
 

 

 

 PLAN TUR ZA LETO 2023  

    mesec datum pohod organizator telefonska številka 

 

zahtevnost 

JANUAR  
14. SO. PPP Velika Polana-Lendava Žiga Strmšek 068/602-937 L 

FEBRUAR 11. SO. OŠ Resevna Sanja Peklar 031/870-260 L 

 17. PE. Zbor članov-volilni UO PD Lenart 041/512-456  

 MAREC 04. SO. Zimski pohod v neznano Štefan Lebreht 031/316-017 Z 

 

11.-12.  

SO.-NE. 
Tradicionalni pohod ob dnevu žena Marjetka Breznik 051/604-546 L 

APRIL 
01. SO. Kašna planina – Kranjska reber Svetlana Bogojević 041/512-456 L 

  
08. SO. Delovno srečanje markacistov UO Franc Meke 031/755-610 

 

 08. SO. Po Slovenjegoriški poti Marjetka Breznik 051/604-546 L 

 

22.-26. 

SO.-SR. 
Brač Jože Spevan 041/515-537 L 

MAJ 
01. PO. 

Tradicionalni prvomajski pohod na 

ZAVRH 
UO PD Lenart z vodniki 041/512-456 L 

  
02. TO. 

Po medvedovih stopinjah (Roška pot 

3.del) 
Marjetka Breznik 051/604-546 L 

 06. SO. OŠ Vremščica Sanja Peklar 031/870-260 L 

 
21. NE. 

srečanje PD MDO Pomurje in 

strokovnega kadra  
MDO Pomurje   

JUNIJ 10. SO. OŠ Uršlja gora Sanja Peklar 031/870-260 L 

 17.-SO. Bloška planota Marjetka Breznik 051/604-546 L 

JULIJ 15.-SO. Pristovški Storžič Svetlana Bogojević 041/512-456 Z 

AVGUST 

19.-20.  

SO.-NE. 
Jalovec Lebreht Štefan 031/316-017 ZZ 

 26.-SO. Nanos Svetlana Bogojević 041/512-456 L 

SEPTEMBER 

03.-04.   

NE.-PO. 
Triglav Branko Družovec 051/313-480 ZZ 

 

16.-SO. Sv. Trojica nad Pivško kotlino Svetlana Bogojević 041/512-456 L 

 
30. SO. 

Srečanje OŠ otrok Pomurja- 

Gornja Radgona 
Sanja Peklar 031/870-260  

OKTOBER 21. SO. Kras ali Primorska Marjetka Breznik 051/604-546 L 

NOVEMBER 18. SO. Čaven-srednječavenska pot (2.del) Svetlana Bogojević 041/512-456 L 

 

 
25. SO. OŠ Trije Kralji Sanja Peklar 031/870-260 L 

DECEMBER 08. PE. Planinski ples  UO PD Lenart 041/512-456  

 26.TO. Zaključni pohod v neznano Svetlana Bogojević 041/512-456 L 

 

OBVESTILO: 

 

Vsi datumi so fiksni. Če izvedba ture zaradi okoliščin (objektivni vzrok) ni mogoča, se lahko spremeni datum ali vodnik planinskega izleta! 

 

 

Vodnik ima dolžnost in pravico, da zavrne udeležbo neprimerno oblečenega ali obutega planinca, če bi to povzročalo nevarnost zanj in za ostale udeležence! 

Za posamezne pohode zahtevamo: 

  - planinske čevlje 

  - topla oblačila in oblačila za preobleko (perilo, rokavice, kapa, pulover, sončna očala...) 

  - nahrbtnik 

  - osnovno količino hrane in pijače 

  -na zahtevnih in zelo zahtevnih poteh, pa še opremo, ki jo določi vodnik pohoda! 
 

Prijave zbirajo vodniki po telefonu ali osebno!!!  Pri njih dobite tudi vse informacije o pohodu.  

 Za udeležbo na vseh  pohodih društva je obvezno plačana članarina za tekoče leto in podpisana pristopna izjava! 

Udeležba je na lastno odgovornost ! 

 
Predsednica PD Lenart 

Lenart, 8.1.2023 Svetlana BOGOJEVIČ 
  



 

 

 

Kategorizacija planinskih poti 

             Lahka planinska pot je pot, po kateri se gibamo z običajno planinsko opremo, se pravi s primerni planinski čevlji, pri hoji si ni treba 

pomagati z rokami, lahko pa si gibanje olajšamo z uporabo pohodnih palic.  

 Zahtevna planinska pot je pot, kjer si na posameznih težjih mestih pomagamo z rokami. Običajno ima vgrajene kline na mestih, kjer si 

z njimi pomagamo pri prehodu predvsem zaradi stabilnega ravnotežja.  

 Zelo zahtevna planinska pot je pot, kjer je uporaba rok nujna, ima vgrajene kline in jeklenice, ki nam omogočijo varen prehod na 

območjih, ki bi bila sicer za običajne planince neprehodna. Pri teh poteh je priporočljiva uporaba samovarovalnega kompleta, s katerim se še 

dodatno varujemo.  

 

Težavnostne stopnje ferat – zavarovanih plezalnih poti 

 Ferate razvrščamo v različne težavnostne razrede. Najlažje so tiste z oceno A in najtežje tiste z oceno F. Ocena težavnosti ferate je odvisna od 

strmine, od naklona (previsov) in od dolžine plezalne poti. 

 Zahtevnost ferate A: Nezahtevna ferata 

Z oceno A so označeni predeli ferat, kjer je odsek poti za varnost opremljen z jeklenicami, klini in skobami. To je večina zavarovanih planinskih 

poti pri nas. Možnost vzpona tudi brez varovanja. 

 Zahtevnost ferate B: Srednje zahtevna ferata 

Ferata z oceno B je srednje zahteva in je primerna za začetnike. Opremljena je z jeklenico, klini in skobami. Vzpon na goro je tako veliko lažji in 

zabaven. Pri teh feratah je potrebna oprema za samovarovanje. 

 Zahtevnost ferate C: Zahtevna ferata 

Ocena C, preide na “prave” ferate. Te ferate so zelo zahtevne in so primerne za bolje pripravljene gornike in plezalce. Kljub temu, da ocena C 

sodi že v kategorijo težjih ferat, je še vedno primerna za večino plezalcev. Potrebno je že nekaj moči v rokah in celem telesu. Potrebna je 

oprema za samovarovanje, čelada in plezalne rokavice 

 Zahtevnost ferate D: Težka ferata 

V ferato z oceno D se uvrščajo težke ferate. Pri teh feratah morate biti že bolje fizično pripravljeni. Ocena D pomeni težjo športno ferato, kjer 

se srečamo s previsnimi odseki, odseki le z jeklenico in brez klinov in skob za noge. Namenjene so samo zelo izkušenim plezalcem. Na poti je 

malo možnosti predčasnega umika ali jih sploh ni. 

 Zahtevnost ferate E: Ekstremno zahtevna ferata 

V oceno E se uvrščajo ferate, pri katerih morate biti fizično in psihično še bolje pripravljeni. Previsnih odsekov je več ali so večinoma daljši. Na 

sami poti je zelo malo opor za noge ali jih ni. Zelo pomembna je moč rok in celotnega telesa pomembna. To so zelo težke ferate in plezalne 

izkušnje pridejo še kako prav. Namenjene so samo zelo izkušenim plezalcem. Na poti je malo možnosti predčasnega umika ali jih sploh ni. 

 Zahtevnost ferate F: Skrajno zahtevna ferata 

Ocena F pomeni najtežje ferate. Pri teh feratah so previsni odseki so zelo dolgi in jih je več. Za vzpon po teh feratah je njuno potrebno in tudi 

znanje vrvne tehnike. Namenjene so izkušenim in treniranim plezalcem. 

 

 

Pripravil: Štefan Lebreht 


