
PD ZZV CELJE VABI NA 

  ZADNJIŠKI OZEBNIK (2084 m)  

V NEDELJO, 28. JULIJA, 2019 OB 5.00 URI 
 

Vabljeni vsi ljubitelji pohodništva, naših manj zanih zahodnih planin, da se 

skupaj odpravimo na ZADNJIŠKI OZEBNIK. 

Posebni avtobus bo peljal iz Slovenskih Konjic ob 4.15 uri mimo Vojnika, Spodnje 

Hudinje, Nove vasi do Glazije v Celju, kjer bo ob 05. uri ter iz Žalca ob 05.10. 

Zapeljali se bomo mimo Domžal, Mengša, Kranjske gore in čez Vršič v Trento, 

v dolino Zadnjice.  
 

Zadnjiški Ozebnik je malo poznana gora nad dolino Zadnjice, z lepim razgledom na vrhove 

nad dolino reke Soče. S parkirišča nadaljujemo do Zadnjiškega dola, kjer se pot prične 

zmerno  vzpenjati. Postopoma preide na melišče pod Zadnjiškim Ozebnikom in pridemo do 

sedla Čez dol, kjer se pot položi. Od tu vodi ena pot na Prehodavce, mi pa se bomo odpravili 

še nekaj korakov naprej do možica, kjer zapustimo markirano pot in gremo proti vrhu po 

stezici, sprva na pobočja Velikega Konja in naprej do grebena ter na vrh Zadnjiškega 

Ozebnika. 

 

Pot je lahka, delno označena, (proti vrhu neoznačena pot). 

Višinske razlike po poti: 1450 m. 

Čas hoje do vrha: 4.15 h. 

Vračali se bomo skozi Trebiški dol v Trento. 

Kdor se ne bo udeležil pohoda na Ozebnik, si lahko ogleda Belopotoški slap ter 

se poda do Koče pri izviru Soče po lepi Soški poti, oz. po dogovoru. 

Udeleženci pohoda morajo imeti primerno planinsko obutev, opremo in oblačila 

primerna vremenskim razmeram. Hrana in pijača je iz nahrbtnika. 

Prijavnina za lastne stroške prevoza znaša 22 €, za najmanj 25 oseb, v 

nasprotnem se lahko spremeni, poravnate jo na avtobusu. 

 

Pohod bosta vodili VPZS  

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

JANJA - 040 705 301, e-mail: janjapol@gmail.com, 
ki sta vam na razpolago za prijave in dodatne informacije. 

 
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih 

sprememb ali odpovedi pohoda.  

 

LEPO VABLJENI NA TRENTARSKO GORO ! 


