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PREDVIDEN POTEK POHODA:  

V petek 13.4. ob 1500 uri bomo z avtomobili štartali iz Celja proti 

Mariboru, kjer se bomo, če bo interes razdelili v 2 skupini.  

Ena skupina bo šla celotno pot iz Maribora peš, druga pa se bo z gondolo 

peljala do hotela Bellevue (2h hoje). Od tukaj skupaj nadaljujemo mimo 

Mariborske koče (1. žig SPP) do Ruške koče na Arehu, kjer bomo prespali 

(2h hoje). V kolikor nihče ne bo šel iz Maribora peš do hotela Bellevue, se 

čas odhoda iz Celja prestavi za 1 uro. 

V soboto zjutraj počasi nadaljujemo po trasi koča na Klopnem vrhu – 

Klopni vrh – koča na Pesku – Lovrenška jezera – Ribniška koča, kjer bomo 

prespali (8-9 ur hoje). 

V nedeljo se bomo sprehodili mimo Črnega vrha in Grmovškovega doma na 

Veliko Kopo. Po spustu z Velike Kope nas bo pot vodila do koče pod 

Kremžarjevim vrhom od koder se spustimo v Slovenj Gradec in 

zaključimo naše druženje (6 ur hoje). Povratek v Maribor z avtobusom in 

nato z avtomobili vožnja proti domu. 

V primeru zelo slabe vremenske napovedi se tura preloži! 

OSEBNA OPREMA: 

Seznam opreme je priloga temu vabilu! 

PRIJAVE:  

Vse informacije in prijave na telefonu 040-587-188 (vodnik Sašo Maček). 

Prijave so obvezne, rok je torek, 10.04.2018. 

 

Lep planinski pozdrav! 
 

Po slovenski planinski poti 
((MMaarriibboorr  ––  SSlloovveennjj  GGrraaddeecc))  

  
13.-15.4.2018 



Priloga – seznam osebne opreme 
 
Dobro uhojeni planinski čevlji, pohodne palice ter vremenu primerna pohodna 

oblačila. 

Ker gre za več-dnevno turo potrebujete poleg običajnega še: 

- Dodatna oblačila za preoblačenje (lahka, hitrosušeča) 

- Dodatno spodnje perilo 

- Manjša brisačko 

- Komplet za osebno higieno (zobna pasta in krtačka, glavnik, vlažni robčki,…) 

- Vetrovka ali flis, softshell ali windstopper 

- Pelerina ali dežnik 

- Kapa in rokavice, lahko tudi kakšen večnamenski rokav (buff) 

- Sončna očala, krema za sončenje 

- Zaščita proti klopom  

- Fotoaparat 

- Torbica prve pomoči (če jo nimate bo dovolj kakšen obliž, Lekadol, ..) 

- Osebni dokument in planinska izkaznica z znamkico tekočega leta! 

- Čelna svetilka 

- Žepni nož 

- Prehrana, ki ste jo navajeni doma in je dobro prebavljiva, voda (možnost 

toplega obroka bo tudi na koči, kjer bomo prespali) 

- Suho sadje, arašidi, čokolada, … 

- Spalna vreča oz. planinska spalna rjuha (ni nujno, je pa priporočljivo) 

- Čepki za ušesa (da bo spanec dober, ker ga bomo še kako potrebovali) 

 

Predvsem pa skrbno in pazljivo napolnite nahrbtnik. Imejte v mislih, da ga bomo 

nosili 3 dni. Da ne bo pretežak! 
 


