
PD ZZV CELJE VABI NA 

SREDNJI VRH – TRUPEJEVO POLDNE 

V NEDELJO, 2. APRILA, 2017 OB 6.00 URI -  NA GLAZIJI 
Dobimo se že na znanih AP in ob 6.10 na AP Žalec ter se odpeljemo proti Gozdu Martuljku 
na Gorenjskem. Gora se nahaja na meji z Avstrijo. Z neporaščenega vrha je lep pogled na 
Julijske Alpe in Avstrijo. 
Ko prispemo v Gozd Martuljk,  zavijemo desno v smeri Srednjega vrha ter se po ozki in 
strmi cesti zapeljemo do omenjenega kraja. Parkiramo na označenem parkirišču ob 
obračališču. Pot nas vodi mimo kmetije Hlebanja, (možno je kupiti mlečne izdelke) in 
kapelice ter  do mesta, kjer nas oznake za Trupejevo poldne usmerijo desno na kolovoz. 
Kmalu opazimo oznake za Alpe Adria Trail, kolovoz pa nas po krajšem prečenju pripelje do 
potoka Jerman,  ob katerem se nato vzpenjamo. 
Višje nas pot vodi mimo nekaj opuščenih stanov na Hudih hlevih, nato pa se položi in nas 
v nekaj minutah nadaljne hoje pripelje do širše gozdne ceste, katero dosežemo na njenem 
koncu (predel imenovan Železnica). Od konca ceste nadaljujemo po širokem kamnitem 
kolovozu, ki nas skozi redek gozd vodi na jaso, kjer na levi strani opazimo lovsko kočo in 
studenček. 
Nadaljujemo po poti, ki poteka po manjši dolinici in  kmalu smo na travniku, vzhodno od 
lovske koče. Lepa pot nas nato pripelje na sedlo med Trupejevim poldnem in Lepim 
vrhom (ki ga tudi imenujejo:  Bele peči, Peči, Na pečeh), kjer se nam priključi pot s planine 
Grajšca. Nadaljujemo levo in se po razgledni grebenski poti skozi rušje povzpnemo na vrh. 
Zadnji metri pod vrhom so nekoliko izpostavljeni in v snegu nevarni za zdrs. 
Izlet bosta vodili PLV PD ZZV CELJE Janja Polavder in Franja Ferk, pot pa bomo zmogli 
prehoditi v dobrih 5 urah. 
 
Priporočamo obleko in obutev primerno letnemu času, palice in dereze, ker nas na poti 
proti vrhu čaka sneg. Hrana in pijača iz nahrbtnika, ker na vrhu ni koče. 
 
Vse informacije in prijave na telefon:  

040 705-301 JANJA POLAVDER; e-mail: janjapol@gmail.com 

051 320-988 FRANJA FERK: e-mail: franja.ferk@gmail.com 

 
Na avtobusu plačate 17,00 € za avtobusni prevoz. 
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