
 

    
                                            Planinsko društvo Zabukovica 

                          Mladinski odsek                             
 

  
 

vabita na potepanje 

z gojzarji in krpljami 

na 

Planino Lipance (1630) – Debela peč (2014 m) 

26. januarja 2013 
 

ODHOD: ob 5.30 AP Glazija Celje, 5.45 AP Migojnice, 5.55 AP Žalec 

POVRATEK: v večernih urah  

PREVOZ: avtobus  

CENA: 15 € – 18 € (na izletu bo možno poravnati tudi članarino za leto 2013)  
OPIS:Lipanca je manjša planina nad Pokljuko, tik pod grebenom, ki ločuje Pokljuško planoto 

od doline Krme. Z Lipance je lep razgled na pokljuške gozdove in bohinjske gore, nad nami pa 

se bodo dvigale strme stene Lipanskega vrha. Privlačnost Lipance še povečuje Blejska koča, ki 

je odprta vse leto. Debela peč je 2014 m visoka gora, ki se z ene strani strmo dviga nad dolino 

Krme, na drugo stran pa se zložno spušča proti prostranim Pokljuškim gozdovom. Z vrha, na 

katerem je žig in vpisna skrinjica, se nam odpre lep razgled na najvišje vrhove Julijskih Alp, 

Karavank, ob lepem vremenu pa tudi Kamniško Savinjskih Alp. 

POTEK POTI: Naš izlet bomo začeli na Rudnem polju. Pot nas bo vodila preko čudovite 

pokrajine ter se vila med nepreglednimi pokljuškimi gozdovi najprej po ravnini nato sledi rahel 

vzpon ter in po dobrih 2 urah in pol (odvisno od snežnih razmer) bomo že pri koči na planini 

Lipance. Tu se bomo odločili ali bomo nadaljevali pot proti debeli peči (odvisno od snežnih 

razmer) ali se bomo vrnili proti izhodišču.  

Če bo volja (v kar ne dvomim) se bomo med sabo pomerili v tekmovanju s krpljami in tako 

med nami dobili najhitrejšega krpljaša. 

Topel obrok je možno dobiti na koči, ravno tako tudi pijačo, lahko pa jo imate tudi v nahrbtniku 

ČAS HOJE: 5 ur (Lipanca), 8 - 9 ur (Debela peč) 

OPREMA: Obvezni so zimski čevlji, gamaše, primerna topla oblačila in anorak. Če imaš 

krplje jih le vzemi s sabo, saj je hoja po snegu z njimi veliko lažja  Priporočamo tudi 

pohodne palice (obvezno, če imaš krplje).  

 

ROK PRIJAVE:  do vključno srede,  23. 1. 2013 na: andrej.kaktus@gmail.com ali 041-239-

983 (obvezne prijave zaradi organizacije izleta). 

Vodnika: Andrej Veligošek, Milan Polavder 

Lep planinski pozdrav ter nasvidenje na izletu! 
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