
 
 

                                  PD ZZV CELJE VABI NA 

        DOBRČO (1478 m) - PREVAL (1311 m) -                                     

      LJUBELJ (1369 m) in ZELENICO (1536 m) 
 

v nedeljo, 5. septembra 2021 
 

Posebni avtobus bo peljal iz Sl. Konjic ob 5.15 uri mimo Vojnika, Sp. Hudinje, Nove vasi do 

Glazije v Celju ob 6.00 uri in v Žalcu ob 6.10 uri, od koder nas pot popelje mimo Kranja do 

Tržiča, kjer zavijemo levo na cesto Tržič - Begunje do vasi med Srednjo vasjo in Tržiško 

Bistrico. 

Tu se prične pohod prve skupine do koče na Dobrči. Za omenjeno pot bomo porabili okoli 2 ure 

in 30 minut hoje. Dobrča je najjužnejši odrastek skupine Stola, ki se nad Begunjami in Tržičem 

strmo dviga neposredno iz gorenjske ravnine. Geološko ta gora spada v Kamniške Alpe, vendar 

jo zemljepisno navadno prištevamo h Karavankam, saj je od naslednjega vrha Kamniških Alp 

(Storžič) ločena z globoko dolino. 
 

S koče je izreden razgled na vse strani, razen na sever. Proti vzhodu vidimo najprej Kriško goro 

in Storžič za njima pa vrhove Kamniških Alp, na jugovzhodu je Posavsko hribovje, pred njim pa 

ljubljanska kotlina, za njo notranjsko hribovje, na jugu pa pogled do Šmarne gore, Jesenic in 

Bleda.  
 

Ob krajšem postanku nadaljujemo pohod proti Prevalu. Za omenjeno pot bomo porabili 3 ure 

hoje po mešanem gozdu, ki nas pripelje pod vznožje Begunjščice. Tu bo daljši počitek in malica 

iz nahrbtnika, po želji pa na koči. Tukaj  se bomo srečali z drugo skupino in nato skupaj 

nadaljevali po skoraj ravni poti po gozdu proti Ljubelju, skozi Bornov tunel s pogledom na 

taborišče Ljubelj. Za omenjeno pot bomo potrebovali svetilko. Porabili bomo okoli 2 uri zmerno 

naporne hoje. Skupaj je 7 ur in 30 minut hoje. 
 

Druga skupina se odpelje z avtobusom do Ljubelja, kjer se odpravijo na Ljubeljsko kočo in 

nadaljujejo pot na Zelenico. Po daljšem postanku se odpravijo proti Ljubelju in Prevalu. Druga 

skupina bo potrebovala približno 5 ur zmerne hoje. 

 

Za pohod potrebujemo oblačila primerna letnemu času, dobro visoko pohodno obutev, 

priporočamo pohodne palice. Hrana in pijača iz nahrbtnika ali na kočah, ki so odprte. Poleg vseh 

obveznih dokumentov potrebujemo tudi zaščitno masko za vožnjo z avtobusom. 

 

Prijavnina za lastne stroške znaša 18€. 

 

Organizatorja pohoda Janez 041 494 530 in Franja 051 320 988, e-pošta: franja.ferk@gmil.com 

 

 

                                                      PRIDRUŽITE SE NAM ! 

mailto:franja.ferk@gmil.com

