PLANINSKI IZLET IZ LEPENE DO KRNSKEGA
JEZERA
Kdaj:

V soboto 2. julija 2022 ob 7.uri izpred Mercator centra Primskovo

Kako:

S posebnim avtobusom

Opis poti:
Tokrat se bomo odpravili na severno Primorsko. Med Trento in Bovcem se pri
vasi Soča cesta odcepi proti dolini Lepena. Na koncu doline je parkirišče pri domu v Lepeni, ki
bo tudi naše izhodišče.
Od tam se bomo odpravili po lahki, neoznačeni poti proti Krnskim jezerom. Hodili bomo po
gozdu, po stari vojaški mulatjeri, ki se vije v serpentinah, do doma pri Krnskih jezerih. Od tam
bomo pot nadaljevali po zložni poti mimo pastirske koče do bisera Krnskega pogorja –
Velikega Krnskega jezera! Gozd bodo zamenjali travniki in odprli se nam bodo zelo lepi
pogledi proti okoliškim vršacem! Sledil bo spust po isti poti.
Veliko Krnsko jezero je naše najvišje ležeče jezero, saj leži na 1394 metrov nadmorske višine.
Dolgo je skoraj 400 metrov, široko 150 metrov in 17 metrov globoko. Poleg Triglava je to
druga najbolj iskana destinacija v naših gorah na internetu. Gre za enega lepših kotičkov v
Julijskih Alpah, ki nudi krasne razglede in enkraten prostor za posedanje in nastavljanje
soncu.
Zahtevnost in
trajanje:

Gre za lahko označeno pot, markirana je na 2 uri in 20 minut. Med potjo
bomo naredili okoli 700 metrov višinske razlike.

Priporočljiva
oprema:

Primerna obutev in pohodne palice, komplet prve pomoči, malica in voda v
nahrbtniku.

Vodnik:

Nejc Košnik in Luka Švegelj

Strošek izleta:

30 € pri vsaj 13 udeležencih

Prijave in
informacije:

Pri vodniku (prijava je veljavna po potrdilu vodnika):
- Nejc Košnik, telefon: 031 846 583, kosnikn@gmail.com
- Luka Švegelj, telefon: 068 168 257, lukasvegelj@gmail.com

Rok prijav:

Do srede 29. junija 2022

Opombe:

Pohod bo izpeljan v primeru lepega vremena. V primeru nepredvidenih
razmer si vodniki pridržujejo pravico do spremembe cilja, poteka poti,
termina ali odpovedi.

Vljudno vabljeni !

spletna stran: http://www.planinskodrustvoiskrakranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com
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