
 

 

 

 

PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  
 

 
 

vas VABI 
 

 

 preko vrhov in v planinske koče - po Savinjski planinski poti 
 

v petek, 26. december 2014 - dan samostojnosti in enotnosti, 
Štefanovo 

 
 

Zbrali se bomo v Migojnicah pri Domu Svobode (planinska soba PD Zabukovica) ob 7.00 uri, 
nato pa se s svojimi jeklenimi konjički prepeljali v Zahom do kmetije Sandl.  
Peš se bomo dalje  odpravili proti kmetiji Uplaznik in naprej proti vrhu Goljave, domačini ji 
pravijo tudi Golava. Po krajšem počitku pri ali v Blaževem bivaku bo sledil spust po »ovčji«poti 
do sedla in dalje v smeri Mrzlice. 
V planinskem domu na Mrzlici bo sledil daljši počitek. Svojo začrtano pot bomo nadaljevali 
preko vrha Mrzlice (lep razgled v lepem vremenu) proti planinskemu domu na Kalu. Ob 
dobrotah iz nahrbtnika in tekočih zadevah bomo obujali spomine na planinske aktivnosti v 
letu, ki se izteka.  
S Kala se bomo mimo lovskega doma spustili do stare kalske šole in se usmerili levo proti 
kmetiji Špajzar. Še naprej se bomo spuščali mimo Ramšaka in Germadnika do sedla Počivalnik 
pod Kamnikom. Če bo volja se bomo povzpeli na Kamnik, drugače pa bomo šli v dolino mimo 
Likoviča do jutranjega izhodišča pohoda pri Sandl. Tu bo zaključek pohoda, peš bomo naredili 
eno lepo okroglo klobaso in jo po želji v Zahomu tudi zašpilili. 
Skupaj se bo nabralo za okrog šest ur umirjene hoje brez vštetih počitkov; bo pa malo odvisno 
tudi od vremena, zaradi katerega se lahko plan pohoda tudi spremeni. 
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 v prazničnem 
decembru. 
Prosim, da vsak udeleženec s sabo prinese darilce v vrednosti približno 3 eure za medsebojno 
obdaritev.  
 
Prijavite se pri organizacijskem vodji Bogomilu Polavder-Milanu na mobi 041-688-055 ali 
milan.polavder@gmail.com do vključno četrtka, 25.12.2014. 
  
 

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


