
                    

                Planinsko društvo PREBOLD  

v torek, 06. SEPTEMBRA 2022 ob 5.00 uri se zberemo pred OŠ Prebold 

         V osrčju gora, pod okriljem mogočnega Krna, 2244 m in sosednjih nekoliko nižjih vrhov, leži v dolinici, 

ki jo je s svojo čelno moreno zagradil nekdanji ledenik, čudovito Krnsko jezero. Spada med naša najlepša 

visokogorska jezera. Dolgo je 400 m in široko do 150 m. V poletnih mesecih se na njegovi površini zrcalijo 

travnate strmali Lemeža, 2042 m, na eni strani in bolj skalnata pobočja Šmohorja, 1939 m, na drugi strani. 

Življenje v tem gorskem biseru je precej živahno, saj v njem najdemo številne do 10 centimetrov velike ribice 

pisance in redkejše, a večje zlatovščice. Voda se v vročih poletnih dneh prijetno ogreje. V imenu planinskega 

doma pri Krnskih jezerih je omenjenih več jezer. Zakaj? Tik pod domom leži še manjše, skoraj neznano 

Dupeljsko jezero, ki je od doma oddadljeno le 5 minut. V bližini je tudi ovčja planina Duplje, kjer se poleti pase 

živina. 
Pa še skok v preteklost. Krnsko jezero leži na območju, kjer je med prvo svetovno vojno potekala soška fronta. 

Od maja 1915 do oktobra 1917 sta se avstroogrska in italijanska vojska vkopali vzdolž dolge frontne črte od 

Jadranskega morja pa vse tja do švicarske meje. Krnsko jezero je bilo avstroogrsko zaledje, boji pa so potekali 

po grebenih Batognice, Krna in Krnčice. Italijanska vojska je začela 11 neuspešnih ofenziv, avstroogrska pa le 

eno, zadnjo, v kateri je nasprotnika porazila in prodrla daleč v Italijo do reke Pijave. Na tej fronti je padlo 

1.100.000 vojakov, več kot je danes vseh moških v Sloveniji.  

Iz avtoceste, ki jo zapustimo na Jesenicah, se skozi Kranjsko Goro, čez prelaz Vršič in dolino Lepene, 

pripeljemo do Doma dr. Klementa Juga, 700 m.  

Naša pot se začne in konča pri tem planinskem domu. Oznake pri domu nas usmerijo na udobno mulatjero, ki 

se v številnih zavojih vzpenja čez strmo gozdnato pobočje. Strmina se unese pri zgornji postaji tovorne žičnice. 

Nadaljujemo po široki vozni poti po dnu dolinice. Kmalu smo na manjšem prevalu, kjer je na zanimiv način 

prikazana višina snežne odeje v posameznih letih. Sledimo označeni poti proti Krnu, ki nas pripelje do 

planinskega doma pri Krnskih jezerih, 1385 m, 2 uri in pol. Po postanku, ki bo namenjen okrepčilu, nadaljujemo 

po označeni poti do Krnskega jezera, 1394 m, 10 minut. Po ogledu jezera nadaljujemo spust do planinskega 

doma dr. Klementa Juga, 2 uri, kjer nas čaka avtobus in zaključek naše poti. Po krajši osvežitvi nadaljujemo 

vožnjo čez preval Vršič do uvoza na avtocesto pred Jesenicami.  

 

 

 

 

 

 

1972             50 let   Planinskega društva PREBOLD              2022 

1972     50 let   Planinskega doma pod Reško planino         2022 



 

POHOD:   lahka označena planinska pot                         ČAS HOJE:  cca 4-5 uri  

 

OPREMA:  Potrebna je vremenu in razmeram primerna osebna planinska oprema, pohodni         

čevlji, pohodne palice, planinska izkaznica 

 

PREVOZ:   Organiziran, od udeležencev pohoda pričakujemo, do bodo z donacijami oz. 

prostovoljnimi prispevki pokrili strošek prevoza. 

HRANA:  Iz nahrbtnika ali v koči 
 

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Dušan VEDENIK  (031 487 895) ali na 

dusan.vedenik@gmail.com 

prijave sprejemamo do  petka 02.09.2022  oz. do zapolnitve mest (20) 

 
                                                      

V primeru slabega vremena se pohod odpove in prestavi na naslednji lepi torek. 

 
Udeležba pohoda je na lastno odgovornost. 

 


