
 
 

PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS 
 

v sodelovanju s 
 

PLANINSKIM DRUŠTVOM ŠKOFJA LOKA 

 

vabi na tradicionalni 
 

41. SPOMINSKO-REKREATIVNI POHOD NA BLEGOŠ (1562 m) 

 

v nedeljo, 7. maja 2017  

 
Smeri pohoda: 
 

1. Javorje - Črni Kal - Blegoš 

2. Hotavlje - Leskovica - Jelenci - Blegoš. Zavetišče na Jelencih bo ta dan odprto! 

3. Hotavlje – Čabrače – Prva Ravan –Blegoš 

4. Hotavlje – Suša – Jelovica – Prva Ravan – Blegoš 

5. Zali Log - Potok - Črni Kal - Blegoš 

6. Cerkno - Robidnica - Slugova dolina - Blegoš 
  

Čas hoje od izhodišča do vrha Blegoša je približno 3 ure. Pohod bo v vsakem vremenu. 

Udeleženci naj imajo vremenskim razmeram primerno obleko in obutev. Vse poti so dobro 

označene in zavarovane. Cesta od Črnega Kala do koče bo zaprta. 
 

Vpisno mesto bo pri Koči na Blegošu, vpisovanje in potrjevanje izkaznic bo od 8. do 16. ure. 
  

Prevoz z avtobusi je  mogoč po Poljanski dolini do vasi Javorje in do Leskovice, po Selški dolini pa 

do vasi Zali Log. Z manjšimi avtobusi, kombiji in osebnimi vozili je prevoz mogoč  do vasi Potok, do 

Črnega Kala. 
  

Udeležencem pohoda pripada: 
 

  za prvi pohod:  izkaznica pohoda 

  za drugi pohod: bronasta značka 

  za četrti pohod: srebrna značka 

  za šesti pohod:  zlata značka 

  za deseti pohod: plaketa 

  za dvajseti pohod: pisno priznanje 
 

Izkaznice in značke dobijo pohodniki na vpisnem mestu pri koči proti plačilu. Koča na Blegošu in Zavetišče na 

Jelencih bosta odprta in oskrbovana. Informacije o pohodu bodo objavljene na www.pdgorenjavas.com, radiu 

Sora in drugih sredstvih javnega obveščanja.   

 

Ob 11. uri bo pri Koči na Blegošu slavnostna sklepna prireditev, kjer bosta pohodnike nagovorila 

predsednik društva g. Rafael Krvina in g. mag. Drago Štefe. 

 

Nastopali bodo: baritonist Tone Habjan ob spremljavi Jerneja Jemca in planinski skupini 

obeh osnovnih šol. Podeljena bodo priznanja za udeležbo na pohodu. Zahvalili se bomo 

tistim članom, ki so v preteklih letih največ pomagali pri dosedanjih pohodih. 

  
Pri izvedbi prireditve bodo sodelovali prostovoljci Planinskega društva Gorenja vas,  

Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov iz Ljubljane, ki bodo izvajali meritve krvnega tlaka, 

Jamarskega društva Gorenja vas in Plezalnega društva Cempin iz Poljan. 

 
PLANINCI, DOŽIVITE LEPOTE LOŠKEGA POGORJA! 

http://www.pdgorenjavas.com/

