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KRANJSKA GORA-VITRANC-CIPRNIK 

PLANICA-KOČA V TAMARJU 

 

Planinsko društvo Gornja Radgona vabi v soboto, 15. 6. 2019, na planinski izlet. Odpravili se bomo na območje Triglavskega 

narodnega parka. 

Iz Kranjske gore se bomo preko smučišč najprej povzpeli do Bedančevega doma pri zgornji žičnici Vitranc I. Po krajšem postanku 

bomo pot nadaljevali pod žičnico Vitranc II, ki je bila zgrajena leta 1958, danes pa ne obratuje več. Po dobrih dveh urah hoda 

bomo prispeli do Mojčinega doma na Vitrancu, ki se nahaja na 1555 mnv in kjer se nam bodo ponujali najlepši pogledi na 

gornjesavsko dolino, Karavanke, Visoke Ture, Ziljske Alpe in Karnijske Alpe. Po postanku bomo pot nadaljevali na vrh Vitranca 

1631 mnv 

Od vrha Vitranca do vrha Ciprnika bomo potrebovali še dobro uro hoje. Ta del poti je nekoliko zahtevnejši in bolj strm.  

 

Starši, ki se bodo udeležili pohoda prvič in otroci z manj izkušnjami se bodo odpeljali v dolino pod Poncami do planiških 

skakalnic in se peš odpravili do koče v Tamarju. Ogledali si bodo tudi Zelence. 
 

  
 

Odhod: avtobusna postaja Gornja Radgona, ob 5.00, Lenart ob 5.20. 

Prevoz: avtobus. 

Povratek: okrog 20. ure. 

Zahtevnost: lahka označena pot, čas vzpona 2-3 ure. 

Čas hoje: Kranjska Gora - Bedančev dom 50 minut, Bedančev dom - Mojčin dom 1 ura 20 minut, Mojčin dom - Ciprnik 45 

minut. 

Oprema: kapa (zaščita pred soncem in vetrom), oblačila primerna vremenskim razmeram (tudi »topla«), rezervno perilo (vsaj 

majica), nekaj toaletnega papirja, planinski dnevnik, kemični svinčnik, sončna krema, pijača, hrana, energijska ploščica ... Vsa 

oprema mora biti v vrečkah, spravljena v nahrbtniku. Obvezni so visoki čevlji z narebričenim podplatom. 

Pohod vodijo: vodniki PD.  

Stroški: 20 € odrasli, 12 € otroci. 

PRIJAVITE se do petka, 7. 6. 2019, oziroma do napolnitve avtobusa Aniti Mlinarič (OŠ Gornja Radgona) oz.  Metki Perdan (OŠ 

Sveta Ana). 

Informacije: Tonček Mlinarič, 051 266 077 (zvečer). 

Opomba: V primeru slabega vremena se pohod odpove ali pa se spremeni cilj pohoda. Vsi, ki se udeležijo društvenega pohoda 

morajo imeti poravnano članarino PZS 2019. Starši, ki se bodo društvenega pohoda udeležili prvič, poravnajo članarino ob 

naslednjem pohodu. Članarino poravnate v prostorih društva – Maistrov trg 2, ob četrtkih od 17. do 19. ure. 

Ob prijavi se poravnajo stroški. Podpisano prijavnico in denar dajte v kuverto. Če se prijavljeni ne udeleži pohoda ali se ne odjavi 

najmanj dva dni pred odhodom, društvo ne povrne celotnega plačila. 

PRIJAVNICA,  Ciprnik 2019 – odrežite in vrnite. 

 

IME IN PRIIMEK UČENCA, KI SE BO UDELEŽIL POHODA: __________________________________ 

IME IN PRIMEK STARŠEV, V KOLIKOR SE BODO UDELEŽILI POHODA: 

_______________________________________________________________________________________ 

TELEFON STARŠEV: ________________________________________ 

PODPIS STARŠEV: __________________________________________ 
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