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UVODNIK
Človeštvo od najzgodnejšega spomina potuje po neskončnih poteh
iskanja odgovorov na večna vprašanja. Nekatere do teh poti so izrazito duhovne narave, saj so vezane na zgodovinsko duhovno izročilo.
Med tovrstne vsekakor sodi Jakobova pot. Njegovo apostolsko življenje je kruto pretrgal meč, njegovi posmrtni ostanki pa so priromali v
Španijo in postali svetovno znano mesto romanja vernikov iz vsega
sveta (Santiago de Compostela; Camino de Santiago). Sveti Jakob je
tako postal zavetnik romarjev.
Pot Svetega Jakoba je bila leta 1998 vpisana tudi v seznam svetovne
kulturne dediščine organizacije UNESCO.
Romarstvo v današnjem svetu lahko uvrstimo med »okolju prijazne«
oblike popotovanj. Romanje pomeni predvsem potovanje »vase«, v
osebni duhovni notranji svet z željo po »očiščenju«. Vsebine in doživetja ob poti imajo za romarje poseben pomen, ki je mnogo pomembnejši od njihove fizične pojavnosti. Doživljanje poti na skromen,
spoštljiv, občudujoč, ponotranjen in odgovoren način, kot to počno
romarji, je odličen napotek pravzaprav za vsa potovanja ter za vsa
obiskovanja kulturne in naravne dediščine sveta. Lahko bi rekli, da je
to tudi odličen napotek za življenje nasploh.
Ljudje, ki v srcu iščejo mir in dobro, so povsod dobrodošli.
Srečno na zvezdni poti!
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Jakobova pot
Projekt Pilgrimage Europe SI-AT (Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013) je omogočil, da Slovenija dobi svojo »Jakobovo
pot«.
Jakobova pot, ki vodi v Santiago de Compostela v Galiciji na severozahodu Španije, je ena najstarejših romarskih poti. Poleg Rima in
Jeruzalema je največja krščanska romarska pot. Ime je dobila po sv.
Jakobu, ki je bil eden od dvanajsterih apostolov.
Razpredena mreža Jakobovih
poti (El Camino) se steka iz
vseh koncev Evrope proti katedrali v Santiagu de Compostela. Najbolj znani odsek poti
je okoli 780 km dolga »francoska pot« (Camino Francés),
ki se začne v kraju Saint Jean
Pied de Port na francoskošpanski meji in se nadaljuje
preko Pirinejev po severni
Španiji vse do cilja v Santiagu
de Compostela.
Jakobova pot je leta 1987
kot prva proglašena za veliko
evropsko kulturno pot s strani
Sveta Evrope.
Jakob Starejši (Jakob Veliki,
Jakob Zebedejev) je bil sin ribiča Zebedeja in Marije Solome ter brat Janeza Evangelista. Dali so
mu vzdevek Starejši, ker ga je Jezus od dveh učencev z imenom Jakob prvega poklical. Po izročilu so si apostoli po Binkoštih razdelili
tedanje dežele sveta, kjer naj bi oznanjevali evangelij. Jakobu je bila
dodeljena Španija. Po vrnitvi v Jeruzalem je bil prvi med apostoli, ki je
umrl mučeniške smrti z obglavljenjem.
Ko so Arabci v 7. stol. osvojili Jeruzalem, so apostolove kosti prenesli
v Santiago de Compostela. Tu se je potem v 10. stol. razvila znamenita romarska pot Santiago (sv. Jakob) de Compostela, ki je vse do 15.
stol. privabljala več romarjev kot Rim in Jeruzalem. Do znamenitega
mesta na severozahodu Španije so vodile številne romarske poti, ob
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katerih so se kopičile cerkve, samostani (skoraj vse v slogu stolnice
v Santiagu de Compostela, ki so jo začeli graditi l. 1075), gostišča in
kapele.
Bogoslužje v stolnici v Santiagu de Compostela se na Jakobovo (25.
julij) začne z osupljivo predstavo: v mogočni baziliki, eni najlepših na
Iberskem polotoku, velika kadilnica niha nad glavami vernikov. Na
predvečer praznika se skozi mesto vije čudovit sprevod mogočnih
lutk, ki plešejo po ulicah, sledijo jim ministranti, duhovniki in škof.
Tudi »Jakobova školjka« je dobila ime po tem kraju: romarju, ki je
dosegel cilj na Jakobovem grobu, so dali klobuk, okrašen z veliko
školjko (zavetnik klobučarjev).
Kako priljubljen je Jakob kot ljudski svetnik, dokazujejo razni običaji.
Kmetje na Jakobov dan odnesejo k blagoslovu prvo dozorelo jabolko
in ga imenujejo »Jakobovo jabolko«. Predvsem na podeželju so takrat imeli sejme, pa tudi v mestih, kot sta npr. München (Jakobi-Dult)
in Kaufbeuren (Jakobov teden), so se razvili ti običaji in se ohranili
do danes. K sv. Jakobu v Santiago de Compostela so dolga stoletja
romali tudi naši predniki. Na Slovenskem mu je posvečenih okrog
60 cerkva. Njegovo splošno priljubljenost med Slovenci kažejo razna
imena hrušk in jabolk, ki dozore za njegov god. Mesec julij se v prekmurščini imenuje jakobejšček.
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JAKOBOVA POT V SLOVENIJI
Jakobova pot, opisana v pričujočem vodniku, je del smeri, ki poteka
iz avstrijskega Gradca skozi Cmurek/Mureck, Maribor ter po Dravski
dolini naprej čez avstrijsko Koroško in Južno Tirolsko proti Santiagu
de Compostela v Španiji. Slovenski del poti poteka od Trat v bližini avstrijskega Cmureka/Murecka, prek Zgornje Velke in Šentilja v
Slovenskih goricah do Jakobskega Dola. Nato se pot nadaljuje skozi
Pernico v Maribor, od koder vodi do Limbuša in naprej do Ruš. Pot
nato vodi po Dravski dolini skozi Lovrenc na Pohorju, Janževski Vrh,
Vuhred, Radlje ob Dravi in Pernice do Dravograda. Opisana trasa Jakobove poti ima tri izhode v sosednjo Avstrijo. Prvi poteka iz Svetega
Jerneja nad Muto proti Sobotam/Soboth, drugi pa iz Dravograda čez
nekdanji mejni prehod Vič proti Labotu/Lawamündu. Tretja smer vodi
iz Dravograda skozi Črneče, Pameče, Slovenj Gradec in Sele do Ivarčkega jezera pod Uršljo goro. Nato nas pot vodi čez Naravske ledine
v Javorje in naprej do Črne na Koroškem, od koder lahko zavijemo v
Koprivno, kjer stoji cerkev Sv. Jakoba. Osnovna smer poti pa iz Črne
na Koroškem vodi čez Pikovo v Mežico in naprej čez nekdanji mejni
prehod Raunjak/Reht v Pliberk/Bleiburg in Suho, kjer se priključi Jakobovi poti, ki pripelje iz Labota/Lawamünda.
Jakobova pot je v tem vodniku opisana od mostu čez reko Muro na
Tratah do Dravograda oziroma nekdanjega mejnega prehoda Raunjak/Reht nad Mežico, kjer preide v Avstrijo. Pot je v naravi označena
v obe smeri. Časi hoje, ki so navedeni v vodniku, so izmerjeni za celotno opisano pot. Čase hoje je treba jemati s pridržkom, preračunani
pa so na zmerno oziroma zložno hojo. Opisana smer Jakobove poti je
lažje narave, s posameznimi krajšimi bolj strmimi odseki.
Poleg opisa poti je v vodniku predstavljena tudi naravna in kulturna
dediščina ob poti. Poudarek je seveda na cerkvah Sv. Jakoba, ki jih
je na slovenskem delu poti šest. Naša pot obišče Jakobove cerkve
v: Jakobskem Dolu, Limbušu, Črnečah, Pamečah, Koprivni in Mežici.
Vodnik zajema tudi gostinsko-turistično ponudbo ob poti.
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GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POKRAJIN OD
CMUREKA/TRAT DO DRAVOGRADA IN MEŽICE
Območje kjer poteka Jakobova pot v Sloveniji uvrščamo po geografski regionalizaciji v Subpanonsko Slovenijo in Alpski svet.
Območja teh regij se delijo na več manjših enot, skozi katere poteka
tudi Jakobova pot.

POHORJE, KOZJAK IN STROJNA

Pokrajina leži med Vzhodnimi Karavankami na jugozahodu, Konjiškim hribovjem na jugu, Dravinjskimi goricami na jugovzhodu, Dravsko ravnjo na vzhodu, Slovenskimi goricami na severovzhodu ter
mejo z Avstrijo na severu. Pokrajino zlasti zaznamuje reka Drava, ki
teče od zahoda proti vzhodu in jo deli na manjši severni del ter večji
južni del. Severni del pokrajine obsega mejno hribovje Kozjak, ki se
vleče skoraj 50 km vzdolž Drave do Slovenskih goric. Edina pomembnejša prometnica, ki prečka to hribovje, je cesta prek 675 m visokega
prelaza Radelj, ki povezuje dolino Drave v Sloveniji z dolino Čakave v
Avstriji. Kozjak nekateri imenujejo tudi Kobansko po kobanici, ogrinjalu za slabo vreme, narejenem iz lipovega lubja, ki so ga nekdaj
nosili prebivalci tega območja.
Južni del pokrajine obsega Strojno, ki se širi med Dravo in Mežo, Mežiško dolino pod Mežico, Mislinjsko dolino in Pohorje. Največja enota je
pretežno gozdnato Pohorje. Vzhodno Pohorje je zaobljeno in kopasto
s planotastim svetom v osrčju, zahodno Pohorje pa je kopasto sleme.
Severneje leži tektonsko zasnovano Ribniško-Lovrenško podolje. Po-
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dolje loči od Dravske doline hribovito območje, ki so ga razrezali potoki
Radoljna, Velka in Vuhreščica. Na južnem obrobju se širijo Podpohorske gorice, kjer sta se razvila sadjarstvo in vinogradništvo. Na Pohorju,
Kozjaku in Strojni prevladujejo metamorfne kamnine, prek katerih so
odložene usedline, nazadnje pa še kvartarni nanosi.
Različne rude so že od srednjega veka dajale pečat gospodarskemu
razvoju pokrajine. Na območju Male Kope in severno od Mežice so
nahajališča železove rude. Premogovništvo je največji obseg doživelo
z izkopavanjem rjavega premoga v leški premogovni kadunji, kjer so
ga izkopavali do leta 1939. Pomembni so tudi pohorski kamnolomi,
med katerimi je najbolj poznan tisti v Cezlaku, kjer kopljejo čizlakit.
Med mineralnimi vodami je pomemben Rimski vrelec v Kotljah, med
termalnimi pa izvir v Zrečah.
Največja reka pokrajine je Drava, njena največja pritoka pa sta Mislinja in Meža. Vodnati vodotoki so izdolbli številne grape. Najdaljša in
najgloblja (do 450 m) je Mislinjska grapa na Pohorju. Podobne grape
so še oplotniška, lobniška. V slednji se je na stopnji pod Bajgotom
oblikoval 40 m visok slap Šumik. Območje ob Šumiku je edino na
Pohorju, kjer se je gozd ohranil v naravnem sestoju. Največje porečje
med pohorskimi potoki ima Dravinja. Sledijo ji Mislinja, Paka in Hudinja. Slednji se izlivata v Savinjo. Na severnem Pohorju ima največje
porečje Radoljna, sledijo ji Velka, Vuhreščica, Lobnica, Crkvenica in
Reka. Zaradi velike količine padavin so potoki s Pohorja in Kozjaka
zelo vodnati. Hudourniški značaj potokov je viden zlasti ob močnejših
nevihtah. Vzhodnopohorski planoti dajejo pečat barja. Na barjanskem
svetu so v preteklosti kopali tudi šoto, ki so jo uporabljali za kurjavo.

VZHODNE KARAVANKE

Segajo od Olševe in Pece na zahodu do porečja Pake in Mislinje na
vzhodu. Severni hriboviti del se imenuje Mežiške Karavanke, osrednje podolje pa Črnjansko hribovje. Kamnine so zelo pestre. Precej
je karbonatnih, še pogostejše pa so silikatne kamnine. V severnokaravanški visokogorski apneniški pas spada mejna Peca, ki sega v
visokogorje. Proti vzhodu je najvišja Uršlja gora.
Vzhodne Karavanke so del enotnega gorovja, ki se kot dolga in ozka
gorska veriga vleče od Ziljske doline na zahodu do Slovenjgraške kotline na vzhodu, nato pa v obliki odrastkov nadaljujejo do Ravne gore
v hrvaškem Zagorju. Vzhodne Karavanke se na zahodu začnejo kot
visokogorje. Proti vzhodu se hitro znižujejo.
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Edina večja reka v pokrajini je Meža, na robu pa sta Savinja in Mislinja.
Najstarejši ostanki poselitve v Potočki zijalki pod Olševo segajo že
v kameno dobo, vendar je bila pokrajina dolgo skoraj neposeljena.
Agrarno naselitev v obliki samotnih kmetij je v pokrajino prinesla šele
rovtarska kolonizacija ob koncu srednjega veka, ki je izkoristila tudi
manj ugodne naravne razmere. V karavanških gorah je prebivalstvo
zgostila zlasti doba rudarstva. Vse od druge polovice 19. stoletja do
danes se je število prebivalcev le malo spremenilo. Prevladujoča
naselbinska oblika so samotne kmetije, ki tukaj segajo najvišje v
Sloveniji. Pred dvema stoletjema je gospodarstvo spodbudila svinčevo-cinkova ruda v Karavankah. Rudnik svinca in cinka je doživel
največji razmah po 1. svetovni vojni zaradi vključitve v Jugoslavijo,
zlasti pa po 2. svetovni vojni, ko je metalurgija dobila ključno vlogo
v gospodarskem razvoju. Rudnik svinca in cinka je sodeloval tudi pri
ustanavljanju drugih obratov, povezanih z metalurgijo.
Osrednja prometna os pokrajine je Mežiška dolina med Črno in Otiškim Vrhom. Od mežiške glavne ceste se odcepi cesta čez Holmec in
preval Reht v Podjuno na avstrijski strani meje.
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SKUPNA DOLŽINA POTI
9 etap, 208 km

ETAPA

TRASA

ČAS HOJE

DOLŽINA POTI

1

Trate – Zgornja Velka – Šentilj v Slovenskih
goricah

6 h 15 min

24,2 km

2

Šentilj v Slovenskih goricah – Jarenina –
Spodnji Jakobski Dol – Pernica – Maribor

7h

30,8 km

3

Maribor – Zg. Radvanje – Limbuš – Bistrica
ob Dravi – Bezena – Ruše

4 h 30 min

19,2 km

4

Ruše – Smolnik – Puščava – Lovrenc na
Pohorju – Lehen – Vuhred – Radlje ob
Dravi

10 h 15 min

38,8 km

Radlje ob Dravi – Sveti Trije Kralji – Sveti
Primož nad Muto – Bistriški Jarek – Pernice

4 ure 45 min

17,3 km

3 h 45 min

14,3 km

7h

28,3 km

4 h 45 min

18,4 km

5

6

Radlje ob Dravi – Sveti Trije Kralji – Sveti
Primož nad Muto (2 h 15 min; 8,4 km) –
Sveti Jernej nad Muto (1 h 30 min; 5,9 km)
→ Sobote/Soboth 9 km
Pernice – Ojstrica – Dravograd – Pameče –
Slovenj Gradec
Pernice – Ojstrica – Dravograd (4 h; 15,4
km) – Vič (45 min; 3 km) → Labot/Lawamünd 5,7 km

7

Slovenj Gradec – Sele – Ivarčko jezero –
Koča na Naravskih ledinah

5 h 30 min

18,3 km

8

Koča na Naravskih ledinah – Javorje –
Črna na Koroškem

4 h 45 min

19,9 km

Črna na Koroškem – Koprivna

2 h 15 min

9,0 km

3h

11,3 km

9

Črna na Koroškem – Koča na Pikovem –
Mežica – Podkraj pri Mežici (Reht/Raunjak)
→ Pliberk/Bleiburg 7,3 km

SKUPAJ glavna smer: Trate – Podkraj pri Mežici
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OZNAČITEV JAKOBOVE POTI V SLOVENIJI
Jakobova pot je v Sloveniji označena v skladu z Zakonom o planinskih poteh
(UL RS 61/2007) in Navodili za označevanje tematskih pohodnih poti.

Kjer Jakobova pot poteka po trasi planinske poti, je ta označena z belordečo Knafelčevo markacijo, smerno puščico in rdečo smerno tablo z belim
napisom.

Med Vuhredom in Radljami ob Dravi poteka Jakobova pot po delu evropske
pešpoti E6 SLO, ki je označena z rumeno-rdečimi markacijami.

Na preostalem delu je Jakobova pot označena z belo-rumeno okroglo markacijo,
rumeno smerno puščico in rumeno smerno tablo s črnim napisom za tematske
pohodne poti. Na glavnih križiščih poti je smernim tablam dodana tablica z logotipom Jakobove poti v obliki Jakobove školjke, kot mednarodni simbol za označevanje Jakobovih poti.
Na pomembnejših točkah Jakobove poti stojijo informacijski panoji, kjer so navedene vse pomembne informacije o poti.
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ETAPA 1 ‣ (24,2 km, 6 h 15 min)
Trate → Zgornja Velka → Šentilj v Slovenskih goricah

Jakobova pot se prične na mostu čez Muro v Tratah. Do bližnjega avstrijskega mesta Cmurek/Mureck pride iz avstrijskega Gradca. Z obrežja reke Mure
se pot najprej povzpne v gričevnato pokrajino Slovenske gorice, po kateri
vodi vse do Maribora. Od mostu čez Muro vse do kmetije Eferl v Kaniži hodimo po poti, označeni z okroglimi belo-rdečimi Knafelčevimi markacijami.
Pri nekdanjem mejnem prehodu zavijemo desno ter se po kolovozu ob Muri
odpravimo do večje jase. Tukaj zavijemo levo strmo po hribu navzgor. Pridemo do jase na hribu Einsiedelberg - Puščavniški breg. Z jase zavijemo v
gozd ter skozenj dosežemo glavno cesto Trate → Lenart, kjer je odcep za
Lokavec.
Na križišču z glavno cesto gremo po lokalni cesti za Lokavec ter na prvem
odcepu zavijemo desno. Kmalu nas smerokaz usmeri levo navzdol h kmetiji
Zver. Pot nadaljujemo mimo hleva v dolino, kjer prečkamo potok, in se usmerimo desno v gozd. Po gozdni poti se povzpnemo do grebena, po katerem
teče asfaltna cesta Dražen Vrh→Lokavec. Po njej gremo desno do odcepa,
kjer nas markacije usmerijo desno po poti med gozdom in poljem. Kmalu
glej stran 59–68
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smo v gozdu, skozi katerega pridemo na jaso s kapelico. Pot se usmeri levo
v gozd in kmalu doseže lovski dom LD Velka. Čez dvorišče lovskega doma
se spustimo do ribnika ter pot nadaljujemo po nasipu med dvema ribnikoma. Ob spodnjem ribniku gremo do glavne ceste Trate→Lenart. Po njej
gremo levo do odcepa lokalne ceste za Dražen Vrh, kjer zavijemo desno proti
kmetiji Holer. Ob obori za jelene dosežemo križišče na grebenu, kjer zavijemo desno in se usmerimo po vrhu Dražen Vrha proti Zgornji Velki. Hodimo
po grebenski cesti do križišča, kjer je križ, in pot nadaljujemo do odcepa v
levo navzgor proti kmetiji Oman. Preko grička nadaljujemo pot po cesti do
križišča, kjer zavijemo levo mimo avtobusnega obračališča in kapelice ter
dosežemo trg s cerkvijo Marije Snežne v Zgornji Velki.
Z Zgornje Velke nadaljujemo pot levo, mimo gostilne proti Spodnji Velki. Pri
kapeli zavijemo desno po makadamski cesti proti samotni kmetiji, mimo
katere se usmerimo v gozd. Po prihodu iz gozda pred seboj ugledamo Rajšpovo gomilo, majhen grič, porasel z drevesi. Spustimo se do potoka Velka
ter se po prečkanju povzpnemo na vrh gomile. Z nje sestopimo do travnika,
po katerem se povzpnemo do kmetije Rajšp.
Od kmetije Rajšp nadaljujemo pot do glavne ceste Zgornja Velka→Jurovski
Dol. Po njej gremo desno in pri bližnji hiši zavijemo levo z grebenske na gramozno cesto. Mimo vikenda nadaljujemo pot do kmetije, kjer zavijemo desno na poljsko pot ter mimo gozda do njive, ob kateri se spustimo naravnost
v dolino. Ob majhnem potočku zavijemo levo ter se povzpnemo do domačije
z več poslopji. Mimo hiše se odpravimo naprej do potoka in se vzpnemo do
asfaltne ceste. Prečkamo dvorišče in gremo po poti mimo njive navzgor do
gozdne ceste. Cesto kmalu zapustimo in se usmerimo desno skozi sadovnjak do vinograda, kjer znova pridemo na gramozno cesto. Mimo vinograda
pridemo na asfaltno cesto v naselju Šomat. Ko pridemo do začetka gozda,
zavijemo levo navzdol v dolino potoka Globovnica. Pri domačiji Pleteršek
znova pridemo na asfaltno cesto ter na njej zavijemo desno. Nato dosežemo
glavno cesto, ki vodi z Zgornje Velke na Vranji Vrh. Na križišču gremo levo po
cesti, jo za kratek čas zapustimo ter se znova vrnemo na njo. Po cesti nadaljujemo pot mimo trgovine naravnost do lovskega doma na Vranjem Vrhu.
Od lovskega doma se vrnemo nazaj do večstanovanjske zgradbe, za katero
zavijemo desno navzdol do hleva. Pot nadaljujemo skozi gozd in travnik do
asfaltne ceste, s katere kmalu zavijemo levo v gozd in pridemo do Vučje
jame. Po cesti gremo navzgor do izstopa iz gozda in mimo starejše hiše
do odcepa, kjer zavijemo desno v Srebotje. Med vinogradi in posameznimi
domačijami nadaljujemo pot v dolino, kjer zavijemo levo na asfaltno cesto.
V naslednjem križišču gremo naravnost po dolini do mostu čez Jakobski
potok. Za mostom zavijemo desno ter se ob robu pašnika podamo v gozd.
Povzpnemo se do sadovnjaka, skozi katerega dosežemo vrh grebena s posameznimi hišami Zgornjega Jakobskega Dola. Po cesti gremo desno do
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vinograda, kjer se usmerimo levo v gozd. Skozi gozd se spustimo v dolino
Vukovskega potoka, od koder se znova povzpnemo do naslednjega grebena. Pod električnim daljnovodom nadaljujemo pot v gozd, skozi katerega se
spustimo do vinograda, nato pa pot nadaljujemo do turistične kmetije.
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE
ZNAMENITOSTI:
• Lipa, grad Trate
• Aleksandrova in Petrova lipa,
Zgornja Velka
• Rajšpova gomila, Spodnja
Velka

KULTURNE
ZNAMENITOSTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grad Cmurek, Trate
Dvorec Novi Kinek, Trate
Petkov mlin, Trate
Brod na Muri, Sladki Vrh
Cerkev Marije Snežne,
Zgornja Velka
Vodnjak na trgu, Zgornja
Velka
Domačija Šviligoj, Zgornja
Velka
Cerkev Sv. Egidija (Ilija),
Šentilj v Slovenskih goricah
Štrudlova vila, Šentilj v
Slovenskih goricah
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ETAPA 2 ‣ (30,8 km, 7 h)
Šentilj v Slovenskih goricah → Jarenina → Spodnji
Jakobski Dol → Pernica → Maribor

Od turistične kmetije nadaljujemo pot po dovozni cesti navzdol do glavne
ceste Šentilj→Jarenina. Na križišču zavijemo levo po cesti do odcepa za
Mrzli studenec. Tukaj gremo desno čez potok v gozd, skozi katerega se povzpnemo na greben, kjer pridemo na gramozno cesto. Levo vodi cesta do
lovske koče LD Jarenina, mi pa nadaljujemo pot naravnost v smeri Kaniže. V
naslednjem križišču zavijemo desno in rahlo navzgor, ko pa se prične cesta
spuščati, zavijemo pri naslednjem odcepu desno na greben. Hodimo po valovitem grebenu med Jareninsko dolino in Cirkniško dolino. Na križišču pri
križu nadaljujemo pot naravnost ter na naslednjem križišču zavijemo desno.
glej stran 59–68
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Mimo posameznih hiš znova dosežemo cesto, po kateri gremo mimo spomenika NOB do kmetije Eferl v Kaniži.
Od mostu čez Muro v Tratah do kmetije Eferl so nas vodile belo-rdeče Knafelčeve markacije, od kmetije Eferl do Pernice pa bomo hodili po poti označeni z okroglimi belo-rumenimi markacijami za pohodne tematske poti.
Pri kmetiji Eferl zavijemo levo po cesti navzdol in med vinogradi dosežemo
cesto Jarenina→Pesnica. Po tej cesti zavijemo levo po hribu navzdol in na
prvem križišču se naša pot nadaljuje desno v središče Jarenine, kjer stoji
Marijina cerkev.
Iz središča Jarenine se odpravimo nekaj metrov nazaj proti Šentilju, nato pa
zavijemo desno na lokalno cesto, po kateri se povzpnemo na vrh grebena.
Na križišču, kjer se Marijina romarska pot odcepi desno, gremo levo po cesti
navzdol v dolino Vukovskega potoka. Ko pridemo do križišča v dolini, zavijemo desno po asfaltni cesti do odcepa za Zgornji Jakobski Dol. Tukaj gremo
levo po cesti navzgor do grebena ter se nato spustimo v dolino Jakobskega
potoka. Ko pridemo do glavne ceste, zavijemo desno in gremo po njej do
središča Jakobskega Dola, kjer stoji cerkev Sv. Jakoba.
Iz Spodnjega Jakobskega Dola nadaljujemo pot desno med stanovanjskimi
hišami po cesti navzgor. Ko zapustimo strnjeno naselje, se skozi gozd povzpnemo na greben, kjer se razteza naselje Drankovec. Na križišču zavijemo
levo in gremo navzdol do Doma za starejše Idila v Vukovju. Pri domu pridemo
do glavne ceste, po kateri se desno usmerimo po klancu navzdol. Spustimo
se do avtobusnega postajališča, kjer zavijemo desno na lokalno cesto. Po
tej cesti gremo po dolini navzgor do prvega križišča, kjer se usmerimo levo
po kolovozu navzgor. Po kolovozu pridemo na greben, kjer stoji kapela. Pri
kapeli zavijemo levo navzdol po lokalni cesti v dolino Jareninskega potoka.
Ko dosežemo cesto Jarenina→Vukovje, gremo ob njej levo do križišča ob
severni strani Perniškega jezera. Na križišču se odpravimo desno do Picerije
Branko, kjer gremo levo po lokalni cesti, ki vodi ob zahodnem obrežju Perniškega jezera. Sprva med travniki in njivami, nato pa skozi naselje novejših
stanovanjskih hiš dosežemo glavno cesto Maribor→Lenart. Tukaj gremo po
pločniku levo čez nadvoz preko avtoceste Maribor→Lendava. Kmalu smo na
križišču, kjer zavijemo levo skozi del naselja Obrat v središče Pernice.
Od Pernice do Vodol nas bodo znova vodile belo-rdeče Knafelčeve markacije.
Iz središča Pernice, kjer stojita cerkev Sv. Marjete in Gostilna Kramberger, pot nadaljujemo mimo trgovine čez krožišče v smeri novega naselja
ob pokopališču. Po lokalni cesti se vzpenjamo sprva po asfaltu, nato pa po
gramozni cesti do razvodnega grebena, ki je meja med občinama Pesnica
in Maribor. Hodimo po pokrajini Slovenskih goric, prepredeni z vinogradi, sadovnjaki in vmesnimi zaplatami listnatega gozda. Pogledi nam segajo daleč
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proti Dravskemu polju, Pohorju in podaljškom Karavank s Konjiško goro,
Bočem in Donačko goro. Na grebenu dosežemo asfaltno cesto, po kateri se
usmerimo desno v naselje Hrenca. Po krajšem spustu se znova vzpnemo
do križišča, kjer se pot usmeri desno po cesti navzdol. Tukaj se levo po grebenskem kolovozu od naše poti odcepi Marijina romarska pot, ki vodi proti
Ptujski Gori. Vse do Ruš nas bodo vodile okrogle belo-rumene markacije za
pohodne tematske poti.
Na prvem križišču med vinogradi zavijemo levo proti turistični kmetiji Protner v Dragučovi. Skozi dvorišče turistične kmetije nadaljujemo pot naravnost po cesti ter na drugem križišču zavijemo desno navzdol do avtoceste
A1 Šentilj→Koper. Ko pridemo iz podvoza pod avtocesto, v križišču zavijemo
levo ter se pričnemo vzpenjati po lokalni cesti navzgor proti Stolnemu Vrhu.
Mimo turistične kmetije se vzpenjamo najprej do kapele in naprej mimo hiš
Stolni Vrh 39 in 9 do križišča na sedlu. Iz sedla se desno skozi Meljski Dol
spustimo v mesto Maribor. Pri Zofa parku Razgoršek gremo desno proti
nadvozu. Najprej prečkamo hitro cesto in železniško progo Maribor→Šentilj,
nato pa se med stanovanjskimi hišami povzpnemo do začetka pešpoti. Ta
nas skozi gozd pripelje do sprehajalne poti, ki vodi iz mesta na Piramido.
Tukaj gremo levo po gramozni poti med lepo urejenimi vinogradi navzdol
do gostilne Pri treh ribnikih. V bližini gostilne se desno od naše poti odcepi
Pot Sv. Martina, ki vodi čez Sv. Urban v Kamnico. Mi pa nadaljujemo pot levo
proti mestnemu parku. Ko pridemo do konca stopnišča, se prične parkovna
promenada. Naša pot se na začetku promenade usmeri desno, diagonalno
skozi park, proti jugovzhodu. Pri telefonski govorilnici zavijemo levo po Trubarjevi ulici v smeri središča mesta. Hodimo naravnost do Gledališke ulice,
po kateri v nekaj minutah dospemo na Slomškov trg. Pred nami stoji mogočna Mariborska stolnica Sv. Janeza Krstnika.

Cerkev Sv. Janeza Krstnika, Maribor
glej stran 59–68
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE
ZNAMENITOSTI:
• Krajinski park Jareninski
Dol, Jareninski Dol
• Perniško jezero, Pernica
• Krajinski park KamenščakHrastovec
• Stolni vrh (383 m)
• Meljski hrib (398 m)
• Stara trta na Lentu, Maribor
• Trije ribniki, Maribor
• Akvarij - terarij, Maribor
• Mariborski otok, Maribor
• Mariborski mestni park,
Maribor
• Piramida (386 m), Maribor
• Kalvarija (375 m), Maribor
• Magdalenski park, Maribor
• Studenški gozd, Maribor

Perniško jezero, Pernica

Jareninski Dol

• Reka Drava (splavarjenje)

KULTURNE
ZNAMENITOSTI:
• Kapelica, Brloga
• Methansova hiša - Etnološka
zbirka in umetniška galerija,
Zgornji Dražen Vrh
• Cerkev Marijinega
vnebovzetja, Jareninski Dol
• Spomenik svetega leta,
Jareninski Dol
• Znamenje, Jareninski Dol
• Stara kostnica Sv. Mihaela,
Jareninski Dol
• Jareninski dvor, Polički Vrh
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Naravne in kulturne znamenitosti
• Martinova kapela, Spodnje
Hlapje
• Cerkev Sv. Jakoba, Spodnji
Jakobski Dol
• Vogrinov muzej - mlin na
veter, Spodnji Jakobski Dol
• Jakobski dvor, Spodnji
Jakobski Dol
• Kip Sv. Janeza Nepomuka,
Spodnji Jakobski Dol
• Cerkev Sv. Marjete, Pernica
• Cerkev Sv. Petra, Malečnik
• Cerkev Device Marije, Gorca
• Kapelice križevega pota, Gorca
• Križ - spomenik samostojni
Sloveniji, Stolni Vrh
• Murausova kapela, Stolni Vrh
• Kapelica Sv. Urbana, Košaki
• Cerkev Sv. Janeza Krstnika
(stolnica) in Slomškov trg,
Maribor
• Cerkev Marijinega vnebovzetja
(frančiškanska cerkev,
bazilika), Maribor
• Grajski trg (Mariborski grad pokrajinski muzej, spomenik
Sv. Florijana), Maribor
• Trg Svobode (spomenik NOB
- Kodžak, Vinagova klet),
Maribor
• Lent (Sodni stolp, Vodni
stolp, minoritska cerkev s
samostanom), Maribor
• Glavni trg (kužno znamenje,
Alojzijeva cerkev, mestna hiša
- Rotovž), Maribor
• Židovski trg (sinagoga,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Židovski stolp), Maribor
Vetrinjska ulica (Vetrinjski
dvorec, Salzburški dvorec),
Maribor
Trg generala Maistra, Maribor
Čeligijev stolp, Maribor
Stadion Ljudski vrt, Maribor
Stari most (Dravski most),
Maribor
Muzej narodne osvoboditve
Maribor, Maribor
Umetnostna galerija Maribor,
Maribor
Evangeličanska Kristusova
cerkev, Maribor
Cerkev Sv. Barbare, Kalvarija Maribor
Račji dvor in muzej na
prostem, Maribor
Cerkev Sv. Jožefa, Studenci Maribor
Cerkev Sv. Magdalene,
Maribor
Cerkev Sv. Rešnjega telesa,
Maribor

Malečnik
glej stran 59–68
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1

SPODNJI JAKOBSKI DOL
župnijska cerkev Sv. Jakoba

C

erkev stoji sredi obzidanega opuščenega pokopališča, na vzpetini v
središču naselja.

Prvotna cerkvena stavba je bila manjša, enoladijska, zgrajena v gotskem
slogu. Natančnih podatkov o njenem nastanku ni, vendar zgodovinarji
postavitev cerkve umeščajo v čas med 13. in 15. stoletjem. Že zaradi izbire zavetnika cerkve, Sv. Jakoba, cerkev uvrščajo med starejše cerkvene
zgradbe na slovenskem Štajerskem.
Cerkev je bila predelana leta 1535. Nekoč je imela baročni stranski kapeli, ki sta bili k prvotni jakobski cerkvi dozidani najverjetneje leta
1686. Baročni so tudi oboki in oprema. Zvonik je gotski.
Jakobska cerkev je bila nekoč podružnica jareninske prafare, od leta
1785 dalje pa je samostojna župnija. V času službovanja Andreja Trabasa, prvega duhovnika novoustanovljene jakobske župnije, je bilo zgrajeno župnišče, cerkev pa temeljito obnovljena. Prezbiterij in zakristijo so
najbrž dozidali še pozneje.
Vsaj od leta 1742 je cerkev obdajalo pokopališče. Na zunanji steni cerkve je vzidan rimski epitaf. V novejšem času so v cerkvi uredili kor in
orgle, električno napeljavo, razsvetljavo in ogrevanje, in obnovili pozlačeni oltar.
V jakobski cerkvi je od leta 1829 do leta 1838 kot duhovnik služboval
Andrej Gutman, satirični pripovednik, prevajalec in izdelovalec orgel.

→ Župnija Sv. Jakob v Slovenskih goricah
Spodnji Jakobski Dol 1 / SI-2222 Jakobski Dol / Tel:+386 (0)2 644 95 33
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ETAPA 3 ‣ (19,2 km, 4 h 30 min)
Maribor → Zg. Radvanje → Limbuš → Bistrica ob
Dravi → Bezena → Ruše

Mimo spomenika Antona Martina Slomška in upravne stavbe Pošte Slovenije se podamo skozi Poštno ulico na Glavni trg. Na prehodu za pešce, ki
vodi naravnost do Alojzijeve cerkve, previdno prečkamo Koroško cesto in se
desno odpravimo samo nekaj metrov do vhoda v Splavarski prehod. Tukaj
gremo levo navzdol do nabrežja reke Drave. Ko pridemo v Vojašniško ulico,
samo nekaj metrov od nas že več kot 400 let zobu časa ponosno kljubuje
najstarejša vinska trta na svetu. V hiši, pred katero raste stara trta, je urejen turistično-informacijski center z vinoteko. Naša pot pa se nadaljuje čez
obrežno cesto na sprehajalno pot ob Dravi. Po njej gremo desno ob toku reke
Drave navzgor. Mimo Minoritskega samostana, v katerem je danes urejeno
lutkovno gledališče, gremo po ulici Ob Bregu do Studenške brvi. Pot nadaljujemo naravnost po levem bregu Drave do Koroškega mostu. Tukaj se k nam
znova priključi Pot sv. Martina, ki vodi iz Kamnice. Po krožnem stopnišču se
povzpnemo na Koroški most ter čezenj prečkamo reko Dravo. Na desnem
bregu se po stopnicah povzpnemo v Obrežno ulico, po kateri gremo desno
glej stran 59–68
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do prvega odcepa v levo. Tukaj zavijemo v Žabotovo ulico ter gremo po njej
naravnost do Sokolske ulice. Previdno jo prečkamo in se po pločniku podamo levo do prve ulice, kjer zavijemo levo. Čez kovinski nadhod gremo preko
železniške proge Maribor→Prevalje, se odpravimo do Limbuške ceste, ki jo
samo prečkamo in pot mimo telefonske govorilnice nadaljujemo po Pekrski
ulici. Po njej gremo do konca ulice, kjer zavijemo levo v Kamenškovo ulico.
Po tej ulici gremo najprej mimo novejšega stanovanjskega naselja, nato pa
med starejšimi hišami do vznožja Pekrske gorce. Na manjšem parkirišču
nas markacija usmeri desno po poti navzgor. Mimo kapelic križevega pota
se po gozdni poti povzpnemo do široke gramozne poti, ki vodi na vrh Pekrske gorce, kjer stoji cerkev Žalostne Matere Božje. Pot na vrh vodi desno,
mi pa se podamo levo in na prvem odcepu krenemo naravnost po gozdni
poti. Kmalu se spustimo do asfaltne ceste, na kateri zavijemo desno mimo
športnih objektov do Studenške ulice. Po njej se podamo desno čez manjši
potok in nato kmalu zavijemo desno po dovozni cesti k samotni hiši. Mimo
hiše se pot nadaljuje levo po ozki stezi, ki vodi pod električnim daljnovodom,
v gozd. Skozenj pridemo do ulice Na griču, po kateri se podamo levo do
Lackove ceste. Na križišču zavijemo levo po pločniku, nato previdno prečkamo Lackovo cesto ter pot nadaljujemo po Poti k mlinu. Med stanovanjskimi
hišami prečkamo Radvanjski potok in gremo do konca asfaltne ceste, kjer
se na bližnjem križišču od naše poti odcepi Pot sv. Martin, ki vodi čez Ptujsko
Goro proti Ljubljani.
Od križišča s Potjo sv. Martina nadaljujemo pot po makadamski cesti naravnost proti Snežnemu stadionu. Pri apartmajski hiši Mari gremo levo navzgor
do hotela Arena ter se desno spustimo mimo hotela Habakuk do spodnje
postaje Pohorske vzpenjače. Pot nadaljujemo nekaj metrov levo navzgor,
nato gremo desno navzdol do potočka, ki ga prečkamo in se podamo ob
robu gozda do Gostišča Pohorka. Pot nadaljujemo naravnost po Begovi ulici
do križišča z Bezjakovo ulico, kjer zavijemo desno navzdol do avtobusnega
postajališča mestnega prometa številka 18. Tukaj gremo levo čez Pekrski
potok po lokalni cesti ob nasadu jabolk do križišča s cesto, ki pripelje iz
naselja Hrastje. Pred križiščem zavijemo desno po stezi, ki vodi ob potoku
navzdol. Kmalu zapustimo stezo in se priključimo asfaltni cesti, po kateri se
spustimo do glavne ceste Maribor→Ruše. Tukaj nas smerna tabla usmeri
levo po pločniku v Limbuš, kjer stoji cerkev Sv. Jakoba.
Od cerkve Sv. Jakoba gremo mimo križišča nekaj metrov nazaj v smeri Peker. Na križišču nas smerna tabla usmeri desno v gozd mimo informacijske
table o nekoč mogočnem gradu Lembach iz 12. stoletja. Po gozdni poti se
vzpenjamo do zapuščene domačije, mimo katere kmalu pridemo do naselja
počitniških hiš. Med njimi gremo do začetka asfaltne ceste, po kateri krenemo desno. Mimo stanovanjske hiše na naslovu Grajski grič 6 smo kmalu na
ovinku, kjer se asfaltna cesta spusti v dolino. Mi gremo desno po grebenu v

RP - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd 25

glej stran 59–68

4/19/13 11:22 AM

26

gozd. Sprva po kolovozu, nato pa po gozdni stezi se prične naša pot vzpenjati
na Kekčev vrh. Na izstopu iz gozda gremo ob ograjenem vinogradu do naselja počitniških hiš, kjer na križišču nadaljujemo pot naravnost navzdol. Po
gramozni cesti se skozi gozd spustimo do križišča, kjer stopimo na asfaltno
cesto. Naravnost navzgor vodi pot na Meranovo in Pečke, mi pa gremo po
asfaltni cesti desno navzdol. Mimo stanovanjske hiše Log 234 se spustimo
do domačije Vrhov Dol 29, kjer v levem ovinku zapustimo cesto. Po ozki
stezi se desno usmerimo v gozd in po nekoliko širši gozdni poti sestopimo
do vodnega zajetja. Ob ograji zajetja pridemo na gramozno cesto. Po njej
gremo desno do bližnjega križišča ob novejši stanovanjski hiši Pod hribom
18. Tukaj zavijemo levo po cesti navzdol. Med stanovanjskimi hišami se po
asfaltni cesti spustimo do križišča s cesto, ki vodi po dolini potoka Bistrica.
Po cesti z imenom Ob Mlinščici gremo desno navzdol do središča Bistrice ob
Dravi, kjer dosežemo glavno cesto Maribor→Ruše. Preko prehoda za pešce
previdno prečkamo glavno cesto in pot nadaljujemo naravnost po Industrijski ulici. Na prvem križišču zavijemo levo v ulico Klanec. Mimo skladišča se
spustimo do mostu čez potok Bistrica in pot nadaljujemo naravnost navzgor
do naslednjega križišča, kjer gremo desno po Dravski ulici. Po nekaj metrih
zavijemo levo v Sončno ulico, nato pa takoj desno na makadamsko cesto
z imenom V Dobravo. Pred seboj že vidimo prehod čez železniško progo
Maribor→Dravograd, ki jo previdno prečkamo in pot nadaljujemo do zaselka
hiš. Mimo zaselka se naša pot nadaljuje ob robu gozda Dobrava do domačije
Bezena 52, kjer znova stopimo na asfaltno cesto. Na bližnjem križišču gremo levo proti prehodu čez železniško progo in naprej mimo lončarstva Lorna Črtomir, Bezena 49, do glavne ceste Maribor→Ruše. Pri gostilni Vernik–
Šauperl previdno prečkamo glavno cesto in pot nadaljujemo po lokalni cesti
naravnost do prvega odcepa dovozne ceste, kjer zavijemo desno. Po nekaj
metrih hoje med stanovanjskimi hišami gremo levo in na koncu ulice znova
desno. Ob robu hriba, poraslega z gozdom, nadaljujemo pot v smeri Ruš. Vse
do Ruš hodimo po makadamski cesti z imenom Bezenska pot, ki nas vodi
ob robu Pohorja. Pri stanovanjski hiši Bezenska pot 31 stopimo na asfaltno
cesto in po njej pridemo na Mariborsko cesto v Rušah. Po pločniku gremo v
središče Ruš, kjer stoji mogočna župnijska cerkev Marijinega imena.

glej stran 59–68
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE
ZNAMENITOSTI:
• Betnavski gozd, Spodnje
Radvanje
• Kristusov trn, Hrastje
• Pekrska gorca (351 m)
• Pohorje
• Naravni park Pohorje
• Soteska Lobnice, Pohorje
• Slapova Mali in Veliki Šumik,
Pohorje
• Pragozd Šumik, Pohorje
• Slap Verna, Pohorje
• Falska peč, Fala
• Mlake pod Žigartovim
vrhom, Pohorje
• Tiho jezero ali Falski ribnik,
Pohorje

KULTURNE
ZNAMENITOSTI:

Pekrska gorca

• Cerkev Sv. Frančiška
Asiškega, Radvanje
• Radvanjski dvorec, Zgornje
Radvanje
• Dvorec Betnava (park,
muzej), Spodnje Radvanje
• Čebelarski center Maribor,
Spodnje Radvanje
• Prazgodovinska naselbina,
Spodnje Radvanje
• Cerkev Sv. Bolfenka, Pohorje
• Gondola Pohorska vzpenjača
• Cerkev Žalostne Matere
Božje - Slovenska kalvarija,
Pekrska gorca (štiri kapelice)
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Naravne in kulturne znamenitosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ostanki skakalnice, Pekrska gorca
Pekrčanka (lesena skulptura), Pekre
Izkopanine prastarih grobov in gomil iz železne dobe, Limbuš
Ostanki nekdanjega limbuškega gradu, Limbuš
Cerkev Sv. Jakoba, Limbuš
Posestvo Meranovo, Vrhov dol
Lesena kopija kipa Nadvojvode Janeza, Vrhov dol
Stara viničarska šola (prva vinogradniška šola na Štajerskem),
Hrastje
Reiserjeva hiša na Kordeku, Hrastje
Naravno letno gledališče »Pod goroj«, Ruše
Cerkev Imena Marijinega, Ruše
Cerkev Bičanega Zveličarja, Ruše (pokopališče)
Rojstna hiša pesnika Janka Glazerja, Ruše
Glazerjeva grobnica, Ruše
Antične in rimske gomile, Ruše
Ostanki mitreja, Ruše
Villa rustica, Ruše
Cerkev Sv. Areha, Areško Pohorje

Pohorje
glej stran 59–68
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2

LIMBUŠ

župnijska cerkev Sv. Jakoba

P

rvotna cerkev Sv. Jakoba je bila domnevno zgrajena okoli leta
1300. Ob prenovi leta 1870 so najdbe pod korom potrdile, da je
bila cerkev zgrajena v gotskem slogu in barokizirana pozneje, tj.
v 16. stoletju.
Danes je cerkev enoladijska, z dvema kapelama na južni in severni strani ter zvonikom s čebulasto streho na severni strani. Glavni oltar je posvečen Sv. Jakobu. Masivno oltarno mizo krasi umetniško bogat tabernakelj, nad katerim je v osrednji niši kip Sv. Jakoba s popotno palico in
mehom za vodo. Poleg njega so kipi cerkvenih učiteljev: Sv. Ambrozija,
Sv. Gregorja, Sv. Hieronima in Sv. Avguština. V atiki oltarja so Marijino
kronanje, Sv. Trojica, Sv. Peter in Sv. Pavel.
Freske v prezbiteriju je leta 1870 ustvaril Jakob Brollo. Predstavljajo
prizore iz življenja Sv. Jakoba in so opremljene s slovenskimi napisi.
Ob južni fasadi cerkve stoji razpelo s Križanim, na jugovzhodu je sončna ura iz leta 1735. V cerkveno ostenje je na vzhodni zunanji strani vzidan marmorni epitaf, posvečen družini Hertzenkraft, ki je bila upravnik
limbuškega gradu.
Cerkev je doživela tri večje prenove. Prvo leta 1870, naslednjo pa v letu
1997, ko je bil povsem preurejen prezbiterij. Zadnja prenova je bila
izvedena leta 2004, ko sta bili v celoti zamenjani celotna strešna konstrukcija in kritina, nameščena nova sodobna stolpna ura ter obnovljena in pozlačena stolpno jabolko in križ. Celotna zunanjost cerkve je bila
nanovo prepleskana, obnovljeni so bili križ, sončna ura in Hertzenkraftov
epitaf.
Pred glavnim vhodom še danes stoji lipa, zasajena leta 1879 ob srebrni
poroki cesarskega para. Na dominantnem mestu, na bližnji Pekrski gorci (334 m), stoji podružnična cerkev Žalostne matere Božje, imenovana
Slovenska kalvarija.

→ Župnija Limbuš
Limbuška cesta 32 / SI-2341 Limbuš / Tel.: +386 (0)2 613 68 70
http://zupnije.slomsek.net/limbus
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ETAPA 4 ‣ (38,8 km, 10 h 15 min)
Ruše → Smolnik → Puščava → Lovrenc na Pohorju →
Lehen → Vuhred → Radlje ob Dravi

Iz središča Ruš se po Falski cesti podamo proti zahodu. Po pločniku pridemo
do križišča cest pred pokopališčem, kjer pot nadaljujemo naravnost proti
Fali. V bližini okrepčevalnice Črni labod pridemo do križišča, kjer naša pot
zavije levo. Po lokalni cesti gremo mimo rojstne hiše pesnika Janka Glazerja, na kateri je spominska plošča, ob potoku Lobnica navzgor. Kmalu
smo na koncu asfalta in pot nadaljujemo naprej po makadamu. Cesta, ki
se vije ob potoku Lobnica, nas pripelje do manjšega zaselka hiš. Tukaj preko betonskega mostu prečkamo potok Lobnica ter gremo levo po asfaltni
cesti navzgor. Po cesti gremo do prostora za piknike na levi strani, kjer nas
smerna tabla usmeri desno po gozdni poti navzgor. Sprva po dokaj strmi poti
se povzpnemo na greben, po katerem gremo levo. Kmalu smo na križišču
s planinsko potjo, ki pripelje iz Smolnika. Po gozdni grebenski poti kmalu
pridemo do asfaltne ceste. Po njej se usmerimo desno navzgor. Ko pridemo
do osamljene kmetije, asfaltno cesto zapustimo in krenemo po gozdni cesti
v desno. Cesta se vije po gozdnatem pobočju visoko nad reko Dravo. Na
posameznih križiščih pazimo na markacije. Po tej gozdni cesti dosežemo
nekdanjo partizansko kmetijo na Smolniku. Čez dvorišče nadaljujemo pot
glej stran 59–68
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naravnost po gozdni stezi, ki se dokaj uravnano vije po strmem pobočju.
Vmes prečkamo manjši potoček z izvirom tik ob naši poti. Ko dosežemo
stranski greben, se naša pot prevesi proti naselju Činžat. Sedaj se prične
pot strmo spuščati proti naselju, kjer sredi vasi stopimo na asfaltno cesto.
Po njej gremo desno navzdol do glavne ceste Ruše→Lovrenc na Pohorju. To
cesto prečkamo ter pot nadaljujemo naravnost po dovozni cesti proti osamljeni domačiji. Domačijo zaobidemo po levi strani ter se naravnost skozi
sadovnjak in čez travnik odpravimo v bližnji gozd. Markacije nas sedaj vodijo po dobro uhojeni gozdni poti navzdol do asfaltne ceste. Po njej gremo
levo do pokopališča ter naprej do glavne ceste Ruše→Lovrenc na Pohorju.
Glavno cesto samo prečkamo in po gramozni cesti kmalu dosežemo cerkev
Sv. Marije v Puščavi. Mimo mogočne cerkve se odpravimo čez dvorišče Gostilne Kores do mostu čez potok Radoljna, kjer stopimo na asfaltno cesto
proti Lovrencu na Pohorju. Ob njej gremo levo navzgor do križišča v bližini
obrata tovarne Marles, kjer znova zavijemo levo ob cesti navzgor do središča Lovrenca na Pohorju. Pri cerkvi nas smerna tabla usmeri desno mimo
osnovne šole proti Rdečemu Bregu. Po lokalni cesti gremo naravnost do
gozda, skozi katerega se cesta v serpentini spusti v naselje Rdeči Breg. Na
križišču z lokalno cesto Ruta→Lehen na Pohorju zavijemo levo po njej do
prvega odcepa desno, kjer stopimo na gramozno cesto. Mimo stanovanjske
hiše nadaljujemo pot po cesti, ki se vije po dolini navzgor. Ko pridemo do
križišča z več tablami, nas smerna tabla usmeri levo. Po dovozni cesti h
kmetiji se vzpenjamo navzgor do pašnikov v okolici kmetije. Mimo kmetije
se po cesti povzpnemo na greben, kjer se priključimo lokalni cesti, ki vodi
iz Rdečega Brega v Lehen. Po makadamski cesti se spustimo do bližnjega
križišča, kjer gremo desno navzdol v dolino do asfaltne ceste. Na križišču z
glavno cesto Ruta→Lehen na Pohorju zavijemo desno ter kmalu pridemo
v središče Lehna, kjer sta dve gostilni in trgovina. Iz središča Lehna gremo
nekaj metro levo ob cesti, ki vodi proti Ribnici na Pohorju. Že pri bližnji žagi in
kmetiji Velkar pa krenemo desno po kolovozni cesti navzgor. Cesta se sprva
vzpenja po robu travnika, nato pa vodi skozi gozd. Ko pridemo iz gozda. smo
pri opuščeni kmetiji Radih, Janževski Vrh 37, nato pa pot nadaljujemo po
gozdni cesti do domačije Urnavt. Pred gospodarskim poslopjem nas smerna
tabla usmeri desno po poti navzgor. Ko pridemo iz gozda na širok travnik, se
povzpnemo do domačije Pokrežnik, od katere nadaljujemo pot do cerkve Sv.
Janeza na Janževskem Vrhu. Ob cerkvi stoji lovski dom.
Od cerkve Sv. Janeza nadaljujemo pot po makadamski gozdni cesti naravnost do krožišča, kjer stopimo na asfaltno cesto. Desno se odcepi cesta h
kmetiji Kralj. Mi pa gremo naravnost mimo posameznih domačij v smeri
Vuhreda. Ko hodimo po cesti, nas markacija dvakrat usmeri levo, kjer po
bližnjici skozi gozd presekamo ovinek. Nekajkrat se nam odpre lep razgled
na Ribnico, nad katero se pne pohorski masiv. Ko pridemo do križišča pri
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Papotnikovi kapeli, pot nadaljujemo naravnost po zgornji asfaltni cesti. Po
njej gremo do odcepa h kmetiji Grizold–Praznic, kjer pri lesenem kozolčku
zavijemo desno. Sedaj se podamo po gozdni cesti do desnega ovinka. Cesta
naprej vodi k bližnji kmetiji, mi pa krenemo levo po gozdni poti, ki sprva vodi
po grebenu, nato pa se spusti do manjše kmetije. Čez dvorišče nas pot vodi
na dovozno cesto, po kateri se spustimo do lokalne ceste. Mimo večje kmetije gremo naravnost do odcepa, kjer zavijemo desno v gozd. Mimo lepo urejene počitniške hiše, ob kateri gremo po levi strani nazaj v gozd, se spustimo
do gramozne ceste. Po njej se podamo levo in mimo posameznih domačij
pridemo do večje kmetije, ob kateri rastejo številne lipe. Naša pot vodi naravnost mimo hleva skozi sadovnjak in čez velik travnik navzgor, kjer stopimo na kolovoz. Po njem gremo levo do gozda in naprej po gozdni poti znova
pridemo na lokalno cesto. Po cesti se podamo levo mimo dveh počitniških
hiš navzgor do kmetije. Pred njo nas smerna tabla na leseni rogovili usmeri
čez pašnik levo navzdol. Kmalu smo v gozdu, skozi katerega se pričnemo
spuščati v Dravsko dolino. Gozdni kolovoz se v serpentinah spušča vse do
smučarske proge v Vuhredu. Ob progi se spustimo do lesenega objekta in
pot nadaljujemo levo po cesti v središče Vuhreda. Pri gasilskem domu stopimo na asfaltno cesto in gremo navzdol do križišča, kjer pri hiši Vuhred 69
zavijemo levo. Po lokalni cesti nadaljujemo pot naravnost do glavne ceste
Vuhred→Ribnica na Pohorju. Po cesti gremo desno do mostu čez železniško
progo Maribor→Prevalje in reko Dravo.
Po prečkanju mostu čez reko Dravo na prvem odcepu zavijemo levo po lokalni cesti navzgor do naselja Dobrava. Mimo stanovanjskih hiš nadaljujemo
pot naravnost skozi gozd na Radeljsko polje. Na križišču zavijemo levo ter
gremo do Pohorske ceste, kjer pridemo na asfalt. Po tej cesti gremo desno
do nove obvoznice ter naprej v središče Radelj ob Dravi. Ko pridemo do Mariborske ceste, se odpravimo levo po pločniku do avtobusne postaje.

glej stran 59–68
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE
ZNAMENITOSTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lovrenška jezera, Pohorje
Gozdna učna pot Ruta, Ruta
Lipov drevored, Josipdol
Gozdna učna pot Kapelvald,
Josipdol
Ribniško jezero, Hudi Kot
Vodna učna pot Vuhrešica,
Vuhred
Herkove pečine in jame,
Radlje ob Dravi
Gozdna in zgodovinska pot
Stari grad, Radlje ob Dravi
Vodna učna pot Dobrava,
Radlje ob Dravi
Radeljski park z grajsko
pristavo, Radlje ob Dravi

Cerkev Device Marije, Puščava

KULTURNE
ZNAMENITOSTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerkev Sv. Marije, Smolnik
Falski grad, Fala
Muzej HE Fala, Fala
Štučevo (Požunovo)
znamenje, Činžat
Cerkev Device Marije,
Puščava
Kapela Sv. Ane, Puščava
Znamenje v Žvikartovem
vrtu, Puščava
Cerkev Sv. Lovrenca,
Lovrenc na Pohorju
Pohorska pajštva – sušilnica
za sadje in lan, Lovrenc na
Pohorju
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Cerkev Sv. Janeza, Janževski Vrh
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Naravne in kulturne znamenitosti
• Čebelarski dom z gozdarsko
in čebelarsko učno potjo,
Lovrenc na Pohorju
• Cerkev Sv. Radegunde,
Lovrenc na Pohorju
• Cerkev Sv. Križa, Lovrenc na
Pohorju
• Znamenje Sv. Miklavža,
Lovrenc na Pohorju
• Kmečka domačija
Ladejenkovo, Puša
• Cerkev Sv. Ignacija, Rdeči Breg
• Cerkev Sv. Janeza, Janževski
Vrh
• Muzejska zbirka kamnoseštva,
steklarstva in gozdarstva,
Josipdol
• Muzej na prostem, Josipdol
• Muzej gozdarstva
Lepšnik, Hudi Kot
• Stara čevljarska delavnica
in zbirka Puchovih motorjev,
Ribnica na Pohorju
• Doprsni kip škofa
Maksimilijana Držečnika,

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ribnica na Pohorju
Etnološka zbirka Alojza
Grubelnika, Ribnica na Pohorju
Cerkev Sv. Lovrenca, Vuhred
Pahernikova kapela na
pokopališču, Vuhred
Kopališka hiša - Badhaus,
Radlje ob Dravi
Razvaline gradu Mahrenberg,
Radlje ob Dravi
Dvorec Mahrenberg (Spodnji
grad) z zbirko starih
predmetov Ferda Leitingerja,
Radlje ob Dravi
Cerkev Sv. Mihaela, Radlje ob
Dravi
Nekdanji Marenberški
dominikanski samostan,
Radlje ob Dravi
Stebrasto Marijino znamenje
(pred cerkvijo), Radlje ob Dravi
Rožni dvor ali Rosenhof, Radlje
ob Dravi
Kalvarija s križevim potom,
Radlje ob Dravi

Cerkev Sv. Lovrenca, Lovrenc na Pohorju
glej stran 59–68
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ETAPA 5 ‣ (17,3 km, 4 h 45 min)
Radlje ob Dravi → Sveti Trije Kralji → Sveti Primož
nad Muto → (Sveti Jernej nad Muto → Sobote/Soboth)
→ Bistriški Jarek → Pernice

Pot nadaljujemo naravnost po Koroški cesti v smeri Dravograda. Po desetih
minutah hoda smo na križišču cest, kjer se odcepi cesta na prelaz Radelj
in naprej v Avstrijo. Mi gremo do velikega parkirišča pod skalnato pečino,
kjer nas smerna tabla usmeri levo do gozdička. Po sprehajalni poti se skozi
gozdiček spustimo navzdol do Samostanske ulice. Po njej gremo desno do
mostu čez Radeljski potok. Kmalu smo na gramozni cesti, ki vodi na Svete
Tri Kralje nad Radljami. Že na prvem križišču nas markacija usmeri desno
strmo navzgor čez ograjen pašnik. Po izstopu s pašnika nadaljujemo pot
skozi smrekov gozd in znova pridemo na gramozno cesto, ki smo jo zapustilo malo pred tem. Če želimo pot nadaljevati po zložnejši gramozni cesti,
gremo kar naprej, saj se nam markirana pot znova priključi nekoliko višje.
Ko pridemo na gramozno cesto, jo samo prečkamo in se po gozdni stezi
podamo navzgor do samotne kmetije. Čez dvorišče kmetije nadaljujemo pot
skozi sadovnjak in naprej po kolovozu v gozd. Nekoliko više smo znova pri
samotni kmetiji, od katere gremo do gramozne ceste. Po njej gremo sprva
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desno do križišča, kjer se usmerimo levo navzgor do odcepa k cerkvi Sv.
Treh Kraljev. Naša pot se nadaljuje naravnost po gramozni cesti, ki se vije po
južnih pobočjih Bricnika. Po njej gremo vse do Svetega Primoža nad Muto,
kjer med stanovanjskimi hišami stoji cerkev Sv. Primoža.
Od cerkve Sv. Primoža se Jakobova pot nadaljuje v dveh smereh.
Glavna smer se od cerkve Sv. Primoža nadaljuje nekaj metrov po asfaltni
cesti, ki vodi v dolino. Pri prvi večji stanovanjski hiši zavijemo desno navzdol
čez travnik. Kmalu pridemo do vhoda v gozd, od koder po gozdnem kolovozu nadaljujemo pot navzdol v Bistriški graben. Skozi gozd kmalu pridemo
do velike jase, ob kateri stojita krmišče in manjša lovska hišica. Po spodnji strani travnika prečkamo jaso in se mimo posameznih dreves sadnega
drevja znova podamo v gozd. Sedaj se prične naša pot v ključih spuščati v
Prevalov graben. Zadnji del spusta, ko že slišimo šumenje potoka Vud, je
nekoliko strmejši. Po tem spustu se priključimo na nekoliko širši kolovoz.
Po njem gremo desno ob potoku navzdol. Kmalu prečkamo potok ter na
ostrem ovinku stopimo na asfaltno cesto, ki pripelje iz Sv. Jerneja nad Muto.
Po cesti gremo levo navzdol in v 15 minutah dosežemo glavno cesto v Bistriškem grabnu. Na križišču gremo desno do mostu v bližini betonskega
električnega transformatorja, kjer prečkamo potok Mučka Bistrica. Mimo
opuščene ribogojnice gremo po dolini navzgor do stavbe nekdanje osnovne šole, v kateri danes deluje glasbeno društvo Branik. Preden pridemo do
stavbe nekdanje šole se nam pri domačiji, v bližini katere stoji kapelica, iz
desne priključi planinska pot čez Kozjak. Za stavbo nekdanje šole, v bližini
katere stoji spomenik NOB, zavijemo levo na kolovoz. Po njem gremo nekaj metrov, nato pa po levem kolovozu navzgor. Kmalu smo pri domačiji
Pernice 7. Mimo gospodarskega poslopja in čez dvorišče nadaljujemo pot
po kolovozu levo navzgor. Pot se sprva vzpne, nato pa nekoliko uravna. Tukaj nas markacije usmerijo desno strmo navzgor na manjši greben. Sedaj
hodimo po ozki stezi, ki se dokaj strmo vzpenja skozi gozd do poseke, čez
katero gremo naravnost navzgor. Po tej gozdni poti gremo vse do velikega
travnika, nad katerim že vidimo domačijo Abram, Pernice 9. Čez travnik gremo naravnost navzgor mimo drogov električnega daljnovoda. Ko pri garaži
domačije stopimo na gramozno cesto, gremo desno po njej v smeri naselja
Mlake. Kmalu smo pri prvi domačiji Pavlič, mimo katere nadaljujemo pot
po gramozni cesti do naslednje kmetije Zgornji Rebrnik. Tik preden pridemo
do te kmetije, nas markacija usmeri levo po kolovozu navzgor. Čez pašnik
pridemo do gozda in pot nadaljujemo naprej do večjega travnika. Ob desnem
robu se vzpnemo nazaj v gozd in kmalu dosežemo gramozno cesto. To samo
prečkamo in skozi gozd po nekaj metrih znova pridemo do gramozne ceste.
Tudi to samo prečkamo in se podamo naprej navzgor do samotne kmetije
Porčnik. Ob ograji posestva nadaljujemo pot skozi gozd do večjega travnika.
Ko prečkamo travnik, pridemo do ostankov delno zgrajene stavbe, pri kateri
glej stran 59–68
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zavijemo levo in kmalu pridemo v gozd. Skozenj se povzpnemo do cerkve
Svetega Simona na Pernicah. Odpre se nam širok razgled na Kozjak, Pohorje
in Dravsko dolino.

Sv. Primož nad Muto – Sv. Jernej nad Muto (5,9 km, 1 h
30 min) → Sobote/Soboth 9 km
Odcep poti vodi čez Svetega Jerneja nad Muto v Sobote/Soboth v sosednji
Avstriji. Ta smer nas od cerkve Sv. Primoža vodi po makadamski cesti desno
proti Svetemu Jerneju. Mimo posameznih kmetij pridemo v zatrep doline,
kjer prečkamo potok in cesta v dolgem ovinku zavije nazaj proti severu.
Pri odcepu h kmetiji Ot nas markacija usmeri desno navzgor. Čez kmečko
dvorišče gremo navzgor do roba gozda, skozi katerega se povzpnemo do
kmetije Ižek z mogočnimi lipami. Od kmetije nadaljujemo pot po gramozni
cesti do domačije Primož na Svetem Jerneju nad Muto. Od domačije vodi pot
čez travnik ter mimo cerkve Sv. Jerneja v gozd. Po lepi uravnani gozdni poti
gremo naravnost do mejne črte s sosednjo Avstrijo. Gozdna pot se po avstrijskem ozemlju nadaljuje do obsežnega travnika, preko katerega pridemo
na asfaltno cesto, od koder iz Sv. Lovrenca/St. Lorenzen pripelje markirana
pot v smeri Sobot/Soboth.
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Orjaške lipe, Sv. Jernej nad
Muto
• Sedelnikov slap, Sv. Jernej nad
Muto
• Splavarjenje po Dravi

KULTURNE
ZNAMENITOSTI:
• Cerkev Sv. Ilija (Egidija),
Zgornja Vižinga
• Cerkev Sv. Treh Kraljev, Sv.
Trije Kralji nad Radljami
• Štandekerjeva kašča, Sv. Trije
Kralji nad Radljami
• Cerkev Sv. Primoža, Sv. Primož
nad Muto
• Cerkev Sv. Jerneja, Sv. Jernej
nad Muto
• Ekološka kapelica Sv.
Frančiška Asiškega v
Bistriškem jarku, Sv. Jernej
nad Muto
• Lipnikov mlin, Mlake
• Cerkev Sv. Petra, Ribiče
• Cerkev Sv. Štefana, Gortina
• Cerkev Sv. Simona in Jude,
Pernice
• Trije križi in kapela Sv. Trojice,
Goriški Vrh

Cerkev Sv. Primoža, Sv. Primož nad Muto

Cerkev Sv. Simona in Jude, Pernice

Cerkev Sv. Jerneja, Sv. Jernej nad Muto

Muta
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ETAPA 6 ‣ (28,3 km, 7h)
Pernice → Ojstrica → Dravograd → (Vič → Labot/
Lawamünd) → Pameče → Slovenj Gradec
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Od cerkve gremo naravnost mimo stavbe nekdanje osnovne šole do križišča
cest, kjer nas smerna tabla usmeri po desni cesti rahlo navzgor v smeri
Ojstrice. Levo pod nami sta travnat taborni prostor in večja stavba. Po gramozni cesti smo kmalu pri domačiji Pernice 20. Pot nadaljujemo naravnost
po panoramski gramozni cesti, ki nas bo v dveh urah in pol hoda pripeljala v razloženo naselje Ojstrica. Cesta se prvi kilometer rahlo vzpenja, nato
pa spušča. Na prvem večjem križišču gremo desno. Cesta se vije pretežno
skozi gozd, občasno pa se odpre širok razgled na Uršljo goro, Peco in Obir.
Hodimo po južnih pobočjih Kozjaka in pred nami se pne jugovzhodno pobočje Košenjaka. Nekje na pol poti se desno odcepi pot k cerkvici Sv. Urbana,
v bližini katere je tromeja med Slovenijo, avstrijsko Koroško in Štajersko. Mi
nadaljujemo pot do gorske kmetije Lonhter, kjer se od naše poti odcepi pot
na Košenjak. Naša pot pa vodi naprej po gramozni cesti do naselja Ojstrica,
kjer stoji cerkev Sv. Janeza. Iz središča Ojstrice nas smerna tabla v bližini
turistične kmetije usmeri navzdol v Dravograd. Ob robu travnika se spustimo
skozi gozd do asfaltne ceste, ki pelje iz Ojstrice v Dravograd. Po cesti gremo
levo mimo domačije Lebert do odcepa gramozne ceste. Tukaj z zavojem v
desno zapustimo asfaltno cesto in se pod domačijo Komovt začnemo spuščati po pobočju doline Ojstriškega potoka. Ko pridemo čez večji pašnik, se
skozi gozd dokaj strmo spustimo do asfaltne ceste, ki pripelje iz Ojstrice. Po
cesti gremo desno do ostrega ovinka ter naprej navzdol v središče Dravograda.
Iz središča Dravograda se Jakobova pot proti Avstriji nadaljuje v dveh smereh.
Glavna smer Jakobove poti vodi iz Dravograda proti Slovenj Gradcu in naprej skozi Mežico v Pliberk. Ko pridemo do glavne ceste Labot→Maribor,
zavijemo levo in gremo do semaforiziranega križišča, kjer zavijemo desno
na most čez reko Dravo. Iz središča Dravograda, ki je na levem bregu reke
Drave, se podamo ob glavni cesti do mostu. Prečkamo Dravo in se mimo
avtobusne postaje ter policijske postaje po pločniku odpravimo ob glavni
cesti, ki vodi v smeri Slovenj Gradca. Kmalu smo pri stopnicah, po katerih se
spustimo desno na dovozno cesto. Po tej cesti gremo mimo stanovanjske
hiše Meža 19 do lokalne ceste, ki pelje v Črneče in Libeliče. Kmalu pridemo
do nabrežja reke Drave, ki je tukaj zajezena za hidroelektrarno Dravograd.
Nekoliko naprej pridemo do začetka naselja Črneče in pločnika. Po njem
gremo do prvega odcepa levo, kjer nas smerna tabla usmeri ostro levo na
gramozno cesto. Hodimo naravnost in v 10 minutah prispemo k cerkvi Sv.
Andreja in Jakoba v Črnečah. Po gramozni cesti, ki se kratek čas vzpenja,
pod električnim daljnovodom pridemo na planoto, kjer se pred nami odpre
pogled na naselje Dobrova, nad katerim je na hribčku cerkev Sv. Križa. Naša
pot se med polji mimo mogočne lipe vije v Dobrovo. Ko stopimo na asfaltno
cesto, pot nadaljujemo levo mimo domačije Dobrova 8 v dolino Meže. Cesta
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se skozi krajši gozdiček hitro spusti v naselje Podklanc. Pri hiši Podklanc 20
ostro zavijemo desno navzdol ter gremo do prehoda čez železniško progo
Maribor→Prevalje, ob katerem je postajališče. Previdno prečkamo progo ter
na bližnji glavni cesti Dravograd→Ravne na Koroškem zavijemo levo v smeri
Dravograda. Po nekaj metrih hoda ob glavni cesti zavijemo desno in se preko
mostu čez reko Mežo odpravimo v Šentjanž pri Dravogradu. Na levi nas pozdravi hotel Korošica****, kjer se lahko okrepčamo ali celo prenočimo. Naša
pot vodi nato mimo bencinske črpalke skozi industrijsko cono Šentjanž.
Mimo obrata Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec pridemo v središče
Šentjanža, kjer stoji cerkev Sv. Janeza Krstnika. Pod cerkvijo gremo naravnost do križišča s traso nekdanje železniške proge Dravograd→Velenje, po
kateri sta danes speljani steza za pešce in kolesarska steza. Po trasi gremo
desno vse do Slovenj Gradca. Pot je dokaj uravnana z občasnimi daljšimi
zavoji. Skozi Bukovsko vas pridemo v uri hoda do naselja Pameče. Pri mostu
čez reko Mislinjo nas smerna tabla opozori, da je levo odcep poti k cerkvi Sv.
Jakoba v Pamečah. Glavna pot pa se nadaljuje po cesti za pešce naravnost
ob reki Mislinji v Slovenj Gradec. Preden pridemo do središča mesta, gremo
čez obnovljen kovinski železniški most do semaforiziranega križišča. Zavijemo desno ter gremo po pločniku po Francetovi ulici v središče Slovenj
Gradca. V semaforiziranem križišču nadaljujemo pot naravnost čez Glavni
trg mimo občinske zgradbe do izhoda iz trga.

Dravograd – Vič (3 km, 45 min) → Labot/Lawamünd 5,7
km
Odcep vodi iz središča Dravograda desno mimo bencinske črpalke proti nekdanjemu mejnemu prehodu Vič. Ob glavni cesti je speljana steza za pešce,
po kateri hodimo 3 km do nekdanjega mejnega prehoda. Tudi na avstrijski
strani je ob reki Dravi speljana steza za pešce, po kateri nadaljujemo pot v
mesto Labot/Lawamünd.

RP - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd 41

glej stran 59–68

4/19/13 11:23 AM

42

Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Slap Velka, Velka
• Gozdni rezervat Bukovje,
Bukovje
• Dravograjsko jezero,
Dravograd
• Mislinjski gozd, Mislinjska
dolina

KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• Cerkev Sv. Lenarta, Vič
• Cerkev Sv. Janeza Krstnika,
Ojstrica
• Cerkev Sv. Duha, Sv. Duh
• Dvorec Bukovje, Bukovje
• Razvaline gradu Pukštajn,
Bukovje
• Cerkev Sv. Janeza Evangelista,
Dravograd
• Cerkev Sv. Vida, Dravograd

• Srednjeveško mestno jedro,
Dravograd
• Razvaline starega gradu,
Dravograd
• Muzejska zbirka v
gestapovskih zaporih,
Dravograd
• Cerkev Sv. Andreja in
Jakoba, Črneče
• Cerkev Sv. Križa nad
Dravogradom
• Cerkev Sv. Janeza Krstnika,
Šentjanž pri Dravogradu
• Cerkev Sv. Petra, Kronska
gora nad Šentjanžem pri
Dravogradu
• Cerkev Sv. Ožbalta, Ožbaltski
vrh
• Cerkev Sv. Jakoba, Pameče
• Cerkev Sv. Ane, Pameče
• Cerkev Marije Vnebovzete,

Dravograd
glej stran 59–68
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Naravne in kulturne znamenitosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Troblje
Cerkev Sv. Elizabete, Slovenj
Gradec
Cerkev Sv. Duha, Slovenj
Gradec
Srednjeveško mestno jedro,
Slovenj Gradec
Koroški pokrajinski muzej,
Slovenj Gradec
Koroška galerija likovnih
umetnosti, Slovenj Gradec
Sokličev muzej, Slovenj
Gradec
Dvorec Rotenturn, Slovenj
Gradec
Rojstna hiša Huga Wolfa,
Slovenj Gradec
Cerkev Sv. Jurija, Legen
Paučkove partizanske
bolnišnice, Legen
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Cerkev Sv. Vida, Dravograd

Slovenj Gradec
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3

ČRNEČE

župnijska cerkev Sv. Andreja in Jakoba

C

erkev stoji sredi pokopališča, ob cesti Dravograd–Libeliče. Romanski osrednji del cerkve priča, da njeni začetki segajo že v 12.
stoletje (okoli leta 1150), prvi zapisi o cerkvi Sv. Andreja v Črnečah pa segajo v leto 1587.
V času gotike (okoli leta 1350) so cerkvi prizidali gotski prezbiterij.
Ohranjeno je še eno gotsko okno za glavnim oltarjem, ostala so zazidali
in vzidali baročna. Leta 1700 so pozidali zvonik, o čemer priča kronogram nad glavnim portalom, ki vodi v stolp.
Enoladijsko cerkev danes sestavljajo ladja, zvonik, triosminsko zaključen prezbiterij in zakristija na severni strani. V prezbiteriju je značilen
rebrast obok, rebra zaključujejo konzole s človeškimi maskami.
Na glavnem oltarju sta lesena kipa zavetnikov župnije, Sv. Andreja in
Jakoba Starejšega.
Stranska oltarja sta posvečena Mariji in Srcu Jezusovemu.
Cerkev je bila prvotno podružnica pliberške pražupnije, pozneje župnije
Libeliče, od leta 1780 pa spada pod samostojno župnijo Črneče.

→ Župnija Črneče
Črneče 170 / SI-2370 Dravograd / Tel.: +386 (0)2 872 01 73, +386 (0)2 872
01 74 / E-pošta: zupnisce-crnece@kanet.si / www.dmdekanija.si
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4

PAMEČE

župnijska cerkev Sv. Jakoba

C

erkev stoji v središču naselja na mestu, kjer je predhodno stala
manjša, morda že romanska cerkev.

Ni sicer znano, kdaj je bila zgrajena, vendar so prvi podatki o njej iz leta
1765. Pri čiščenju starega ometa so na delu zvonika odkrili bledo rdečo
barvo okenskih okvirjev, ki je bila splošno znana za gotiko. To odkritje
je dalo vedeti, da je cerkev Sv. Jakoba Starejšega še starejša od trenutno
znanih podatkov v župnijski kroniki.

Cerkev sestavljajo visok zvonik, ladja s stranskima kapelama in prezbiterij.
Notranjost cerkve, ki je zgrajena v gotskem slogu, je opremljena z dvema neogotskima oltarjema. Eden je posvečen Jezusovemu, drugi pa
Marijinemu srcu. Glavni oltar je posvečen zavetniku župnije, Sv. Jakobu Starejšemu.
Leta 2005 je bila obnovljena fasada cerkve.
Župnija Pameče ima še dve podružnici: cerkev Sv. Marije vnebovzete v
Trobljah in cerkev Sv. Ane na Anskem vrhu (756 m), ki jo krasi tudi oltar Sv. Jakoba Starejšega.
→ Župnija Pameče
Pameče 95 / SI-2380 Slovenj Gradec / Tel.: +386 (0)2 884 14 94
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ETAPA 7 ‣ (18,3 km, 5 h 30 min)
Slovenj Gradec → Sele → Ivarčko jezero → Koča na
Naravskih ledinah

Na križišču nas markacija usmeri naravnost proti Staremu trgu, že po nekaj
metrih pa krenemo desno čez most za pešce. Pot nas nato vodi v središče
Starega trga, kjer zavijemo levo po glavni cesti do hiše številka 56. Tam je
svojo mladost preživljal slovenski kipar Fran Bernekar. Tukaj zavijemo desno navzgor mimo hiše Stari trg 57 proti cerkvi Sv. Pankracija. Mimo cerkve
prečkamo velik travnik ter se na kolovozu podamo nekaj korakov v desno.
Sedaj se naša pot usmeri levo po stezi v gozd. Steza nas vodi ob potoku
navzgor v zgornji del naselja Stari trg. Ko pridemo iz gozda do gramozne
dovozne ceste, gremo naravnost po cesti navzgor mimo hiše številka 284
do glavne ceste Slovenj Gradec→Kotlje. Pri restavraciji Na klancu zavijemo
desno ter gremo 100 metrov ob glavni cesti v smeri Kotelj. Sedaj zavijemo
levo po kolovozu v gozd ter se po stari trgovski poti odpravimo proti Selam.
Ko pridemo iz gozda, se čez velik travnik spustimo do kmetije Apačnik, kjer
imajo urejen gostinski lokal Saloon. Pri kmetiji prečkamo asfaltno cesto in
gremo naravnost mimo cerkve Sv. Miklavža po kolovozu do potoka. Po nekaj metrih nas markacije usmerijo levo čez brv v gozd. Pot se sedaj prične
vzpenjati po gozdni poti, ki nas pripelje do roba velikega travnika. Čezenj se
vzpnemo do ceste, po kateri gremo nekaj metrov desno, nato pa na križišču
zavijemo levo ter se povzpnemo v naselje Sele. V središču Sel stoji cerkev
Sv. Roka iz začetka 16. stoletja, ob njej pa je pokopališče, na katerem je pokopan pesnik in dolgoletni selski župnik Fran Ksaver Meško. Mimo mogočne
lipe nadaljujemo pot po cesti mimo hiše Sele 20, kjer je Fran Ksaver Meško
glej stran 59–68
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živel in ustvarjal, na kar opozarja spominska plošča. Samo nekaj metrov naprej je gostinski lokal Gostenčnik, Sele 22. Po cesti gremo naprej do križišča,
kjer zavijemo desno in skozi gozd dosežemo domačijo Zageršnik. Tukaj se
levo odcepi pot do Poštarskega doma pod Plešivcem. Mi pa nadaljujemo pot
naravnost po gramozni cesti, ki vodi proti Ivarčkemu jezeru. Cesta se vije po
severnem pobočju Uršlje gore. V dolino se nam občasno odpre lep pogled
na Kotlje, na severu pa ugledamo Strojno in avstrijske hribe. Ko pridemo do
domačije Kozarnik, pot nadaljujemo naprej po gramozni cesti do odcepa ceste h kmetijama Kumer in Negovnik. Tudi tukaj gremo naravnost po cesti, ki
nas pripelje do vstopa na območje Ivarčkega jezera. Po poti gremo do jezera
in se po severni, desni obali, napotimo do parkirišča. Tukaj zavijemo desno
po asfaltni cesti navzdol ter na prvem križišču zavijemo levo na stransko
cesto, ki je prav tako asfaltirana. Skozi gozd smo kmalu pri kmetiji Pavšar, v
bližini katere pridemo na križišče cest. Pred nami je širok razgled na Preški
vrh in velik del slovenskega dela Koroške. Na križišču gremo levo po cesti
navzgor. Mimo posameznih stanovanjskih hiš se povzpnemo skozi gozd do
velikega travnika ter pot nadaljujemo mimo samotne kmetije Janet do Smučarske koče. V bližini Smučarske koče se konča asfaltna cesta, naša pot pa
vodi naprej po makadamski cesti do mostu čez manjši potok, pred katerim
nas smerna tabla usmeri desno navzgor proti Naravskim ledinam. Sprva
hodimo po ozki gozdni stezi, ki se vije ob potoku navzgor. V primeru slabega
vremena priporočamo, da pot nadaljujete naprej po makadamski cesti, ki
prav tako vodi na Naravske ledine. Po poti pa se povzpnemo na planoto,
kjer znova stopimo na makadamsko cesto, ki smo jo zapustili pri mostu čez
potok. Po tej cesti gremo desno rahlo navzgor do pol ure oddaljene gozdne
jase, na kateri stoji Koča na Naravskih ledinah.
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Ivarčko jezero, Podgora
• Turške šance, Javornik
• Uršlja gora (1.699 m)
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• Cerkev Sv. Pankracija, Stari
Trg pri Slovenj Gradcu
• Cerkev Sv. Radegunde, Stari
trg pri Slovenj Gradcu
• Rekonstrukcija rimske
grobnice, Stari trg pri Slovenj
Gradcu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerkev Sv. Roka, Sele
Cerkev Sv. Miklavža, Sele
Cerkev Sv. Urbana, Vrhe
Cerkev Sv. Neže, Vrhe
Cerkev Sv. Mohorja in
Fortunata, Podgora
Ruševine gradu Šratnek,
Podgora
Rimski vrelec, Kotlje
Spominski muzej Prežihovega
Voranca, Preški Vrh
Cerkev Sv. Duha, Suhi Dol
Cerkev Sv. Uršule, Uršlja gora

Uršlja gora
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Naravne in kulturne znamenitosti

RP - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd 49

Naravske ledine

Ivarčko jezero, Podgora
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ETAPA 8 ‣ (19,9 km, 4 h 45 min)
Koča na Naravskih ledinah → Javorje → Črna na
Koroškem → (Koprivna)

Od Koče na Naravskih ledinah nadaljujemo pot levo po travniku navzgor do
gramozne ceste, po kateri gremo desno. Čez nekaj minut se od ceste odcepi
planinska pot na Uršljo goro. Mi pa nadaljujemo pot naravnost po cesti v
smeri Andrejevega doma na Slemenu. Nekoliko od odcepa naprej pridemo
na križišče, kjer zavijemo desno po cesti navzdol. Kmalu smo pri kmetiji Narovnik, mimo katere nadaljujemo pot po cesti, ki vodi po južnih pobočjih Uršlje gore. Ko pridemo do križišča poti, nas smerna tabla usmeri desno proti
Slemenu - z leve namreč pripelje pot z vrha Uršlje gore. Smo pri ruševinah
nekdanje gostilne Križan, na prelazu iz doline Suhadolnice v dolino Jazbinskega potoka. Ob križišču stoji značilna koroška kapelica. Sedaj hodimo po
Slovenski planinski poti Maribor→Ankaran, ki je poleg markacije označena
s številko 1. Od Križana nas vodi dokaj uravnana pot najprej po zahodnem
pobočju hriba Verjanščica, nato pa pod Kotnikovim vrhom do križišča cest,
ki ga domačini imenujejo Ciganija.
Na križišču pri lesenem križu nas smerna tabla usmeri desno po gramozni
cesti v smeri Javorja. Pot naravnost vodi na Sleme. Cesta, po kateri bomo
glej stran 59–68
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hodili, se vije visoko nad dolino Javorskega potoka. Deloma poteka po gozdovih, občasno pa med travniki in pašniki koroških samotnih kmetij. Kmalu
za križiščem pridemo do lepo urejene kmetije Kavnik, mimo katere je cesta
tudi asfaltirana. Pot nadaljujemo po cesti, ki vodi po južnem pobočju Kavnikovega vrha, do cerkve Sv. Magdalene v Javorju. Pri cerkvi gremo desno po
cesti navzdol do križišča. Naša pot se nadaljuje po levi zgornji cesti mimo
domačije Šumnik do cerkve Sv. Jošta v Javorju. V bližini cerkve je gostilna
Podkržnik, kjer se lahko odpočijemo in okrepčamo. Pot nadaljujemo po gramozni cesti v smeri Črne na Koroškem. Na večjem križišču cest zavijemo
levo proti Črni. Mimo domačije Dretnik se spuščamo do začetka asfaltne
ceste, ki nas pripelje v dolino Javorskega potoka. Ko pridemo v dno doline,
nas na območju strnjenega naselja smerna tabla usmeri desno po lokalni
asfaltni cesti navzdol. Med hišami gremo do mostu čez Javorski potok. Tukaj
zavijemo desno in ob glavni cesti Šoštanj→Črna nadaljujemo pot do pločnika. V 15 minutah dosežemo središče Črne na Koroškem, kjer stoji cerkev
Sv. Ožbolta iz 12. stoletja.

Črna na Koroškem → Koprivna (9 km, 2 h 15 min)
Preden nadaljujemo pot iz Črne na Koroškem čez Pikovo v Mežico, se lahko
podamo še do cerkve Sv. Jakoba v Koprivni. Pot nas vodi iz središča Črne na
Koroškem po lokalni cesti, ki vodi po dolini Meže proti Koprivni. Od dolinske
ceste, po kateri hodimo ob toku reke navzgor, se najprej odcepi cesta proti
naselju Podpeca s cerkvijo Sv. Helene, nato pa še lokalna cesta v dolino
Tople. Na odcepu ceste v Toplo nas pozdravi lesen križ z dvokapno streho,
pod katero sta poleg Jezusa upodobljena Sv. Jakob in Sv. Janez Krstnik. Pot
nas vodi naprej mimo stavbe osnovne šole v Koprivni do križišča cest. Ko
pridemo do domačije Šumel, ki stoji ob reki Meži, zapustimo asfaltno cesto
ter se podamo po gozdni stezi naravnost navzgor do cerkve Sv. Jakoba iz 13.
stoletja. Po obisku cerkve se po isti poti vrnemo nazaj v Črno na Koroškem.
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE
ZNAMENITOSTI:
• Najevska lipa, Ludranski Vrh
nad Črno na Koroškem
• Božičev slap, Ludranski Vrh
nad Črno na Koroškem
• Rezmanov slap, Ludranski
Vrh nad Črno na Koroškem
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• Cerkev Sv. Marije
Magdalene, Javorje
• Cerkev Sv. Jošta, Spodnje Javorje
• Cerkev Sv. Ožbalta, Črna na
Koroškem
• Rudarski muzej na prostem,
Črna na Koroškem
• Forma Viva, Črna na Koroškem
• Plečnikov spomenik, Črna na
Koroškem
• Etnološka zbirka, Črna na
Koroškem
• Cerkev Sv. Jakoba, Koprivna
• Cerkev Sv. Ane, Koprivna

Cerkev Sv. Jošta, Spodnje Javorje

Cerkev Sv. Marije Magdalene, Javorje

Plečnikov spomenik, Črna na Koroškem

Rudarski muzej, Črna na Koroškem

glej stran 59–68
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5

KOPRIVNA

župnijska cerkev Sv. Jakoba

G

otska župnijska cerkev stoji nad dolino reke Meže na višini 1.073 m
in je zaradi svoje posebne lege vidna iz vseh okoliških dolin. Domnevno naj bi bila pozidana v 13. ali 14. stoletju.
Na glavnem oltarju iz leta 1870 je upodobljen Sv. Jakob s popotno palico in školjko. Stranska oltarja iz leta 1543 sta posvečena Materi Božji in
Sv. Petru.
Notranjost je poslikana s prizori iz Kristusovega življenja.
Strop je poslikan z motivi rožnega venca in človekovih poslednjih reči s
starinskimi podnapisi. Zunanjost in notranjost cerkve sta bili leta 1986
lepo obnovljeni.
Cerkev obkroža obzidano pokopališče, na katerem stoji kapela z dvokapno čopasto streho, pokrito s skodlami. V notranjosti kapele je lesen
križ z razpelom.
Ob vhodu na pokopališče stojita dve kapelici. Na levi je kapela Sv. Jurija, v kateri je kip Sv. Jurija na konju, kako je premagal zmaja. Na desni
je kapela Sv. Martina s kipom Sv. Martina, kako reže svoj plašč na pol.
Vse tri kapelice so verjetno postavljene kot postaje v procesijah, ki so
potekale ob večjih cerkvenih praznikih.
Pod cerkvijo stoji lesen procesijski križ z razpelom in s skodlami pokrito
dvokapno streho.

→ Župnija Koprivna
Koprivna 44 / SI-2393 Črna na Koroškem / www.dmdekanija.si
→ Oskrbovana iz župnije Črna na Koroškem:
Center 21 / SI-2393 Črna na Koroškem / Tel.: +386 (0)2 870 30 26 /
www.dmdekanija.si
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ETAPA 9 ‣ (11,3 km, 3 h)
Črna na Koroškem → Koča na Pikovem → Mežica
→ Podkraj pri Mežici → (Reht/Raunjak → Pliberk/
Bleiburg 7,3 km)

glej stran 59–68

RP - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd 54

4/19/13 11:24 AM

55

Iz središča Črne se naša pot nadaljuje ob glavni cesti proti Mežici. Tik pred
zaključkom naselja nas smerna tabla usmeri levo na lokalno cesto, ki vodi
do Koče na Pikovem. Sprva hodimo med hišami, nato pa v levem ovinku
zapustimo asfaltno cesto ter se pričnemo vzpenjati po kolovozu mimo gospodarskega poslopja proti Pikovemu. Sprva se naša pot vije ob potoku,
nato pa levo po gozdnatem pobočju dosežemo cesto, ki pripelje iz Črne. Pod
domačijo Bisternik prečkamo cesto ter pot nadaljujemo po poti levo navzgor
do Koče na Pikovem, ob kateri stoji cerkev Sv. Helene.
Od koče gremo mimo cerkve Sv. Helene navzgor po markirani poti do kmetije Pik. Pot nas nato vodi mimo Jesenikovega vrha do Belaja, potem po
cesti navzdol ter po grebenu zgornjega Brega do vznožja hriba. Nato pot
nadaljujemo po lokalni cesti skozi Mežico do avtobusnega postajališča ter
naprej do bližnjega Trga svobode.
S Trga svobode v središču Mežice se pot nadaljuje mimo hotela levo po Celovški cesti navzgor do cerkve Sv. Jakoba. Pri cerkvi zavijemo levo in pot
nadaljujemo mimo cvetličarne do križišča, kjer zavijemo desno v Gosposvetsko ulico. Po njej pridemo do glavne ceste, ki iz Mežice vodi proti Pliberku.
Po Podjunski cesti pot nadaljujemo levo navzgor. Sedaj hodimo ob levem
robu ceste vse do odcepa ceste na Peco. Ta cesta zavije levo, mi pa gremo
naprej do prelaza, nad katerim stoji domačija Spodnji Reht, ki ponuja domačo hrano in pijačo. Naša pot poteka ob cesti naprej in za ovinkom pridemo
do mejne črte z Republiko Avstrijo, od koder po zvezni deželi Koroški pot
nadaljujemo do Pliberka/Bleiburga.
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE
ZNAMENITOSTI:

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

• Krajinski park Topla, Mežiška
dolina
• Peca (2.126 m)
• Raduha (2.062 m)
• Gorski greben Olševa (Golca
1.929 m)

•
•
•
•

Cerkev Sv. Helene, Podpeca
Cerkev Sv. Lenarta, Plat
Cerkev Sv. Jakoba, Mežica
Mestni trg s spomenikom
rudarja, Mežica
• Spomenik NOB pred Narodnim
domom, Mežica
• Kivova fužina, Mežica
• Podzemlje Pece - turistični
rudnik in muzej, Glančnik

Podzemlje Pece, turistični rudnik

Cerkev Sv. Helene, Podpeca
glej stran 59–68
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6

MEŽICA

župnijska cerkev Sv. Jakoba

Ž

upnijska cerkev Sv. Jakoba stoji severno od starega trga. Najstarejša omemba kraja in prvotne mežiške cerkve Sv. Valentina in
Jakoba seže v leto 1154. Takrat je bila cerkev dodeljena samostanu v Dobrli vasi, zato prevladuje domneva, da bi naj nastala že kakšno
desetletje pred tem. Prvotna stavba naj bi bila manjša romanska cerkev
oz. kapela, na vzhodu zaključena s polkrožno apsido. Nastajala naj bi v
več fazah in doživela številne prezidave.
Današnja cerkev je bila zgrajena leta 1840, ko so zaradi večjega števila
vernikov staro cerkev podrli in na istem mestu zgradili sedanjo po načrtih Italijana Petra Rudolfija iz Velikovca. Cerkev je enoladijska z ravno
zaključenim pravokotnim prezbiterijem na vzhodni in zvonikom s čebulasto streho na zahodni strani. Ob severno steno ladje je prislonjena
dolga pravokotna zakristija. Razčlenjeno zahodno fasado cerkve zgoraj
krasi vrsta polkrožnih, pod njimi pa pokončnih pravokotnih oken, od
katerih sta okni na pročelju danes zaprti z vitraži. Barvna okna so delo
Staneta Kregarja.
Orgle iz leta 1907 so delo orgelskega mojstra iz Kamna pri Celovcu in so
danes v celoti obnovljene.
Fasado cerkve krasi freska Sv. Jakoba. Za cerkvijo stoji lesen pokopališki križ z razpelom.
Poleg župnijske cerkve je v župniji tudi gotska cerkev Sv. Lenarta na
Platu in kapela Sv. Cirila in Metoda na Peci.

→ Župnija Mežica
Celovška cesta 6 / SI-2392 Mežica / Tel.: +386 (0)2 823 51 42
www.dmdekanija.si
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KONTROLNE TOČKE NA POTI
Na Jakobovi poti je 18 kontrolnih točk, kjer je mogoče dobiti žig poti,
ki jih lahko zbirate v romarski knjižici. Promocijski material o Jakobovi
poti dobite na upravi Kozjanskega parka.
žig se nahaja v skrinjici na objektu
žig se nahaja v objektu
1. Zgornja Velka, CERKEV MARIJE SNEŽNE

Okrepčevalnica Snežinka, Zgornja Velka 38, SI-2213 Zgornja Velka

2. Šentilj v Slovenskih goricah, CERKEV SV. EGIDIJA (ILIJA)

Izletniška kmetija Viljem Gaube, Jareninska cesta 51, SI-2212 Šentilj v Slovenskih goricah

3. Spodnji Jakobski Dol, CERKEV SV. JAKOBA

Gostilna in vinoteka Žmavc, Spodnji Jakobski Dol 2, SI-2222 Jakobski Dol

4. Pernica, CERKEV SV. MARJETE

Gostilna Kramberger, Pernica 4, SI-2231 Pernica

5. Maribor

Hiša Stare trte, Vojašniška ulica 8, SI-2000 Maribor

6. Limbuš, CERKEV SV. JAKOBA

Gostilna in pizzerija »Pri Magdi«, Limbuška cesta 44, SI-2341 Limbuš (nedelja zaprto)

7. Ruše, CERKEV MARIJINEGA IMENA

Okrepčevalnica Cafe Oniks, Falska cesta 7, SI-2342 Ruše

8. Lovrenc na Pohorju, CERKEV SV. LOVRENCA

Kava bar Ali Baba, Spodnji trg 1, SI-2344 Lovrenc na Pohorju

9. Janževski Vrh, CERKEV SV. JANEZA

skrinjica na Lovskem domu Janžev Vrh, Janževski Vrh 39, SI-2363 Podvelka

10. Radlje ob Dravi, CERKEV SV. MIHAELA

Mladinsko kulturni center Marenberški, Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 8,
SI-2360 Radlje ob Dravi

11. Pernice, CERKEV SV. SIMONA IN JUDE

skrinjica pri Knezu na Pernicah, Pernice 24, SI-2366 Muta

12. Dravograd

Informacijska pisarna Dravograd, Trg 4. julija 50, SI-2370 Dravograd

13. Pameče, CERKEV SV. JAKOBA

Kava bar Breznik, Pameče 96 a, SI-2380 Slovenj Gradec (vikendi in prazniki odprto do 12:00)

14. Naravske ledine

Koča na Naravskih ledinah, Jazbina 16, SI-2393 Črna na Koroškem (ponedeljek zaprto)

15. Javorje, CERKEV SV. MAGDALENE

skrinjica na župnišču zraven cerkve, Javorje 28, SI-2393 Črna na Koroškem

16. Koprivna, CERKEV SV. JAKOBA

skrinjica na župnišču zraven cerkve, Koprivna 44, SI- 2393 Črna na Koroškem

17.	Pikovo, CERKEV SV. HELENE

Koča na Pikovem, Podpeca 11, SI-2393 Črna na Koroškem (ponedeljek zaprto)

18. Mežica, CERKEV SV. JAKOBA

Bar XO Club, Celovška cesta 5, SI-2392 Mežica
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TURISTIČNE INFORMACIJE
PRENOČIŠČE
GOSTILNA
TURISTIČNA KMETIJA
VINSKA KLET
INFORMACIJSKI CENTER

ETAPA 1

Trate → Zgornja Velka → Šentilj v Slovenskih goricah
• Zasebne sobe Galunič Tanja, Slovenska ulica 13, SI-2212 Šentilj v
Slovenskih goricah, tel. 00386 (0)40 467 048
• Okrepčevalnica Snežinka, Zgornja Velka 38, SI-2213 Zgornja Velka, tel.
00386 (0)2 645 31 60
• Pizzerija Želj, Zgornja Velka 38, SI-2213 Zgornja Velka, tel. 00386 (0)2 645 31
60
• Gostilna Belna, Slovenska ulica 11, SI-2212 Šentilj v Slovenskih goricah, tel.
00386 (0)2 651 09 71
• Gostilna Meja, Dunajska cesta 31, SI-2212 Šentilj v Slovenskih goricah, tel.
00386 (0)2 651 21 71
• Restavracija in pizzeria Misterium, Sladkogorska cesta 9, SI-2212 Šentilj v
Slovenskih goricah, tel. 00386 (0)5 912 12 16
• Turistična kmetija Sirk, Zgornja Velka 76, SI-2213 Zgornja Velka, tel. 00386
(0)2 644 38 11, e-pošta: vesna.sirk@siol.net, splet: www.kmetija-sirk.com
• Turistična kmetija Marič, Trate 51, SI-2213 Zgornja Velka, tel. 00386 (0)2
644 55 91
• Kmetija Zver, Trate 40, SI-2213 Zgornja Velka, tel. 00386 (0)2 644 69 91
• Izletniška kmetija Viljem Gaube, Jareninska cesta 51, SI-2212 Šentilj v
Slovenskih goricah, tel. 00386 (0)2 651 04 81, e-pošta: tur.k.gaube@gmail.
com
• Turistično društvo Klopotec Zgornja Velka, Zgornja Velka 41b, SI-2213
Zgornja Velka, e-pošta: info@td-klopotec.si, splet: www.td-klopotec.si
• Turistično društvo Brloga, Maistrova ulica 7, SI-2212 Šentilj v Slovenskih
goricah, tel. 00386 (0)2 651 26 5

ETAPA 2

Šentilj v Slovenskih goricah → Jarenina → Jakobski Dol →
Pernica → Maribor
• Zasebne sobe David Fras, Pesnica pri Mariboru 52e, SI-2211 Pesnica pri
Mariboru, tel. 00386 (0)2 653 72 61
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• Michel’s Pub in apartmaji, Jelenče 19a, SI-2211 Pesnica, tel. 00386 (0)2 651
80 01
• Pizzeria Črni Baron, Malečnik 158, SI-2229 Malečnik, tel. 00386 (0)2 480 63
00, e-pošta: info@crnibaron.si, splet: www.crnibaron.com
• Gostilna Pri lipi, Jareninski dol 19, SI-2221 Jarenina, tel. 00386 (0)70 297 692
• Pizzeria Branko, Jareninski dol 64, SI-2221 Jarenina, tel. 00386 (0)2 640 52
21
• Gostilna in vinoteka Žmavc, Spodnji Jakobski dol 2, SI-2222 Jakobski dol,
tel. 00386 (0)41 609 020
• Gostilna Kramberger, Pernica 4, SI-2231 Pernica, tel. 00386 (0)2 644 91 36
• Gostilna Knuplež, Močna 10, SI-2231 Pernica, tel. 00386 (0)2 720 62 08
• Gostilna Šiker, Močna 7, SI-2231 Pernica, tel. 00386 (0)2 720 59 21, e-pošta:
info@siker.si, splet: www.siker.si
• Pizzerija Napoli, Pernica 9b, SI- 2231 Pernica, tel. 00386 (0)2 640 30 91
• Gostilna Pauman, Pesniški dvor 9, SI-2211 Pesnica pri Mariboru, tel. 00386
(0)2 640 00 01
• Okrepčevalnica Snežinka, Pesnica Pri Mariboru 59d, SI-2211 Pesnica pri
Mariboru, tel. 00386 (0)2 653 24 41
• Sobodajalstvo Gregor Protner, Vodole 34, SI-2229 Malečnik, tel. 00386 (0)41
345 707, e-pošta: joannes@siol.net
• Gostilna Frajgraba, Vodole 1, SI-2229 Malečnik, tel. 00386 (0)2 473 24 03,
e-pošta: info@frajgraba.si, splet: www.frajgraba.si
• Turistična kmetija z nastanitvijo Bračko, Vodole 5, SI-2229 Malečnik, tel.
00386 (0)2 473 24 44, e-pošta: bracko.turizem@volja.net
• Turistična kmetija z nastanitvijo Emil, Vodole 23, SI-2229 Malečnik, tel.
00386 (0)2 473 00 96
• Izletniška kmetija Skupek, Polički Vrh 29, SI-2221 Jarenina, tel. 00386 (0)2
641 00 07
• Izletniška kmetija Kozar, Ložane 5, SI-2231 Pernica, tel. 00386 (0)2 640 68
41
• Izletniška kmetija Pavalec, Vukovski vrh 5, SI-2221 Jarenina, tel. 00386 (0)2
641 26 01
• Družinska kmetija Protner, Dragučova 65, SI-2229 Malečnik, tel. 00386 (0)2
473 03 92, e-pošta: bojan.protner@siol.net
• Turistična kmetija Valentan, Vodole 36, SI-2229 Malečnik, tel. 00386 (0)2
473 05 18, e-pošta: svalentan@gmail.com
• Turizem - vinarstvo Mak, Vodole 3 a, SI-2229 Malečnik, tel. 00386 (0)2 473
20 06
• Vinarstvo in turizem Markuš, Malečnik 255, SI-2229 Malečnik, tel.
00386 (0)2 473 03 38, e-pošta: info@turizemmarkus.com, splet: www.
turizemmarkus.com
• Vinska klet Dveri pax, Polički Vrh 1, SI-2221 Jarenina, tel. 00386 (0)2 644 00
82, e-pošta: office@dveri-pax.com, splet: www.dveri-pax.com
• Klet Pesnica, Pesnica pri Mariboru, SI-2211 Pesnica pri Mariboru, tel. 00386
(0)2 654 42 70
• Vina Joannes, Vodole 34, SI-2229 Malečnik, tel. 00386 (0)41 654 305,
e-pošta: vino@joannes.si

RP - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd 60

4/19/13 11:24 AM

61

• Turistično vinogradniško društvo Jakob, Spodnji Jakobski Dol 4a, SI-2222
Jakobski dol, splet: www.jakobski-dol.si
• Turistično informacijski center Maribor, Partizanska cesta 6a, SI-2000
Maribor, tel. 00386 (0)2 234 66 11, e-pošta: tic@maribor.si, splet: www.
maribor-pohorje.si
• Zavod za turizem Maribor, Partizanska cesta 47, SI-2000 Maribor, tel. 00386
(0)2 234 66 00, e-pošta: zzt@maribor.si, splet: www.maribor-pohorje.si
• Hiša Stare trte, Vojašniška ulica 8, SI-2000 Maribor, tel. 00386 (0)2 251 51
00, e-pošta: stara-trta@maribor.si
• Športno, kulturno in turistično društvo Divji petelin, Ljubljanska ulica 19b,
SI-2000 Maribor, tel. 00386 (0)2 663 04 91, e-pošta: info@activegallus.com,
splet: www.activegallus.com

ETAPA 3

Maribor → Zg. Radvanje → Limbuš → Bistrica ob Dravi → Bezena
→ Ruše
• Hoteli v Mariboru - Turistično informacijski center Maribor, Partizanska
cesta 6a, SI-2000 Maribor, tel. 00386 (0)2 234 66 11, e-pošta: tic@maribor.si,
splet: www.maribor-pohorje.si
• Hotel Bau, Limbuška cesta 85, SI-2000 Maribor, tel. 00386 (0)2 421 63 10,
e-pošta: info@hotel-bau.net, splet: www.hotel-bau.net
• Vila Pekre***, Lackova cesta 158, SI-2341 Limbuš, tel. 00386 (0)2 613 11 92,
e-pošta: vilapekre@gmail.com, splet: www.vila-pekre.si
• Apartma Oaza Maribor, Ulica nadvojvode Janeza 14, SI-2341 Limbuš, tel.
00386 (0)40 587 000
• Avtokamp Drava center, Limbuško nabrežje 2, SI-2341 Limbuš, e-pošta:
info@dravacenter.si, splet: www.dravacenter.si
• Hotel Areh**, Lobnica 62, SI-2208 Pohorje, tel. 00386 (0)2 220 88 41, e-pošta:
info.scp@sc-pohorje.si, splet: www.pohorje.org
• Hotel Veter*** in mladinski hotel Vetrnica, Mariborska c. 31, SI-2342 Ruše, tel.
00386 (0) 2 669 00 00, e-pošta: info@hotel-veter.si, splet: www.hotel-veter.si
• Youth Hostel Ruše, Šolska ulica 16, SI-2342 Ruše, tel. 00386 (0)2 630 08 00,
e-pošta: ruse@youth-hostel.si, splet: www.gimnazija-ruse.org
• Koča Šumik, Smolnik 42, SI-2342 Ruše, tel. 00386 (0)2 66 30 491, e-pošta:
koca.sumik@gmail.com
• Turistična kmetija z nastanitvijo Pri starem kovaču, Spodnji slemen 96,
SI-2352, Selnica ob Dravi, tel. 00386 (0)2 671 24 01, e-pošta: alenkapec@
gmail.com, splet: www.pristaremkovacu.si
• Turistična kmetija z nastanitvijo Pri Ratu, Mariborska cesta 9, SI-2352
Selnica ob Dravi, tel. 00386 (0)2 67 40 503, e-pošta: magda.godec@siol.net
• Gostilne/restavracije v Mariboru - Turistično informacijski center
Maribor, Partizanska cesta 6a, SI-2000 Maribor, tel. 00386 (0)2 234 66 11,
e-pošta: tic@maribor.si, splet: www.maribor-pohorje.si
• Restavracija Vnukec, Ob Blažovnici 86, SI-2341 Limbuš, tel. 00386 (0)2 614
22 00, e-pošta: restavracija@vnukec.eu, splet: www.vnukec.eu
• Gostilna in pizzerija »Pri Magdi«, Limbuška cesta 44, SI-2341 Limbuš, tel.
00386 (0)2 613 14 20, e-pošta: erika.crnko@amis.net, splet: www.pizzerijamagda.com
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• Okrepčevalnica Pri Jelki, Bezjakova 6, SI-2341 Limbuš, tel. 00386 (0)2 613
28 50
• Restavracija pri Vodnem stolpu, Tovarniška cesta 43, SI-2342 Ruše, tel.
00386 (0)2 662 23 20, e-pošta: vodni.stolp@gmail.com
• Gostilna Vernik, Bezena 3, SI-2342 Ruše, tel. 00386 (0)2 668 86 26, e-pošta:
info@vernik.si, splet: www.vernik.si
• Pizzerija Plus, Jamnikova ulica 2, SI-2342 Ruše, tel. 00386 (0)2 661 19 21
• Okrepčevalnica Cafe Oniks, Falska cesta 7, SI-2342 Ruše, tel. 00386 (0)2
668 83 20
• Turistična kmetija Kunčič, Lobnica 25, SI-2342 Ruše, tel. 00386 (0)2 603 20
13
• Vinagova klet, Trg svobode 3, SI-2000 Maribor, tel. 00386 (0)2 220 81 19,
e-pošta: vinag@vinag.si, splet: www.vinag.si
• Vinoteka Maribor - Vodni stolp, Usnjarska ulica 10, SI-2000 Maribor,
tel. 00386 (0)40 191 901, e-pošta: info@vinotekamaribor.si, splet: www.
vinotekamaribor.si
• Hiša Stare trte, Vojašniška ulica 8, SI-2000 Maribor,
tel. 00386 (0)2 251 51 00, e-pošta: stara-trta@maribor.si
• Posestvo Meranovo (Fakulteta za kmetijstvo, Univerza Maribor), Vrhov
Dol 14, SI-2341 Limbuš, tel. 00386 (0)2 613 22 11, e-pošta: okrepcevalnica.
meranovo@uni-mb.si, splet: http://fk.uni-mb.si/meranovo
• Turistično informacijski center Maribor, Partizanska cesta 6a, SI-2000
Maribor, tel. 00386 (0)2 234 66 11, e-pošta: tic@maribor.si, splet: www.
maribor-pohorje.si
• Športni center Pohorje d.o.o., Partizanska cesta 47, SI-2000 Maribor, tel.
00386 (0)2 220 88 00, e-pošta: info.scp@sc-pohorje.si, splet: www.pohorje.
org
• Športno, kulturno in turistično društvo Divji petelin, Ljubljanska ulica 19b,
SI-2000 Maribor, tel. 00386 (0)2 663 04 91, e-pošta: info@activegallus.com,
splet: www.activegallus.com
• Drava center, Limbuško nabrežje 2, SI-2341 Limbuš, e-pošta: info@
dravacenter.si, splet: www.dravacenter.si
• Turistično društvo Ruše, Trg vstaje 11, SI-2342 Ruše, tel. 00386 (0)2 66 28 891
• Turistično društvo Limbuš, Ob Blažovnici 51, SI-2341 Limbuš, tel. 00386 (0)2
234 05 32, e-pošta: tdlimbus@yahoo.com, splet: www.td-limbus.nevladna.org
• Turistično društvo Pekre, Bezjakova ulica 4, SI-2341 Pekre, e-pošta: tdpekre@gmail.com, splet: www.td-pekre.info

ETAPA 4

Ruše → Smolnik → Puščava → Lovrenc na Pohorju → Lehen →
Vuhred → Radlje ob Dravi
• Gostilna Maks, Gornji trg 1, SI-2344 Lovrenc na Pohorju, tel. 00386 (0)2 675
15 91, e-pošta: info@gostilna-maks.com, splet: www.gostilna-maks.com
• Ribniška koča, Hudi Kot 24, SI-2364 Ribnica na Pohorju, tel. 00386 (0)2 876
82 46
• Apartmajsko naselje Ribnica na Pohorju (Apartmaji Sitar, Ribnica, Tisa,
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Breza), Ribnica na Pohorju, SI-2364 Ribnica na Pohorju, tel. 00386 (0)2 876 53
00, e-pošta: booking@ribnisko-pohorje.si
Apartmajska koča Črni vrh, Ribnica na Pohorju, SI-2364 Ribnica na Pohorju,
tel. 00386 (0)2 876 53 00, e-pošta: booking@ribnisko-pohorje.si
Kmetija Gosak - Apartmaji Arnika, Hudi Kot 12, SI-2364 Ribnica na Pohorju,
tel. 00386 (0)51 307 098, e-pošta: lucija.orter@guest.arnes.si
Apartmaji Krušič, Hudi Kot 13, SI-2364 Ribnica na Pohorju, tel. 00386 (0)5
993 76 54
Turistična kmetija z nastanitvijo Romantika hof, Ribnica na Pohorju
82, SI-2364 Ribnica na Pohorju, tel. 00386 (0)2 876 84 80, e-pošta: info@
romantikahof.si, splet: www.romantikahof.si
Mladinski hotel Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 8, SI-2360 Radlje ob
Dravi, e-pošta: info@sktmradlje.si
Penzion in restavracija Markač, Vuhred 45, SI-2365 Vuhred, tel. 00386 (0)2
887 16 37, e-pošta: penzion.markac@siol.net

• Okrepčevalnica Gozdar, Činžat 17a, SI-2343 Fala, tel. 00386 (0)2 675 15 31
• Gostilna Kores, Kumen 1, SI-2344 Lovrenc na Pohorju, tel. 00386 (0)2 671 95
86
• Pizzerija Zlati škorpijon, Srparska pot 36, SI-2344 Lovrenc na Pohorju, tel.
00386 (0)2 671 95 81, e-pošta: zlati.skorpion@siol.net
• Okrepčevalnica Sgerm, Recenjak 15, SI-2344 Lovrenc na Pohorju, tel. 00386
(0)2 675 35 91
• Koča na Klopnem vrhu, Kumen 32, SI-2344 Lovrenc na Pohorju, tel. 00386
(0)2 675 45 61
• Gostilna Jelka, Ribnica na Pohorju 22b, SI-2364 Ribnica na Pohorju, tel.
00386 (0)2 876 84 63
• Okrepčevalnica Pri Vidi, Ribnica na Pohorju 23, SI-2364 Ribnica na Pohorju,
tel. 00386 (0)2 876 83 77
• Restavracija Ribnica, Ribnica na Pohorju 30a, SI-2364 Ribnica na Pohorju,
tel. 00386 (0)2 883 98 66
• Planinska koča na Pesniku, Hudi Kot 28, SI-2364 Ribnica na Pohorju, tel.
00386 (0)2 876 85 00
• Gostilna Lovec, Vuhred 150, SI-2365 Vuhred, tel. 00386 (0)2 887 15 51
• Gold pub Radlje, Koroška cesta 61, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel. 00386 (0)2
887 30 21, e-pošta: gold-pub@radlje.com
• Pizzerija Kamera, Koroška cesta 2, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel. 00386 (0)2
887 33 33
• Okrepčevalnica Ribničan, Partizanska ulica 42, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel.
00386 (0)2 887 31 54, e-pošta: ribnican.gost@gmail.com
• Pizzerija Stadion, Pohorska cesta 20, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel. 00386 (0)2
888 06 26
• Restavracija Gril Ludo, Mariborska cesta 12, SI- 2360 Radlje ob Dravi, tel.
00386 (0)2 888 01 30
• Gostilna Vas, Vas 53, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel. 00386 (0)2 887 11 23
• Okrepčevalnica Erjavc, Vas 23, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel. 00386 (0)41 489
349, e-pošta: robert.potnik@gmail.com
• Gostilna Žohar, Šentjanž pri Radljah 84, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel. 00386
(0)2 887 13 26, e-pošta: zohar@amis.net
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• Turistična kmetija Lipnik, Drvarska pot 29, SI-2344 Lovrenc na Pohorju, tel.
00386 (0)2 575 37 31
• Turistično informativna pisarna Lovrenc na Pohorju, Cesta vstaje 1, SI2344 Lovrenc na Pohorju, tel. 00386 (0)2 67195 47, e-pošta: turizemlovrenc@
siol.net, splet: turizem@lovrenc.si
• Kulturno etnološko in turistično društvo Josipdol, Josipdol 28, SI-2364
Ribnica na Pohorju, splet: www.josipdol.si
• Turistično društvo Vuhred, Vuhred 60, SI-2365 Vuhred, e-pošta: info@
vuhred.net, splet: www.vuhred.net
• Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 4, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel. 00386 (0)2 887 32 89,
e-pošta: turizem@sktmradlje.si, splet: www.sktmradlje.si

ETAPA 5

Radlje ob Dravi → Sveti Trije Kralji → Sveti Primož nad Muto → (Sveti
Jernej nad Muto → Sobote/Soboth) → Bistriški Jarek → Pernice
• Posestvo Herk, Sveti Jernej nad Muto 36, SI-2366 Muta, tel. 00386 (0)3 898
15 50, e-pošta: info@herk.si, splet: www.herk.si
• Gostilna Strutz, Laaken/Mlake 21, A-8554 Soboth/Sobote, tel.: 0043 346 03
62, e-pošta: info@roschitzhof.at, splet: www.roschitzhof.at
• Turistična kmetija Pernat, Sv. Trije kralji 59, SI-2360 Radlje ob Dravi,
tel. 00386 (0)2 876 30 3, e-pošta: novak2004@volja.net
• Izletniška kmetija Odernik, Sv. Trije kralji 89, SI-2360 Radlje ob Dravi,
tel. 00386 (0)2 887 17 14, e-pošta: novak.nada@volja.net
• Turistična kmetija Matij, Sv. Primož nad Muto 24, SI-2366 Muta, tel. 00386
(0)2 876 12 52
• Turistična kmetija Breznik-Gmajner, Sv. Primož nad Muto 14, SI-2366
Muta, tel. 00386 (0)2 876 12 86
• Kmetija - Bar Glavar, Sv. Primož nad Muto 64, SI-2366 Muta
• Kulturno-turistično društvo Sv. Primož, Sv. Primož nad Muto 67, SI-2366
Muta, e-pošta: info@ktd-primoz.si, splet: www.ktd-primoz.si

ETAPA 6

Pernice → Ojstrica → Dravograd → (Vič → Labot/Lawamünd) →
Pameče → Slovenj Gradec
• Hotel Hesper Dravograd, Koroška cesta 47, SI-2370 Dravograd, tel. 00386
(0)2 878 44 40, e-pošta: info@hesper.si, splet: www.hesper.si
• Planinski dom Košenjak, Goriški vrh 2a, SI-2370 Dravograd, tel. 00386 (0)41
222 360, e-pošta: info@hesper.si
• Hotel Korošica****, Otiški vrh 25d, SI-2373 Šentjanž pri Dravogradu, tel.
00386 (0)2 878 69 12, e-pošta: info@korosica.si, splet: www.korosica.si
• Hotel Slovenj Gradec, Glavni trg 43, SI-2380 Slovenj Gradec, Telefon: 00386
(0)2 88 38 946 e-pošta: rezervacije@kope.si, splet: www.kope.si
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• Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2 884
62 90, e-pošta: hostel@slovenjgradec.si
• Turistični Center Rahtel, Gmajna 48, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2
883 88 70
• Koča na Kremžarjevem vrhu, Gradišče 30, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.
00386 (0)2 884 48 83, splet: www.pdsg.si
• Gostilna Kašman, Sv. Boštjan 15, SI-2370 Dravograd, tel. 00386 (0)2 878 38
73, e-pošta: gostilna.kasman@gmail.com, splet: www.gostilna-kasman.com
• Gostilna Lovski rog, Trg 4. julija 38, SI-2370 Dravograd, tel. 00386 (0)31 713
534, e-pošta: slavica.paradiz@yahoo.com
• Restavracija Kaiser, Trg 4. julija 27, SI-2370 Dravograd, tel. 00386 (0)2 878
40 97
• Okrepčevalnica in pizzerija Ribiški dom, Ribiška pot 11, SI-2370 Dravograd,
tel. 00386 (0)70 211 060
• Pizzerija Bumerang, Robindvor 103, SI-2370 Dravograd, tel. 00386 (0)51 642
902, splet: www.bumerang.cc
• Restavracija Vič, Vič 22a, SI-2370 Dravograd, tel. 00386 (0)2 878 31 85
• Pizzerija Na postaji, Šentjanž pri Dravogradu 77, SI-2373 Šentjanž pri
Dravogradu, tel. 00386 (0)2 87 86 774, e-pošta: info@pizzerija.eu, splet: http://
www.pizzerija.eu
• Gostilna Begant, Otiški Vrh 10, Si-2373 Šentjanž pri Dravogradu, tel. 00386
(0)2 878 50 43
• Gostilna Murko, Francetova 24, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2 883
81 03, e-pošta: vinko.murko-hajtnik@siol.net
• Restavracija na Klancu, Stari trg 251, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2
884 40 00
• Gostilna Vili, Celjska cesta 33, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2 884 15
69
• Gostilna Ržen, Troblje 22, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2 884 14 05
• Restavracija Center (Hotel Slovenj Gradec), Glavni trg 43, SI-2380 Slovenj
Gradec, tel. 00386 (0)2 883 98 50
• Restavracija NamaNova, Podgorska cesta 2, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.
00386 (0)40 990 196, e-pošta: info@namanova.si
• Restavracija Preša, Podgorska cesta 37, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386
(0)2 884 41 40
• Gostišče Rahtel, Gmajna 48, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2 884 20
14
• Gostinstvo H&B - Kavarna Tadej, Francetova cesta 7, SI-2380 Slovenj
Gradec, tel. 00386 (0)2 883 17 57, splet: www.gostinstvo-hb.si
• Pizzerija Sto na uro (100/h), Ronkova ulica 4, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.
00386 (0)2 884 39 71
• Pizzeria Apachi, Pohorska cesta 17b, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2
883 17 84
• Pizzeria in špageterija Sedmica, Trg svobode 7, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.
00386 (0)2 884 51 09
• Okrepčevalnica Minutka, Celjska cesta 48b, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.
00386 (0)2 882 28 10, splet: www.pekarnazorman.si
• Pizzeria Di Antonio, Gradišče 8a, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2 883
86 20

RP - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd 65

4/19/13 11:24 AM

66

• Turistična kmetija Klančnik, Podklanc 5, SI-2370 Dravograd, tel. 00386 (0)2
878 60 95, e-pošta: marko.kogelnik@siol.net, splet: www.kmetija-klancnik.si
• Turistično društvo Dravograd, Trg 4. julija 7, SI-2370 Dravograd, tel. 00386
(4)1 318 973, e-pošta: tddravograd@gmail.com
• Turistično informacijski center Slovenj Gradec, Glavni trg 24, SI-2380
Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2 881 21 16, e-pošta: tic@slovenjgradec.si
• Informacijska pisarna Dravograd, Trg 4.julija 50, SI-2370 Dravograd, tel:
00386 (0)2 871 02 85, e-pošta: info.dravograd@kanet.si, splet: www.dravit.si

ETAPA 7

Slovenj Gradec → Sele → Ivarčko jezero → Koča na Naravskih
ledinah
• Hotel Aerodrom, Mislinjska Dobrava 110, SI-2383 Šmartno pri Slovenj
Gradcu, tel. 00386 (0)2 885 05 00, e-pošta: info@aerodrom-sg.si, splet: www.
aerodrom-sg.si
• Apartmaji Turičnik, Golavabuka 55, SI-2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, tel.
00386 (0)2 884 31 42, e-pošta: marjan.tovsak@siol.net, splet: www.turicnik.si
• Poštarski dom pod Plešivcem, Sele 34, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386
(0)2 822 10 55
• Turistična kmetija z nastanitvijo Ravnjak, Sele 37, SI-2380 Slovenj Gradec,
tel. 00386 (0)2 822 30 41, e-pošta: ravnjak@siol.net, splet: www.kmetijaravnjak.si
• Turistična kmetija z nastanitvijo Samec, Sele 25, SI-2380 Slovenj Gradec,
tel. 00386 (0)51 378 132, e-pošta: kmetija.samec@gmail.com, splet: www.
kmetija-samec.si
• Turistična kmetija z nastanitvijo Ošven, Uršlja gora 7a, SI-2394 Kotlje, tel.
00386 (0)2 822 28 97, e-pošta: kmetija.osven@siol.net
• Turistična kmetija z nastanitvijo pri Stojanu, Legen 178, SI-2383 Šmartno
pri Slovenj Gradcu, tel. 00386 (0)2 882 21 20
• Turistična kmetija z nastanitvijo Rotovnik-Plesnik, Legen 134, SI-2383
Šmartno pri Slovenj Gradcu, tel. 00386 (0)2 885 36 66, e-pošta: info@
rotovnik-plesnik.si, splet: www.rotovnik-plesnik.si
• Turistična kmetija z nastanitvijo Klevž, Legen 151, SI-2383 Šmartno pri
Slovenj Gradcu, tel. 00386 (0)2 885 30 69, e-pošta: turisticna.kmetija@amis.
net, splet: www.klevz.si
• Turistična kmetija z nastanitvijo Lešnik, Golavabuka 24, SI-2383 Šmartno pri
Slovenj Gradcu, tel. 00386 (0)2 885 36 01, e-pošta: irma.javornik@guest.arnes.si
• Dom na Uršlji gori, Jazbina 19, SI-2393 Črna na Koroškem, tel. 00386 (0)51
612 586
• Koča na Naravskih ledinah, Jazbina 16, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.
00386 (0)2 822 10 01
• Gostišče Aerodrom, Mislinjska Dobrava 110, SI-2383 Šmartno pri Slovenj
Gradcu, tel. 00386 (0)2 885 05 00, e-pošta: info@aerodrom-sg.si, splet: www.
aerodrom-sg.si
• Gostilna Plesnik, Legen 134, SI-2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, tel. 00386
(0)2 885 36 66, e-pošta: info@rotovnik-plesnik.si, splet: www.rotovnikplesnik.si
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• Gostilna Neža, Vrhe 45, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2 822 70 66
• Gostilna Ott, Sele 61, SI-2380 Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2 883 83 73
• Pizzerija in mehiška restavracija Saloon, Vrhe 9, SI-2380 Slovenj
Gradec, tel. 00386 (0)2 882 21 18, e-pošta: info@westsaloon.si, splet:www.
westsaloon.si
• Turistična kmetija Jeglijenk, Selovec 14, SI-2373 Šentjanž pri Dravogradu,
tel. 00386 (0)2 878 50 59, e-pošta: zdravko.grilc@gmail.com, splet: www.
turisticnekmetije.si/jeglijenk
• Turistično informacijski center Slovenj Gradec, Glavni trg 24, SI-2380,
Slovenj Gradec, tel. 00386 (0)2 881 21 16, e-pošta: tic@slovenjgradec.si

ETAPA 8

Koča na Naravskih ledinah → Javorje → Črna na Koroškem →
(Koprivna)
• Apartmaji Maček, Lampreče 14, SI-2393 Črna na Koroškem, tel. 00386 (0)41
714 662, e-pošta: alenka.macek@siol.net
• Apartmaji Kralj Matjaž, Lampreče 3, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.
00386 (0)31 636 0582, e-pošta: janesvab@gmail.com, splet: http://
apartmakraljmatjaz.poenostavi.si
• Ho(s)tel Črna, Center 153, SI-2393 Črna na Koroškem, tel. 00386 (0)2 870 48
20 (TIC)
• Turistična kmetija z nastanitvijo Plaznik, Bistra 14, SI-2393 Črna na
Koroškem, tel. 00386 (0)2 823 80 22, e-pošta: vida.adamic@gmail.com
• Gostilna in pizzerija Rešer, Center 102, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.
00386 (0)2 823 97 50, e-pošta: reser@siol.net, splet: www.gostilna-reser.si
• Gostilna Pri Drofelniku, Center 37, SI-2393 Črna na Koroškem, tel. 00386
(0)2 823 90 30
• Gostišče Lunder, Center 100, SI-2393 Črna na Koroškem, tel. 00386 (0)40
343 580
• Izletniška kmetija Smrečnik, Ludranski Vrh 25a, SI-2393 Črna na
Koroškem, tel. 00386 (0)2 823 80 27
• TIC Park Kralja Matjaža, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, tel. 00386 (0)2
870 48 20, e-pošta: info@parkkm.si, splet: www.parkkm.si

ETAPA 9

Črna na Koroškem → Koča na Pikovem → Mežica → Podkraj pri
Mežici → (Reht/Raunjak → Pliberk/Bleriburg)
• Dom na Peci, Podpeca 79, SI-2393 Črna na Koroškem, tel. 00386 (0)2 823 84
06, splet: www.pdmezica.si
• Koča na Pikovem, Podpeca 11, SI-2393 Črna na Koroškem, tel. 00386 (0)2
823 85 25, splet: www.pdmezica.si
• Planinski dom na kmetiji Kumer, Koprivna 28, SI-2393 Črna na Koroškem,
tel. 00386 (0)2 823 83 10, e-pošta: marko.kumer@pk-pecaolseva.si
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• Koča v Grohotu pod Raduho, Podolševa 29, SI-3335 Solčava, splet: www.
pdmezica.si
• Gostilna Pri Matjažu, Podpeca 43, SI-2393 Črna na Koroškem, tel. 00386 (0)2
870 30 03, e-pošta: info@primatjazu.com, splet: www.primatjazu.com
• Gostilna Pri Škrubiju, Podpeca 65, SI-2393 Črna na Koroškem, tel. 00386
(0)2 823 82 26, e-pošta: skrubi@gmail.com, splet: www.skrubi.net
• Gostilna Pri Mojci, Koprivna 46, SI-2393 Črna na Koroškem, tel. 00386 (0)2
823 92 15, e-pošta: w_kolar@hotmail.com
• Gostilna Krebs, Podjunska ulica 4, SI-2392 Mežica, tel. 00386 (0)2 827 76 00,
e-pošta: info@gostilna-krebs.si, splet: www.gostilna-krebs.si
• Okrepčevalnica Orada, Trg svobode 3, SI-2392 Mežica, tel. 00386 (0)2 823 70
98
• Okrepčevalnica in slaščičarstvo M, Partizanska cesta 1, SI-2392 Mežica, tel.
00386 (0)2 823 58 84
• Okrepčevalnica Spodnji Reht, Podkraj pri Mežici 4, SI-2392 Mežica, tel.
00386 (0)2 823 52 23
• Okrepčevalnica »Meža«, Trg svobode 15, SI-2392 Mežica
• Kmečki turizem Kajžar, Ob Meži 10, SI-2392 Mežica, tel. 00386 (0)2 823 52
85
• Izletniška kmetija Vojak-Jakopič, Ob Meži 7, SI-2392 Mežica, tel. 00386 (0)2
823 52 13
• Turizem na kmetiji Reht, Podkraj pri Mežici 7, SI-2392 Mežica, tel. 00386 (0)2
823 52 64
• Turistično društvo Mežica, Trg svobode 1, SI-2392 Mežica, e-pošta:
td.mezica@gmail.com, splet: http://turistcnodrustvomezica.wordpress.com

RP - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd 68

4/19/13 11:24 AM

69

Pomembne telefonske številke v Sloveniji
112
113
1987
1188
1180

- Klic v sili, medicinska pomoč, gasilci, veterinarska pomoč, reševalne enote
- Policija
- AMZS pomoč na cesti, avtovleka, informacije
- Informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji
- Informacije o telefonskih naročnikih v mednarodnem prometu
Železniška postaja MARIBOR:
+ 386 (0)2 292 21 60, +386 (0)2 292 21 64
www.slo-zeleznice.si
Avtobusna postaja MARIBOR:
+ 386 (0)80 11 16, + 386 (0)5 910 70 10
www.marprom.si
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik):
+ 386 (0)4 206 10 00, + 386 (0)4 206 19 81
www.lju-airport.si

INFORMACIJE
Kozjanski park
Podsreda 45
SI-3257 Podsreda
Tel.: +386 (0)3 800 71 00
E-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si
www.kozjanski-park.si
www.pilgern.info
www.camino-europe.eu
Preko Slovenije poteka še ena smer Jakobove poti in sicer iz
Zagreba po Dolenjski do Ljubljane in mimo Postojne do Trsta.
Za pot skrbi prostovoljno Društvo prijateljev poti svetega
Jakoba v Sloveniji.
Društvo prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji
Ulica Marka Šlajmerja 11
SI- 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 427 15 10
E-pošta: info@jakobova-pot.si
www.jakobova-pot.si
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PROJEKTNI PARTNERJI
Diözese Graz-Seckau
Bischofplatz 4
A-8010 Graz
Tel.: +43 (0)316 80 41
E-pošta: ordinariat@graz-seckau.at
www.graz-seckau.at
Razvojna agencija Kozjansko
Ulica skladateljev Ipavcev 17
SI-3230 Šentjur
Tel.: +386 (0)3 747 13 07
E-pošta: info@ra-kozjansko.si
www.ra-kozjansko.si
RISO Zavod za razvoj in izboljšanje
infrastrukture ter socialnega okolja
Ribiška pot 18
SI-2230 Lenart v Slovenskih goricah
Tel: +386 (0)2 621 02 71
E-pošta: info@riso.si
www.riso.si
Steirische Tourismus GmbH
St. Peter Hauptstrasse 243
A-8042 Graz
Tel.: +43 (0)316 40 03
E-pošta: info@steiermark.com
www.steiermark.com
Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj
Slovenski trg 6
SI-2250 Ptuj
Tel.: +386 (0)2 748 02 50
E-pošta: bistra@bistra.si
www.bistra.si
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• Register nepremične kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/
• www.dmdekanija.si
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• www.jakobski-dol.si
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Pliberg
(Bleiburg)

Labot
(Lavamünd)

Sobot
(Soboth)

KarTa poTi

LEGEnDa
JAKOBOVA POT

MEJA SLO-A
TOČKA

KozjansKi parK
Podsreda 45, 3257 Podsreda
Tel.: +386 (0)3 800 71 00
E-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si
www.kozjanski-park.si

