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Planina Zajavornik- Debela peč 2014m 
 

Planinsko društvo Celje - Matica vas  vabi na planinski pohod v Julijske  Alpe z        

vodnikom PZS Draganom Pavlovićem. 

Odhod udeležencev je v soboto 14 .12. 2019 ob 6.00 uri izpred Telekoma (Lava). 

 
Dostop:Z osebnimi avtomobili se zapeljemo po avtocesti mimo Ljubljane proti Jesenicam. 
Na izvozu Lesce zapustimo AC in cesti sledimo v smeri Bleda. Na semaforiziranem križišču 
sledimo oznakam za Pokljuko in se v spodnjem delu peljemo skozi nekaj vasi, nato se 
cesta začne bolj strmo vzpenjati do Mrzlega Studenca. Sredi omenjene planine se z glavne 
ceste v desno odcepi cesta, ki pelje do Medvedove konte, spomenika Pri Rupah in planine 
Zajavornik. Tu zavijemo desno in v naslednjem križišču v smeri planine Zajavornik in 
parkirišča. 
Opis poti: S parkirišča se usmerimo po precej široki poti skozi smrekov gozd v smeri 
Blejske koče. Pot nas višje pripelje do razpotja, kjer nadaljujemo v smeri Lipance (desno 
Medvedova konta). Vzpon nadaljujemo po širokem kolovozu, nato prečimo zasnežene 
pašnike in ponovno po gozdni poti mimo spominske plošče NOB, naredimo ostri desni 
ovinek, za katerim pridemo do pastirske in planinske koče na planini Lipanca. Od koče 
nadaljujemo v smeri Lipanski vrh, Brda in Debela peč po poti, ki z desne strani obide večjo 
vrtačo in malo naprej se odcepi pri Lipanskem vrhu. Nadaljujemo rahlo desno in se vse 
bolj strmo vzpenjamo do naslednjega razpotja (Lipanska vrata, Brda). Nadaljujemo 
vzhodno v smeri Debele peči, sledi še 10 minutni strm vzpon na razgleden vrh. 
 
Sestop: Po poti vzpona. Na koči naredimo eno urni počitek za toplo pijačo in malico. 
 
Dolžina ture:  4-5 h, povratek domov v popoldanskih urah. 
  
OBVEZNA OPREMA: oblačila primerna vremenu, pohodne palice, dereze ,cepin, 
čelada. 
       
STROŠKI PREVOZA  15€ 
 
PRIJAVE  V DRUŠTVENI PISARNI  ALI  NA SPODAJ NAVEDENO TELEFONSKO 
ŠTEVILKO DO PETKA 13.12. 2019 
 
 

 

V-PO PD Celje - Matica 

Dragan Pavlović, vodja izleta, 041 442 993 


