
»Vodnik za tiste, ki radi pohajkujejo peš, ker se tako 

sliši, vidi in doživi več. In za vse, ki se nato radi 

ustavijo v gostilnah, kjer je hrana dobra in domača.« 

 

Popotnik po Rožu 
Popotniški kulturno zgodovinski vodnik vabi v Rož, dolino Drave med 
Gurami in Karavankami južno od Celovca na avstrijskem Koroškem. 
To so mili kraji, bogati z vodami, zelenjem in lepimi pogledi na verige 
gora, ki obrobljajo celovško kotlino. Tu se križa in prepleta zgodovina, 
ki si jo delimo s sosedi, tu živijo domačini, ki skrbno gojijo slovensko 
kulturo, njihova prizadevanja pa cenimo tudi v matični domovini. 
Tatjana Gregoritsch je vodnik zasnovala za tiste, ki radi pohajkujemo 
peš, med cvetočimi travniki, na katerih godejo murni, skozi stare 
sadovnjake, kjer živijo skovirji, za vse, ki osupnemo ob pršečih zavesah 
slapov in tišini gozda, ki se radi poglobimo v misli ob obpotnih 
kapelicah in se na vaških pokopališčih za trenutek poklonimo minulim 
generacijam. Nato pa z veseljem poskusimo dobrote, ki jih pripravljajo 
domače gostilne. Vodnik prečeše vso dolino, ki je dolga 20 km in široka 
približno 4 km. Postavlja si cilje, ki niso daleč – uro ali dve hoda, kar je 
primerno za vsakogar. Krajše »poti« – kar 26 jih predstavi – pa lahko 
tudi sestavimo v daljše pohode. Po poti nam zanimivo, poučno in 
obširno pripoveduje o zgodovini in kulturi vsega, kar vidimo, o kraju in 
ljudeh, ki tu živijo ali pa so živeli, njihovem delu in dosežkih, o naravi in 
o znamenitostih krajev. Na primer, kje je (verjetno) bival knez Hotimir 
(Kajtimar), kje vodijo stare romarske poti do Gospe Svete, kdo je  
izklesal starodavni kamniti svetilnik na pokopališču, kaj se je zgodilo s 
slovenskimi družinami, ki so jih med drugo svetovno vojno odpeljali v 
delovna taborišča, kje so se vile dolge kolone ubežnikov, ko je bilo 
konec druge svetovne vojne, katere zgradbe ob poti so vredne ogleda, 
kako se pride do kotanj za knajpanje sredi gozda, slapov, informacijskih 
tabel, učnih poti, kje se lahko čez Dravo prepeljemo z zadnjim 
preostalim brodom… Prijetno in poučno in zelo vabljivo! 
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