ŠPANOV VRH (1334 m)

29.05.2021

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik
Odhod: sobota, 29.maja 2021 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu
Vodja izleta: Borut Vukovič in Igor Sladič – vodnika PZS

POTEK TURE: Novo mesto – Planina pod Golico (980 m) – Španov vrh (1334 m) – Črni
vrh (1366 m) – Dom Pristava na Javorniškem Rovtu (975 m) – Novo mesto
Španov vrh je 1334 m visok vrh, ki se nahaja med Javorniškim Rovtom in Planino pod Golico.
Z vrha do katerega pripelje istoimenska žičnica, se nam odpre lep pogled na Julijske Alpe in
del zahodnih Karavank, kjer lepo vidimo Golico. Med cvetenjem narcis v mesecu maju, je tako
kot Golica še posebej priljubljena destinacija za pohodnike.
TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali do Planine pod Golico. Na Planini pod Golico bomo pričeli z vzponom
proti Španovemu vrhu. Pot nas bo mimo kmetij pripeljala do razglede točke z imenom Triglavček, kjer bomo
že nad 1000 m. Od tu bomo v naslednje pol ure prišli do nekdanjega smučarskega doma Črni vrh, ki pa je
zaprt. Le streljaj od tega doma je srednja postaja sedežnice. Od tu bomo turo nadaljevali na 1334 m visoki
Španov vrh, kjer bo daljši počitek. Nato se bomo povzpeli še do zavetišča GRS na Črnem vrhu, kjer bo naša
najvišja točka – 1366 m. Sledil bo spust prek cvetočih travnikov. Od tu bomo po gozdi stezi pot nadaljevali
proti sedlu Križevec in naprej po gozdni cesti proti Konjskim pečem. Po polurni hoji po gozdni cesti se bomo
spustili do cvetočih travnikov, si ogledali pravo ekološko kmetijo, izvir potoka Javornik in prispeli do Doma
Pristava v Javorniškem Rovtu. V bližini doma si bomo ogledali Zoisov park. Od tu nas čaka še kratek spust do

avtobusa. Zmerne hoje bo približno 4 ure. Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do 18.ure.
Pri vodenju pohoda bomo po navodilih NIJZ upoštevali omejitev skupine na 50 pohodnikov in pri pohodu
ohranjali razdaljo 2 m. Na avtobusu je potrebno obvezno nositi zaščitno masko.

SKUPAJ HOJE: 4 ure
ZAHTEVNOST: lahka pot
VREDNOST TURE: 14 točk
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika, možnost v koči !
CENA: 15 EUR
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922)
PRIJAVE: do 27. maja 2021:
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715
Članarino PZS za leto 2021 lahko poravnate vsak
ponedeljek, od 17-18. ure v pisarni Društva za

srce in ožilje, Glavni trg 10

www.pd-pohodnik.si

