
VANDRAJTE Z NAMI 
 

Kope -  Mariborsko Pohorje 
 

Sobota 11.7. – Nedelja 12.7. 2015 
 

Pohorje je pogorje, ki leži v severovzhodni Sloveniji in je pretežno poraščeno z iglastim gozdom. 

Razteza se med reko Dravo na severu ter Dravsko-Ptujskim poljem na jugu, na zahodu seže 

do Dravograda in Slovenj Gradca, na vzhodu do Maribora in na jugu do Slovenskih Konjic. V dolžino 

meri približno 50 km, v širino pa 20 km. Glavni greben teče v smeri vzhod-zahod. Najvišji del 

Pohorja je zahodni del, ki leži nad Slovenj Gradcem (smučišče Kope). 

 

OPIS POTI: 

 

Iz avtobusne postaje se bomo z 

organiziranim prevozom odpravili 

proti Grmovškovem domu kjer pa 

se ne bomo podali na bele strmine 

s smučmi, ampak se tam pričenja 

naš pohod.  

 

 
 

Od tukaj se bomo odpravili proti 

Ribniški koči, kjer bomo deleţni 

prečudovite narave, med 

rastlinami lahko najdemo tudi 

nekatere zaščitene vrste, kot so 

arnika, panonski svišč, baldrijan, 

zlati klobuk. Kaj kmalu bomo 

ozrli Lovrenška jezera, ki vodo 

dobivajo le z padavinami. 

  
Ob Lovrenških jezerih je tudi 

razgledni stolp, iz katerega bomo 

ob lepem vremenu ogledali  še 

lepši pogled na Lovrenška jezera. 

Tukaj se pot razcepi v dve poti. 

Ena vodi proti Rogli in od tam 

proti koči na Pesku, druga pa 

direktno k koči na Pesku. Za 

katero pot se bomo odločili, se 

bomo dogovorili po poti.  

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pogorje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Iglavci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gozd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Drava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dravograd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenske_Konjice


Pri koči na Pesku je predviden 

daljši počitek, kjer se bomo 

okrepčali z malico iz nahrbtnika 

ali v sami koči. Po počitku nas 

čaka še zadnji del poti prvega dne 

to je Klopni vrh in koča na 

Klopnem vrhu, kjer bomo tudi 

prespali.   
Predviden čas hoje prvega dne je 9-

10 ur.  

 

Zjutraj se bomo spočiti odpravili 

proti Ruški koči na Arehu, kjer 

nas bo pot vodila mimo cerkve Sv. 

Areha katere zgodovina govori, da 

je tam stala ţe konec 15 stoletja.  

 

Mariborska koča je še zadnja 

postaja, preden nas bo pot 

pripeljala do Mariborske 

vzpenjače. Tam se bomo 

dogovorili ali gremo v dolino peš 

ali z vzpenjačo.  Kjer nas bo čakal 

organiziran prevoz.  

 

 

Predviden čas hoje drugega dne je 

5-6 ur 

 

Cena vzpenjače : 4€ 

Oprema: 

Dobri pohodni čevlji, rezervna oblačila,  nekaj hrane in dovolj tekočine, 

pohodne palice. 

 

POT JE  DOLGA PRIBLIŢNO 50 km IN JE PRIMERNA LE ZA DOBRO 

KONDICIJSKO PRIPRAVLJENE POHODNIKE!  

CENA PREVOZA ZNAŠA 18 eur! 

CENA PRENOČIŠČA S PLANINSKO IZKAZNICO  JE 10 eur!  
 

PRIJAVE ZBIRAMO DO 8.7.2015  

NA TEL.ŠT.: 02 82 35 387 (pisarna PD) ali na 

E-MAIL: pdmezica@gmail.com 

mailto:pdmezica@gmail.com

