
 

 

 

 

PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  
2015 - 1950 = 65 let 

 

                                      vas vabi 
                                v soboto, 16. maja 2015, 

 

  na zanimiv planinski pohod na Vošco (1737 mnm) in 
Trupejevo poldne (1931 mnm) v Karavankah.      

 
S hojo bomo pričeli v vasi Srednji vrh (960 mnm), ki se nahaja desno od Gozda Martuljka. Cesta 

nas bo s parkirišča vodila mimo sirarne Pri Hlebanji do konca ceste pri kmetiji Jurež. Od tu 
dalje bomo nadaljevali po kolovozu  do razgledne senožeti in dalje v gozd. Pot po gozdu se bo 
vlekla do travnatih pobočij in dalje po cesti do Jureževe planine, kjer stoji lovska koča. Od tu 
dalje bomo pot nadaljevali po vzpenjajočem se kolovozu skozi pas gozda do vršnih travnatih 
pobočij Vošce (1737 mnm). Po dobrih dveh urah hoda bomo dosegli omenjeni vrh. V lepem 

vremenu bomo občudovali Martuljkovo skupino z dominantnim Špikom, videl se bo tudi 
Prisojnik, Jalovec, Mangrt in še kaj.  Po počitku bomo našo pot nadaljevali v smeri Zajčnika 

(1746 mnm) do Blekove planine (1626 mnm) na avstrijski strani in dalje v smeri Trupejevega 
poldna (1931 mnm), kjer vrh kaže dvanajsto uro kmetu Trupeju. Pozvonili bomo z zvončkom za 

srečo, se preko Železnice napotili proti lovski koči in našemu jutranjemu izhodišču naproti v 
Srednjem vrhu. Prehodili bomo okrog 16 km, premagali gor in dol 1200 m višinske razlike in za 

pot porabili dobrih 6 ur hoje brez računanja  vmesnih počitkov.  
Ob povratku se bomo ustavili še v Dovjah pri spomeniku Jakobu Aljažu in si privezali dušco v 

Aljaževem hramu. 
 

Oba vrhova sta obvezni točki v izkaznici »60 vrhov nad 600 m za 60 let«, ki jo je izdalo 
Planinsko društvo Zabukovica ob svoji okrogli obletnici obstoja pred petimi leti. 

 
Zbor udeležencev bo v Migojnicah pri Domu Svobode ob 5,45 uri, nato pa bomo pobirali 
prijavljene planince po dogovoru v Žalcu, Šempetru, Polzeli in še kje. Pohod je primeren za vse 
starostne kategorije. 
Cena avtobusnega prevoza znaša 15 evrov za odraslega udeleženca, srednješolci in študentje 
imajo polovično ceno, osnovnošolci imajo izlet zastonj. Vsak udeleženec se pohoda udeleži na 
lastno odgovornost. 
 
Prijave so obvezne pri  vodji PLV Bogomilu Polavder-Milanu na tel. 041 688 055 ali 
milan.polavder@gmail.com do vključno četrtka, 14.05.2015. 
  

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

 


