
B L E G O Š  1562 m 

 
PD ZZV Celje  v novem letu 2016, v nedeljo 03. januarja vabi vse, ki si bodo 

želeli v naravo, da se nam pridružijo na pohodu na Blegoš, drugi najvišji vrh za 

Ratitovcem v Škofjeloškem hribovju.  

 

Avtobus bo z Glazije v Celju odpeljal ob 06. uri in z ostalih postaj kot običajno. 

Mimo Ljubljane in Škofje loke se bomo zapeljali do Leskovice, kjer se naša pot 

prične. Po poti mimo zavetišča gorske straže na Jelencih se bomo povzpeli do 

koče na Blegošu in zatem na sam vrh Blegoša. Od tu je krasen razgled, vidijo se 

skoraj vse gorske skupine v Sloveniji. Za pot na sam vrh bomo potrebovali okoli 

3 ure zmerne in nenaporne hoje. 

 

Za udeležence, ki ne bi zmogli poti na sam vrh, se lahko pot konča pri koči na 

Blegošu ali zavetišču gorske straže na Jelencih. Večina udeležencev se bo vrnila 

po poti pristopa. Tisti ki pa bodo želeli nekaj več in seveda malo adrenalina in v 

kolikor bodo vremenski pogoji zato, se bomo z vrha spustili v Čabrače in naprej 

do Srednjega Brda, kjer bomo vstopili na avtobus. 

 

Za pohod potrebujete oblačila primerna letnemu času, dobro pohodno obutev, 

pohodne palice, za rezervo male dereze. Hrana in pijača je iz nahrbtnika, nekaj 

bo možno dobiti tudi na koči, ki je odprta. 

 

Od udeležencev pričakujemo, da bodo z donacijami, oz. prostovoljnimi 

prispevki pokrili strošek pohoda. 

 

Vodniški odsek si pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi pohoda. Za 

informacije in prijavo so vam na razpolago VPZS: 

 

Vladko KORŽE, tel. 041 465 355, meil, vladko.korze@gmail.com  

Slavko KLANJŠEK, tel. 031 654 760, meil: slavko.klanjsek@gmail.com 

Franjo KUNEJ, tel. 031 706 509, meil: franjokunej@gmail.com 

Franja FERK, tel. 051 320 988, meil: franja.ferk@gmail.com 

 

Za prvi pohod v novem letu smo vam pripravili zanimivo pot in glede na 

zmožnosti za vsakega nekaj. Pridružite se nam, da se skupaj poveselimo in 

si s stiskom roke povemo, kaj drug drugemu želimo. 


