
Planinsko društvo vitanje 
in Planinsko društvo domžale

vabita 

 3. in 4. septembra 2022
na

dvodnevne julijce 
v bližino Krna 

(VELIKA BABA, VELIKA MONTURA, BOGATIN, MAHAVŠČEK)

ZBirno Mesto:  petek, 2.9. do 19:00 ure v lepeni v domu klementa juga 

   Lepena 17a, 5232 Soča (N46 18 14.0 E13 40 54.0)  

oPis:   
V soboto zjutraj po zajtrku se iz Lepene povzpnemo po mulatjeri do Koče pri Krnskih jezerih 
in od tam na Veliko Babo, 2.016 m in po možnosti še na Veliko Monturo, 1958 m. Sledi sestop 
in obisk Krnskega jezera. Spanje v Koči pri Krnskih jezerih. v nedeljo se po zajtrku odpravimo 
preko Pl. Za Lepočami do Bogatinskega sedla in na 1.977m visok Bogatin in 2.005 m visok 
Mahavšček. Sledi sestop v dolino Lepene.

1. dan:  lepena, v. baba in v. Montura, dom pri Krnskih jezerih:  
  Lahka označena in neoznačena pot v dolžini cca 12 km, cca 6-8 ur hoje.

2. dan:  dom pri Krnskih jezerih, bogatin, Mahavšček in sestop v lepeno:  
  Lahka označena in neoznačena pot v dolžini cca 16 km, cca 8 ur hoje.

Planinska oprema:  naglavna svetilka z rezervno baterijo, uhojeni viSoKi planinski čevlji 
z DobriM nEDrSEČiM podplatom, nahrbtnik, pohodne palice kdor jih uporablja, rezervna in 
topla oblačila, rokavice in anorak za slučaj dežja, vreča za umazana oblačila in vreča za SMETi, 
KaTErE oDnESEMo S SEboJ v Dolino, telefon z napolnjeno baterijo, sončna krema in očala.

Uraden pričetek ture je v soboto zjutraj, 3. 9. 2022 v Lepeni, 
zaključek pa v nedeljo, 4. 9. 2022 ob povratku v Lepeno na izhodišče.

https://www.pzs.si/koce.php?pid=40


Društvo si glede na trenutne razmere na terenu pridružuje pravico do sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo na pohod 
potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda, da izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. 

Dolžan je ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev in dosledno upoštevati navodila vodnikov.

HRANA IN pIjAČA:  iz nahrbtnika za dva dni na pohodu, visoko kalorične tablice,    
    čokolada ali sadje.

- V petek večerja v domu v lepeni (po ceniku) ali lastna večerja, spanje na skupnih ležiščih  
(10 € s člansko izkaznico PZS) in poravnano članarino + turistična taksa.

- V soboto zajtrk v koči pri Krnskih jezerih (po ceniku) ali lasten zajtrk ter večerja v koči 
pri Krnskih jezerih (po ceniku) ali lastna večerja; spanje na skupnih ležiščih 13 € s člansko 
izkaznico PZS in poravnano članarino + turistična taksa.

-  V nedeljo zjutraj zajtrk v koči pri Krnskih jezerih (po ceniku) ali lasten zajtrk.
Topel obrok popoldne v koči pri Krnskih jezerih (po ceniku) ali lasten obrok.

TEŽAVNOST in ZAHTEVNOST

Kategorija poti:   Lahka označena in neoznačena pot

Kondicijska zahtevnost:  Kondicijsko zahtevna zaradi dolžine in (upamo da) poletnih temperatur.

Potrebni in priporočeni dokumenti: planinska izkaznica z nalepko plačane članarine za tekoče leto, 
osebni dokument, kartica zdravstvenega zavarovanja.

NAČIN pREVOZA:  z osebnimi vozili, kraj in čas izhodišča pa se udeleženci v vozilih dogovorijo med 
seboj (sopotnikom v vozilu sporočim kontakt voznika).

CENA pREVOZA:  Strošek prevoza si udeleženci porazdelijo med seboj po dogovoru z voznikom. 
Pri prijavi naprošam vse, ki bi bili pripravljeni voziti, da mi to sporočijo, da vas lahko povežem v 
kontakte in se dogovorite glede časa in mesta odhoda.

ROK ZA pRIjAVE:  sreda,  29. avgust 2022. Število udeležencev je omejeno.

Udeležba samo s predhodno prijavo na SMS – 070 390 992 ali na mail: robertino3x@gmail.com

Pohod boSTA vodilA: vodnika PZS Matjaž Škulj (PD Domžale) in Robi Farkaš (PD Vitanje)

https://www.pzs.si/javno/dokumenti_pzs/pzs-castni_kodeks_slovenskih_planincev-cistopis_2015_2.pdf
mailto:robertino3x%40gmail.com?subject=Prijava%20JULIJCI%20-%20LEPENA
https://www.pdd.si/odseki/vodniskiodsek/
https://pdvitanje.si/vodniki/

