
   

 

KRN 2244 m 

 

Spoštovani dijaki, starši in učitelji. 

 

Letos bomo izvedli pohod na Krn. Poleg dijakov toplo vabimo tudi starše in učitelje, da se pohoda 

udeležijo. Pohod bomo izvedli v spremstvu vodnikov Planinskega društva Škofja Loka in v spremstvu 

učiteljev.  

 

Kdaj:  sreda, četrtek, 22. – 23. avgust 2018 z odhodom ob 6.00 uri izpred šole v Strahinju. 

Kako: S posebnim avtobusom (30 oseb) ali šolskim kombijem, odvisno od števila prijav. 

Cena: Okvirna cena na osebo je: 

 prevoz: 20 EUR 

 prenočišče: 23 EUR ali 13 EUR s planinsko izkaznico 

Vrednotenje pohoda: Opravljeni pohod lahko šteje za opravljeno 3. uro ŠVZ v prihodnjem šolskem 

letu 2018/9. 

Sestanek: ponedeljek, 20. 8. 2018 ob 16.00 uri. 

 

Opis:    

Predvidoma bomo šli iz Bohinja v smeri Komne, čez Bogatinsko sedlo – Vratca, čez dolino Za 

Lepočami (ostanki prve svetovne vojne) se povzpeli čez Peske, vrh Batognjice in na vrh Krna,   

mimo Krnskega jezera do koče pri Krnskih jezerih (tu bomo prenočili).  

Drugi dan je povratek krožno nazaj čez Vratca do Bohinja. Samo pot bomo načrtovali glede na 

vremenske razmere in kondicijsko pripravljenost udeležencev.  

 

Zahtevnost:  

Pot je lahka, a dolga in prav tako zahteva ustrezno kondicijsko pripravlenost ter opremo.   

 

Oprema:   

Obvezni del opreme:  

dobri planinski čevlji (supergei niso dovoljeni), pohodne palice po želji.  

Oblačila naj bodo vremenu primerna, naj ne manjkajo topla oblačila (kapa, rokavice, vetrovka).  

 

Ostala oprema v nahrbtniku: 2 para nogavic, majica s kratkimi in dolgimi rokavi, pohodne hlače, 

nepremočljiva vetrovka, volnena kapa, rokavice, rezervna obleka, dežnik ali palerina ali vetrne 

hlače (nepremočljive),  kapa s ščitnikom, zaščitna krema za kožo. 

 

Vodniki:    

Planinska tura bo izvedena v spremstvu vodnikov planinskega društva Škofja Loka.  
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Prijave:  

Prijave zbira David Celar, na e-mail: davidcelar@gmail.com, najkasneje do 29. 6. 2018. Pri prijavi 

navedete ime in priimek dijaka oz. starša, razred, telefonsko številko, EMŠO, številko 

osebnega dokumenta (ki ga boste imeli pri sebi na pohodu).  

 

Če imate planinsko izkaznico, jo vzemite seboj, z njo lahko uveljavljate popust pri spanju v koči.  

 

Do 29. 6. 2018 prinesite podpisano soglasje staršev ter vašo izjavo. Oba obrazca prilagamo.  

Kasneje je možna še prijava do zapolnitve prostih mest na e-mail: davidcelar@gmail.com.   

 

Stroški pohoda: pijačo ter hrano,  stroške nočitve krijejo udeleženci sami v času pohoda. Stroški 

avtobusnega prevoza bodo obračunani po položnici. Če ste član planinskega društva, imate urejeno 

zdravstveno zavarovanje. Če niste, poskrbite za zdravstveno zavarovanje sami. 

 

P.S.: število prostih mest je omejeno . Prednost imajo dijaki. 

 

 

  

Strahinj, 6. 6. 2018 

 

 

David Celar                                        Iris Todorovič,                                Andreja Ahčin,  

učitelj                         planinski vodnik                               ravnateljica SŠ                       

 

 

                              

mailto:davidcelar@gmail.com
mailto:davidcelar@gmail.com

