
ZIMA 2016:
Od 26. marca dalje



Veliki Lemež
2035 m

Krnsko jezero Triglav
2864 m Velika Baba

2013 m

Dolina sedmerih 
Triglavskih jezer

Komna

Krn 2244 m

Veliki Šmohor
1939 m

Bogatin
1977 m

Preval Vratca
1808 m

Mahavček (Veliki 
Bogatin) 1977 m

Vrh nad Peski
2176 m

Batognica
2176 m

Lepena

Koča pri Krnskih jezerih
1365 m

3

4 5

      iZ  jeZer NA PrAG
Krnsko jezero, 1365 m – Prag, 2068 m sedlo 
med Vrhom nad Peski in Batognico - Vrh nad 
Peski (2176 m), do Praga vzpona cca 3 do 4 ure
Iz koče gremo mimo Planine Duplje in proti 
jezeru. Po njegovi levi strani nadaljujemo proti 
planini Polje. Krn je pred nami. Od tu dalje 
se držimo levo in sledimo veliki dolini, na naši 
desni vrh Krna in kasneje desno vidimo severno 
pobočje mizaste gore Batognica. Pred nami sedlo 
Prag. Od tu levo gor na Vrh nad Peski ali desno 
na Batognico. Lahko pa odsmučamo naravnost 
dol proti jezeru v Lužnici.
Povratek po smeri dostopa.

Za vse navedene smuke je najprimer-
nejša planinska karta PZS – Krn - 
Kobarid - Tolmin v merilu 1 : 25000, 
ki jo lahko kupite v  koči.

    iZ  kUHiNje Do  jeZer 
Planina Kuhinja 991 m - Planina Leskovica – Jezero 
v Lužnici – Prag - Koča pri Krnskih jezerih , do Praga 
cca 3,5 – 4,5 ure , do Koče še 1 do 1,5 ure 
Iz planine Kuhinja sledimo poti na planino Kašina in do 
planine Leskovica nato strmo gor po široki kotanji med 
Malim in Velikim Stadorjem na desni in Maselnikom na 
levi. Na koncu zatrepa trčimo ob steno Rdečega roba, 
zavijemo pravokotno levo in sledimo ob desnem pobočju 
Rdečega roba do prevala kjer se nam odpre dolina 
Lužnica. Spodaj levo je jezero prekrito s snegom, najprej 
po desnem pobočju (pozor na razmere – plaz) nato po 
dnu doline in navzgor proti sedlu Prag (med Batognico 
in Vrhom nad Peski). Sledi spust po dolini proti planini 
Polje in Krnskemu jezeru. (opis  št.1)

      iZ jeZer NA krN
Koča pri Krnskih jezerih – Krnska škrbina – Krn – 
Koča pri Krnskih jezerih, do vrha Krna cca 4 – 5 ur 
Iz koče gremo mimo Planine Duplje in proti jezeru. Od 
plane Polje sledimo nekaj časa veliki dolini kot za turni 
smuk št. 1. Ko na desni ugledamo veliko škrbino med 
Krnom in Batognico se usmerimo proti njej. Po desni 
strani splezamo na Krnsko škrbino. Pozor na razmere 
(led, plaz) Od tu desno po JV grebenu Krna na vrh Krna 
2244 m. Odsmučamo v smeri prihoda (zahtevno, pozor 
pri prehodu iz Škrbine)
V kolikor smo štartali dan prej iz planine Kuhinje in 
prespali na Krnskem jezeru se spustimo proti dolini 
Kuhinja in zaključimo dvodnevno turo. (dvodnevna 
tura št. 2 + št. 3)

Koča pri Krnskih jezerih – preval Vratca – 1808 m 
(Bogatinsko sedlo) - Lanževica 2003 m, do Vratc cca 3 
do 4 ure, do Lanževice še dobra ura več 
Kot pri izletu št. 4 mimo kasarn do odcepa pri Veliki 
Monturi sledimo poti proti prevalu Vratca. Od tu lahko 
gremo desno na Bogatin 1977 m (eni mu pravijo tudi 
Mali Bogatin) pozor na razmere (led, plazovi) ali levo 
na Lanževico ali pa se spustimo navzdol prodi Komni in 
dolini Triglavskih jezer. Levo na Lanževico lahko glede na 
razmere prismučamo preko Vrha nad Gracijo (1919 m) 
ali mimo njega v dobri uri.
Povratek v smeri prihoda, v dobrih razmerah (pozor plaz, 
zahtevno) lahko pa krajšamo preko Predoline in med Vel. 
Babo in Veliko Monturo navzdol do Koče pri Krnskem 
jezeru.

Iz koče gremo v smeri proti jezeru. Po 10 minutah pri 
Planini Duplje zavijemo ostro levo navzgor v smeri proti 
Komni Na levi strani Mala Montura na desni Veliki 
Šmohor. Po dobri uri vzpona pridemo na planoto Za 
Lepočami. Na desni v stranski dolini si lahko ogledamo 
ostanke vojaških objektov iz 1. Sv. vojne na levi Velika 
Montura (1958 m). Tik pred nami nad kasarnami kota 
1756 m, zavijemo levo in kmalu zagledamo na naši levi 
Veliko Babo. Desno se pot vzpenja proti prevalu Vratca 
– 1808 m (Bogatinsko sedlo). Desno od sedla vidimo 
Bogatin in Mahavšček.
Na Veliko Babo lahko gremo preko Velike Monture ali pa 
po njenenm desnem pobočju gledano v smeri Vel. Babe. 
Na vrh pridemo po Zahodnem pobočju. 
Odsmučamo lahko po smeri dostopa ali pa zavijemo pred 
Vel. Monturo desno dol pod JZ steno Vel. Babe proti 
koči – tukaj pozor na razmere (plaz, zahtevno)

iZ jeZer NA veliko BABo

Najbolj 

priljubljeni 

turni smuki!

Kota 1756 m pri kasarnah Za Lepočam - 
pogled iz smeri prihoda od Krnskih jezer

pogled iz jezera proti Krnu

proti sedlu Vratca, desno 
Bogatin in Mahavšček

pogled iz smeri Lanževice 
proti Vratcam, desno 
Bogatin in Mahavšček

iZ jeZer NA lANŽeviCo
Koča pri Krnskih jezerih – Velika Baba 
(2013 m), do vrha Vel. Babe cca 3 do 4 ure 
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ZiMA 2015

smučanje po Krnski plošči 
Spust s Krna v Kuhinjo




