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Jelena Justin

Debela peč se kopasto dvi-
guje iz pokljuških gozdov, 
na severni strani pa se vrto-
glavo spušča v dolino Krme. 
Kot najvzhodnejši dvatiso-
čak zaključuje greben, sesta-
vljen iz Mrežc (1966 m), Li-
panskega vrha (1968 m) in 
Brd (2009 m). Ko sem v av-
gustu dobila na obisk prija-
teljico iz Finske, ki si je žele-
la tudi planinskega izleta, ni-
sem dolgo razmišljala, kam 
jo bom peljala. Debela peč se 
mi je zdela idealen cilj za ne-
koga, ki ni navajen alpskega 
sveta, hkrati pa je to vrh, s ka-
terega se vidi Triglavsko kra-
ljestvo z vso njegovo lepoto. 

Zapeljemo se na Pokljuko, 
peljemo mimo Mrzlega stu-
denca. Po nekaj kilometrih 

se na levi strani odcepi cesta 
do Šport hotela, mi pa nada-
ljujemo naravnost. Na desni 
opazimo cesto, ki zavija pro-
ti planini Javornik, mi pa pe-
ljemo še malce naprej in za-
vijemo desno do spomenika 
Pri Rupah. 

S parkirišča nadaljujemo 
po markirani poti proti Li-
panci. Pot se ponekod do-
kaj strmo vzpne, prečimo 
cesto in na drugi strani na-
daljujemo strmo navzgor. 
Kmalu se nam z desne stra-
ni priključi pot, ki pripelje 
s planine Javornik. Sledi še 
nekaj ovinkov in že smo na 
planini Lipanca. 

Z Lipance nadaljujemo 
skozi macesnov gozd. Pot se 
zmerno vzpenja, nato pa nas 
pripelje do strmega dela, ki 
se v prečnem vzponu dvigne 

na planoto. Na vrhu plano-
te je razcep; leva pot vodi na 
Lipanski vrh, mi pa sledimo 
desno proti Debeli peči. Do-
segli smo okolico Spodnjih 
Brd, kjer so čudoviti, zlož-
ni travniki in redko posejani 
borovci. Če se vzpnemo na 
vrh travnika, bomo ugledali 
lepotico, ki je naš cilj, odprl 
pa se nam bo tudi razgled na 
goste pokljuške gozdove in 
planino Javornik. 

Na koncu travnikov nas 
čaka naslednji, nekoliko 
bolj resen vzpon, čez zložen 
klanec proti vršnemu sed-
lu, kjer se prvič odpre pog-
led proti Krmi in Triglavu. 
Pobočje, preko katerega se 
vzpenjamo, je apnenčasto, 
skoraj golo. Na vrhu se pot 
ponovno razcepi: levo vodi 
pot po pobočju Brd proti Li-
panskim vratom, desno pa 
se vije proti Debeli peči, vrh 
katere zagledamo pred se-
boj. Do vznožja strme, vršne 
piramide nas čaka zložen 
sestop. Še zadnji vzpon po 
vršnem travniku in Debela 
peč nas nagradi s fantastič-
nim razgledom: Viševnik, 
Mali in Veliki Draški vrh, 
Tosc, Vernar, Triglav, Rja-
vina; če stopimo povsem na 
rob in se zazremo globoko v 
Krmo, vidimo celo Kovinar-
sko kočo.

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona, lahko pa turo po-
daljšamo vse do Mrežc, čez 

Brda in Lipanski vrh, a to 
nam bo vzelo precej več časa, 
pa tudi tura je tehnično tež-
ja. No, jaz svoje finske pri-
jateljice nisem peljala tam 

čez. Že na vrhu Debele peči 
je bila presrečna, saj je bila 
na najvišji nadmorski višini 
do takrat. In dvomim, da bo 
kdaj višje. 

Nadmorska višina: 2015 m
Višinska razlika: 664 m 
Trajanje:  
3 ure in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Debela peč (2015 m)

Debeluška v Julijcih
Lahko pristopna gora, ki na severni strani nudi spektakularen razgled v 
dolino Krme, očak Triglav pa nas pozdravlja v svojem sosedstvu. Dvatisočak, 
primeren za vse. Najvzhodnejši dvatisočak Julijcev.

Ko zagledamo Debelo peč ... / Foto: Jelena Justin

Razgledni vzpon na vrh / Foto: Jelena Justin

»Plaža« na vrhu Debele peči / Foto: Jelena Justin
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S počepom do ocene stanja
Meglena jutra in deževni 

dnevi so prvi znak, da se po-
letje počasi, a zagotovo umi-
ka. Za večino ljudi se popol-
danske obveznosti začne-
jo že s septembrskim šol-
skim urnikom. Upam, da 
ste pri organiziranju vsako-
dnevnih obveznosti oddvo-
jili tudi nekaj časa za svojo 
rekreacijo in sprostitev. Naj-
manj časa namreč namenja-
mo samim sebi. Vsekakor je 
dobro, da pred izbrano ak-
tivnostjo dobite vsaj približ-
no oceno svojega trenutnega 
stanja in sposobnosti. Na ta 
način boste ugotovili, kateri 
člen v vašem telesu je najšib-
kejši, ter se tudi usmerili v 
najbolj primeren rekreativ-
ni program. 

Seveda vam oceno vaše-
ga inicialnega stanja ponu-
jajo številni vadbeni cen-
tri, doma pa lahko kakšen 
enostaven test izvedete tudi 

sami. Enega vam predsta-
vljam tudi danes. 

S funkcionalnim poče-
pom ocenjujete celotno ki-
netično verigo od stopa-
la oziroma gležnja do gla-
ve. Test je dobro izveden, 
če se lahko z zadnjico spus-
tite skorajda paralelno s tle-
mi in pri tem obdržite vzrav-
nan hrbet ter glavo, kolena 
ne nagibate navznoter ali 
potisnete prekomerno čez 
nožne prste. Prav tako mo-
rate začutiti, da je teža tele-
sa enakomerno razporejena 
na obe stopali, peta pa se pri 
najgloblji točki ne sme do-
takniti tal. Če je vaš rezul-
tat slab, potem vsakodnev-
no trpijo vaša kolena, kolki 
in tudi hrbtenica. 

Pravilna izvedba: z noga-
ma stojite malce širše od ši-
rine kolkov. Vzravnajte trup 
in dvignite roke nad glavo. 
Začnite počasi spuščati telo 

proti tlom, kot da bi se žele-
li usesti na zelo nizek stol, 
stopala pa pri tem ves čas 
pritiskajte v tla. Seveda bo-
dite pri izvedbi previdni, da 
ne storite kakšnih izmed 
zgoraj opisanih napak. 

Slabe rezultate omenje-
nega testa vzemite kot neka-
kšen alarm. Moje priporoči-
lo pa je, da izberete program 
vabe, ki bo primarno in cilj-
no usmerjen na izboljšanje 
vaše telesne drže, gibljivost, 
sklepno uravnoteženost ter 
moč vseh regij telesa, če se 
želite izogniti poslabšanju 
zdravstvenega stanja, poja-
vljanju bolečin, poškodbam 
sklepov in mehkih tkiv. Za-
beležite ali fotografiraj-
te dobljeni rezultat (polo-
žaj telesa) ter ga po mesecu 
ali dveh redne ciljne telesne 
vadbe ponovite. Prepričana 
sem, da boste z vidnim na-
predkom zadovoljni.


