
MED POHORSKE GOZDOVE V RIBNICO NA POHORJE 

Kar nekaj dni zaporedoma je bilo slabo vreme in zaman smo se ozirali v 

nebo ter iskali tople sončne žarke. Vse bliže je bil 13. 5. 2016, dan 

namenjen za izlet med pohorske gozdove na območje občine Ribnica na 

Pohorju. Trinajsti maj je dan, ki je nam starejšim še dobro v spominu. 

Nekoč je bil to dan varnosti, praznik milice. Tudi zaradi tega smo si rekli, da 

bomo na ta dan odšli na izlet. 

In prišel je trinajsti. Rodilo se je lepo sončno jutro in tudi v naših srcih je 

postalo bolj toplo, ko smo se posedli v Mariboru po avtobusu in se odpeljali 

po dravski dolini. Na avtobusu skoraj ni bilo praznega sedeža. Naš prvi 

postanek je bil v lepi pohorski vasici Josipdol. Ko smo se pripeljali skozi 150 

let star lipov drevored smo se ustavili pri športnem parku. 

Na kraju nas je sprejel in pozdravil naš bivši sodelavec, že tudi upokojenec 
in domačin, Srečko Geč aktualni župan občine Ribnica na Pohorju. Po 
pozdravu nam je opisal območje občine, probleme s katerimi se ubadajo in 
pa tudi uspehe, ki so jih dosegli v zadnjih letih, predvsem na področju 
gradnje turistične infrastrukture. Z njegovo predstavitvijo je nadaljeval 
domačin Dani Cvetko iz Kulturno, Etnološkega in Turističnega društva KET 
Josipdol. 

   

Po prijetnem klepetu in močnem tekočem okrepčilu smo se podali po 

gozdni učni poti imenovani Kapelvald. Pot navkreber ni bila pretežka vendar 

nam je počitek v kapelici svetega Jožefa kar prijal.  Po krajši sprehajalni poti 

smo prispeli do večnamenske dvorane, kjer nas je že čakala malica. 



Po malici je sledil ogled muzeja steklarstva in kamnoseštva na prostem. 

Zgodovino steklarstva in kamnoseštva na tem območju nam je na kraju zelo 

podrobno opisal naš vodič Cvetko. 

  

Nadalje nas je naša pot vodila proti naselju Ribnica na Pohorju. Ustavili 

smo se pred naseljem, kjer je sledil ogled etnološkega muzeja Grubelnik. 

Muzej ima okoli 3.500 zanimivih eksponatov, starih tudi do 400 let.  

        

Hladen veter, ki je zapihal in drobne kapljice dežja so nas pričele priganjati, 

da smo se zapeljali do naše končne postaje v centru naselja Ribnica na 

Pohorju. Tukaj smo se kar razkropili po naselju. Nekateri so si ogledali staro 

čevljarsko delavnico in zbirko Puchovih motorjev, nekateri apartmajsko 

naselje in apartmaje ter wellness center Sitar, likovno razstavo v zgradbi 

knjižnice, notranjost vaške cerkve, nekateri pa so se okrepčali v vaški 

gostilni. 



   

Prijeten izlet v Ribnico na Pohorje smo zaključili s kosilom v restavraciji 

apartmajske hiše Ribnica, kjer smo se zahvalili županu Geču za prijeten 

dan, ki smo ga preživeli na območju njegove občine. 
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