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Čez Pohorje
(tridnevna)
****

VI-

37

Področje:

Pohorje z okoliškimi hribovji

Območje:

prečenje celotnega masiva, ki se razteza od Maribora do Dravograda

Izhodišce:

Zgornja Polskava (294 m n.v.)

Karte:

Pohorje 1: 50 000; Atlas Slovenije 67, 66, 65,64,38,37

Dolžina (km):

88

Višinska razlika
(m):

2700

Čas vožnje:

1. dan: izZg. Polskave do Ruške koče 2 h 30 min; 2. dan: od Ruške koče do
Grmovškove-ga doma 5 h 30 min

Nošenje kolesa:

mestoma pri vzponu na sedlo Komisija; 5 min pri vzponu na območje
Lovrenških jezer; 10 min čez močvirje na obrobju Lovrenških jezer; 15 min pri
vzponu z Ribniškega sedla na Ribniški vrh (od n. v. 1360 m do 1420 m);
5 min pri spustu na Slovenj-graško sedlo; 5 min pri vzponu na kočo pod
Kremžarjevim vrhom

Zahtevnost
vzpona:

do Ruške koče V 3 z odseki V 3 – V 4; po poti na območju Treh žebljev mestoma
V 5; pri vzponu na pobočja Brvnega vrha V 5 – V 6; pri vzponu na sedlo
Komisija V 5 in V 6; na močvirnati planoti pri Lovrenških jezerih V 5 – V 6 (po
ravnem!);
z Ribniškega sedla na Ribniški vrh V 6; pri vzponu na Črni vrh in Otiše odseki V
5; od Gr-movškovega doma na vrh Velike Kope V 5 – V 6; na vrh male Kope V 5;
po poti do koče na Kremžarjevem vrhu na dveh odsekih V 5 in V 6; klanec pri
domačiji Kljuk V 4 – V 5; drugo večinoma V3-V4

Zahtevnost
spusta:

z Žigartovega vrha do ceste do S 4; s Peršetovega vrha do ceste S 5 z nekaj
mesti S 6; z Bajgotovega vrha do ceste S 5 z mesti S 6; z Lovrenških jezer do
Črne Mlake S 4 z odseki S 5; s Črne Mlake do Ribniškega sedla S 5; z
Ribniškega vrha do ceste S 4; s Črnega vrha na sedlo pod Otišami S 4; od
Partizanskega doma na Kaštivsko sedlo S 4, zadnji klanec S 5; z Ertarjevega
vrha do zaraščene ceste S 5; od tod na Slovenj-graško sedlo S 6 (Velja za dele
poti, ki so prevozni.);
Od Koče pod Kremžarjevim vrhom na Dobnikovo sedlo S 5; po Šišernikovi poti
v Dravograd S 5 z mesti S 6 (izpostavljeno!)

Zahtevnost
skupaj:

VI-

Značilnosti:

trdo, garaško, a nepozabno trodnevno prečenje celotnega Pohorja; tura, ki nam
bo zaradi posebne lepote okoliške narave (vegetacija na teh kameninah je
drugačna kot v drugih predelih Slovenije) ostala za vedno v spominu; zahteva
odlično fizično pripravljenost; spust po Šišernikovi poti je prava posebnost, a je
hkrati zaradi izpostavljenosti lahko tudi nevaren (odhod le v suhem vremenu!).
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Najnižja točka:

297 m n.v.

Najvišja točka:

1547 m n.v.

Višinski
diagram:

Čez Pohorje (tridnevna)
trdo, garaško, a nepozabno trodnevno prečenje celotnega Pohorja; tura, ki nam bo
zaradi posebne lepote okoliške narave (vegetacija na teh kameninah je drugačna kot v
drugih predelih Slovenije) ostala za vedno v spominu; zahteva odlično fizično
pripravljenost; spust po Šišernikovi poti je prava posebnost, a je hkrati zaradi
izpostavljenosti lahko tudi nevaren (odhod le v suhem vremenu!).
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