
IZLET PO DRAVINJSKI DOLINI IN HALOZAH 

V petek, 31. avgusta 2018, na dan, ko smo prejeli na svoje računu 

pokojnine, smo se članice in člani kluba odpeljali na krajši izlet na območje 

Dravinjske doline in Haloz. Pot nas je iz Maribora skozi Slovensko Bistrico 

vodila proti Poljčanam.  

Čeprav vremenska napoved ni bila najbolj obetajoča so naši dežniki ostali 

suhi. In bolj kot dežniki so nam prav prišla sončna očala. 

 

Na poti smo se najprej ustavili v kraju Križni Vrh, kjer smo si pri Marjanu 

Babiču ogledali zasebno zbirko lepo ohranjenih šivalnih strojev. V njegovi 

zbirki je cca 320 singeric, bagatov in drugih znamk. 



  

Gospod Marjan nas je popeljal po zbirki ter nam pripovedoval o zgodovini 

šivalnih strojev. Prisluhnili smo čudoviti glasbi šivalnih strojev. Na tej 

podlagi je nastala tudi Avsenikova Golica. Ob koncu obiska nas je počastil 

še s kosom dobre gibanice ter šilčkom domačega likerja. 

 

Nadaljnja pot nas je vodila do baročnega dvorca Štatenberg, ki se nahaja 

na obrobju Haloz, nad reko Dravinjo. Pod vodstvom zanimivih lokalnih 

vodičev smo si ogledali notranjost mogočnega dvorca. Najlepša je viteška 

dvorana, kapela in pet ohranjenih soban s čudovitimi freskami in 

štukaturami ter unikatnim pohištvom, pečmi, lestenci in drugo opremo.  



  

Dvorec je izjemno lep in veličasten ter primeren za vse, ki si želijo spoznati 

slovensko kulturno dediščino. Okolico gradu krasi drevored divjih 

kostanjev in park z zanimivim rastlinjem.  

Pred dvorcem nas je pričakal turistični vlakec, imenovan Makolčan, s 

katerim smo se popeljali skozi Makole po poti Forma Vive. Vlakec je 

ozvočen, tako da nas je turistični vodnik Jože vso pot seznanjal z 

znamenitostmi kraja in skulpturami priznanih umetnikov.  

Ustavili smo se na ekološki kmetiji Vovk, kjer smo se okrepčali z bogračem 

in domačim kruhom. Poskusili pa smo tudi belo in rdeče vino ter degustirali 

domače zeliščne likerje. Po malici smo si ogledali  vrt z visokimi in 

gomilastimi gredami ter pastirski stan. 

  

Z vlakcem smo se vrnili do avtobusa, ki nas je čakal pred dvorcem 

Štatenberg.  



 

Najprej smo si pogasili žejo z dobrim vinom, ki smo ga imeli s seboj. Zatem 

smo se z avtobusom odpeljali do kompleksa Studenice. Studenice so kraj 

v občini Poljčane, v dolini reke Dravinje in ob vznožju pogorja Boča. 

Znamenitost naselja je kraški izvir Toplega potoka. Pod vodstvom vodnika 

smo si ogledali prostore samostana Studenice, kjer so dolga leta živele 

nune dominikanke, za njimi pa šlezijske magdalenke. Vstopili smo v 

molilnico nun ter prisluhnili glasbi enih najstarejših orgel na Slovenskem. 

Samostan je danes v lasti Mariborske nadškofije.  

  



Odpeljali smo se še v kraj Stoperce, v občini Majšperk, do okrepčevalnice 

Zelena dolina. V prijetnem ambientu smo si najprej ogledali eksotične 

papige are. 

 

Zatem pa je bil čas za kosilo, pijačo ter sproščen klepet. 

  

Proti večeru smo se vrnili nazaj v Maribor.  

 

 



Na tokratnem izletu nas je poleg naravnih in kulturnih lepot spremljala tudi 

raznovrstna glasba. Tako glasba, ki je prihajala iz šivalnih strojev, iz 

glasbene skrinjice na vreteno z žebljički v dvorcu Štatenberg ter glasba 

starinskih cerkvenih orgel v samostanu Studenice. 

Že na avtobusu smo strnili spomine na videno in slišano. Veliko več časa, 

za spominjanje na doživeto, pa bo vsekakor v naslednjih dneh.  
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