
Planinsko društvo LAŠKO vabi na... 

CIPRNIK (1745 m) in VISOKO PEČ (1749 m) 
9. JUNIJ 2018 

Kdaj? 9. 6. 2018.  

Odhod: ob 6.00 uri, 
AP Laško.  
Povratek: popoldan. 
Priporočljiva 
oprema: planinska 
obutev, pohodne 
palice, vremenskim 
razmeram primerna 
oblačila.  
Hrana in pijača: iz 
nahrbtnika ali na 
Mojčinem domu na 
Vitrancu oz. ob 
povratku v Planici. 
Opis ture:  
Ciprnik je eden izmed tistih vrhov na katerega se rad povzpne vsak gornik, saj je napor ob 
vzponu poplačan z enkratno panoramo na dolino Tamarja in na Julijce od Ponc preko Jalovca, 
Prisanka, Škrlatice, Špika, Frdamanih polic, vse do Riglice in Rušice. 
Pot bomo pričeli pri Jezeru Jasna v Kranjski gori. Podali se bomo v smeri Vitranca, mimo 
kranjskogorskih smučišč do Mojčinega doma. Od Mojčinega doma, v bližini katerega se nahaja 
še propadajoči Dom na Vitrancu, bomo nadaljevali v smeri Ciprnika, kjer nas bo pot vodila še 
mimo propadajoče enosedežnice Vitranc II. (Enosedežnica Vitranc II je najstarejša 
enosedežnica v Sloveniji in ena najstarejših na svetu saj nosi letnico 1958. Še nekaj let nazaj se 
je z njo dalo varno pripeljati do Vitranca, danes pa nima več uporabnega dovoljenja.) Pot se 
nadaljuje po grebenu Vitranca z nekaj vzponi in spusti vse do razglednega Ciprnika. 
S Ciprnika se odpre lep razgled proti goram nad dolinama obeh Pišnic ter seveda izjemen 
pogled na bližnji Jalovec in ostale gore nad Tamarjem, mi pa bomo nadaljevali proti Visoki peči. 
Na vrhu Ciprnika bomo poiskali stezico med ruševjem, ki nas bo s pomočjo številnih možicev 
hitro pripeljala na razgleden in razmeroma redko obiskan vrh Visoke peči. 
Vračali se bomo v smeri Planice, kjer si bomo ob povratku vzeli tudi nekaj časa za ogled 
nordijskega centra. 
Časovnica:  Jasna - Mojčin dom 2:15, Mojčin dom - Ciprnik 45 min., Ciprnik - Visoka peč 30 min.  
Povratek: Visoka peč – Ciprnik 30 min, Ciprnik – Planica 1h 30min 
Skupaj: 4h 30min 
Zahtevnost: lahka pot.  

Strošek izleta: 20 Eur; ob prijavi ste nosilec stroška! 

 

Prijave in dodatne informacije do srede, 6.6.2018,: 040 296 420 (Urša Sojč). 

 

V primeru zelo slabega vremena izlet odpade!  


