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ZBOR KOLESARJEV: ob 9:00 na parkirišču pri spodnji 
postaji Pohorske vzpenjače v Mariboru 
 
Tokrat bomo prvih 700 višinskih metrov opravili v pičlih 7 minutah z 
gondolsko žičnico, da nam bo ostalo več moči in časa za odkrivanje 
lepot Pohorja. Pedala bomo najprej zavrteli mimo cerkve sv. Bolfenka v 
zložen hrib do razglednika, ki nam bo ob lepem vremenu ponudil osupljiv 
razgled na Maribor in daljno okolico. Nadaljevali bomo po široki senčni 
gozdni poti z blagimi spusti in vzponi. Po 7 km kolesarjenja bomo 
zagledali akumulacijsko jezerce na Arehu. Tam si bomo v Ruški koči 
privoščili kratek odmor za kavo ali malico. Pot nas bo dalje vodila v smeri 
jugozahod, večinoma ves čas v rahlem spustu med pohorskimi 
smrekovimi gozdovi. Po dobri uri vožnje nas bodo planinske table 
opozorile na znamenitost, gozdni rezervat Šumik ob Lobnici, ki si jo je je 
vredno ogledati. Kolesa bomo pustili v varstvu in se po želji peš po 
pragozdu podali do 30 min oddaljenih slapov Mali in Veliki Šumik. Malo 
bolj pozno kosilo si bomo lahko privoščili na koči pri Šumiku, ki jo je 
turistični val zaenkrat še zaobšel. Nato pa sledi 17 km makadamski spust 
čez Smolnik v Ruše. Vračali se bomo po asfaltni cesti in vmes zavili še 
do Drava centra, ki obiskovalcem nudi izposojo plovil na vesla ali pa 
zgolj počitek ob osvežujoči Dravi. Če nam bodo moči dopuščale, se 
bomo podali še v center Maribora, natančneje na Lent v Hišo Stare trte, 
na pročelju katere se bohoti najstarejša vinska trta na svetu. Izlet bomo 
zaključili na izhodišču, torej pri spodnji postaji vzpenjače v poznih 
popoldanskih urah. 

 
TEŽAVNOST: srednje zahtevna kolesarska tura 

TEŽAVNOST VZPONOV / SPUSTOV: V3 / S3 

DOLŽINA IN TRAJANJE TURE: 45 km, približno 8 ur vključno 

s postanki 



SKUPNO VIŠINSKI VZPON:  600 m 

OPREMA: brezhibno gorsko ali treking kolo, obvezno čelada, 

rezervna zračnica, orodje, rokavice, napitki, energijske ploščice, 

zaščitna krema za sonce, priporočeno veljavna planinska izkaznica  

TK VODNICI: Saša Jagodič, Karmen Razlag  

STROŠKI PREVOZA: 9 € za prevoz osebe + kolesa z vzpenjačo 

ROK PRIJAVE: do 11. 7. 2014 (zaradi lažje organizacije)  

PRIJAVE IN INFORMACIJE:   

 Saša Jagodič - 040 39 38 13  

 e-pošta: sasa.jagodic@gmail.com 

 

 

ZEMLJEVID IN VIŠINSKI PROFIL POTI: 
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