
  

VABILO: Prečenje Črne prsti (1844 m), nedelja, 6.10.2019 
 

Črna prst je Bohinjcem prinesla slavo zaradi 
pestre flore. Mi se je bomo lotili iz južne strani, 
neposredno iz železniške postaje Podbrdo.   
Opis izleta: prečenje; po sončni primorski strani 
gor, po senčni gorenjski pa dol 
Za koga: za vsakogar z dobro kondicijo; naporno! 

Višinska razlika vzpona: 1350 m (!) 
Časi: vzpon upoštevajoč večjo skupino 4h (uradno 
3:15); cel izlet skupaj okvirno 7 h 
Tip izleta: sredogorski vzpon, prečenje 
Oprema: pohodni čevlji oz. gojzarji, oblačila v 
plasteh (kot "čebula"), rokavice, kapa, topel 
napitek, lastna malica, skupni priboljški ("za vse") 
Opcijska oprema: palice, fotoaparat 
Nezaželena oprema: krpelj nikakor ne nosite s 
seboj! (sploh to velja za člane SD Krplje ) 
Koče ob poti: Dom Zorka Jelinčina (na vrhu) 
Štirinožni prijatelji: dobrodošli 
 

Prevoz: vlak oziroma avto+vlak 

Zborno mesto – var1: ž.p. Ljubljana ob 6:35 (za tiste, ki radi zgodaj vstanejo ) 
Zborno mesto – var2: ž.p. Bohinjska Bistrica ob 8:45 (za vse ostale; do ž.p. B.B. pa z avtom) 
Rok za prijavo: ponedeljek, 30.9.2019 (zaradi nakupa skupinskih kart nujno navedite žel. 
postajo, na kateri boste vstopili na vlak – var1 ali var2) (!) 
 

Vozni red vlaka 
06:52  Ljubljana  09:03  Bohinjska Bistrica 09:11  Podbrdo 
 

12:36  Podbrdo  12:45  Bohinjska Bistrica  14:32  Ljubljana  
17:04  Podbrdo  17:27  Bohinjska Bistrica  19:20  Ljubljana  
18:30  Podbrdo  18:39  Bohinjska Bistrica  20:38  Ljubljana 

 
Izlet poteka pod okriljem SD Krplje 
Koordinator izleta: Peter Pehani 
Prijava: udeležbo najavite z e-pošto na peter.pehani@zrc-sazu.si (priporočeni 
način) ali s SMS-sporočilom na mobi 031 631 504 (rezervni način) 

V primeru slabega vremena: Rezervni cilj ali odpoved bo sporočena dva dni prej vsem prijavljenim! 
Koordinator lahko spremeni cilj tudi na podlagi razmer na poti ali strukture prijavljenih.  
Odgovornost: Izlet je namenjen sproščenemu izvenšolskemu druženju družin in zaposlenih na WŠL. Starši oz. 
odrasli sami odgovarjajo za svojo varnost in za varnost svojih otrok ter otrok, ki so jim bili dani v skrb na dan 
izleta. Koordinator zgolj koordinira izlet. 
 
 
 
 


