu, ob 8. uri pri gostilni Deu,
po slikovitem okolju pa boste do Pijane Gore pešačili 15 kilometrov daleč. Že na poti bodo na voljo okrepčila, na koncu
pa bosta pri zidanici pripravljena pogostitev na žlico in kratek
kulturni program. Poskrbljeno bo tudi za vrnitev. Informacije:
031-868-230, www.turističnodruštvomokronog.si.

Pohod na Vodice. Na razglednem vrhu nad Grgarskimi

❺ Zdravko Eder rad pokaže svojo etnološko zbirko s skoraj tisoč

❻
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Na tretjo soboto oktobra 1939 je na
železniško postajo v Mokronog prispel Lovro Kuhar, znan
kot Prežihov Voranc. Tam je ostal še naslednjih nekaj let in
spoznaval preproste kmečke ljudi, njihove navade in običaje,
spoznal je dolenjsko zemljo in obiskal sosednje kraje. Pot ga
je vodila tudi prek vinorodnih goric in Telč do Pijane Gore,
kar je opisal v potopisu. Več kot tričetrt stoletja pozneje bo-

Pohod po Poti dediščine Loške doline. Spo-

predmeti.

❼
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ga centra KD Pesnica (Pesnica
pri Mariboru 8, 041-414-792),
ki ga vodi inštruktor jahanja
Jožef Frajzman. Društvo je
bilo ustanovljeno 1990. in šteje
70 članov, ki imajo na voljo dve
maneži, šest hektarjev pašnikov in letni hlev. Zdaj skrbijo
za 12 šolskih in tekmovalnih
konj ter devet konj svojih članov. »Ukvarjamo se z jahalno

šolo, šolanjem in prevzgojo
konj, terenskim, turističnim,
terapevtskim in tekmovalnim
jahanjem, konjeniškimi igrami
in vzrejo konj. K nam prihajajo odrasli in otroci iz celotne
severovzhodne Slovenije, trenutno imamo 60 tečajnikov. V
okviru konjeniškega centra pa
je tudi živalski vrt s 30 vrstami
živali, od lam, činčil, degujev

do dihurjev, papig, vietnamskih prašičev,« pravi predsednik društva, poleg katerega
je inštruktorica še Tamara
Bračko, kandidatka pa Sara
Stubičar. Nato sva se napotila levo proti železniškemu
prehodu ter ob progi in mimo
kolodvora desno skozi krožišče
do izhodišča.
Boris Dolničar

Poizletniški namigi

dvesto letih na njej zvrstili Weingerli, Pavaleci in Edri.
Po asfaltirani cesti, ki predstavlja 80 odstotkov Pesniške
poti, sva šla na prvem križišču
desno, nato levo in kmalu še
enkrat desno proti Sadjarskemu centru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor (Gačnik
77, 02/654-29-03), ki se že 25 let
ukvarja s preskušanjem sort
in podlag sadnih vrst, ki

Viadukt čez Pesniško dolino na akvarelu F. Jungbluta iz leta 1850
naš vodnik Vlado Balun
vala panoramo občinskega
središča in si spotoma na hitro
ogledala še opuščeno kmetijo
(Pesnica pri Mariboru 17), kjer
so snemali film domačina, pisatelja Toneta Partljiča Moj
ata, socialistični kulak.

Živalski vrt

Potem ko sva se vrnila na cesto,
sva nadaljevala desno, pri tabli
frizerski salon Milka šla levo
navzgor in na prvem odcepu
levo skozi gozd do konjeniške-

Za dušo: če se zapeljemo v pet kilometrov oddaljeni Jareninski Dol, si v središču naselja
lahko ogledamo župnijsko cerkev Marijinega vnebovzetja, katere romansko predhodnico je
že pred letom 1135 sezidal plemič Rudolf Wittenszwald, 1160. pa je postala sedež pražupnije.
Zdajšnja cerkvena ladja je v osnovi romanska, drugače pa je v celoti poznogotska. Prvotno
cerkev so 1532. požgali Turki, nakar so jo obnovili. Prižnica iz leta 1768 je delo mariborskega kiparja Jožefa Holzingerja, križev oltar je okoli leta 1740 izdelal graški kipar Filip
Jakob Straub, cerkev krasijo poslikave furlanskega slikarja Jakoba Brolla. Na zahodnem
koncu je edinstven poznogotski zvonik s stožčasto streho, prekrito s kamnito kritino in
štirimi stebrički na vogalih. Zraven cerkve, ki jo je nekoč obdajalo pokopališče, stoji okrogla
kostnica sv. Mihaela iz 12. stoletja. (Župnija Jarenina, Jareninski Dol 12, 02/640-75-01, župnik
Vilibald Brglez.) Lahko pa se odločimo za obisk 5,5 kilometra oddaljenega Jareninskega
dvora v vasi Polički Vrh, lepo obnovljene stare samostanske vinske kleti benediktincev iz
Admonta. Ti so dvorec skupaj z bivšo grajsko pristavo, v kateri podjetje Dveri-Pax prideluje
vina, v minulih letih imenitno obnovili. V degustacijskih prostorih lahko okusimo pestro
ponudbo vrhunskih vin, ki izvirajo s 73 hektarov lastnih vinogradov, in si ogledamo še vinsko
klet. Poleg tega je v kapeli sv. Urbana stalna razstava o zgodovini Jareninskega dvora med
letoma 1139 in 2010, v drugem delu dvorca razstava fosilov in mineralov, v stari dvorni preši
pa etnološka zbirka. (Dveri-Pax, Polički Vrh 1, 031-789-100, Danilo Flakus.)
Za telo: kraji v pesniški občini so zaradi razgibanega terena zelo privlačni za ljubitelje
kolesarjenja, ki si lahko izberejo pot po lastnem preudarku ali pa se podajo na eno od treh,
ki so jih uredili 2002., vse pa so manj zahtevne. Kolesarska pot po obronkih Pesnice, ki jo
začnemo na sadni tržnici v Pesnici pri Mariboru ali pri kostanju pred gostilno Kramberger
v Pernici, je dolga 42 kilometrov; po Pesniško-jareninski kolesarski poti, ki se začne in
konča na sadni tržnici, bomo prevozili 21 kilometrov; po Perniško-jakobski z začetkom in
zaključkom pri kostanju sredi Pernice, pa 33 kilometrov. (Informacije: TD Pesnica, 040-878132, Danijel Nikl.)
Za želodec: v gostilni in piceriji Snežinka (Pesnica pri Mariboru 59D, 02/653-24-41, 041-732345, gostilna.snezinka@gmail.com) imajo pestro izbiro: pice, testenine, jedi z žara, ribje in
mesne jedi ter že pripravljena kosila in malice. Odprto imajo vse dni v tednu, prostora pa je
za 45 ljudi v notranjosti in 35 na pokriti terasi.

znavanje svojevrstne naravne in kulturne dediščine, ki se je
v stoletjih izoblikovala v dolini sredi notranjskih gozdov, vas
čaka na nedeljskem krožnem pohodu po obrobju Loškega polja.
Pot povezuje najpomembnejše znamenitosti, odpira vedno
nove poglede na pokrajino in preseneča z gostoljubnostjo
domačinov. Vodi po poljskih in gozdnih poteh, le deloma po
cestah, in je nezahtevno dolga 22 kilometrov. Start bo s parkirišča pri Kovinoplastiki v Ložu med 8. in 9. uro, po označeni
poti se boste lahko odpravili sami ali pa se boste priključili
eni izmed vodenih skupin. Informacije: 08/160-28-53, www.
loskadolina.info.

Spominska pot Pavleta Kozjeka. Našega vrhunskega alpinista, ki je pred
sedmimi leti za vedno ostal
pod goro Muztagh Tower v
Pakistanu, se boste v nedeljo spomnili v njegovih domačih krajih nad Polhovim
Gradcem. Začetek pohoda
bo ob 9. uri pri polhograjski
šoli, cilj pa višje na Setnici.
Vmes vas čaka lahek dveurni
vzpon skozi Mačkov graben,
mimo Pavletove domačije in
pod Grmado po senožetih in
gozdnih poteh do cerkvice
sv. Uršule, kjer bo maša v Pavletov spomin. Informacije:
041-514-397, pdblagajana.
blogspot.com.

Pot devetih kalov. V nedeljo ste vabljeni na vodeni

pohod okrog vasi Kobjeglava in Tupelče, ki vodi ob obnovljenih starodavnih kraških vodnih virih – kalih. V dveh urah
boste, poleg neokrnjene narave, doživeli tudi kraško kmečko
arhitekturo in življenjski prostor človeka iz pradavnine. S
prikazom kulturne dediščine, ki so jo naši predniki ustvarjali
stoletja, boste podoživeli boj za preživetje na kraškem svetu.
Začetek izleta bo ob 14. uri na placu v Kobjeglavi, v dveh urah
lahne hoje pa boste spoznali, kako pomembni so bili kali za
preživetje kraških vasi nekoč in kako nanje gledamo danes.
Med potjo bo poskrbljeno za okrepčila, vse prijavljene pa na
koncu čaka poštena malica. Zaradi kratke razdalje in nezahtevnega terena je pohod zelo primeren za družine z otroki.
Informacije: 040-277-337, www.komen.si.

