ČRNA PRST (1844 m), RODICA (1965 m)

21.-22.8.2021

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik
Odhod: sobota, 21.avgusta 2021 ob 5.00 uri stadion Portovald, pri Tušu
Vodja izleta: Gorazd Primic, Igor Sladič – vodnika PZS

POTEK TURE:
Novo mesto – Bohinjska Bistrica – Ukanc – nihalka za Vogel – Ski hotel Vogel (1540 m) –
Rodica (1965 m) – Črna prst (1844) – Orožnova koča (1346 m) – Ravne – Novo mesto
Rodica je zelo razgledna gora v Spodnjih Bohinjskih gorah v južnem delu Julijskih Alp. Leži v
Triglavskem narodnem parku na meji med Bohinjem in Primorsko. Črna prst je gora nad
Bohinjsko Bistrico. Pod vrhom se pojavljajo liasni apnenci s temnimi plastmi manganove
rude, ki dajejo gori ime. Na vrhu in po pobočjih uspevajo zanimive rastlinske vrste. Le nekaj
metrov pod vrhom stoji planinski dom Zorka Jelinčiča.

TURA:
1.dan: Z avtobusom na relaciji Novo mesto – Bohinjska Bistrica – spodnja postaja nihalke za Vogel – Ski
hotel Vogel. Od tu tura na Rodico in naprej do Doma Zorka Jelinčiča na Črni prsti, kjer bomo prenočili. Prvi
dan bo 6 ur hoje.
2.dan: Po zajtrku bomo sestopili do Orožnove koče na planini za Liscem koče. Po daljšem postanku v koči pa
še sestop v Bohinjsko Bistrico, kjer bo čakal avtobus in nas zapeljal še v Ribčev laz, kjer se bomo lahko
osvežili v Bohinjskem jezeru. Drugi dan pa bo okoli 4 ure hoje. V Novo mesto se bomo vrnili do 19,00 ure.

OPREMA: Popolna planinska oprema (planinski čevlji z dobro narebrenim podplatom – nepremočljivi,
bunda ali vetrovka, pulover, kapa, rokavice, rezervno perilo, rezervne majice, zaščita pred soncem...) in vse kar
sodi v nahrbtnik. Priporočljive so pohodne palice. Tura ni zahtevna, priporočljiva pa je dobra fizična kondicija.
SKUPAJ HOJE: 10 - 11 ur
ZAHTEVNOST: nezahtevna markirana pot
VREDNOST TURE: 30 točk
HRANA: malica, pijača iz nahrbtnika !
možnost toplega obroka v planinski koči !
CENA: 30 EUR (avtobusni prevoz), nočitev in
karto za nihalko plača vsak sam !!!
PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922)
PRIJAVE: Marko: 041 779 205, do 18. avgusta
Vsi prijavljeni morajo izpolnjevati pogoj PCT

Obvezno s seboj: fotokopijo osebne
izkaznice pri koriščenju turističnega bona
in planinsko izkaznico s plačano članarino.

www.pd-pohodnik.si

