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Blegoš in
Porezen
(dvodnevna)
***

V+

76

Področje:

Škofjeloško in polhograjsko hribovje

Območje:

velikopotezno prečenje, ki se začne v Škofji Loki, nadaljuje po stari vojaški cesti
na Blegoš, od tam čez Črni vrh in naprej na Porezen, konča pa z izjemno
zahtevnim spus¬tom v Davčo

Izhodišce:

Škofja Loka (most čez Soro) (320 m n.v.)

Karte:

Škofjeloško in Cerkljansko hribovje 1: 50 000; Atlas Slovenije 105,104,103,102

Dolžina (km):

92

Višinska razlika
(m):

2325

Čas vožnje:

9 do 10 h (dvodnevna; zelo natrenirani kolesarji lahko turo izvedejo v enem
dnevu)

Nošenje kolesa:

mestoma na poti od Doma A. Žvana na Poreznu, na sedlo pod vrhom Hoč; od
tod moramo neprekinjeno 200 višinskih metrov (15 min.) navzdol peš

Zahtevnost
vzpona:

od Škofje Loke do Predol V 3; od tod do Prevala V 3 in V 4; od Prevala do Koče
na Starem vrhu V 5; od Murave do G. Žetine V 3; od tod do Črnega kala V 4 – V
5; naprej do parkirišča na koncu ceste pod Blegošem V 3 z odseki V 4; od
parkirišča do Koče na Blegošu V 5 – V 6; naprej do smučišča na Črnem vrhu V
3; od sedla Pod goz¬dom do konca Cimprovke V 4; od tod do odcepa za lovsko
kočo pod vrhom Medrce V 5; naprej do koče na Poreznu V 6 (270 višinskih
metrov)

Zahtevnost
spusta:

od konca ceste pod Blegošem do sedla pod hribom Špehovše S 4 z nekaj mesti
S 5; s Črnega vrha ob žičnici S 3 – S 4; od koče na Poreznu do kmetije Podhočar S 6; od tod do kmetije Majdelc S 4 z nekaj mesti S 5; drugo S 3 in S 2

Zahtevnost
skupaj:

V+

Značilnosti:

dolga, razgledna tura, kije najlepša, a tudi najbolj zahtevna v svojem zad¬njem
delu; vzpon na Porezen je glede vzdržljivosti eden najbolj zahtevnih vtem
vodniku; “špičaki” jo lahko izvedejo v enem dnevu, za vse druge pa priporočam
dva dni, s spanjem v kočah na Blegošu ali Poreznu; nekaj prehodov čez grape
na področju med domačijama Podhočarin Majdeljcje izpostavljenih.

Najnižja točka:

339 m n.v.

Najvišja točka:

1627 m n.v.
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Višinski
diagram:

Blegoš in Porezen (dvodnevna)
dolga, razgledna tura, kije najlepša, a tudi najbolj zahtevna v svojem zad¬njem delu;
vzpon na Porezen je glede vzdržljivosti eden najbolj zahtevnih vtem vodniku; “špičaki”
jo lahko izvedejo v enem dnevu, za vse druge pa priporočam dva dni, s spanjem v
kočah na Blegošu ali Poreznu; nekaj prehodov čez grape na področju med domačijama
Podhočarin Majdeljcje izpostavljenih.
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