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Smo že v drugi polovici junija, zaradi korona virusa, ki je poleg vsega postavil na glavo tudi naš 
program aktivnosti, se odpravljamo šele na drugi izlet v letu 2020. Smo na pragu poletja,  
narava je odeta v vse tone zelene barve in kar kliče na ogled njenih čudes. Tokrat se 
odpravljamo na Štajersko, raziskali bomo območje med Slovenskimi Konjicami, Vitanjem, 
Frankolovim in Žičami, sredi katerega se dviguje Konjiška gora z najvišjim vrhom Stolpnikom 
(1012 m), ki jo bomo obkrožili v velikem loku. Za razliko od večine naših izletov, ki potekajo 
izven asfalta, bomo tokrat uporabljali lokalne asfaltne ceste, ki so za kolesarjenje idealne, saj je 
na njih izredno malo prometa. Teren je sicer precej razgiban, naša pot pa poteka tako, da je 
vzponom čim manj. Ubadali se bomo samo s tremi, od katerih je le eden malo daljši, nikjer pa 
zaradi asfaltne podlage in manjših naklonov ni kakšnih posebnih težav. Časa bo dovolj za 
umirjeno vožnjo in opazovanje narave in ostale zanimivosti ob poti, naužili se bomo kisika sredi 
slikovite pokrajine.  
Zbrali se bomo na parkirišču pred vhodom v stadion Bonifika v nedeljo 21. junija ob 7. uri. Z 
vozili se bomo po avtocesti odpeljali mimo Ljubljane in Celja do Slovenskih Konjic, kjer bo start 
našega kolesarskega potepanja. Za ogrevanje se bomo zapeljali skozi slikoviti kraj in naprej 
praktično po ravnem ob rečici Dravinji do hal tovarne Unior v Zrečah ob vznožju Pohorja. V 
Loški gori pri Zrečah, kjer se cesta proti Rogli postavi odločno navzgor, bomo zavili levo  v 
dolino potoka Ljubnica in se skozi gozdove pričeli počasi vzpenjati proti Prevalu. Sledil bo hiter 
spust po široki asfaltni cesti priti Vitanju, ki je znano po Kulturnem središču evropskih 
vesoljskih tehnologij (KSEVT), ki se posveča raziskavam in razvijanju programov 
kulturalizacije vesolja. Vsaj od zunaj si bomo ogledali arhitekturno izjemno zanimivo zgradbo, v 
kateri zavod domuje. Sledila bo zanimiva vožnja rahlo navzdol po ozki in slikoviti dolini reke 
Hudinje do Socke, kjer bomo zavili levo, se nekoliko vzpeli, nato pa v prijetnem spustu prispeli 
v Frankolovo, znano po poboju stotih talcev v bližnjem Grabnu, ki so ga izvedli nemški 
okupatorji 12. februarja 1945. Velja za enega najhujših nacističnih vojnih zločinov na 
slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno. Zavili bomo levo na glavno cesto proti 
Mariboru in jo po 700 m zapustili, zavili desno in se po južnem pobočju Konjiške gore pričeli 
vzpenjati proti Črešnjici in Sojeku, to bo edini večji vzpon na naši poti.  Cesta se nato prevesi v 
dolino Žičnice in prvi postanek na uživaškem spustu bo pri slikoviti Žički kartuziji iz leta 1160. 
Po kratkem ogledu bomo pot nadaljevali pod viaduktom avtoceste Celje – Maribor proti Žičam, 
ki ležijo na robu široke ravnice vzhodno od Slovenskih Konjic. Kratkemu vzponu bo sledila 
prijetna vožnja po ravnici najprej spet na zahodno stran avtoceste in nato skozi Novo vas in 
Breg v Konjice, kjer bomo krožno vožnjo zaključili. Pred nami bo le še vožnja po jutranji poti 
nazaj v Koper.  
 
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe 
ali nastalo škodo!!! 
Dolžina poti je približno 40 km. 
Ne pozabite na čelado, anorak in rezervno zračnico 
Izlet je srednje zahteven, poteka po asfaltu lokalnih cest. 
Vodja izleta je Aldo Zubin (040 453-819). 
 
 V Kopru, 12.6.2020                                                               Kolesarski odsek OPD 
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