
VABILO: Kvartet nad Lipanco (Mrežce, 1965 m; Lipanski vrh, 1975 m;  
Brda, 2009 m; Debela peč, 2014 m); nedelja, 21.10.2018 
 

 
 
Opis izleta: Od spomenika pri Rupah se bomo povzpeli do Blejske koče na Lipanci ter naprej 
na najbolj zahodni vrh kvarteta, Mrežce. Mlajši in manj izkušeni turo zaključijo na Mrežcah in 
po isti poti sestopijo. Ostali pa nadaljujmo atraktivno in razgledno grebensko prečenje čez 
Lipanski vrh, Brda in – za najbolj vztrajne tudi – Debelo peč. Ključno mesto ture je škrbina 
med Mrežcami in Lipanskim vrhom (zelo zahtevno!). Pri koči na planini Lipanca se spet 
zberemo in skupaj vrnemo do avtov.  
 
Za koga: cel greben je za tehnično podkovane z dobro kondicijo; do Mrežc za vsakogar  
Prevoz: lasten 
Zborno mesto: spomenik pri Rupah ob 9:30 (46,3660°N / 13,9342°E) 
Cesta: iz Lj. ca 82 km oz. 1:15 h; opis ceste je tu, link pa spodaj 
Ljubljana + Bled + Pokljuka + odcep desno z asfaltne ceste, ki vodi proti Rudnemu polju (ca. 2 
km za odcepom za Šport hotel; oz. 1.5 km pred Rudnim poljem) + 2 km gozdne ceste 
Višinska razlika vzpona: 600 m do Mrežc + 300 m prečenje = 900 m 
Časi: vzpon Mrežce 2h (upoštevajoč raznoliko skupino), prečenje 2h, sestop 2; cel izlet 
okvirno 6-7h; samo Mrežce 3:30 
Tip izleta: kondicijsko in tehnično zelo zahtevna tura; do Mrežc pa lahka tura 
Oprema: pohodni čevlji, nahrbtnik, topla oblačila (več plasti, kot "čebula"), kapa, rokavice, 
zaščita proti soncu/dežju, topel napitek, lastna malica, skupni priboljški ("za vse") 
Opcijska oprema: palice, fotoaparat 
Nezaželena oprema: krplje; krpelj nikakor ne nosite s seboj! (še posebej to velja za člane SD 
Krplje ) 
 

Planina Lipanca, nad njo pa dva vrhova iz kvarteta, Mrežce in Lipanski vrh, med njima pa strma škrbina. 



Izlet poteka pod okriljem SD Krplje 
Koordinator izleta: Peter Pehani 
Prijava: udeležbo najavite z e-pošto na peter.pehani@zrc-sazu.si (priporočeni način) ali s 
SMS-sporočilom na mobi 031 631 504 (rezervni način) 
V primeru slabega vremena: Rezervni cilj ali odpoved bo sporočena dva dni prej vsem 
prijavljenim! Koordinator lahko spremeni cilj tudi na podlagi razmer na poti ali strukture 
prijavljenih.  
Odgovornost: Izlet je namenjen sproščenemu izvenšolskemu druženju družin in zaposlenih 
na WŠL. Starši oz. odrasli sami odgovarjajo za svojo varnost in za varnost svojih otrok ter 
otrok, ki so jim bili dani v skrb na dan izleta. Koordinator zgolj koordinira izlet.  
 
Link na cestno pot: 
https://www.google.com/maps/dir/Ljubljana/46.3659394,13.934256/@46.2965618,14.1216748,10.5z/data=!4m9!4m8!1m
5!1m1!1s0x476531f5969886d1:0x400f81c823fec20!2m2!1d14.5057515!2d46.0569465!1m0!3e0 


