
 

Kaj menite, bi začeli letošnjo skupno, 

turno smučarsko potepanje malo 

drugače??? 

 

Brez zgodnjega vstajanja in morebitnih sotrpinov na izbrani vrh, brez 

hudega potu in debelo namazane, sončne kreme. 

Zakaj pa ne, seveda!  

No prav, tokrat boste potrebovali dvoje dobrih svetilk in potepanje po Nokih nad Innerkremsu bo posebno doživetje. 

Verjamem, da ste nekateri že smučali ob polni luni, a za nekatere bo to zagotovo nova izkušnja. 

Poznani teren smo izbrali zavoljo varnosti in bližine civilizacije, kar nam daje še dodaten občutek sproščenega koraka. 

Na pot bi se odpravili v petek 7. februarja ob 16. uri, ko bo luna že skoraj dosegla svoj maksimum. Ubrali bomo 3 urno 

turo, ki kondicijsko ni zahtevna in jo že dobro poznate, to je amfiteater nad Karneralmu! 

Pri pripravi opreme vas prosim, da si napolnite čelne svetilke, ki jih boste uporabljali pri vzponu. Kljub polni luni pa je 

močna svetilka za spust zelo dobrodošla, ker jamice, prelomnice in ostale grbine lunina senca vendarle ne osvetli tako 

močno, da bi jih opazili. Tudi ta svetilka naj ima na novo napolnjene baterije in razmislite, kje jo boste imeli nameščeno, 

to si pripravite že doma. 

Drugih posebnosti ni, mraz načeloma ne bo oster, srenači pa 

so seveda del obvezne opreme.  

Glede na lepo vremensko napoved pa dajem možnost, da ta 

večer podaljšamo še v planinsko, večerno debato in prespimo 

v »lični koči«, ter se naslednji dan prestavimo v Jamnigtal ali 

Astental, odvisno od novo zapadlega snega in odsmučamo še 

eno pri popolnem soncu. 

Torej, polna Luna in polno Sonce, ter Popolna družba, še kaj 

manjka!?? 

Sporočite želeno opcijo, da organiziramo prevoze in nočitve, ter obvestimo ostale obiskovalce koristnega sveta, da 

prihajamo. 

Prijave zbiramo do srede 05.02. pri  vodniku Boštjanu Lesjaku na 

GSM 040-41-90-60! 

Strošek prevoza in nočitve okvirno znaša 58€ (+9€ za naslednji dan), 

točen podatek vam sporočimo, ko prejmemo število prijav! 

 

Vabljeni v našo družbo! 

Za turo je potrebna vsa turno smučarska oprema, srenači in dobra 

svetilka, čelada ter oprema za naslednji dan, ko se bomo izpostavljali sončnim žarkom. V primeru nočitve ne pozabite 

na rezervna oblačila. 

Uredite si zavarovanje za tujino! 

Vodnik PD Mežica, Boštjan Lesjak 


