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IZLET NA DEBELO PEČ in PLANINO KLEK 

KDAJ: v nedeljo, 28. 9.2019 

Dobimo se ob 6,00. uri na parkirišču nasproti občine Sežana. Z avtomobili se bomo zapeljali po 

avtocesti do razcepa za Bled, mimo Bleda proti Pokljuki. Pri Mrzlem studencu  bomo zavili iz 

asfaltne ceste na makadamsko gozdno cesto, ki pelje mimo Kranjske planine do parkirišča. Od 

tu bomo šli peš cca. 30 min. do Blejske koče na Lipanci.  Tu se bomo za kratek čas ustavili na 

čaju ali kavici. 

Pot bomo nadaljevali po poti proti Debeli peči. Pot nas pelje sprva zložno, nato pa strmo 

navzgor do razpotja, kjer se odcepi pot čez Lipanska vrata. Od tu dalje ni večjih strmin do vrha 

Debele peči (2015m). Od tu se bomo spustili po bolj zahtevni poti proti planini Klek. Na poti so 

na nekaterih mestih na začetku večji skoki in si je treba pomagati tudi z rokami. Ko pridemo v 

gozd pa je pot lahka do planine. Morda bomo v tem času že začutili jesenske barve macesnov. 

Iz planine Klek, se bomo najprej vračali po isti poti do križišča poti za Blejsko kočo. Pot se za 

cca. 250 m dvigne do Spodnjih Brd, potem pa spusti do Blejske koče. Za celotno pot bomo 

potrebovali cca 6 ur. 

HRANA IN PIJAČA:  je iz nahrbtnika.  Vsi pohodniki morajo biti člani planinskih društev. Za 

vožnjo prispevate vozniku avtomobila. Pot je primerna za planince s kondicijo in s hojo po 

malo bolj zahtevni poti. 

OPREMA: Obvezno planinski čevlji, priporočam pohodne palice, topla vetrovka ali bunda, 

rokavice, kapa in ostala oprema glede na vremenske prilike. V tem času je v visokogorju že 

precej hladno.  

POVRATEK: v večernih urah. 

OPOMBA: V kolikor bo v soboto slabo vreme, bo prestavljen na nedeljo 29. 9.2019 

PRIJAVE: vodniku Bogdanu tel. 041 477128 do četrtka, 26. 9.2019 

Vabljeni!                                                               Vodnik PZS: Bogdan Rojc 
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