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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

nedelja, 1. julij 2012

Krnska jezera in Velika Baba (2016 m n. v.)
GSM: 031 573 016
VODJA:
Romana Daugul
GSM: 041 621 480
POMOČNIK:
Gojko Šmid
ODHOD:
5.00
Telekom Celje – Lava 1
ZBIRNO MESTO:
v poznih večernih urah
POVRATEK:
kombi
VRSTA PREVOZA:
lahka označena pot
ZAHTEVNOST POTI:
8 ur
ČAS HOJE:
1336 m
VIŠINSKA RAZLIKA:
planinski čevlji, pohodne palice, primerna oblačila, prva pomoč
OPREMA:
planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebni dokument
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:
iz nahrbtnika
Velika Baba (2016 m), najvišji vrh v dolgem grebenu, ki na vzhodu ograjuje dolino Lepeno, je široka,
razpotegnjena gora, ki naravnost proti Planinskemu domu pri Krnskih jezerih (1385 m) kaže svojo strmo
zahodno steno. Vrh je zelo izrazit in razgleden ter po zaslugi lahke markirane poti tudi mnogo obiskan.
Iz Celja se bomo odpeljali proti izhodišču, Domu dr. Klementa Juga v Lepeni (680 m). Nad domom se
udobna mulatjera v številnih zavojih vzpne čez strmo gozdnato pobočje nad dolino Lepene. Ko se strmina
unese, se pri zgornji postaji tovorne žičnice odpre slikovita dolina pod strmimi pobočji Debeljaka. Po poti,
ki se vije med macesni in rušjem, pridemo do odcepa steze na Veliko Babo. Če nadaljujemo naravnost, v
10 min pridemo do Doma pri Krnskih jezerih (skupaj dobri 2 uri). Mi se bomo na razpotju podali po
označeni, tehnično nezahtevni poti na Veliko Babo (od odcepa 2 uri).
(Povezava – opis poti: http://www.hribi.net/izlet/dom_v_lepeni_velika_baba_/1/675/1197)
PRISPEVEK UDELEŽENCA: 15 € – plačilo deleža prevoznih stroškov
na recepciji Telekoma na tel. št.: (03) 428 3001 do srede, 27. 6. 2012
PRIJAVA :
Celje, 18. 6. 2012
DATUM:
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM-številko in mesto vstopa.
Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje
za varno sodelovanje na izletu in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v
skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov.

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami!

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno!

