
 

 

 

 

PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  
 

 
 

VABI 
 

 

v planinske koče in na vrhove - po Savinjski planinski poti 
 

v ponedeljek 26. december 2011 - Štefanovo 
 
 

Zbrali se bomo v Migojnicah ob 7.00 uri, nato pa se s svojimi jeklenimi konjički prepeljali v 
Kasaze pri Libojah (271 mm).  
Peš se bomo dalje  odpravili preko zaselka Porence do planinskega doma na Bukovici (568 
mm, žig »S« poti) in seveda tudi na sam vrh Bukovice (584 mm). Po krajšem počitku se bomo 
spustili v vas Zabukovico in dalje navkreber proti domačiji Zgornji Beškovnik. Sledil bo  kratek 
vzpon in že bomo na vrhu Kotečnika (772 mm, žig »S«poti). Vrnili se bomo nazaj do kmetije in 
nadaljevali mimo Spodnjega Beškovnika in Dikca do prevala s kapelico (740 mm) ter dalje do 
cerkvice Sv. Mohorja. Čez par minut se bomo že znašli v  prijetnem zavetju planinskega doma 
na Šmohorju (784 mm, žig »S« poti).  
Sledil bo daljši počitek s toplo malico in obujanjem spominov na planinske aktivnosti v letu, ki 
se izteka.  
Glede na čas in želje udeležencev bomo opravili še vzpon na vrh Maliča (936 mm, žig), ki  nas 
bo dobro ogrel, vendar nam bo spust nazaj do križišča planinskih poti dal novega zagona. Svoje 
potepanje bomo nadaljevali mimo Cejnarja, Kozovinca in  Kralja vse do planinskega doma na 
Brnici (457 mm, žig »S« poti). Po krajšem oddihu bo sledil samo še spust v Kasaze do naših 
avtomobilov. 
Skupaj se bo nabralo za dobrih sedem ur hoje brez vštetih počitkov; bo pa malo odvisno tudi 
od vremena, zaradi katerega se lahko plan 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 tudi dobre volje v prazničnem 
decembru.  
Za pogostitev v planinskem domu na Šmohorju bo vsak udeleženec prispeval po 10 €.  
 
Prijavite se pri organizacijskem vodji Bogomilu Polavder-Milanu na mobi 041-688-055 do 
vključno nedelje, 25.12.2011.  
 

Nasvidenje in srečno na naših skupnih poteh tudi v letu 2012  
 

 

 


