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POVABILO NA PLANINSKI IZLET V POMURJE 
 

od petka, 25. junija, do nedelje, 27. junija 2021 
 
Razpisujem planinski izlet v najvzhodnejše kraje Slovenije, ki si jih tako redko ogledamo, zlasti 
Primorci. Ker je oddaljenost od naših domov precejšnja, razpisujem izlet za tri dni. Prvi dan (petek 
popoldan oz. proti večeru), bo samo kratek ogled bližnje okolice, da si malo raztegnemo noge po 
dolgi vožnji. 
 
ODHOD: v petek ob 10.00 uri se zberemo na parkirišču pred občinsko stavbo v Sežani (ob 10:30 
v Postojni pred Primorko) in se z osebnimi avtomobili čimprej odpeljemo v Lendavo, kjer nas okrog 
13. ure že čaka vodnik iz PD Lendava. Tukaj pustimo avtomobile in se peš mimo judovske sinagoge 
in lendavskega gradu povzpnemo v Dolgovaške gorice do razglednega stolpa Vinarium. Možnost 
vzpona na stolp (dvigalo) z doplačilom. Nato se ponovno spustimo v Lendavo. Skupne hoje je dobri 
dve uri. Odpeljemo se v Turnišče, kjer si ogledamo muzej čevljarstva (tovarna pohodne obutve 
Planika) in v bližini prenočimo.* Naročena je lahka večerja. 
 
V soboto se po zajtrku odpeljemo v Mursko Soboto, kjer začnemo peš hojo na Goričko. Hodili bomo 
po PPP (Prekmurski planinski poti). Na začetku poti bo možno prejeti izkaznico PPP za žige s te 
poti, ki jo bomo prehodili. Po dobri uri hoje čez prekmurske ravnice, se pričnemo vzpenjati na 
Goričko. Ta del poti zaključimo s kosilom v gostišču v Selu. Tu sledi ogled starodavne rotunde 
(razširjena transverzala). 3.30 do 4.00 ure hoje do tu. V kolikor nam bo vreme dopuščalo in dobra 
volja, se z avtomobili od tu prepeljemo v Martinje, od koder sledi še ena ura hoje do tromejnika 
(Avstrija – Madžarska – Slovenija) in ena ura nazaj v Martinje. Med potjo si ogledamo še nekaj 
znamenitosti (spomenik balonarjem v Ženavljah, 400-letni hrast v Trdkovi, stare domačije ometane 
z ilovico …). 
Skupne hoje ta dan okrog 6 ur. Vrnitev z avtomobili v Turnišče, tu nas čaka večerja in prenočitev. 
Odvisno od časa še ogled kakšne krajevne zanimivosti. 
 
V nedeljo se po zajtrku odpeljemo na desno stran Mure, do Gomile v Slovenskih goricah (351 m). 
S tega najvišjega vrha Slov. goric nam pogled seže do Boča, Donačke gore, Pohorja in ostale 
vzhodne Slovenije. Hojo začnemo po PPP proti Mali Nedelji, skozi Cezanjevce in vzpon do 
Jeruzalema (342 m, razširjena transverzala), kjer nas popoldan čaka naročeno kosilo. Pot nas 
večinoma vodi po gričevnatem svetu med sadovnjaki in vinogradi. V teh dneh bomo lahko 
občudovali zlato rumena žitna polja. Pot nas ves čas pelje po asfaltu, zato priporočam mehko 
športno obutev (superge) za tovrstno podlago in po možnosti še rezervno obutev v nahrbtniku. 
Od Gomile do Jeruzalema je okrog 5 do 6 ur hoje – če bo pripekajoče sonce, se zna pot zavleči. 
Hodili bomo po krajih naših velikih narodnjakov in jezikoslovcev: Stanko Vraz, Franc Miklošič, Peter 
Dajnko, Jakob Razlag, Janez Puh, Anton Korošec, Anton Trstenjak, Edvard Kocbek. 
Z vrha Jeruzalema občudujemo prekrasen razgled na Slovenske gorice, Goričko, čez Prekmurje in 
na hrvaško stran preko Čakovca in Varaždina do Zagreba. Okrog stare cerkvice na vrhu naselja je 
starodaven park z eksotičnimi drevesi. 
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Z Jeruzalema se samo še spustimo v dolino do Ljutomerskih ribnikov, kjer nas čakajo avtomobili, 
1.30 ure hoje. Skupne hoje ta dan okrog 8 ur. 
 
Priporočam, da so šoferji dovolj fleksibilni, da bodo lahko pred začetkom hoje prepeljali vozilo z 
enega na drugi konec poti, ker poti niso krožne. 
 
OPREMA: Pot bi po vseh merilih smela biti lahka, vendar je v PPP označena kot zahtevna – 
dolžina poti in asfalt! Kdor je vajen hoditi s pohodnimi palicami, mu jih priporočam, ker so vmes 
tudi strmi klanci. Primerna zaščita pred soncem, ker je velik del poti brez zaščite med travniki, njivami 
in vinogradi. Dovolj osvežilne pijače za na pot in malico za nedeljo dopoldan. Priporočam tudi 
vetrovko, rezervno obutev v nahrbtniku in prvo pomoč. 

Zaščita pred komarji – Prekmurje je domovina komarjev!       

Obvezno imejte s seboj v nahrbtniku zaščitno masko, ker se bomo ustavljali tudi v gostiščih (2x 
kosilo, štampiljke za PPP in razširjeno transverzalo). 
 
STROŠKI: poravnamo vožnjo voznikom in vsak sam poravna stroške kosila (Selo in Jeruzalem). V 
primeru najetega avtobusa bo strošek prevoza znašal okrog 40 €/osebo. Individualna doplačila za 
lokalne oglede (stolp, muzej, tropski vrt). Prenočevanje in zajtrk v Turnišču bo podarjen s strani 
domačinov. 
 
PRIJAVE: do vključno četrtka, 24. junija, do 12.00 ure, preko obrazca: 
https://forms.gle/gnHBP8AmQPoWkS326 oziroma izjemoma na telefon 031 710 811 (Andrej) ali 
051 305 257 (Vanda). Prijavljeni morajo imeti poravnano članarino za leto 2021. V primeru zelo 
slabe vremenske napovedi ali poslabšanja epidemioloških razmer, se izlet prestavi na kasnejši čas. 
Zaradi organizacije so zaželene čim prejšnje prijave. 
 
Ker ima vodja izleta neodložljive zadolžitve, bo jutranji odhod z avtomobili iz Turnišča ne preveč 
zgodaj (sobota okrog 8.00, nedelja okrog 8.30). Udeleženci izleta ta čas lahko izkoristijo za zajtrk 
oz. premik vozila na mesto, kjer tisti dan zaključimo pohod. 
 
Vodja pohoda: Aleš Andrej Mohorčič v sodelovanju s PD Sežana in PD Lendava. 
 
Obvestilo: aktivnost bo potekala skladno s priporočili NIJZ za izvajanje športnih aktivnosti. 
 
 
 
* število ležišč v Turnišču je omejeno na 15 oseb (sobe po 1 in 2 osebi), ostali prijavljeni morajo 
imeti s seboj spalno vrečo in ležalno podlogo (skupna ležišča) 
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