
MLADINSKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA LENART  

vabi na izlet za osnovnošolce 

 

                 

Vremščica 

 

Odhod: v soboto, 15. aprila 2023, ob 7. uri, z avtobusne postaje Lenart. 

Povratek: v soboto, 15. aprila, med 18. in 19. uro, na AP Lenart. 

Stroški: avtobusni prevoz 23 €. 

Oprema:         

Obleka: primerne nogavice, pohodniške hlače, vetrovka, kapa, rezervna obleka (spodnje perilo, kratka 

majica, pohodniške hlače) - shranjeno v vrečki saj jo pustimo na avtobusu. 

Obutev: visoki pohodniški čevlji in rezervni športni čevlji. 

Druga oprema: nahrbtnik, zaščitna očala in krema za sončenje, vrečka za smeti, DNEVNIK MLADI 

PLANINEC (kdor ga še nima, ga prejme na avtobusni postaji). 

Hrana in pijača: času hoje primerna količina malice (sendvič, suho/sveže sadje, oreščki, čokoladne 

ploščice) in brezalkoholne pijače. 

Pohod vodi: Sanja Peklar.                              

Pomočniki: Marjetka Breznik, Svetlana Bogojevič in učitelji. 

Prijava in info.: Sanja Peklar 031/870-260 ali peklar.sanja@gmail.com. 

Prijave: prijavnice oddajte najkasneje do torka 11. 4. 2023, mentorju/mentorici  planinskega krožka! 

Opomba: v primeru slabega vremena bo izlet prilagojen razmeram ali odpovedan. Obvezno 

poravnana članarina za leto 2023!                                      

  

 

OPIS: 

Vremščica je pogorje, ki se razteza med Senožečami, Pivko in Divačo. Najvišji vrh pogorja je Velika 

Vremščica (1027 m). Razgled z vrha sega od Dolomitov, Julijskih Alp, prek Nanosa do Kamniško 

Savinjskih Alp ter prek Javornikov, Snežnika in Slavnika do Jadranskega morja. 

V soboto, se bomo ob 7.00 z avtobusom odpravili z AP Lenart. Peljali se bomo do križišča za Volče, 

od koder bomo pričeli naš pohod. Do vrha bomo s postanki potrebovali dobri dve uri hoje. Vzpenjali se 

bomo skozi borov gozd po poti, s katere se nam občasno odpre nekaj razgleda. Pot nas pelje mimo 

cerkve sv. Urbana, na prostrana travnata pobočja do najvišjega vrha Vremščice. Na vrhu si bomo vzeli 

čas za malico in občudovanje razgledov. Sledi spust po poti v smeri G. Ležeč. Na cesti ki povezuje 

Divačo s Pivko nas bo čakal avtobus. Za spust bo potrebna slaba ura hoje. Sledi le še povratek v 

Lenart. 

 

PRIJAVNICA za izlet na Vremščico 

 

Učenec/učenka _________________________________, razred _______, OŠ _________________ 

se bo udeležil-a izleta Mladinskega odseka Planinskega društva Lenart. 

Morebitne spremembe mi sporočite na telefon: ___________________________ 

 

Datum: ________________                             Podpis staršev ali skrbnikov: __________________ 


