PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER
VABI VSE LJUBITELJE GORA NA

KRN in VELIKA BABA
v soboto in nedeljo, 23. in 24.07.2022 ob 04.00 uri
Zberemo se na parkirišču trgovine Mercator v Šempetru, od koder se z izrednim avtobusom
odpeljemo v smeri Ljubljane, Jesenic in preko Vršiča v dolino Lepene. Tudi tokrat bomo
poskrbeli, da bo vsakdo, ki se nam pridruži našel sebi primerno turo. Tura bo potekala v treh
skupinah. Najprej bomo skupaj krenili s parkirišča v dolini Lepene proti Domu pri Krnskem
jezeru.

Pri Domu pri Krnskem jezeru se razdelimo v tri skupine. Prva skupina mimo Krnskega jezera
in mimo Peskov, ter pod Batognico krene proti Gomiščkovemu zavetišču na Krnu in nato na
vrh. V večernih urah se vrne do Doma pri Krnskem jezeru, kjer prenočimo. Za opisano pot bo
potrebno slabih osem ur nezahtevne hoje.

Druga skupina krene mimo Dupeljskega jezera čez zeleno škrbino in pod Veliko Monturo na
vrh Velike Babe. Tudi ta skupina se proti večeru vrne do Doma pri Krnskih jezerih, kjer
prenočimo. Za opisano pot bo potrebno slabih šest ur nezahtevne hoje.

Tretja skupina, kateri udeleženci se ne mislijo podati na nobenega od opisanih vrhov pa bodo
opravili krajši sprehod okoli obeh krnskih jezer in se nato vrnili prav tako v Dom pri Krnskem
jezeru. Za opisano pot bo potrebno štiri ure nezahtevne hoje.

Naslednje jutro se bomo vsi skupaj podali pod Šmohorjem proti Bogatinskem sedlu. Na poti
nas bo vseskozi spremljalo veliko ostankov iz prve svetovne vojne. Na Bogatinskem sedlu se
bo v dogovoru lahko podalo na krajši skok na Veliki Bogatin (Mahavček) za pot na vrh in
nazaj na sedlo bomo porabili dobro uro.

Ostali pa se bodo podali do koče pod Bogatinom, kjer se nato obe skupini ponovno združita
in se skupaj v skupini podamo mimo Doma na Komni v dolino, proti izviru Savice, kjer nas
čaka prevoz. Za prečenje bohinjskih gora bomo potrebovali slabih sedem ur nezahtevne
hoje.

Potrebujete dobro uhojene čevlje, pohodne palice, ne pozabite pa tudi na topla oblačila, saj
bomo v visokogorju. Hrana in pijača iz nahrbtnika, bo pa mogoče tudi topel obrok v
planinskih domovih ob poti. Ne pozabite dnevnika Slovenske planinske poti in osebnih
dokumentov.

Prijave zbiramo do srede 20 julija 2022 oz. do zasedbe avtobusa na štev. 5701 944 ali 031
501 244.

Pojdite z nami na vrhove okoli Krnskega jezera!

