
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREČANJE PLANINCEV PODRAVJA 

  

                          ROGLA 
sobota, 16. septembra 2017 
 

 

       Draga planinka, dragi planinec!                      Program srečanja 
 

      Pogled na nove poti je nuja,                                         08.30 – 09.00   Zbiranje planincev na Rogli 

       pogled po prehojenih poteh privilegij,                                                   

       ki si ga vse preredko privoščimo.                                09.00 – 09.15   Pozdravni nagovor predsednika 

                                                                                                                        MDO PD Podravja 

       Veliko lepih trenutkov s prehojenih poti,                                            

       se je že nabralo, nekateri bledijo,                                09.30 – 13.00   Planinske ture in doživetja  

       mnoge je vredno obuditi.                                                                       za vse generacije   

                                                                                                

       Zato te Vabimo,                                                            13.15 –  …        Zaključek in prijetno druženje 

       da se vseh teh prehojenih poti,                                                              planincev ob Koči na Pesku  

       ta dan skupaj spomnimo.                                 

 

Dobrodošli ste prav takšni, kakršni ste 

                                                                                                         

       

 

Planinska doživetja bodo razporejena v štiri sklope:  

 

1. Izlet na Lovrenška jezera in delavnica markiranja 

     (čas ture 3 ½ ure, vodita Franc Kocbek in Marjan Mally) 

 

2. Izlet na Ostruščico (1498 m) z mag. Matjažem Ježem, prof. biologije 
(čas ture 2 ½ ure, vodita Rastko Vrečko in Matjaž Jež) 

 

3. SCORE tekma – poberi »kolko« zmoreš 
(čas orientacijske tekme bo 90 minut, vodja Iztok Urlavb) 

 

4. Vrvna žičnica 
(žičnica bo na razpolago med 9.30  in 15.00 uro, vodja Miran Tarkuš) 

 

 
 

              

 



 

1. IZLET NA LOVRENŠKA JEZERA IN DELAVNICA MARKIRANJA 

Tura bo potekala med 9.30 in 13.00 uro, vodita Franc Kocbek in Marjan Mally 

 

Odbor za planinske poti in odbor za planinske veterane pri MDO PD Podravja organizirata 

skupni izlet na Lovrenška jezera.  

Markacisti bodo na začetku ture predstavili pomen markacistov in izvedli krajšo delavnico s 

prikazom, kako se pravilno markirajo planinske poti.  

- opis Lovrenških jezerc: 

So zelo majhna in ležijo na 16 ha površine, na višini 1517 in 1529 m. Jezerc je od 11 do 22, 

odvisno od obsega in trajnosti stoječe vode. 

- šotna podlaga: 

Šota zadržuje površinsko vodo, zato je hoja mogoča samo po poteh, ostale površine so mehke 

in težko prehodne. 

- živalstvo: 

Srečamo lahko jelene, srne, gamse, divje svinje, divjega petelina in ruševca. 

- razgledi: 

 Jezera so na gozdnem področju, zato je dobra vidljivost samo proti Jezerskemu vrhu.  

 

2. IZLET NA OSTRUŠČICO (1498 m) z mag. Matjažem Ježem 

Tura bo potekala med 10.00 in 12.30 uro, vodita Rastko Vrečko in Matjaž Jež 

 

Odbor za Varstvo gorske narave pri MDO PD Podravja pripravlja izlet na Ostruščico.             

V sklopu tega izleta bo mag. Matjaž Jež, prof. biologije, predstavil območja Natura 2000 ter 

rastlinstvo in živalstvo na Pohorju: 

 naravne vrednote Pohorja 

 biotska pestrost pohorskih barij in travišč 

 brez metuljev ni pravega sončnega dne – pomen metuljev, monitoring  

            borovničevega mnogooka na Pohorju 

 

3. SCORE TEKMA – orientacijsko rekreacijska tekma  

Tekma bo potekala med 10.30 uro in 12.30 uro, vodja Iztok Urlavb 

 

Odbor za orientacijo pri MDO PD Podravja organizira orientacijsko (rekreacijsko) tekmo v 

obliki SCORE tekme, kar pomeni, časovno omejena trasa ter veliko število kontrolnih točk, ki 

bodo imele različne vrednosti (od 5 do 25 točk).  Trasa je primerna za vse generacije 

planincev. Tekmovanje bo organizirano v dvojicah (lahko mešanih po spolu), pripadnost 

posameznemu društvu ni pogoj. 

Obvezna oprema: planinski čevlji in kompas, karto priskrbi organizator 

Priporočljive predhodne prijave na e-mail: iztok.urlavb@gmail.com  

 

4. VRVNA ŽIČNICA 

Žičnica bo na razpolago med 9.30 in 15.00 uro ob Koči na Pesku, vodja Miran Tarkuš 

 

Odbor vodnikov pri MDO PD Podravja bo ob pomoči inštruktorjev prikazal izdelavo vrvne 

žičnice, ki jo bo mogoče tudi preizkusiti. 

Vrvne žičnice se sicer uporabljajo za prečkanje neprehodnega terena (predvsem sotesk in rek), 

njene sodobne različice pa so Zipp Line. 

Udeleženci boste lahko žičnico tudi preizkusili, organizatorji bomo poskrbeli za ustrezno 

opremo. 

 

 

Srečanje planincev Podravja bo izvedeno le v LEPEM VREMENU! 

 

Za vse morebitne informacije pokličite na 041 985 048, Igor Oprešnik  


