
PD Slivnica pri Celju  
 

vabi na 

 

ČČrrnnoo  ggoorroo  ((11337788  mm))    

nnaadd  KKoottoomm    
 

            1188..  ookkttoobbrraa  22001144  
 
 

Prav ste prebrali. Pa ste res? Na Črno goro in ne v. Torej naš tokratni cilj ne bo 
ta Črna gora, ki vam pride najprej na misel. Naša Črna gora se bohoti nad 
Mojstrano, med Vrati in Kotom. Res je črna, ko jo takole opazuješ s prostora nad 
Dovjem, dejansko je v senci svojega večjega brata Triglava, a v jesenskih dneh 
se obarva v pisane barve macesna v kombinaciji ruševja in bukovega gozda. In 
tako bomo spoznali mi. 

 
OPIS POTI: Na Črno goro se bomo podali iz Kota in v Lengerjevem rovtu (950 m) zavili 

na lovsko stezo in se po njej vzpeli dobrih 600 metrov, kar nam bo vzelo predvidoma 2 h. 
Dosegli bomo prvi vrh, imenovan Požar (1544 m), od koder se nam bo razprostrl razkošen 
razgled na martuljški greben nad dolino Vrat. Nadaljevanje poti po grebenu bo v znamenju 
malo dol, malo gor. Najprej bomo dosegli Lengerjevo glavo (1498 m), po Tinetu Miheliču 
»razpotegnjeno vzpetino brez pravega vrha«, potem Nizko dolino (!) (1357 m), Predelov vrh 
(1460 m), po dobrih 2 urah »grebenjenja« pa tudi Črno goro (1378 m). V Bivaku na Črni 
gori bomo naredili zabeležek obiska, potem pa nas bo čakal le še spust. Kar strm bo, a če 
bomo stopili hitro, bomo slabih 500 višinskih metrov naredili v 1 uri. Če boste za, bomo v dolini 
obiskali še Slovenski planinski muzej.  

 

ČAS HOJE: 5–6 ur 
 

ZAHTEVNOST POTI: gozdna steza, grebenska pot 
 

HRANA: iz nahrbtnika 
 

OPREMA: primerna obutev (čevelj čez gleženj) in oblačila, primerna vremenskim 

razmeram ta dan; pohodne palice priporočljive  

 
ODHOD: ob 5.00 z AP v Gorici pri Slivnici        

 

POVRATEK: v večernih urah 
 

PREVOZ: z avtobusom 
 

STROŠKI PREVOZA: 15 € (za člane) in 18 € (za nečlane) 
 
 

ROK PRIJAVE: sreda, 15. 10. 2014    
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE:  
Nina Gradič Planko (040 518 097) 


