
 

V primeru slabega vremena se srečanje lahko prilagodi oziroma odpove. 

Pohod vodijo vodniki PZS 

Mladinski odseki MDO Pomurja vabijo mlade, da se udeležijo zimskega srečanja: 

Blejska koča na Lipanci 

25. – 26. 2. 2023 

Zbor udeležencev bo v soboto, 25. februarja ob 8:30, na Rudnem polju (prevoz z osebnimi avtomobili). 

V soboto se bomo z Rudnega polja odpravili do Blejske koče na Lipanci, kjer bomo lahko nekoliko 

spraznili nahrbtnike. Nato se bomo, čez Okroglež, podali na Debelo peč (2014 m). Vrnili se bomo do 

Blejske koče, kjer bomo prespali. V kolikor nam bodo snežne razmere omogočale, bomo v okolici koče 

naredili praktičen prikaz varne hoje v zimskih razmerah (hoja z derezami in cepinom, zaustavljanje s 

cepinom, prerez snežne odeje, uporaba lavinske opreme …). V večerni urah bo družabni večer v koči 

ter krajše predavanje/potopis s planinsko tematiko. 

V nedeljo zjutraj se bomo povzpeli še na Mrežce (1965 m), nato pa se bomo vrnili nazaj na Rudno polje. 

Prihod domov pričakujte v poznih popoldanskih urah.  

Potrebna oprema:  

- zimska oblačila, 

- planinski čevlji, 

- pohodne palice, 

- cepin in dereze, 

- lavinski trojček. 

V kolikor določene opreme nimate, pripišite ob prijavi. Možnost izposoje preverite v vašem planinskem 

društvu (oprema društva, vodniki, ostali člani …). 

Hrana in pijača: 

Zraven imejte malico in čaj (termovka). Možnost nakupa hrane in pijače v koči. 

Kdo se lahko prijavi (število udeležencev je omejeno): 

Srečanje je namenjeno dijakom, študentom in ostalim mladim. Prednost pri prijavi imajo člani 

mladinskih odsekov MDO Pomurja. Vsi udeleženci morajo imeti poravnano članarino PZS. Mladoletni 

se lahko udeležijo srečanja v spremstvu polnoletne osebe, katera zagotovi tudi prevoz.  

Zahtevnost in dolžina ture:  

Lahka snežna tura, skupni čas hoje v soboto je 4 h 30 min ter v nedeljo 4 h. 

Cena: 

Spanje na skupnih ležiščih (približno 20 €), prispevek vozniku za potne stroške, ter kar boste zapravili 

na koči. 

Ob prijavi navedite: 

Ime in priimek, planinsko društvo, starost, manjkajočo opremo ter ali lahko nudite prevoz na Rudno 

polje, da se lahko primerno organiziramo po avtomobilih. 

Dodatne informacije in prijave (do srede, 22. 2. 2023) na: 

zih1990@gmail.com, Matevž Zih, vodnik PZS (PD Gornja Radgona) 
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