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S slavnostnim prerezom traku sta 
včeraj župan občine Hoče - Sliv-
nica Marko Soršak in Boštjan 

Kremžar, solastnik in direktor podje-
tja Shakatak, odprla novo pridobitev 
na Hoškem in Mariborskem Pohorju, 
v neposredni bližini apartmajske hiše 
Storžek in Mariborske koče. V objek-
tu, imenovanem E-bike Tours Pohor-
je, je mogoča izposoja električnih koles 
in čelad, poskrbijo pa tudi za mobilni 
servis, če se uporabnikom med potjo kaj 
pokvari. Soršak je ob tem povedal, da 
upa na še več takih točk na Pohorju, saj 
je e-kolesarjenje primerno za vse vrste 
gostov, ki bodo zaradi dodatne ponud-
be ostajali na destinaciji še kak dan več.

Kolesa si je mogoče izposoditi  
vsak dan

Ljubljančan Boštjan Kremžar, ki je sprva 
doživel Pohorje kot turist, je vesel sode-
lovanja v projektu: "Noben posameznik 
ne more doseči toliko, kot lahko dose-
žemo povezani. Z uporabo e-koles bodo 
pohorske zanimivosti dosegljive še več 
skupinam ljudi, ne le pohodnikom in 
zagrizenim gorskim kolesarjem. To je 

trend po vsej Evropi, zato je prav, da 
nam ga je uspelo pripeljati tudi na ta del 
Pohorja." Za zdaj so kupili enajst koles, 
med katerimi sta tudi dve otroški, ali 
bodo še kako dodali, bo po Kremžarje-
vih besedah odvisno od povpraševanja. 
Točka bo med tednom odprta od 10. do 
19. ure, ob koncu tedna že od 8. ure, pri-
poroča pa vnaprejšnjo prijavo, da bodo 
kolesa zagotovo na voljo. Cena najema je 
30 do 50 evrov na dan, odvisno od vrste 
kolesa. Za zdaj je mogoče kolo vrniti 
samo na točki, kjer smo si ga izposodili, 
baterija pa po zagotovilih Kremžarja za-
došča za ves čas najema, saj drugih pol-
nilnih postaj v bližini še ni.

Po Pohorju tri nove kolesarske trase

Partnerja pri projektu E-kolesarjenje 
na Pohorju sta poleg obeh omenjenih 
še Regionalna razvojna agencija (RRA) 
za Podravje - Maribor in Turistično dru-
štvo gostincev Pohorja. "V projektu smo 
na tem delu Pohorja vzpostavili tri nove 
trase v dolžini sedem, 25 in 35 kilome-
trov, poleg zanimivosti na Pohorju si 
je mogoče ogledati tudi Račke ribnike, 
Botanični vrt v Pivoli in druge. S tem 

se pridružujemo drugim območjem na 
Pohorju, kjer je tovrstna ponudba že za-
živela," je povedala Karmen Razlag iz 
RRA. Trase potekajo po asfaltiranih in 
makadamskih cestah ter gozdnih poteh 

in so na novo označene z rdečimi tabla-
mi po pravilniku za prometno signa-
lizacijo, ker je pokritost z mobilnim 
signalom na tem delu Pohorja slabša in 
se kolesarji ne morejo v celoti zanaša-

ti na mobilni telefon. Krajše trase med 
Bellevuejem in Arehom so primerne 
tudi za družine z otroki, toda če upo-
rabniki niso vešči vožnje z e-kolesom, 
jim za začetek priporočajo vodeno turo, 
na kateri se lahko naučijo osnov. "V Ma-
riboru sledimo trendu kolesarjenja, ki 
se zaradi uspehov naših športnikov 
uveljavlja tudi v Sloveniji, čeprav pri 
tem nekoliko zaostajamo za drugimi 
deli Evrope," je dodala Razlagova.

Že ta vikend dva vodena izleta

Robert Jeršič, predsednik Turističnega 
društva gostincev Pohorja, pa je dejal, 
da so v društvu s točko izposoje e-koles 
dobili tudi svojo informacijsko točko in 
možnost promocije. Z izvedbo kolesar-
skih dogodkov bodo širši javnosti pred-
stavili nove trase z ogledi naravnih in 
kulturnih znamenitosti ter okušanjem 

pohorske kulinarike. "Že ta konec tedna 
bomo organizirali vodena e-kolesarska 
izleta, s katerima bomo predstavljali 
tovrstne aktivnosti in našo kulinarič-
no ponudbo. V soboto se bomo podali 
do doline na Pohorsko tržnico, ki bi jo 
želeli pokazati gostom, nakar se bomo 
vrnili na Pohorje. S tem bodo gostje 
dobili občutek, kakšne so prednosti e-
-kolesa, ne le zaradi lahkotnosti vožnje, 
temveč tudi za ohranjanje narave."

Na točki je mogoče dobiti tudi kar-
tonček Pohorske kulinarične transver-
zale, katere ponudba je z e-kolesom 
zlahka dosegljiva. Sčasoma bo na točki 
mogoče kupiti tudi spominke in nekate-
re bolj trajne izdelke gostincev, vključe-
nih v društvo, na primer marmelade in 
podobno.

Tudi po Hoškem in Mariborskem Pohorju,  
med Bellevuejem in Arehom ter vse do doline,  

se je mogoče voziti z izposojenim električnim kolesom

Nogam in 
naravi prijazna 

mobilnost

E-KOLESARJENJE PO POHORJU

Barbara Gavez Volčjak

Začetniki naj se o uporabi e-kolesa najprej 
poučijo. Foto: Andrej PETELINŠEK

"Z uporabo e-koles 
bodo pohorske 
zanimivosti 
dosegljive še več 
skupinam ljudi"

Točko za najem e-koles sta odprla (z leve) Boštjan Kremžar in župan Marko Soršak. Foto: Andrej PETELINŠEK Karmen Razlag je predstavila novo turistično tablo Pohorja. Foto: Andrej PETELINŠEK

Počitniško branje in ustvarjanje  
v Botaničnem vrtu
Botanični vrt Univerze v Mariboru v 
soboto, 30. julija, ob 10. uri organizi-
ra počitniško branje in ustvarjanje z 
Niko Erjavec, diplomantko predšolske 
vzgoje Pedagoške fakultete Univerze v 
Mariboru. Spoznavali bodo pripovedke 
na temo zdravilnih rastlin. Ustvarjalni 
del bodo zapolnili s pripravo aromatič-
ne kopalne soli in še česa. Poleg stalnih 
razstav je v Botaničnem vrtu na ogled 
tudi fotografska razstava na prostem 
Vrt v štirih letnih časih.

Ekološka tržnica v Europarku

Julija in avgusta vrtovi kar prekipeva-
jo od zelenjavnih pridelkov, začimbnic 
in sadja, ki omamno dišijo in z živimi 
barvami krasijo naše krožnike. Ni bolj-
šega kot sveža solata iz paradižnika 

ali kumar z domačega vrta ali pravkar 
utrgana sočna breskev. Tudi v maribor-
skem Europarku se na ekološki tržni-
ci ob sredah od 14. do 19. ure stojnice 
lokalnih ponudnikov šibijo pod težo 
zdravih domačih plodov in ekoloških 
sestavin. Čas obilnega pridelka lahko 
izkoristimo za pripravo omak, vlaganje 
zelenjave in sušenje začimb, kar nam 
bo okuse poletja pričaralo še globoko 
v zimo. V juliju in avgustu lahko sejete 
korenček, peteršilj, črno redkev, različ-
ne sorte radiča, endivijo, kitajsko zelje, 
ohrovt, zelje, rdečo peso, redkvico, ko-
lerabo, repo, rukolo, špinačo, blitvo in 
krešo. Do začetka avgusta lahko ponov-
no sejete še kumare, bučke, grah in zgo-
dnji stročji fižol in tudi zelišča.  (mbk)

Na kratko

MB zibelka

V mariborski porodnišnici so rodile: Blanka 
Krajnc deklico (2900 g, 47 cm), Adaleta 
Mujkić deklico (3100 g, 48 cm) in Marjana 
Kos dečka (3140 g, 49 cm). Čestitamo!

P odjetje Nigrad je v prejšnjem 
tednu urejalo priljubljeno peš 
pot na Piramido. Vsako hujše 

deževje namreč pusti globoke udrtine, 
veliko peska pa dobesedno odplakne. 
Zdaj so torej delavci pot na novo posuli 
s peskom, nakar, zatrjujejo pri Nigradu, 
so ga še dvakrat dodatno utrdili, očistili 
so tudi prečne kanale, ki naj bi prepre-
čevali večji odnos peska.

Dela na Piramidi, ki so v teku, ne 
sodijo v okvir rednega vzdrževanja po 
koncesijski pogodbi Nigrada, temveč jih 
izvaja po naročilu Mestne občine Ma-
ribor, ki jih v tem primeru financira s 
postavke Izboljšajmo Maribor, so še po-
jasnili. V začetku tega tedna so tudi ob-
rezali grmovje, kjer sega na pohodno 
površino. Spomnimo, da Mestna občina 
Maribor medtem ureja potrebno doku-
mentacijo in se z državnimi organi do-
govarja o parcelah, da preidejo v njeno 
upravljanje, nakar naj bi bil tudi ta repre-
zentativni mestni grič bolje urejen. (beb) 

Na novo nasuli pesek
PIRAMIDA

Na poti in ob njej je zdaj veliko peska. Foto: Sašo BIZJAK


