
17. ŠPORTNI VIKEND MARIBORA 
 

Mariborčane vabimo, da preživijo konec tedna na športno-rekreativnih površinah, objektih in 
napravah, ki bodo udeležencem na razpolago brezplačno. 
 

SOBOTA, 2. junija 2007, OD 7. DO 19. URE 
 
ŠPORTNO-REKREATIVNE DEJAVNOSTI NA POHORJU  
IN POD NJIM: 
 
GORSKO KOLESARJENJE 
- Po označeni kolesarski progi Bellevue. 

KONJENIŠTVO 
- Jahanje na konjih pri zgornji postaji Pohorske vzpenjače, pri hotelu Bellevue (med 9. in 12. 

uro ter med 15. in 18. uro). 
LOKOSTRELSTVO 
- Predstavitev in možnost streljanja z lokom pri HOTELU ARENA. 

ŠAH 
- Ob 9., 11. in 13. uri bo hitropotezni turnir, prijave na dan tekmovanja pri hotelu Bellevue. 

TABORNIŠTVO 
- Prikaz in demonstracija taborniških veščin pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače.            

BADMINTON 
- Prikaz tehnike in pravila igre ter možnost igranja. Igrišča v Športnem centru Draš, v bližini 

Pohorske vzpenjače (igranje je možno samo v dvoranskih copatih), od 9. do 19. ure. 
VODENI IZLETI 
- Podravsko gozdarsko društvo Maribor organizira vodene izlete po gozdni učni poti Bolfenk-

Razglednik. Zbirno mesto: Info center pri zgornji  postaji Pohorske vpenjače, ob 10. in ob 12. 
uri. 

Na Pohorju in pod njim bodo člani Gorske reševalne službe Maribor vsem pomoči 
potrebnim nudili prvo pomoč in transport s težko dostopnih območij.  
 
 
 
 
 
 
SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI 
 
• GORSKI TEK 

Zavarovalnica Maribor priredi VI. gorski tek čez Pohorje od Slovenj Gradca. Start ob 8. uri v 
Slovenj Gradcu, cilj na Snežnem stadionu pod Mariborskim Pohorjem, dolžina proge 65 km.  
Tek rekreativcev od Rogle do Snežnega stadiona - start ob 9.30 na Rogli, cilj na Snežnem 
stadionu pod Mariborskim Pohorjem. Dolžina proge je 31 km. 
TEK JE V OKVIRU AKCIJE “TOTI POHORC“. 
Tek osnovnošolcev na Snežnem stadionu pod Mariborskim Pohorjem - start ob 11. uri, za   
posameznike in ekipe.  

• ANIMACIJSKI PROGRAM – 50 % popusta na dnevne cene 
 Pohor JET (poletno sankanje) – pri hotelu Arena, sankanje na kolesih  - vlečnica Bellevue,   
 Monster Roller – Arena, vodeni spusti za skupine do 8 oseb, “Downhill” kolesa in vodeni  
 skupinski spusti – Bellevue in adrenalinski park gugalnica – Trikotna jasa. 
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  NOVOST:  - orjaška gugalnica in steber poguma 
     - predstavitev organiziranega varstva otrok v času šolskih počitnic 
 

• VELIKA NAGRADNA IGRA ŠPORTNEGA CENTRA POHORJE 
- NAGRADE:  5 celoletnih smušarskih vozovnic za Mariborsko Pohorje 2007/2008 
- Kupone za nagradno igro lahko izpolnite in oddate pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače, v 

blagajni sedežnice Radvanje in pri zgornji postaji Pohorske vzpenjače – Car pub. 
- Prijavne kupone sprejemamo v nedeljo do 12. ure. 
- Žrebanje v nedeljo na odru pri hotelu Arena ob 14. uri. 
 

• Za športno rekreacijo bo na Mariborskem Pohorju in pod njim poskrbela tudi agencija 
MOPA, d.o.o. - Gigasport razvedrilni kotiček na Snežnem stadionu – nordijska hoja, vožnja s 
specialnimi skiro kolesi, z gorskimi kolesi, mono kolesi, igranje badmintona, igranje nogometa, 
pohorski golf ter igrala in rekviziti za zabavo na prostem, od 10. do 19. ure. 

AKTIVNOSTI SO BREZPLAČNE! 

Informacije in prijave: g. Bojan Šušteršič, GSM 041 775 175. 
• Zdravstvena ekipa Društva za zdravje srca in ožilja bo pod nadzorom zdravnika kardiologa 

merila krvni pritisk in srčni utrip od 7. do 14. ure pri spodnji in zgornji postaji Pohorske 
vzpenjače. Občani, ki si bodo želeli izmeriti stopnjo holesterola in sladkorja v krvi, bodo to 
lahko opravili pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače med 7. in 12. uro za minimalno plačilo, 
priti pa morajo tešči; dobili bodo tudi evidenčno kartico za spremljanje svojega zdravstvenega 
stanja. Zdravniki Društva za zdravje srca in ožilja bodo dajali strokovne nasvete vsem, ki bodo 
to želeli, in izdajali evidenčne kartice za spremljanje zdravstvenega stanja.  
NOVOST: Prikaz prve pomoči z uporabo defibrilatorja. 
Zdravstvena ekipa pod vodstvom dr. Boruta Kamenška, specialista kardiologa, bo med 10. in 
12. uro prikazala prvo pomoč v primeru srčnega infarkta, možganske kapi ali katere druge 
nesreče. Prikaz bo pri koči gorskih reševalcev (pri 10. stebru Pohorske vzpenjače). 

• Člani društva zeliščarjev Maribor bodo na Bolfenku na Pohorju predstavili razstavo zdravilnih 
zelišč in nekatere izdelke, med njimi: skutno zeliščne namaze in  bezgov sok. Vse izdelke bo 
možno poskusiti. 

• Člani društva Kneipp bodo predstavili celotno Kneippovo metodo zdravega življenja po petih 
stebrih. Predstavitev metode bosanja in vrtička zdravilnih rastlin ter ponudba zdrave, 
polnovredne hrane in pijače bo pri zgornji postaji Pohorske vzpenjače. 

 
���� Brezplačni prevozi s Pohorsko vzpenjačo: od 7. do 17. ure navzgor in od 7. do 19. ure 

navzdol, po 19. uri pa po voznem redu.  
���� Od 8. do 17. ure bodo brezplačni prevozi na sedežnicah Radvanje, Poštela in Sleme v 

smeri navzgor, od 8. do 19. ure pa  navzdol samo s sedežnicama Radvanje in Poštela. 
���� Brezplačni prevozi z mestnim avtobusom na progi št. 6 v smeri Pohorske vzpenjače med 

7. in 15. uro. 
���� V ciljni areni Snežnega stadiona bosta družabno srečanje trojčkov in otroška zabava z 

glasbo v živo.  
���� Glasba v živo pri hotelu Bellevue od 10.30 do 17. ure. 

 
 

DRAVA OD STUDENŠKE BRVI DO POBREŠKEGA MOSTU 
 
- Ribolov s plovcem po pravilu “UJEMI-IZPUSTI”.  

HIPODROM V KAMNICI 
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- Rekreativno jahanje za otroke in odrasle od 8. do 11. ure in od 16. do 18. ure pod strokovnim 
vodstvom jahalne šole Jahalnega kluba Maribor. 

  
LETALSKI CENTER MARIBOR (SKOKE) 
 
- Panoramski leti nad Mariborom, jadralni in akrobatski poleti. Padalski skoki v tandemu po 

dogovoru s kontrolo letenja. Vse navedene aktivnosti od 10. ure dalje po zelo ugodni ceni. 
        Dostop z avtobusom Maribor-Skoke. 
KOPALIŠČE PRISTAN 
 
• Rekreativno plavanje od 9. do 20. ure. 
 
KOPALIŠČE MARIBORSKI OTOK  
 
• Otvoritev kopalne sezone - od 9. do 20. ure. 

NEDELJA, 3. JUNIJA 2007,  OD 8. DO 18. URE 
 
ŠPORTNO-REKREATIVNE DEJAVNOSTI NA POHORJU  
IN POD NJIM: 
 
GORSKO KOLESARJENJE 
- Po označeni kolesarski progi Bellevue. 

LOKOSTRELSTVO 
- Predstavitev in možnost streljanja z lokom pri HOTELU ARENA. 

KONJENIŠTVO  
- Jahanje na konjih pri zgornji postaji Pohorske vzpenjače pri hotelu Bellevue, med 9. in 12. 

uro ter med 15. in 18. uro. 
ŠAH  
- Ob 9., 11. in 13. uri bo hitropotezni turnir, prijave na dan tekmovanja pri hotelu Bellevue. 

TABORNIŠTVO 
- Prikaz in demonstracija taborniških veščin pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače.                     

VODENI IZLETI 
- Podravsko gozdarsko društvo Maribor organizira vodene izlete po gozdni učni poti Bolfenk-

Razglednik. Zbirno mesto: Info center pri zgornji postaji Pohorske vpenjače, ob 10. in 12. 
uri. 

Na Pohorju in pod njim bodo člani Gorske reševalne službe Maribor vsem pomoči 
potrebnim nudili prvo pomoč in transport s težko dostopnih območij. 
 
SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI 
 
• ANIMACIJSKI PROGRAM – 50 % popusta na dnevne cene 

- Pohor JET (poletno sankanje) – pri hotelu Arena, sankanje na kolesih  - vlečnica Bellevue,   
  Monster Roller – Arena, vodeni spusti za skupine do 8 oseb, Downhill kolesa in vodeni  
  skupinski spusti – Bellevue in adrenalinski park gugalnica – Trikotna jasa. 
NOVOST:  - orjaška gugalnica in steber poguma 
    - predstavitev organiziranega varstva otrok v času šolskih počitnic 

 
 
• VELIKA NAGRADNA IGRA ŠPORTNEGA CENTRA POHORJE 
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- NAGRADE:  5 celoletnih smučarskih vozovnic za Mariborsko Pohorje 2007/2008 
- Kupone za nagradno igro lahko izpolnite in oddate pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače, v 

blagajni sedežnice Radvanje in pri zgornji postaji Pohorske vzpenjače – Car pub. 
- Prijavne kupone sprejemamo v nedeljo do 12. ure.  
- Žrebanje v nedeljo, na odru pri hotelu Arena ob 14. uri 

 
• Za športno rekreacijo bo na mariborskem Pohorju in pod njim tudi skrbela agencija MOPA, 

d.o.o. - Gigasport razvedrilni kotiček na Snežnem stadionu – nordijska hoja, vožnja s 
specialnimi skiro kolesi, z gorskimi kolesi, mono kolesi, igranje badmintona, igranje 
nogometa, pohorski golf ter igrala in rekviziti za zabavo na prostem, v času od 10. do 19. ure. 
AKTIVNOSTI SO BREZPLAČNE! 

• Zdravstvena ekipa Društva za zdravje srca in ožilja bo pod nadzorom zdravnika kardiologa 
merila krvni pritisk in pulz v času od 7. do 14. ure pri spodnji in zgornji postaji Pohorske 
vzpenjače. Občani, ki si bodo želeli izmeriti stopnjo holesterola in sladkorja v krvi, bodo to 
lahko opravili pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače med 7. in 12. uro za minimalno plačilo, 
priti pa morajo tešči; dobili bodo evidenčno kartico za spremljanje svojega zdravstvenega 
stanja. Zdravniki Društva za zdravje srca in ožilja bodo dajali strokovne nasvete vsem, ki bodo 
to želeli, in izdajali evidenčne kartice za spremljanje zdravstvenega stanja. 

• Člani društva zeliščarjev Maribor bodo na Bolfenku na Pohorju predstavili razstavo zdravilnih 
zelišč in nekatere izdelke: skutno zeliščne namaze in  bezgov sok. Vse izdelke bo možno tudi 
poskusiti. 

• Člani društva Kneipp bodo predstavili celotno Kneippovo metodo zdravega življenja po petih 
stebrih. Predstavitev metode bosanja in vrtička zdravilnih rastlin ter ponudba zdrave, 
polnovredne hrane in pijače pri zgornji postaji Pohorske vzpenjače. 

 
���� Brezplačni prevozi s pohorsko vzpenjačo od 7. do 17. ure navzgor in od 7. do 19. ure  

navzdol, po 19. uri pa po voznem redu.  
���� Od 8. do 17. ure brezplačni prevozi na sedežnicah Radvanje, Poštela in Sleme v smeri 

navzgor, od 8. do 19. ure pa navzdol samo sedežnici Radvanje in Poštela. 
���� Brezplačni prevozi z mestnim avtobusom na progi št. 6 v smeri Pohorske vzpenjače med 

7. in 15. uro. 
���� Glasba v živo pri hotelu Bellevue od 10.30 do 17. ure. 
 
 
BRESTERNIŠKO JEZERO 
 
ČOLNARNA BRODARSKEGA DRUŠTVA SIDRO 
- Predstavitev delovanja društva.  
- Predstavitev jadranja na vodi.  
- Predstavitev jadralne šole “Optimist”. 
- Parada vseh plovil po Bresterniškem jezeru. 
RAFTING KLUB MARIBOR 
- Predstavitev veslanja s čolni – rafti, možnost praktičnega poskusa, med 9. in 14. uro. 

ZAKLJUČEK AKCIJE ŠPORTNO POPOLDNE 
ČOLNARNA VESLAŠKEGA KLUBA DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 
- Predstavitev veslanja z možnostjo praktičnega poskusa (razni veslaški čolni, kajaki). 
- Tekmovanje na simulatorju veslanja na 200 in 500 m ter primerjava časa z najboljšim 

mariborskim veslačem Rokom Kolandrom.  
- Vožnja z ranco po Dravi. 
- Možnost tekmovanja v metanju trojk in malem nogometu. 
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- Tekmovanje v vlečenju vrvi. 
- VELJA V OKVIRU AKCIJE “TOTA MARIBORČANKA – TOTI MARIBORČAN“ 

        Zdravniška služba: reševalno vozilo Zdravstvenega doma Maribor 
 
DRAVA OD STUDENŠKE BRVI DO POBREŠKEGA MOSTU 
- Ribolov s plovcem (tekmovanje za najboljšega ribiča Športnega vikenda Maribora – po 

pravilniku Ribiške zveze Slovenije). Zborno mesto ob 8. uri pri Stari trti. Tekmovanje bo 
trajalo 3 ure. 

KONJENIŠTVO 
 
HIPODROM V KAMNICI  
- Rekreativno jahanje za otroke in odrasle od 8. do 11. ure in od 16. do 18. ure  pod  
      strokovnim vodstvom jahalne šole Jahalnega kluba Maribor. 

KONJENIŠKI KLUB KARLO 
KMETIJA KOVAČIČ, MELJSKI HRIB 41, MARIBOR  
- Med 11. in 12. uro prikaz jahalne šole Konjeniškega centra Kovačič, predstavitev konjev 

različnih pasem. 
- Od 15. do 18. ure rekreativno jahanje za obiskovalce pod strokovnim vodstvom. 
- Možen tudi organiziran ogled kmetije in malih živali. 

KOPALIŠČE PRISTAN 
- Rekreativno plavanje od 9. do 20. ure. 

 
KOPALIŠČE MARIBORSKI OTOK 
- Otvoritev kopalne sezone - od 9. do 20. ure. 

LETALSKI CENTER MARIBOR (SKOKE) 
- Panoramski leti nad Mariborom, jadralni in akrobatski poleti. Padalski skoki v tandemu po 

dogovoru s kontrolo letenja. Vse navedene aktivnosti od 10. ure dalje po zelo ugodni ceni. 
- Dostop z avtobusom Maribor-Skoke. 

Podrobnejše informacije dobite v soboto in nedeljo, 2. in 3. junija 2007, od 7. do 13. 
ure na telefonski številki: 02 23 00 477. 
 
IZVAJALCI ŠPORTNEGA VIKENDA: 
 
SMUČARSKI KLUB BRANIK, JAVNI ZAVOD ŠPORTNI CENTER MARIBOR, JAHALNI 
KLUB MARIBOR, KONJENIŠKI KLUB KARLO MARIBOR, LETALSKI CENTER 
MARIBOR, VESLAŠKI KLUB DRAVSKE ELEKTRARNE BRANIK, BRODARSKO 
DRUŠTVO SIDRO, ZVEZA PLANINSKIH DRUŠTEV MARIBOR, PLANINSKO DRUŠTVO 
MARIBOR MATICA, OKRAJNA ZVEZA TABORNIKOV MARIBOR,  ŠAHOVSKA ZVEZA 
MARIBOR, LOKOSTRELSKI KLUB MARIBOR, PLAVALNI KLUB BRANIK, 
POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MARIBOR, BADMINTONSKI KLUB MARIBOR, ZVEZA 
RIBIŠKIH DRUŽIN MARIBOR, RIBIŠKA DRUŽINA MARIBOR, DRUŠTVO ZA ZDRAVJE 
SRCA IN OŽILJA MARIBOR, DRUŠTVO KNEIPP MARIBOR, MOPA, d.o.o., RAFTING 
KLUB MARIBOR, DRUŠTVO ZELIŠČARJEV MARIBOR, GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA 
MARIBOR, JAVNI ZAVOD DVORANA TABOR IN PODRAVSKO GOZDARSKO 
DRUŠTVO MARIBOR. 
 
PRI PRIPRAVI ŠPORTNEGA VIKENDA SO SODELOVALI: 
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ČZP VEČER, TELE 59 - RTS, NET TV, RADIO CITY, RADIO CENTER, RADIO BREZJE, 
KOMUNALNO PODJETJE SNAGA, KOMUNALNO PODJETJE NIGRAD, VEOLIA, 
Avtobusni promet Maribor, ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR in 
ELEKTRO MARIBOR, D.D. 
 
 
 

POKROVITELJA ŠPORTNEGA VIKENDA 
 
 

 NOVA KBM, d.d. ZAVAROVALNICA MARIBOR, d.d. 
 
 

MEDIJSKI POKROVITELJ 
 

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Regionalni RTV-center Maribor 

  
 
 
Mariborčani se ne damo, 
športniki pa sploh ne! 
 
  MESTNA OBČINA MARIBOR 
  ZAVOD ZA ŠPORT  
  IN 
  ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR 
 
 
 
NA ŠPORTNEM VIKENDU SODELUJETE NA LASTNO ODGOVORNOST!  


