
 

 

 

 

PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  
2015 - 1950 = 65 let 

 
 

vas vabi 
 

 

 na 40. spominski zimski vzpon na POREZEN (1630 mnm). 
Na vzpon,ki ga pripravlja PD Cerkno, se bomo podali v nedeljo, 

22. marca 2015; prvi vzpon je bil organiziran že davnega leta 
1976 v spomin na bitko na Poreznu (24.03.1945). 

 
Zbor prijavljenih udeležencev vzpona 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. Cesta nas 
bo vodila mimo Škofje Loke in Železnikov do Petrovega brda (803 mnm). Nato nas bodo 
smerne planinske table  usmerile na ozko vzpenjajočo cesto in višje v gozd na precej strmo 
dobro markirano pešpot. Precej višje bo pot zavila bolj desno in se položila, hodili bomo mimo 
neizrazitega Pohoškega hupa (1542 mnm) in le nekaj metrov za njim stopili na glavni greben 
Porezna, katerega vrh bomo že videli pred seboj. Sledilo bo še kar nekaj minut hoje z lepimi 
razgledi na obe strani do Doma Andreja Žvana-Borisa pod vrhom Porezna. Za sam vzpon v 
zimskih razmerah bomo porabili okrog tri ure čiste hoje odvisno od količine snega in vremena. 
Po opravljenem žigosanju spominskih kartončkov in počitku bo sledil nekajminutni vzpon na 
vrh Porezna k spomeniku padlim v NOB, kjer bo ob 11. uri spominska proslava. 
Po dogovoru se bomo po smeri prihoda vrnili do avtobusa na Petrovem brdu, spust bo trajal 
okrog 2,5 ure; skupaj z vzponom in spustom se bo nabralo za 5 ur in pol do 6 ur čiste hoje.   
Oprema mora biti primerna letnemu času in vremenskim razmeram, na Poreznu lahko vladajo 
še popolne zimske razmere: topla obleka, rokavice, kapa, dobra obutev, gamaše in pohodne 
palice so predpogoj, vsekakor priporočamo tudi  male dereze. V nahrbtniku naj ne manjkata 
malica in železna rezerva, med udeleženci pa seveda obilo dobre volje. 
Savinjski planinci smo v 80-tih in 90-tih letih prejšnjega stoletja množično skupaj hodili na 
zimske vzpone na Porezen, Stol in Snežnik… verjetno je ostalo v nas še nekaj starih spominov 
in dajmo jih skupaj obuditi na tem pohodu. 
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, vsekakor pa bomo dosledno upoštevali navodila organizatorjev vzpona.  
 
Prijave so obvezne pri  vodji PLV Bogomilu Polavder-Milanu na tel. 041 688 055 ali 
milan.polavder@gmail.com do vključno četrtka, 19.03.2015. 
  

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


