
 

                                          PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  
» LJUBITELJI ČETRTKOV » 

te vabi 
 

 na CIPERNIK 1745 m in dolino PONC 
v četrtek, 20.07.2017  

             

   
                     Cipernik                                                                       Tamar 
 
Vstopili smo v drugo polovico leta in nastopil je čas šolskih počitnic. Zato gredo z 
nami mladi, vaši vnuki in vnukinje. Kot smo že najavili na zadnjem izletu gremo 
tokrat  v območje  Triglavskega nacionalnega parka. 
 
Z eno skupino bomo šli iz Krajske gore, do Bedančevega doma pri zgornji vitranški 
žičnici 1. Po krajšem postanku bomo pot nadaljevali pod žičnico Vitranc 2, ki je bila 
zgrajena 1958 leta, danes pa ne obratuje več. Ustavili se bomo tudi ob zgornji 
postaji podkorenske žičnice, da dobite tiste prave občutke kako zgleda start na 
progi za svetovni smučarski pokal. Po uri hoda prispemo do Mojčinega doma na 
Vitrancu, ki se nahaja na nmv 1555 m in kjer se nam ponujajo najlepši pogledi na  
gornjesavsko dolino, na Karavanke, Visoke Ture, Ziljske Alpe in Karnijske Alpe. Po 
postanku pot nadaljujemo preko vrha Vitranca 1631m na Cipernik 1745 m. 
Sestopamo v dolino skakalnic Planico. Obstaja tudi možnost, da se del poti peljemo 
s sedežnico,  do zgornje postaje vitranške žičnice, za kar bo potrebno prispevati 7 €.  
 
Druga skupina se bo po ogledu planiškega skakalnega centra,  odpravila po dolini 
Pišnice v Tamar, kjer si bomo ogledali izvir Save Dolinke s slapom Nadiže. 
Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah. 
 

ČAS HOJE: - za pot v Tamar bomo potrebovali do 1,5  ure hoda , pot ni zahtevna 
- Za pot iz Krajnske gore na Cipernik in sestop v Planico pa 5-6 ur pot je deloma 

zahtevna pri sestopu v Planico 
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, pohodne palice, osvežujoč napitek 
HRANA: iz nahrbtnika ali na planinski postojanki Mojčin dom in Tamar 



DATUM PRIJAVE:  do torka 18.07.2017 oziroma do zasedbe avtobusa 
ODHODI:  Celje nasproti parkirišča ( Lidl ) na  AP  Nova vas ( 2 )  06.00,  AP Žalec  06.10,  
Migojnice 06.15  in Zabukovica 06.20 uri 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS  041 / 763-288  
email: franci.naraks@gmail.com  
 

ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN  
PLANINSKI KORAK 
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