
                          

PD ZZV Celje vas vabi na 

 

          C I P R N I K, 1747 m 
       V nedeljo, 30. avgusta 2020  ob 6.00 uri 

 
Posebni avtobus pelje iz Slovenskih Konjic ob 5.15 uri mimo Vojnika, Spodnje 

Hudinje, Nove vasi do Glazije, kjer bo ob 6.00 uri in v Žalcu 6.10 uri. Peljemo 

se proti Gorenjski do Kranjske gore. Tukaj prva skupina zapusti avtobus in se 

peš odpravi po smučišču Krivi plaz, mimo V. Vratnika do doma na Vitrancu, 

1555 m. Po počitku nadaljujemo pot po grebenu Vitranca  do vrha Cipernika, 

1747 m. Z osamelca je posebno lep pogled na Planico, Jalovec in Malo Pišnico. 

Na poti bomo srečevali osamele viharnike, ki čakajo, da jih planinci ujamejo v 

svoj objektiv. Čas hoje je 5 ur, pot pa je zahtevno označena. 

 

Sledi povratek do sedla, nato pa zavijemo levo in po lepo speljani lovski poti v 

dolino Planice, do doma v Planici, 934 m, kjer nas bo čakal avtobus. V kolikor 

vam bodo moči še dopuščale, se boste lahko povzpeli na našo letalnico in z 

njene višine podoživljali drzne skoke naših orlov. 

 

Druga skupina se odpelje z avtobusom v Planico. V kolikor bo želja in volja, se 

bo tudi ta skupina povzpela po stopnicah na vrh letalnice. Sledi ravninski 

sprehod po dolini Tamar. Ogledali si bodo slap Nadiže in nato sledi počitek  v 

Domu v Tamarju, 1106 m. Pot bomo lahko nadaljevali do Malega kota. Sledi 

povratek do Doma v Planici, kjer se dobimo s prvo skupino. Hoje je za slabe tri 

ure. 

 

Opomba: malica in pijača iz nahrbtnika ali v domu, potrebna je planinska 

obutev, pohodne palice, oblačila primerna vremenu in ne pozabite na zaščitno 

masko v avtobusu. 

 

Prispevek za lastne stroške je 18 €. 

 

Organizator in vodja pohoda , ki  tudi zbira prijave – vodnik PZS Janez, telef.št.  

041 494 530. 

 

 

PRISRČNO VABLJENI NA GORENJSKO. 


