Koroška statistična regija
Koroška statistična regija je ena od dvanajstih
statističnih regij Slovenije. Na našem zemljevidu, s
katerim si na Minibusu veselja pomagamo pri
spoznavanju Slovenije, je to najvišje ležeče zeleno
polje.

Meje koroške statistične regije niso v skladu z mejami nekdanje dežele Koroške. Vendarle pa tudi koroška
statisitčna regija kot nekdanja Koroška leži na severu države, ob avstrijski meji. Od te naše severne sosede
jo loči 2126m visoka gora Peca, pod katero naj bi po legendi v votlini spal dobri kralj Matjaž s svojo vojsko
in čakal, da se bo prebudil, ko se mu bo brada devetkrat ovila okoli mize.
Poleg Pece podobo te regije ustvarja še kar nekaj drugih hribov in gora (ki spadajo v pogorja Pohorja,
Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp) ter tri rečne doline (Dravska, Mežiška in Mislinjska). Posebnost te
regije je Smrekovec, ki je edino vulkansko pogorje v Sloveniji ali če rečemo drugače, edini ugasli vulkan pri
nas! Poznani pa so tudi drugi vrhovi regije, predvsem po zimskem turizmu, vsak je verjento že kdaj slišal za
smučišče Kope. Med naravnimi znamenitostmi izstopa tudi najdebelejše drevo v Sloveniji, to je Najevski
lipovec, ki po obsegu debla meri kar 10,70m!
Regija je prometno težko dostopna in slabo povezana s središčem države. V preteklosti jo je močno
zaznamovala težka industrija, najbolj znan je bil rudnik svinca in cinka v Mežici. Še danes je gospodarsko je
najbolj razvita Mežiška dolina, poleg nje pa so gospodarsko pomembne tudi Ravne na Koroškem in Črna
na Koroškem, kjer je tudi največja koncentracija prebivalstva. V regiji je razvito tudi kmetijstvo. Za Slovenijo
kar nenavadno pa je, da tukaj ni veliko vinogradov, zato so Korošci namesto vina pogosto pridelovali t.i.
»tovcek« oziroma tolčenec – tolkli so jabolka in iz njih naredili jabolčno (včasih pa tudi hruškovo) vino. Pod
Peco in v Koprivni pod goro Olševo so najvišje ležeče kmetije v Sloveniji, ki so tako mogočne, da izgledajo
kot pravi majhni zaselki (najvišja leži na kar 1327m nadmorske višine).
Poleg Mežice, Raven na Koroškem in Črne na Koroškem ta regija obsega še 9 občin: Slovenj Gradec,
Dravograd, Mislinjo, Muto, Podvelko, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ribnico na Pohorju in Vuzenico. Regijske
institucije, kot so bolnišnice, policija ipd., so porazdeljene med t.i. somestje Ravne – Slovenj Gradec –
Dravograd.
Po legendi naj bi nekoč na Koroškem živeli izjemno močni velikani Ajdi, ki naj bi se počasi zmanjšali in čez
čas naj bi iz njih nastali mi, današnji ljudje. Še danes pa je na Koroškem doma kar nekaj pomembnih ljudi,
med njimi zagotovo vsi poznamo našo najslavnejšo in najuspešnejšo smučarko Tino Mazo, karizmatičnega
televizijskega in radijskega voditelja Boštjana Romiha, verjetno pa smo vsi (če ne drugje, v šoli) že slišali
tudi za pisatelja Lovra Kuharja oz. Prežihovega Voranca (psevdonim) in za njegovo črtico Solzice.
Tako, naj bo dovolj. Naj vam za zares temeljito pripravo na kviz namignem le še tole: pred jutrišnjim kvizom
pa poglejte še, na katerem kovancu prepoznate podobo knežjega kamna, na katerem so nekoč na
(avstrijskem) koroškem ustoličevali karantanske kneze in kasneje koroške vojvode! Mogoče vam tudi ta
podatek pride prav! ;)

… in se vidimo jutri na Minibusovem tradicionalnem torkovem kvizu!
Pripravila: Kornelija Debelak (informacije pobrane iz glave in s svetovnega spleta :))

