
DEBELA PEČ (2014 m)                       26.09.2020 
 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: sobota, 26. septembra 2020 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Borut Vukovič - vodnik PZS         

 

                                                      
 

POTEK TURE:  Novo mesto - Pokljuka (1285 m) - Planina Zajavornik (1292 m) - Blejska 
koča na Lipanci (1630 m) - Debela Peč (2014 m) - Blejska koča - Pokljuka - Novo mesto 
 
Debela peč je najvzhodnejši dvatisočak v Julijskih Alpah. Travnati vrh kopaste oblike je del 

gorskega grebena, ki zaključuje pokljuško planoto in strmo pada v dolino Krme. Debela peč je 

zadnji izmed vrhov tega grebena, ki ga sestavljajo še Mrežce, Lipanski vrh in Brda. Dostop na 

vrh je iz pokljuške strani enostaven in najudobnejši mimo Blejske koče na Lipanci. Z vrha se 

nam odpre lep razgled na najvišje vrhove Julijskih Alp in Karavank.. 

 

TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali do Šport hotela na Pokljuki. Od tu se po cesti vrnemo na glavno 
cesto. Po približno 100 m pa skrenemo desno na gozdno cesto. Ta se zložno vzpenja vse do njenega konca, 
kjer nato pridemo na široko kolovozno pot. Po nekaj minutah spusta stopimo iz gozda na prostrano planino 
Zajavornik. Ko stopimo na planino se pot še nekaj časa zložno spušča, nato pa nas pripelje v osrčje planine, 
kjer opazimo številne pastirske (vikend) hiške. Pot naprej preči kratek pas gozda, za katerim stopimo na 
makadamsko cesto, ki jo le prečimo, saj nas oznake na Blejsko kočo usmerijo na široko in sprva še zložno 
stezico. Pot naprej se nadaljuje skozi sprva redek, nato pa skozi vse bolj strnjen gozd. Kmalu se združimo s 



potjo od spomenika (Pri Rupah), nato pa se le nekoliko naprej priključimo širokemu kolovozu (izhodišče 
Medvedova konta). Vzpon nadaljujemo po kolovozu, ta pa nas hitro pripelje do spodnjega dela planine 
Lipanca. Nadaljujemo po široki poti, ki nas v nekaj minutah pripelje do Blejske koče na Lipanci. 
Po krajšem postanku v Blejski koči nadaljujemo pot po markirani poti, ki nas po krajšem vzponu pripelje na 
zgornji rob planine. Nadaljujemo po poti rahlo levo v smeri Lipanski vrh, Brda in Debela peč 
in nato desno v smeri Debele peči po poti, ki se postopoma začne vse strmeje vzpenjati. Ko prehodimo ta 
nekoliko bolj strm del poti pridemo na naslednje razpotje, kjer nadaljujemo naravnost v smeri Debele peči 
(levo Lipanska vrata in Brda). Dobro označena pot nato po levi strani obide zanimiv vrh imenovan Spodnja 
Brda (1844 m) in se za tem začne strmeje vzpenjati po vse manj poraščenih pobočjih. Ko pridemo na prostran 
greben strmina popusti in pot zavije desno, kjer obide z rušjem porasel Okroglež. Sledi 10 minutno prečenje, 
ki se konča ob vršnem vznožju Debele peči. Tu se pot strmo vzpne in nas po nadaljnjih 10 minutah pripelje na 
razgleden vrh. Po daljšem postanku na vrhu bomo po isti poti  ali krožni poti čez Brda in Mrežce sestopili 
nazaj do Blejske koče na Lipanci in Pokljuke, kjer nas bo čakal avtobus. Vrnitev v Novo mesto do 19.ure. 

 
                                                                                                                                           

SKUPAJ HOJE: 6 ur 

ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  

VREDNOST TURE: 16 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v Blejski koči na Lipanci ! 

CENA: 15 EUR  

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 24. septembra 2020: 

Marko: 041 779 205; 031 442 715 
Ne pozabite na zaščitno masko. 
Kdor ne bo šel na vrh, bo počakal na Lipanci.     

 

 
                                        www.pd-pohodnik.si 


