
V enem dnevu po celotni Ormoški planinski poti 
Vabimo vas, da skupaj prehodimo celotno Ormoško planinsko pot v enem dnevu, od sončnega 

vzhoda do sončnega zahoda. Pohod je namenjen članom našega društva in vsem ostalim planincem.  

ŠTART 

Zbrali se bomo v soboto 21. maja 2022 ob 5.10 zjutraj pri planinski sobi  (Skolibrova 12, pri cerkvi) 

v Ormožu. Pohod simbolično začnemo  ob 5.19  (uradni čas sončnega vzhoda v Ormožu na ta dan). 

SMER 

Šli bomo po markirani planinski poti v smeri Huma pri Ormožu in na Kog. Nadaljujemo proti 

Zasavcem, čez Miklavž pri Ormožu do Jeruzalema. Od tu proti Cerovcu Stanka Vraza, čez 

Lahonce, Gornje Ključarovce do Kostanja (Svetega Tomaža). Tu je tudi približno polovica poti. Po 

dogovoru bo tu topla malica (nekaj na žlico).  

Iz Svetega Tomaža nas pot vodi do Gomile, najvišje točke naše poti (352 m nadm. višine). Z 

Gomile gremo čez Trnovce, Rucmance do ribnika v Savcih. Od tu zavijemo desno v Ritmerk in 

gremo po grebenu do Sodinec. Nato prečkamo dolino Sejance in se iz Senešc povzpnemo na Drakšl 

od koder nadaljujemo čez Hajndl do Ormoža. 

ZAKLJUČEK POTI 

Pot zaključimo tam kjer smo jo začeli. Naš cilj je, da pridemo na začetno točko najpozneje do 20.24  

(uradni čas sončnega zahoda v Ormožu ta dan), če pa bomo malo počasnejši pa tudi ne bo nič 

narobe. 

ZAHTEVNOST 

Z ozirom na definicijo zahtevnosti planinskih poti je pot lahka, glede na prehojene kilometre (okrog 

65 km) v enem dnevu pa je zelo zahtevna.  

POGOJI 

Da bomo zastavljeni cilj dosegli, moramo 

- začeti točno ob sončnem vzhodu  

- hoditi s povprečno hitrostjo od 4,5 – 5 km/uro 

- ne čakati počasnejših od glavnine. 

Vsak, ki bi med potjo morebiti »obupal« naj sam poskrbi za svoje »reševanje«. Z mobilnim 

telefonom naj pokliče koga od znancev ali taksi, da ga pride iskat.  

OPREMA 

Lahki pohodni čevlji, dobre nogavice, rezervne nogavice, zaščita pred soncem ali dežjem (odvisno 

od vremenske napovedi). Ker velik del poti (čez 40 km) poteka po asfaltnih cestah, lahko poskusite 

tudi s tekaškimi copati (mogoče bodo zjutraj malo mokre noge pri prečkanju travnikov). 

HRANA IN PIJAČA 

Iz nahrbtnika po poti. Topla malica in pijača na polovici poti zagotovljena. Pijače imejte s seboj 

samo manjšo plastenko. Za dodatno vodo lahko zaprosimo med potjo, saj so kraji ob poti naseljeni. 

ŠTARTNINA 

Ni. Vaš strošek je cena tople malice im morebitne kupljene pijače. 

PRIJAVE 

Jakob Ivanuša na 031 615 762, do vključno četrtka 19. maja 2022. Prijave so obvezne zaradi 

naročila malice vnaprej. 

PRIBLIŽNA ČASOVNICA POTI 

5.19 Ormož, 6.10 Hum pri Ormožu, 7.45 Kog- cerkev, 10.00 Jeruzalem – dvorec, 13.00 Sveti 

Tomaž, 15.20 Gomila – stolp, 17.00 Savci – ribnik, 20.24 Ormož.  

RAZNO 

Pohod bo ob vsakem vremenu. Samo v primeru napovedi močnejšega dežja, ga bomo prestavili na 

naslednji dan. 

Cilj je dosegljiv. Pot smo v takem času že prehodili v letu 2012 in 2021. Naj vam ne bo nerodno, če 

boste med potjo ugotovili, da je to za vas preveč. Verjetno pa vam bo žal, če vas mika, da bi se 

preizkusili, pa ne boste niti poskusili. 

 

Vabljeni, da skupaj osvojimo »Ormoški izziv«.  


