
PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA  

vabi na izlet na 

        KOPITNIK (910 m)  
    in  

        GORE (768m) 

 v soboto, 16. novembra 2013 

Med Rimskimi Toplicami in Zidanim Mostom se visoko nad Savinjo dvigata dve vrsti drznih 
skalnih rogljev. Tisti nad levim bregom reke pripadajo Velikemu Kozju, ki je s piramidasto 
obliko pravi lepotec med okoliškimi hribi. Kopitnik na drugi strani ni tako vitek in eleganten, 
a je vseeno zanimiv, saj je razpotegnjen in rahlo upognjen v obliki kopita. Od daleč je videti 
celo brez pravega vrha, zato je presenečenje toliko večje, ko nas planinske oznake popeljejo 
na silno zračen in prepaden skalnat pomol, ki štrli iz gozdnatega pobočja (vir: 
http://www.slovenia.info/?pohodnistvo=2284&lng=1)  
 
Na Kopitnik pelje več označenih poti, naša nas bo od železniške postaje Zidani Most najprej 
vodila mimo idilične vasice Širje s cerkvico v romanskem slogu iz 13. stoletja (del Aškerčeve 
poti) do Koče na Kopitniku, od koder je le še kratek skok (20 min) do razglednega vrha. Po 
občudovanju razgleda (če bo lepo vreme) se bomo vrnili na kočo, kjer bo priložnost za 
malico, potem pa se bomo delno po isti poti odpravili proti Planinskemu domu v Gorah, ki se 
nahaja na planoti nad Dolom pri Hrastniku. Tu bo spet priložnost za okrepčilo in krajši 
postanek. Pot navzdol nas bo popeljala mimo vasi Krnice do železniške postaje Hrastnik. 
 
ČAS HOJE: približno 4 do 5 ur (vzpon 2-2,5 h do vrha Kopitnika, 1,5 h do Doma v Gorah, spust 
v Hrastnik 1 h) 
OPREMA: planinski čevlji, po želji pohodne palice in oblačila glede na vremenske razmere 
(topla oblačila, kapa, rokavice). 
HRANA: iz nahrbtnika, možen topel obrok na Koči na Kopitniku ali na Planinskem domu v 
Gorah. 
DATUM PRIJAVE: do petka, 15.11.2013 
ODHODI: Železniška postaja Celje – odhod vlaka za Zidani Most ob 07:56.  
Ob prijavi se bomo dogovorili za prevoz do Celja.  
PRIHOD: predvidoma ob 14:45 iz železniške postaje Hrastnik (prihod v Celje ob 15:23) 
CENA: vozovnica Celje-Zidani Most 4.14 € in vozovnica Hrastnik-Celje 3.25 € (za odrasle) 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Andreja Borštner – 041-311-139 
  
 
                             

ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN  
PLANINSKI KORAK 

 
60 vrhov nad 600m za  

60 let 
PD Zabukovica 


