
 

MLADINSKI PLANINSKI TABOR: DOM PRI KRNSKIH JEZERIH (1385 m) 

Planinsko društvo Sežana organizira planinski tabor za mladino od 12. do 18. leta 

KJE:  Planinski dom pri Krnskih jezerih 

KDAJ: od 25. 6. do 29. 6. 2022 

1. dan: 25. 6. 2022 se bomo ob 6.30 uri na železniški postaji v Dutovljah z vlakom  odpeljali do Mosta na 
Soči, kjer bomo nadaljevali pot z kombijem do Lepene.  V Lepeni bomo naložili prtljago na tovorno žičnico 
in se peš povzpeli do Koče na Krnskih jezerih ter naredili sprehod do Krnskih jezer. 

2. – 4 . dan : Po zajtrku se bomo povzpeli na vrhove v okolici: na Krn (2244 m), Bogatin (1977 m) in 
Mahavček (2005 m), Velika Baba (2016m). 

Imeli bomo predavanje alpinista Marjana Olenika. 

Če bodo otroci želeli, bomo šli popoldne plezat na naravno plezalno steno. 

Izvedli bomo delavnice planinske orientacije (izdelava vozlov, poznavanje gorstev, rastlinstva in živalstva 
ter druge planinske vsebine). 

Na planini si bomo ogledali izdelavo pravega planinskega sira. 

5. dan: Zadnji dan po zajtrku se  bomo spustili do Lepene.  Ogledali si bomo slap potoka Lepnica. Na poti 
domov se bomo ustavili še v Bovcu. V večernih urah sledi povratek proti domu ob 19.30 v Dutovljah . 

OPREMA:  Planinski čevlji,  podložena vetrovka ali tanjša bunda, 5 pari nogavic, 5x rezervno spodnje 
perilo in rezervna majica, telovadni copati, kratke hlače in dolge pohodne hlače, rokavice, topla kapa, 
toaletni pribor, krema za zaščito pred soncem, kapa za zaščito pred soncem, sončna očala, plastenka za 
pijačo, zaščitna maska, palerina, dežnik, prigrizki. 

S seboj naj imajo opremo s seznama, planinsko, zdravstveno in osebno izkaznico ter napisano 
telefonsko številko enega od staršev, poravnano članarino za tekoče leto (8€- denar za članarino 
lahko prinese vaš otrok do konca tega tedna meni v šolo in jaz uredim ali pa uredite sami v času uradnih ur 
na PD Sežana). 

CENA: Petdnevni polni penzion s turistično takso in prevozom ter vodenjem znaša 160 eur . 

Ceno poravnate Planinskemu društvu Sežana z nakazilom na trr najkasneje do tabora. 

 Št.: TRR: SI 56 1010 0003 5729 363 BankaIntesa Sanpaolo d. d. 

SPREMLJEVALCI NA TABORU: 

Vodja tabora: Doroteja Kavčič 

Strokovni vodja vodniki PZS:  Marjan Olenik, Mirjam Frankovič Franetič, Matej Trobec . 

Prijavnice sprejemamo do 21.6.2022  oz. do zapolnitve mest. 

Za dodatne informacije sem na voljo preko maila sezana.pd@gmail.com ali na tel. št. 041 828 750 

 
 

https://www.hribi.net/gora/velika_baba/1/675
mailto:sezana.pd@gmail.com


PRIJAVNICA ZA PLANINSKI TABOR NA KRNSKIH JEZERIH od 25. do 29. JUNIJ 2022 

PRIJAVNICA – vrniti mentorici na šoli ali pa poslati skenirano na elektronski naslov: sezana.pd@gmail.com 

Ime in priimek: ____________________________________________________________ 

Naslov:____________________________________________________________________ 

Šola in razred: _____________________________________________________________ 

Telefonska številka staršev oz. skrbnikov: 
__________________________________________________________________________ 

Elektronski naslov staršev oz. skrbnikov: 
__________________________________________________________________________ 

V primeru, da ima otrok zdravstvene težave (vrtoglavica, alergija) to napišite : 
___________________________________________________________________________ 

V primeru odpovedi izleta vas bomo obvestili preko mentoric oziroma preko zgoraj navedenih kontaktnih 
podatkih. 

Soglašam z objavo fotografij svojega otroka v javnih medijih za potrebe PD Sežana.  DA /NE 

  

Podpis staršev oz. skrbnikov:______________________________________ 
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