
 

 
 

 

vabita na dvodnevni planinski pohod po 

»Spodnjih Bohinjskih gorah» 
in sicer v petek in soboto, 21. in 22.08.2015 

 

Dobimo se v petek na železniški postaji v Ljubljani ob 09.19 uri (vlak 505 Maribor - odhod 

06.55, Celje 07.54, Zidani Most 08.20). Presedemo na vlak za Jesenice (09.45) in nato naprej 

proti Podbrdu (508m), kamor bomo prispeli ob 12.00 uri. Nadaljujemo peš proti 1844 

metrov visoki Črni prsti. Pot nas vodi preko sedla Čez Suho (1760m) in nas v slabih štirih 

urah zložne hoje pripelje do Doma na Črni prsti. Tu bomo prespali, nato pa zjutraj 

nadaljevali pot proti Voglu. Pot je grebenskega tipa, izredno razgledna in nas vodi čez 

vrhove Rodice (1966m), Raskovca (1967m), vse do Vogla (1922m). Od tu se bomo usmerili 

proti Orlovim glavam in čez smučišče Vogel do zgornje postaje kabinske gondole. Do tu 

bomo predvidoma hodili 8 ur. Če bo še volja (in moč), bomo morda peš sestopili v dolino, 

kar bi nam pot podaljšalo za dve uri, ker pa bomo lovili avtobus iz Bohinja do Bohinjske 

Bistrice, bomo po vsej verjetnosti za prevoz v dolino uporabili nihalko. Ob 18.40 uri gre 

zadnji avtobus za Bohinjsko Bistrico, od koder nam ob 19.41 uri odpelje vlak za Ljubljano    

(prihod ob 21.34). Odhod vlaka 1604 iz Ljubljane ob 22.48 uri (Zidani Most 23.47, Celje 

00.13, Maribor 01.11). 

 

Za uspešno izvedbo pohoda nujno potrebujete: potrjeno planinsko izkaznico (poleg 

zavarovanja zagotavlja tudi 50% popust pri nočitvi), ustrezno planinsko obutev, pohodne 

palice, rezervna oblačila, hrano in pijačo iz nahrbtnika za soboto, ter seveda kar nekaj 

kondicije. Pot je del SPP (Slovenske planinske poti), zato ne pozabite na ustrezen dnevnik. 

 

Sindikat bo za člane sindikata poleg vodenja poskrbel za prevoz z vlakom, nočitev z večerjo 

in zajtrkom (do višine 27,00 EUR) na Domu na Črni prsti. Stroške prevoza z nihalko in 

stroške avtobusnega prevoza do Bohinjske Bistrice (skupaj cca. 12,00 EUR) plača vsak sam. 

Število udeležencev je omejeno na največ 30. 

 

 

 
 

Prijave sprejema Glavna pisarna SŽPS in sicer na tel. 12-147 najkasneje do petka, 

14.8.2015 do 10.00 ure. Kasnejša prijava ne bo mogoča.  

Zaradi obveznosti plačila števila rezerviranih prenočišč je ob prijavi obvezno plačilo 

akontacije v višini 20,00 EUR. 

http://www.mojalbum.com/andymann/crna-prst-in-rodica-avg-2010/dom-zorka-jelincica/18263078/povecaj
http://www.mojalbum.com/andymann/crna-prst-in-rodica-avg-2010/dom-zorka-jelincica/18263078/povecaj

