
Tradicionalni junijski pohod v spomin Janu Skobernetu: 
 

Po bohinjskih gorah 
- 

ČRNA PRST 
 

 

 
Pogled s Črne prsti na Julijske Alpe s Triglavom, v ospredju Lisec, 1653 m. 

 
 
V nedeljo, 12. junija 2022, smo se planinci, v organizaciji DR MOL in PD Iskra 
Ljubljana, odpravili na pohod po bohinjskih gorah. Naš cilj je bil osvojiti Črno prst.  
 
Črna prst je 1844 m visok vrh v spodnjih bohinjskih gorah, s katerega se odpirajo 
čudoviti razgledi, katere nam je tokrat omogočalo tudi lepo vreme. Na vrhu smo se 
očarani vrteli kot vrtavke in občudovali vršace okoli nas: od mogočnih, skalnih 
Julijcev na severu, do mehkega, s travinjem in gozdovi poraslega Cerkljanskega 
hribovja proti jugu. Nepregledna vrsta vrhov, nekateri osvojeni, drugi na seznamu 
želja. S pogledi smo raziskovali tudi doline pod nami. Temno Bohinjsko jezero se 
zdi od zgoraj tako majhno. In vasice nad Baško grapo tako idilične. Črna prst – tik 
pod vrhom gore se nahaja skalni usek, ki po barvi in videzu spominja na temno 
zemljino – prst, po čemer je gora dobila ime. Na videz prst, v resnici pa trdna 
skala, laporovec s temnimi plastmi manganove rude. Vrh in pobočja gore prekriva 
bogata in bujna flora, pravi botanični vrt z naravno ohranjenimi gorskimi travišči na 
katerih uspevajo tudi zelo redke rastlinske vrste, med drugimi endemit slovenskih 
Alp – Alpska možina.  
 
Izhodišče našega pohoda je bilo na 
Ravnah. Po gozdni poti smo v slabih 
dveh urah prišli do Orožnove koče. 
Koča je nekaj posebnega, saj stoji na 
temeljih prve koče, ki jo je zgradilo 
Slovensko planinsko društvo, 
otvorjene leta 1894. Koča si prav 
posebej zasluži srčnega, nadvse 
prijaznega oskrbnika, kakršen je 
zagotovo gospod Franci Beguš. Po 
kratkem postanku in osvežitvi s pijačo 
in prigrizki, smo pot nadaljevali proti 
vrhu Črne prsti. Od tu naprej je pot 
odprta in razgledna. Del poti nad 
Planino za Liscem in po pobočju Črne prsti predstavlja Botanično pot 



(knjizica_rastlinstvo_crne_prsti_in_njena_botanicna_pot.pdf (natura2000.si) ) in imeli smo 
srečo, da so tik pred so hodili člani OVGN, ki so z napisi označevali rastline. Ob 
spoznavanju rastlin smo na korake kar pozabili in dobra ura do vrha je zelo hitro 
minila. Ja, mirno lahko priznamo, da je težko slediti časovnici poti, ki je označena 
na planinskih tablicah, saj je lepot na poti enostavno preveč. Tudi postanek na 
vrhu Črne prsti je bil dolg, vsi smo si želeli v spomin in objektive aparatov vtisniti 
čim več uvodoma opisanega, čudovitega razgleda.  
 
 

 
       

Za spust smo si izbrali krožno, grebensko pot proti 
izhodišču za Lisec (1653 m), kjer se je del skupine 
odločil za osvojitev še tega hribčka, del skupine pa jo 
je mahnil nazaj do Orožnove koče. Hitro smo bili spet 
vsi skupaj zbrani v koči, kjer smo se okrepčali z 
odličnimi enolončnicami, predvsem pa oživili glavni 
namen našega pohoda - spomin na Jana Skoberneta, 
našega prijatelja, aktivnega člana ter vodnika PD 
Iskra Ljubljana in sodelavca MOL. Trenutek spomina v 
tišini. Tišina v spominu - na prehojene skupne poti in 
v življenjih, v katerih je Jan pustil toliko lepih sledi. 

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/knjiznica/publikacije/knjizica_rastlinstvo_crne_prsti_in_njena_botanicna_pot.pdf


Vodnice, Bohinjka Tina Bijol, Alenka Sakelšek in Špela Manfreda Prevec, so nas 
pohvalile za prehojeno pot. Še zadnjič so nas vestno opozorile, da nas čaka še 
dobršen del poti do izhodišča. Mi pa smo se jih zahvalili za izvedbo pohoda ter vso 
skrb in koristne napotke za našo varnost. Po prehojenih 22 kilometrih in 1150 
višinskih metrih se je, z zvrhano mero dobre volje in nove energije, naš pohod 
končal. Do naslednjič. Do novih razgledov. In vabljeni vsi, da se nam pridružite. 
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