
 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana 
 

Planinska skupina Pošte in Telekoma Nova Gorica 
 

Naslov:                 Cesta  25 . junija 1p      5000 Nova Gorica   

 

POROČILO O OPRAVLJENEM PLANINSKEM IZLETU 

 
ATUM: 06.10.19 

SMER IZLETA: VELIKA BA (2160M) , SKUTNIK 

VODNIK: PERŠOLJA INGRID, 

POMOČNIK: Klemen Dobovšek 

ZBOR : 7,00 v Solkanu 

POVRATEK: 20,3 

VRSTA PREVOZA: OS. AVTO 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 11 (1. ni naš član) 

ZAHTEVNOST POTI: Zelo zahtevna 

DOLŽINA HOJE: 8 ur 

VREME: Sončno, oblačno 

GOTOVINA: - str. vodenja 0 

PRILOGE: 

1. Spisek udeležencev   

 1.Peršolja Ingrid, 2.Špacapan Bebi 3. Čečko Robert  4. Peroci 

Gorazd, 5.Klemen Dobovšek 6 Damjana Vatovec 7. Dana Vatovec 8. 

Nike Remiaš 9. Nikolaj 10. Renato Perhavec 11. Branka Kunaver (ni 

naš član) 

  Po dveh urah vožnje, polne ovinkov in ozkih, strmih odsekov po dolini 

Rezije, smo se v nedeljo pripeljali v dolino Kot. Tam smo jo mimo 

kmečkega turizma ubrali po lepi gozdni poti do bivaka pod zobom Velike 

Babe in nato na sedlo. Tu nas je vreme spomnilo, da se bliža zima in megla 

nam je odvzela vse čudovite razglede. Ma mi se nismo dali. Vseh enajst nas 

je doseglo megleni vrh. Spust na sedlo med obema Babama je bil posebno 

doživetje. Na Kaninskih podih smo iskali prehode in srečno našli 

markacije, ki so nas pripeljale do Male Babe. (v času ko sem bila tu, 

markacij ni bilo). Tu se je moška ekipa odločila da skoči še na Malo Babo, 

mi smo pa se spustile po melišču ponovno na pot pod bivak in nato na jug 

proti Skutniku. Ob poti smo videle moški del ekipe kako se spušča po 

divjem svetu proti nam. Zato smo pohitele še na Skutnik in nato na kavo 

na planini Kot, kjer nas je moški del ekipe dohitel in smo se tako vsi skupaj 

sprehodili še do naših vozil. Tam nas je čakala pivo in...prazna guma ... 

  

  

POROČILO SESTAVIL: INGRID PERŠOLJA 

DATUM 03.09.19 

 


