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          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: Sobota 3.07.2021 

Lučki dedec  2023nmv 

VODJA: Igor Golčman GSM: 031 397 344 

POMOČNIK: Aljoša Peperko 

ODHOD: Sobota 3.07. 2021 ob 06.00 uri 

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: zvečer 

VRSTA PREVOZA: Lastni prevoz 

ZAHTEVNOST POTI:  Srednje zahtevna  

DOLŽINA HOJE: 7 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: cca 900 

OBVEZNA OPREMA!!!! Primerna obutev, oblačila za preobleč, krema za sončenje in maska 

OBVEZNI DOKUMENTI: veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika  

Iz doline Podvolovljek se zapeljemo v dolino Lučke Bele. V kolikor makedamska cesta dopušča 

se zapeljemo više do izhodišča planinske poti. Pot gre skozi ostanke pragozda je slikovita in preči 

precej zanimivih hudourniških strug: »Huda ura daje ti ime in stas, od tod o tebi sliši se slab glas, a ob 

uri tej,;ko t’kole tečeš ti, lepournik mnogo bolj tebi pristoji.« Ko prispemo na Dleskovško planoto nas 

preseneti obsežen »fusbal plac« (obvezna manjša žoga v nahrbtniku), ob in nad njim pa se izteče 

lepo slapišče. Pot nas vodi navzgor do razcepa. Desno lahko zavijemo (pri vzponu ali spustu) do 

nekaj minut oddaljene zanimive planine Vodotočnik, kjer si ob jezercu in stanu lahko privoščimo 

počitek. Leva steza nas vodi proti Lučkemu dedcu. Na Pragu, nekoliko pred obsežno ravnino, 

kjer bo znova stala Kocbekov dom pod Ojstrico, zavijemo levo po neoznačeni poti do vrha 

Lučkega dedca. V kopnem pot ni zelo zahtevna, ker pa lahko pričakujemo kaj snega, 

priporočamo gamaše in čelado. Iz vrha se odpre lep razgled na okoliške vrhove, iz roba nad steno 

pa širni pogledi v globino. Vrnemo se po isti poti, ob interesu udeleženih pa je možna tudi daljša 

krožna pot po Dleskovški planoti, preko Deske do planine Vodočnik in nato spust v dolino Bele. 

STROŠKI  PREVOZA    10€  
PRIJAVA IN INFORMACIJE:   Igor 031 397 344 ali SMS 

DATUM: Celje,28.6.2021 

 Predsednik PD PT:  
 Gojko ŠMID  
OPOZORILO: 
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje 
za varno sodelovanje na izletu  in  ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v 
skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov .      

                                  Lep planinski pozdrav in prijetno počutje me 

http://www.pdrustvo-ptce.si/
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