
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/ 431 61 14
E-mail:  info@pdrustvo-ptlj.si     
Internet: www.pdrustvo-ptlj.si

                                                                         
         

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA: Nedelja, 27. september 2020

Ciprnik (1745 m)
(Julijske Alpe) 

IZLET ZA DRUŽINE Z OTROKI
VODJA: Matjaž Pogačnik                             GSM: 041 382 768  
POMOČNIK: Urša Pogačnik

ODHOD: 9:00
ZBORNO MESTO: Kranjska gora (parkirišče pod smučišči)
POVRATEK: V večernih urah
VRSTA PREVOZA: Osebni avtomobili - lastni prevoz
ZAHTEVNOST POTI: Lahka kopna tura
DOLŽINA HOJE: Hoje z otroci je do vrha za dobre 3 ure. 
RELATIVNA VIŠINA: 935 m 
OBVEZNA OPREMA: Običajna gorniška oprema. Zaščita pred soncem, vetrom in dežjem ter baterijska 

svetilka.
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena kartica
DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost
HRANA IN PIJAČA: Prigrizek iz nahrbtnika ali v Mojčinem domu.
REGIJA IN ŽIGI: Julijske Alpe
OPIS POTI:                      
Iz parkirišča v Kranjski gori sledimo oznake za Bedančev dom, do katerega imamo 45 minut vzpona. Mimo postaje šti-
risedežnice Vitranc bomo šli po makadamski cesti do zgornje postaje štirisedežnice Vitranc I in malo naprej do Bedan-
čevega doma. Po cesti sledimo oznakam v smeri Vitranca in Ciprnika. Nad štirisedežnico se končajo smučišča, pot se 
nekaj časa vzpenja ob nekdanjem smučišču, nato preide v gozd, skozi katerega se prične strmo vzpenjati. Povzpnemo 
se na greben Vitranca in že smo pri Mojčinem domu. Od tam se vrnemo nazaj do razpotja in nadaljujemo po poti mimo
propadajoče enosedežnice Vitranc II. Pot se nadaljuje po grebenu Vitranca z nekaj krajšimi vzponi in spusti. Na vrhu 
nas bodo v lepem vremenu pričakali čudoviti razgledi.  Vračali se bomo po isti poti.
Kranjska Gora - Bedančev dom 50 minut, Bedančev dom - Mojčin dom 1:20, Mojčin dom - Ciprnik 45 minut

STROŠKI IZLETA:   Stroške prevoza in hrane krije vsak sam. 
Prednost imajo člani društva, v primeru prostih mest, se izleta lahko udeležijo tudi drugi, ki imajo plačano

članarino PZS.
Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek od 15:00 do 17:00 in petek od 9:00 do 11:00. 

Podrobnejše informacije daje vodja izleta.

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,
psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim

kodeksom slovenskih planincev, ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!
Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za osebne predmete, dokumente in planinsko opremo udeležencev izleta.

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!
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