
 

 

 

 

PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  

22001155--11995500  ==  6655  lleett  
 

 

vas vabi na pohod 
 

 

malo po svoje po »Savinjski planinski poti-SPP« in tudi izven 
nje, ki bo 

 

v nedeljo, 18. januarja 2015 
 
 

Zbrali se bomo v Migojnicah pri Domu Svobode (planinska soba PD Zabukovica) ob 7.00 uri, 
nato pa se s svojimi jeklenimi konjički prepeljali do Podmeje (Preval Vrhe med Preboldom in 
Trbovljami). 
Peš se bomo odpravili proti Jelenci in dalje v smeri Partizanskega vrha, kjer bo v planinskem 
domu nekje na višini 1000 mnm daljši počitek. Svojo začrtano pot bomo nadaljevali preko vrha 
Javor (1133 mnm) in se po že davno opuščenem smučišču spustili do cerkvice Sv. Lenarta in po 
nekaj korakih dalje prispeli v Dom na Vrheh (886 mnm, včasih tudi žig SPP). Spet  bo počitek in 
priložnost za okušanje dobrot iz nahrbtnikov.  
Po opravljenih tekočih formalnostih bo sledil malce zoprn del poti po cesti do kmetije Urankar 
in dalje med Nacetovim in Jamškovim vrhom do kmetije Pepel. Pod mogočnim ostenjem Reške 
planine na naši levi bomo hitro prispeli do cerkvice Sv. Marije in doma pod Reško planino (664 
mnm, žig SPP). Po daljšem druženju bo sledi samo še spust malo po svoje v dolino Marije Reke.  
Tu bo zaključek pohoda, peš bomo naredili eno lepo skoraj okroglo »klobaso«. 
Skupaj se bo nabralo za pet do šest ur umirjene hoje brez vštetih počitkov; bo pa malo odvisno 
tudi od vremena, zaradi katerega se lahko plan pohoda tudi spremeni. Na pohodu boste 
prejeli brezplačen kartonček programa aktivnosti PD Zabukovica 2015 v katerem vam bomo 
potrdili udeležbo na pohodu. Letošnja novost našega društva je namreč nagraditev večkratne 
udeležbe na razpisanih letnih akcijah, več o tem boste izvedeli na pohodu. 
Oprema naj bo primerna letnemu času in vremenskim razmeram, v nahrbtniku naj ne 
manjkata malica in železna rezerva, vsekakor pa naj ne manjka obilo dobre volje. Vsak 
udeleženec se pohoda udeležuje na lastno odgovornost. 
  
Prijavite se pri organizacijskem vodji Bogomilu Polavder-Milanu, PLV na   041-688-055 ali 
milan.polavder@gmail.com do vključno petka, 16.01.2015. 
  
 

Nasvidenje in srečno na naših skupnih poteh tudi v letu 2015!   


