PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE
vas vabi na
39. TRADICIONALNI SPOMINSKO REKREATIVNI POHOD PD
GORENJA VAS IN PD ŠKOFJA LOKA NA

BLEGOŠ
(1562 m)
Odhod: 
v nedeljo, 10. maja 2015, ob 6. uri s parkirišča pred restavracijo
Štefanič
Opis poti: Odpeljali se bomo do Škofje Loke in po Poljanski dolini do Hotavelj, od
koder bomo krenili po eni od predvidenih smeri pohoda na Blegoš.
Pot, ki vodi mimo vasice Čabrače, cerkve sv. Jedrti ter Prve Ravni je
grebenska pot in je lepo razgledna. Po slabih treh urah bomo prispeli
na vrh Blegoša. Tam si boste lahko dali vpisati pohod in potrditi
izkaznice pohoda. Nato se bomo spustili do koče na Blegošu, kjer
bomo pomalicali. Sestop bomo nadaljevali mimo Zavetišča gorske
straže na Jelencih in čez Volako nazaj v Č
abrače.
Težavnost: 
lahka označena pot
, za katero pa je potrebna primerna fizič
na
pripravljenost
Višinska razlika: 
1000 m Čas hoje: 
5 do 6 ur
Potrebna oprema: 
planinska obleka in obutev, rezervno perilo, vetrovka, kapa,
rokavice, pohodne palice, zaščita pred soncem
Prehrana: 
iz nahrbtnika, po želji v koči na Blegošu
Prevoz: 
s kombijem in/ali avtomobili
Prijave:
do č
etrtka 7. maja pri 
Lauri Rueh
v Vrtnici ali na mobi 
040 202 064
Vprimeru slabe vremenske napovedi bo tura 24 h pred odhodom odpovedana
Prijava na izlet je zavezujoča
zaradi organizacije prevoza!

Če se izleta ne boste mogli udeležiti, se do četrtka odjavite.

Turo bosta vodila Simon Matijevc in Andreja Matijevc, vodnika PZS
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženka, udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta, izpolnjuje zdravstvene,
fizič
ne in tehnič
ne pogoje za varno sodelovanje na izletu ter ima plač
ano letno č
lanarino PZS. Udeleženec je dolžan
ves čas izleta ravnati v skladu s Č
astnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve
vodnika!

Želimo vam varno in sreč
no hojo, ter lep planinski dan!

2

