PD ZZV CELJE VABI NA

POHOD K OROŽNOVI KOČI
IN V OKOLICO
V NEDELJO, 10. JULIJA, 2016
Zbrali se bomo ob 6.uri na Glaziji. Poseben avtobus odpelje
ob 5.15 uri iz Slovenskih Konjic, mimo Vojnika, Hudinje,
Nove vasi do Glazije in nato do Žalca, kjer je odhod ob
6.10 uri. Sledi vožnja proti Gorenjski, do Bleda, Bohinja.
Naša končna postaja bo pod nekdanjo Mencingerjevo
kočo.

OPIS POTI
Markirana pot poteka mimo smučišča Koble. Po lepi, senčni gozdni poti bomo do Orožnove
koče potrebovali 1,30 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
spodnjebohinjskih gorah, na vipini 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. Tudi mi bomo lahko občudovali njeno bodičasto
lepoto!Ob povratku bomo obiskali tudi slap Grmečica pri Bohinjski Bistrici in pregrete noge
namočili v njegovo hladno vodo ...

ČAS HOJE
Za vzpon, počitek in povratek bomo pogrebovali 3 ure in premagali 540 m višinske razlike.
Zaradi vseh lepot, ki nam ga ponuja alpsko cvetje, ne bo časa gledati na uro!

OPREMA
Planinska obutev in oblačila primerna vremenskim razmeram.
Prispevek za prevoz znaša 15,00 €.
PRIJAVE: Slavko Škrubej, vodnik PZS, telefon 041 613 854, e-mail: slavkoskrubej@gmail.com
in Franja Ferk, vodnica PZS, tel.: 051 320 988, e-mail: franja.ferk@gmail.com
Posebej prosimo vse tiste pohodnike, ki se bodo prijavili na pohod in ga kasneje želijo
odpovedati, da to OBVEZNOST STORIJO do sobote 4.6.2016 NAJPOZNEJE DO 19.URE!
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 !

