PD ZZV CELJE VABI NA

ČRNO PRST - 1844 m
V NEDELJO, 10. JULIJA 2022, OB 6.00 URI NA GLAZIJI
Poseben avtobus odpelje ob 5.15 uri iz Slovenskih Konjic, mimo Vojnika,
Hudinje, Nove vasi do Glazije, kjer je ob 6.00 uri in nato do Žalca, kjer je odhod
ob 6.10 uri. Sledi vožnja proti Gorenjski, do Bleda, Bohinjske Bistrice. Naša
končna postaja bo v vasi Ravne (735 m).
Po lepi, senčni gozdni poti bomo do Orožnove koče potrebovali 1,50 ure. Na tem mestu je
nekoč stala naša prva slovenska planinska koča, ki je bila v celoti požgana. Pred nekaj leti je
bila pozidana nova. Orožnova koča se nahaja v spodnje bohinjskih gorah, na višini 1338 m.
Od tu je prekrasen razgled na Viševnik, Triglav, Karavanke z Golico. Tu bo čas za malico iz
nahrbtnika ali pa topel obrok pri prijazni oskrbnici.
Po počitku bomo odšli na sprehod po planini, kjer se že mešata mediteransko in celinsko
podnebje. Zaradi tega so tu izjemni pogoji za rast planinskega cvetja. Tu se nahaja rastišče
alpske možine, ki zacveti v začetku julija.
Druga skupina se bo podala na vrh do Doma Zorka Jelinčiča na Črni prsti (1.30 h). Na
severnem pobočju vršne glave Črne prsti opazimo črno prst, po kateri je gora dobila ime.

Čas hoje prve skupine 3.30 h, lahka označena pot, višinska razlika 600 m.
Čas hoje druge skupine 6.00 h, lahka označena pot, višinska razlika 1100 m.
Udeleženci pohoda morajo imeti primerno planinsko obutev in oblačila glede na
vremenske razmere. Priporočamo pohodne palice. Ob prijavi sporočite, če želite
račun.
Prispevek za lastne stroške je 20 €.
Pohod vodijo vodniki PD ZZV Celje.
Organizator pohoda in prijave zbira: JANEZ - tel. štev. 041 494 530.
Ali veste, da od julija do septembra na kamnitih tratah visoko v Alpah cveti alpska možina, ena
najlepših gorskih rož. V Sloveniji je zelo redka in jo najdemo le na Črni prsti in Poreznu. To zanimivo,
do meter visoko rožo prepoznamo na prvi pogled in le malokdo bi pomislil, da je bližnja sorodnica
kumine in peteršilja. Domačini jo imenujejo kraljica gora.
NE ZAMUDITE NAJLEPŠEGA SPREHODA MED CVETJEM BOHINJSKIH GORA!

