
PERGER, MURKO IN MATERIALNI OSTANKI IZ ČASA RIMLJANOV  

ALI TRADICIJA  IN ZGODOVINA  V SLOVENJ GRADCU 

V okviru interesnih dejavnosti smo dijaki GTT1  skupaj z go. Gorišek obiskali nekaj ponudnikov 

turističnih storitev v Slovenj Gradcu. Pričeli smo v galeriji Medenih dobrot, kjer že 9. generacija 

družine Perger izdeluje in ponuja medene dobrote. Najprej smo si z zanimanjem ogledali pravo pasjo 

večsobno hiško njihovega psa čuvaja. Gospod Perger nas je nato prijetno presenetil, saj je nam v čast 

napisal verze, v katere je vključil imena vseh nas obiskovalcev!  Okušali in občudovali smo izdelke 

narejene iz medenega testa, se muzali ob romantičnih  sporočilih, napisanih za  najdražje, kar   na 

lectovih srcih in  energetske sveče, ki jih je oblikoval priznani slovenski umetnik, Oskar Kogoj. Prevzel 

nas je s svojo predanostjo tradiciji  in srčnostjo. Odprtih ust smo poslušali zgodbe iz različnih delov 

sveta, kamor potujejo izdelki iz njihove delavnice. Prav vsak izdelek  ima za sabo svojo zgodbo. 

Uauu… Resnično smo uživali, tako kot so to pred nami  znane politične in druge osebe; npr Dalaj 

lamo, Lucianna Pavarottija, Kučan, ki so obiskali svetovno priznanega obrtnika medičarske, lectarske 

in svečarske obrti. Že od leta 1775 deluje na področju Slovenj Gradca. 
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Pot nas je vodila do gostilne Murko, kjer nam je lastnica, ga. Cvetka Murko Hajtnik, predstavila edino 

gostilno v Slovenj Gradcu, ki se lahko pohvali z blagovno znamko  gostilna Slovenija. Tudi ta gostilna 

je že več kot stoletje v družinski lasti. Tudi bodoči prevzemnik Anže, ki s svojo partnerko, lastničino 

hčerko, Lucijo, pripravlja ideje in projekte za nadaljnji razvoj gostilne, nam je povedal nekaj 

zanimivosti glede kulinarične ponudbe in pa predstavil možnosti povezovanja kulinarike z ostalo 

ponudbo v kraju in širše. Pohvali se lahko tudi z izdelavo odličnega gina, ki je na mednarodni ocenitvi 

v Londonu prejel srebrno priznanje.  Gostoljubno ponujajo tudi tipične koroške jedi,  
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ki jih radi pokušajo obiskovalci kraja in širše okolice. Njihov  slogan je ponujati tradicionalno hrano s 

sodobnim pridihom. Nam pa so prav prijazno postregli s sokom, ki se nam je prav prilegel. 

Naš zanimiv in poučen dan se je zaključil z ogledom zbirke  - Božanskim manom v Koroškem 

pokrajinskem muzeju. Slovenj Gradec je bil v času Rimskega imperija (del pokrajine Noricum) poštna 

postojanka Kolacion, ki je povezovala današnje Celje in Celovec. Tako so arheologi na celotnem 

ozemlju današnje Koroške našli veliko ostankov, predvsem kamnitih,  iz tega obdobja, nekatere smo 

si tudi danes ogledali. Med njimi je bilo največ  nagrobnikov, oltarjev, spominskih  plošč, narejenih iz 

pohorskega marmorja. 
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Najrazkošnejši ohranjeni rimski grob, odkrit na Koroškem, predstavlja grob z mrtvaško posteljo  
iz grobnice  I iz Starega trga pri Slovenj Gradcu. Tu je bil pokopan župan iz takratnega Celja, še skupaj 
z dvema ženskama. Žal  je večina najdenih artefaktov  v muzejih po Avstriji. Na srečo pa se bodo 
nekoč arheološka izkopavanja  antičnega Kolaciona nadaljevala (upamo!) in bomo imeli na vpogled 
širše in bogatejše predstavljeno življenje nekdanjih prebivalcev.  
Zbirka v lapidariju nas je zelo navdušila. Posebno vrednost imata najdena stela in velik nagrobni 
spomenik. Po pripovedovanju vodnice pa je še več ostankov iz tega obdobja moč najti in so ogledati v 
Završah, Dovžah in drugih krajih na Koroškem. Sami smo lahko preizkusili velikost in udobnost 
mrtvaške   postelje 8replika), kamor so položili mrtve in pa se čudili mali steklenički, kamor so zbirali 
solze žalovanja za pokojnikom. Upamo da smo se lepo, primerno vedli, da je  božanskim manom – 
duša umrlih zadovoljen! 
 

Preživeli smo zanimivo in prijetno dopoldne. Še več takih dni! 

Dijaki GTT1 


