
 

 

Spoštovani tekači, s tem letakom vam želimo dati dodatne potrebne informacije 
za 17. Smučarski tek Ribniške koče 22. 01. 2023. 

 

OPIS TRASE TEKA 

 

Proga je speljana po grebenu zahodnega Pohorja, po Pohorskih planjah na višini 1475 do 1543 
m n. m., mimo Črnega Vrha, najvišje točke Pohorja in je ena najbolj slikovitih slovenskih 
smučarsko tekaških destinacij, ki je zaradi ugodne (ravninske) konfiguracije terena in velike 
višine za tekača posebno doživetje. Ob teku se ponujajo  panoramski pogledi na vzhodno, 
zahodno Pohorje, Uršljo, Pezo, Raduho in Kamniško-Savinjske Alpe, kar na tekača naredi 
poseben vtis. Sedem kilometrsko krožno progo je potrebno za SLOvenSKI maraton preteči 
trikrat, organizatorji pa omogočajo tudi udeležbo na 7 km dolgi trasi (en krog). 

 

Tehnični podatki o progi: 

dolžina H (min) H (max) dH 
vsota 

vzponov 
težavnost 

7 km  1475 m  1540 m  65 m  210 m  3 

 

  



MOŽNOST NASTANITVE NA DESTINACIJI-RIBNIŠKA KOČA 

Ribniška koča – kraljica planinskih koč – vas pričakuje v prenovljeni podobi. Ambient je takšen 
kor mora biti in je primerljiv z nastanitvami v evropskih turističnih destinacijah. Moderen 
dizajn s pridihom »retra«, beri les in še enkrat les.  

Koča bo odprta od četrtka 19. 01. 2023 do nedelje 22. 01. 2023. V tem času nudijo prenočišče 
po ceni 30 EUR in polpenzion po ceni 45 EUR. Čez dan nudijo enolončnice in zavitke in ostala 
sladka razvajanja. 

Proga se bo uredila v četrtek, tako je mogoč trening že v petek in soboto. Ribniška koča 
opozarja, da je potrebno nastanitev pravočasno rezervirati na št: (02) 876 82 46, mail: 
info@ribniskakoca.si. 
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DEJAVNOSTI PO TEKU 

WELLNESS PROSTOR 

Se sprašujete kaj početi po teku? V vasi Ribnici na Pohorju vam v Apartmajski Hiši Sitar 
nudijo vrhunski wellnes. 

 
   

V kletnih prostorih se na 200 m2 nahaja wellness prostor z masažnim bazenom z vročo vodo, 
4 različne savne (finska ekstremna savna, infrardeča savna, turška solna savna in bio finska 
kromo savna) ter ledena jama. Prostor sprejema do 16 oseb. 

JAVNO ODPRT WELLNESS: 

• Vsak petek in soboto 16:00 - 20:00, 

• Enkratni vstop 15 €. 

I: www.apartmaji-pec.si/  

M:  +386 41 302 700 

 

SMUČIŠČE V RIBNICI 

I: www.ribnisko-pohorje.si 

M: +386 31 782 908, 

E: booking@ribnisko-pohorje.si 

Vlečnica obratuje. 

NASTANITEV V RIBNICI 

Prosti sta še Ap. Hiši Tisa in Breza 

I: lake-peak.com/sl/  

M: +386 31 684 655 

E: book@lake-peak.com 

  
 

Upamo, da smo Vam dali nekaj zanimivih informacij, da se boste lažje odločili 

za udeležbo na Smučarskem teku Ribniške koče, 22. 01. 2023. Se vidimo! 
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