
Društvo si glede na trenutne razmere na terenu pridružuje pravico do sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo na pohod 
potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda, da izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. 

Dolžan je ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev in dosledno upoštevati navodila vodnikov.

Planinsko društvo vitanje 
vabi v sredo, 

 8. februarja 2023
n a  t r a d i c i o n a l n i  p o h o d  P d  M i s l i n j a  n a

ČRNI VRH, 1543 m
IzhodIšče:  ob 7:00 izpred Nordung centra Vitanje

start hoje:  ob 8:00 izpred centra Lopan (Tuš market) v Mislinji

oPis:   
Zima nam je letos naklonjena in tudi v sredogorju je trenutno debela plast snežne odeje. Tokrat 
gremo na Črni vrh, najvišji vrh Pohorja. Sosednje društvo, PD Mislinja, vsakoletno organizira sedaj 
že tradicionalni pohod dr. Stanka Čoporka na slovenski kulturni praznik. 
Pohod privabi nekaj 100 pohodnikov, vztrajni in požrtvovalni člani PD Mislinja pa poskrbijo, da 
je izvedba kljub včasih težavnim razmeram kar se da lahka, saj v primeru novozapadlega snega 
predhodno zgazijo pot.
Vzpon iz Mislinje je dolg slabe tri ure in v tem času se dvignemo za 900 metrov, sestop pa nam 
vzame slabi 2 uri, seveda glede na razmere.
Sicer pa je opis poti TUKAJ.

---  Tura je zelo primerna tudi za začetnike obiskovanja zimskega sredogorja! ---

čAS hoJe:  okoli 6 ur s postanki

Potrebna oPreMa:  primerna obutev in oblačila, derezice znajo priti prav v primeru   
    zaledenele poti; cepin in lavinska oprema niso potrebni.

hrAnA In pIJAčA:  iz nahrbtnika in po možnosti na oskrbovanih točkah na poti.

Prevoz:    z osebnimi avtomobili.

Povratek:  okoli 14. ure v vitanje. 

zahtevnost:  lahka označena pot (snežne razmere), 

    kondicijsko srednje zahtevna.

inForMaCije in Prijave: do 6. februarja na 

      Jožica Vivod, 031-875-261, 

      mail: jvivod@gmail.com 


