
 

 

POJDIMO SKUPAJ  VARNO  V  GORE.  

 

Ferati Mučevo - Sobota, 14.10. 2023  

  

Ferata se nahaja v soteski Mučevo, domačini ji rečejo tudi Hudi graben, pri Žerjavu, nedaleč od Črne 

na Koroškem. Ima dve variaciji, lažjo in težjo, tako, da bo vsak našel nekaj zase. Ferata Mučevo je 

hudo pričakovana adrenalinska pridobitev. Skupaj je dolga kar 500 metrov, razdeljena pa je na dva 

dela. Lažji del ferate je označen z modro, ocenjen je z oceno B, na nekaterih mestih doseže tudi C ter 

težji del, ki je označen z rdečo barvo in je ocenjen z oceno D oziroma na nekaterih mestih doseže tudi 

oceno E. 

  

ODHOD: 

  

Dobimo se v soboto  14.10.2023 zjutraj ob5 uri pred gradom v Ormožu i, od koder se 

bomo z osebnimi vozili odpeljali na Koroško. 

  

TURA:  

S parkirišča okoli 500m po naselju Žerjav ob ceste Črna na Koroškem – Mežica se 

usmerimo proti Mežici in po pločniku po 200 m pridemo do označevalne table za 

ferato. Od table nadaljujemo po gozdni poti v sotesko do manjšega lesenega 

mostička, tukaj boste našli modro in rdečo oznako, to je mesto, kjer se ločita lažja in 

težja ferata, od parkirišča 5 minut. 

Lažja modra ferata, Višinska razlika: 130 metrov. Čas vzpona: 45 min. Zahtevnost: 

B/C. Ferata ima oceno B, mestoma pa C. Pot vodi čez lesen mostiček in po blagih 

serpentinah do pod stene. Plezanje poteka po grebenu na desni strani nad sotesko. 

Greben je rahlo izpostavljen in zelo razgleden, v zgornjem delu se izravna in nas 

prepelje do visečega mostička, kjer se lažja ferata združi s težjo. Prečimo mostiček in 

po nekaj metrih se ferata konča. Za sestop bomo potrebovali 20 minut. 

Težja rdeča ferata, Višinska razlika: 100 metrov. Čas vzpona: 1,5h. Zahtevnost: E/D. 

Pri lesenem mostičku nadaljujemo po soteski naprej okoli 80 m do vstopa v ferato. 

Vstop in prvih 10 - 12m je zelo zahtevnih, tukaj ocena doseže E. Nadaljuje po lažjem 

terenu, z manjšimi izpostavljenimi prehodi in prečenjem v levo, do visečega 

mostička, čez mostiček in nato po zahtevnih ploščah navpično navzgor, prav tako 

ocenjenega z E, do zgornjega mostička. Čez mostiček in po nekoliko lažjem terenu do 

previsnega dela, čezenj je tudi ocena E, nato po kombiniranem terenu do roba stene, 

kjer se ferata pred mostičkom združi z lažjo ferato, čez mostiček in ob jeklenici do 

konca plezanja. Kdor želi se lahko izogne težavnosti E in celotna ferata dobi oceno D. 

POVRATEK: 
Vrnemo se  v zgodnjih popoldanskih urah. 

  
  

http://www.pd-novomesto.si/index.php/razpisi-izletov/666-ferati-mucevo-sobota-22-10-2022


 

 

OPREMA: 

Potrebovali boste feratarsko opremo (samovarovalni komplet s popkovino, čelada, 

pas) in rokavice. Priporočan nizke pohodne čevlje in manjši nahrbtnik. Ne pozabite 

na vremenu primerno opremo (zaščito proti soncu ali mrazu in rezervno perilo). 

  

HRANA: 
Hrano in predvsem pijačo imejte s sabo. 

  
  

CENA:   
Strošek prevoza poravnate z voznikom. Priporočam __ po osebi. 

  
  

PRIJAVE: 

Prijave in informacije za člane PDNM, do zasedenosti mest oziroma najkasneje do 

petka, 11. oktobra 2023, na: Marjan Kukovec: kukovec_marijan@siol.net ali: 041 

698 741                   
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