MO PD Kranj
vabi mlade planince
na izlet do Koče v Krnici (1113m) in na Visoki Mavrinc ( 1562m )
v soboto, 18. oktobra 2014
ODHOD iz Cerkelj: 7.00 (za vse)
PRIHOD v Cerklje: 16.00 (za vse)
PROGRAM IZLETA: 1. – 5. razred
Izhodišče: Mihov dom
Cilj: koča v Krnici (1113)
OPIS POTI:
Med 4. vršiško serpentino in Mihovim domom se usmerimo na gozdno cesto, ki nas po nekaj
minutah spusta skozi gozd pripelje do struge Suhe Pišnice. Sledimo pogostim oznakam, ki nas
usmerjajo ostro v desno proti široki poti, ki vodi na planino V Klinu. Kmalu pridemo do
manjšega lepo urejenega spominskega parka, posvečenega ponesrečenim planincem v
okoliških gorah (Mali Tamar). Pot vodi mimo tega obeležja in nas pripelje na stik s cesto, ki
vodi v Krnico. Po približno 30 minutah hoje po tej z redkimi markacijami označeni poti
pridemo iz gozda do koče v Krnici. Vračali se bomo po makadamski cesti ob reki Velika Pišnica,
proti Kranjski Gori.
ČAS HOJE: 3 ure
TEŽAVNOST: lahka označena pot
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAM IZLETA: 6. – 9. razred
Izhodišče: Koča na Gozdu
Cilj: Visoki Mavrinc (1562m)
OPIS POTI:
Od koče na Gozdu se po vršiški cesti spustimo nekaj 100 m do označenega razpotja. Usmerimo
se proti Erjavčevi koči, kateri pa sledimo le nekaj 10 korakov. Po nekaj korakih vzpona pridemo
na neoznačeno razpotje, kjer nadaljujemo desno po nemarkirani poti, ki se začne sprva zložno,
nato pa vse strmeje vzpenjati proti severu in nas po približno 1 uri hoje pripelje na sedelce
med Kumlehovo glavo na levi in Visokim Mavrincem na desni. Nadaljujemo desno v strnjen
gozd po poti, ki se najprej zložno vzpenja po neizrazitem grebenu, nato pa zavije nekoliko v
desno, kjer se začne strmeje vzpenjati. Sledi le še 5 minut vzpona in vse bolj razgledna pot nas
hitro pripelje na vrh Visokega Mavrinca. Vračali se bomo v dolino Krnica proti Kranjski Gori.
ČAS HOJE: 4 ure
TEŽAVNOST: lahka označena pot
OBVEZNA OPREMA: Naj bo vremenu primerna (topla oblačila), pohodni čevlji. Malica iz
nahrbtnika.
PRIJAVE: preko elektronske prijavnice do torka, 14. 10. 2014.
CENA IZLETA: 12 EUR
Anita Glavič in Vlasta Jerič, mentorici planinskega krožka
Zalog, 8. 10. 2014

