
 
 
Poročilo s srečanja članov Sekcije štajerske regije 4. 9. 2020 
Dragica Kralj 
 
4. septembra se nas je zbralo 19 članov Društva za KVČB Sekcije štajerska regije pred Botaničnem vrtu Pivola, kjer 
nas je predsednik sekcije Boštjan Ropič seznanil s potekom srečanja in druženja. V letošnjem letu je zaradi Corone 
odpadlo veliko planiranih srečanj društva, zato smo bili vsi zelo veseli, da se srečamo zdravi po toliko mesecih.  
 
Odpeljali smo se na osrednji del posestva Pohorski dvor, kjer je znameniti grad Hompoš in kjer nas je na voden 
ogled popeljala predstavnica Fakultete za kmetijstvo. Seznanila nas je z bogato, več kot 1000 let dolgo zgodovino 
gradu in posestva. Posestvo je leta 1994 dobila v upravljanje Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 
Univerze v Mariboru in dogradila nov objekt s predavalnicami in laboratoriji ter stekleni hodnik, ki povezuje grad 
z novo energetsko varčno pridobitvijo. Posestvo Pohorski dvor obsega več kot 400 ha površin: gozd, travnike, 
polja, pokrite površine za pridelavo sadik, sadovnjake, vinograde, center za vzrejo prašičev in botanični vrt Pivola 
Univerze v Mariboru. Proizvodi posestva so: sadje, predvsem jabolka, zelenjava, sadike zelenjave in okrasnih 
sadik, jabolčni sok, kis, bučno olja, vina, sadna žganja.  
 
Po ogledu zunanjosti gradu s krasnim razgledom na okoliške kraje, smo se odpravili v Botanični vrt Pivola, kjer 
smo spoznali, kako je zasnovan vrt, ki se loči na sedem večjih enot. V gozdu z grmovnicami smo občudovali 
ogromno sekvojo in klek, zbirko eksotičnih iglavcev iz vsega sveta, spoznali smo zeliščni vrt, rozarij z vrtnicami in 
okrasnim grmičevjem. Botanični vrt je zanimiv v vseh letnih časih, najbolj je obiskan spomladi, ko zacvetijo narcise 
in tulipani, kasneje rododendroni in vrtnice. Zato nas je predstavnica Fakultete povabila, da si vrt ogledamo tudi 
v drugih letnih časih in ob drugih priložnostih.  
 
Nato smo pot nadaljevali z avti na Meranovo, kjer se na 15 ha raztezajo vinogradi in pridelujejo izbrane vinske 
trte in temu ustrezna vina. Tam smo se v okrepčevalnici družili ob dobri večerji – pohorskem piskru in gibanici ter 
dobri kapljici. Pred odhodom pa smo občudovali vzhod rdeče lune nad Mariborom. 
 
Bilo nam je prijetno in zanimivo in lepa zahvala predsedniku sekcije Boštjanu Ropiču za organizacijo tega srečanja. 
 

 
 


