
 

 

 

DRAGI MLADI PLANINCI 
 

v nedeljo, 9. 6. 2019 gremo na pohod: 

LEPENA – PLANINA DUPLJE (1385 m) – 

KRNSKO JEZERO 
 

Pred osnovno šolo na Črešnjevcu se bomo zbrali ob 5.30 uri, od 

koder se bomo z avtobusom odpeljali proti Gorenjski. 

Mimo Kranja, Jesenic, skozi Kranjsko Goro in preko prelaza Vršič, se 

bomo spustili v dolino Trente. Tam si bomo ogledali spomenik dr. 

Juliusu Kugyu. Vožnjo bomo nadaljevali po dolini Trente in zavili v 

stransko dolino Lepene, ker stoji planinski dom dr. Klementa Juga 

(680 m). 

 

Tam si bomo oprtali nahrbtnike in se odpravili po markirani poti, 

imenovani »mulatjera«, ki je služila kot oskrbovalna pot na vojaške 

položaje v prvi svetovni vojni, po velikem delu Julijskih Alp. Po tej 

poti, ki je ves čas široka in udobna, bomo dosegli Planino Duplje 

(1385 m) in Dom pri Krnskih jezerih, kjer bo daljši postanek in 

malica. Od tam se bomo odpravili do Velikega Krnskega jezera, ki 

spada med naša največja in najlepša visokogorska jezera. 

Po »naužitju lepot«, ki jih jezero samo in njegova okolica ter bližji 

vrhovi Krna, Šmohorja in Lemeža, nedvomno ima, bomo sestopili po 

poti vzpona nazaj v dolino Lepene. 

Od tam se bomo odpeljali nazaj proti Črešnjevcu, kamor bomo 

prispeli okoli 20. ure. 

 

Planina Duplje in Krnsko jezero z okolico, spadata med najlepše in 

najbolj obiskane predele naših gora. 

Planinskega cvetja, mehkih travnatih preprog, mogočnih gozdov - nad 

katerimi se dvigujejo skalni vrhovi in »trentarske tihote in 

skromnosti«, je tod v izobilju! 

 



Skupne hoje bo cca. 5 ur. 

Hrana in pijača iz nahrbtnika, možnost v Domu dr. Klementa 

Juga v Lepeni in v Domu pri Krnskih jezerih.   

Obutev močnejša in nepremočljiva. 

Obleka naj bo večplastna in primerna letnemu času.  

Prijave se zbirajo na tel. vodje izleta (031 885-976) do petka 7. 6. 

2019. 

Cena prevoza znaša cca. 15-20 EUR – odvisno od števila 

udeležencev. 

V primeru dežja pohod odpade. 

S seboj prinesite planinske dnevnike. 

 

Lep planinski pozdrav                                           Matej Horvat 
                                                                                 


