KRIM (1107 m)

02.04.2022

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik
Odhod: sobota, 2.aprila 2022 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu
Vodja izleta: Marko Rems – vodnik PZS
POTEK TURE: Novo mesto – Ljubljana – Iški Vintgar (360 m) – Planinski dom na Krimu
(1107 m) – Preserje (400 m) – Novo mesto
Krim je 1107 m visoka gora na južnem obrobju Ljubljanskega barja. Zaradi svoje lokacije in
oblike je ena najbolj prepoznavnih gora v okolici Ljubljanske kotline, ki jo vsako leto obišče
veliko planincev in izletnikov. Sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja je JLA vrh zaprla in
na njem postavila radijski center, zaradi česar je bil dalj časa zaprt za javnost. Od leta 1991 je
vrh ponovno odprt za obiskovalce, na najem pa se tudi nahaja planinski dom. Z vrha je lep
razgled na Ljubljansko barje, Karavanke, Kamniško Savinjske Alpe in tudi del Julijskih Alp.
TURA: Z avtobusom se zapeljemo na južno ljubljansko obvoznico in se usmerimo na izvoz Ig. Na Igu pa
nadaljujemo proti Iški vasi. Dobro označeni cesti nato sledimo do velikega parkirišča v bližini doma v Iškem
Vintgarju. S parkirišča se sprehodimo do doma v Iškem Vintgarju, nato pa takoj za domom nadaljujemo desno
po vzpenjajočem kolovozu v smeri Krima in Bercetove partizanske bolnice v Krvavicah. Kolovoz gre takoj v
strnjen gozd, ob njem pa opazimo obvestilo, da vstopamo v območje medveda. Naprej se vzpenjamo po
markiranem kolovozu (kolovoz ima kar nekaj razpotij, zato pazljivo sledimo markacijam), ki nas na višini 650
m pripelje do mesta, kjer se v levo (naravnost) odcepi markirana pot proti partizanski bolnici Krvavice (odcep
ni označen). Pot na Krim tu zavije v desno in se nekoliko položi. Sledi nekaj minut zmernega vzpona, nato pa
nas pot pripelje do makadamske ceste, kateri sledimo v desno. Po krajšem vzponu po cesti, nas oznake za Krim
usmerijo na širok kolovoz, po katerem v nekaj minutah lahkotne hoje stopimo na prostrana travnata pobočja.
Pot naprej nas pripelje do daljnovoda, za katerim kmalu stopimo na akadamsko cesto. Na cesto stopimo v

bližini manjšega križišča, mi pa nadaljujemo po slabši cesti (smer Krim). Sledi približno 15 minutna hoja po
cesti, nato pa nas oznake usmerijo levo na strm kolovoz (tu se nam priključita poti iz Iške in Strahomera). Sledi
prečni vzpon po širokem kolovozu, ki nas višje pripelje do velikega parkirišča oz. obračališča pod vrhom
Krima. Od tu nadaljujemo mimo križa po vse bolj razgledni planinski poti, po kateri se v manj kot 5 minutah
nadaljnje hoje povzpnemo na vrh. Sestopili bomo v Preserje, kjer nas bo čakal avtobus. Vrnitev domov v Novo
mesto načrtujemo do 18,00 ure.

SKUPAJ HOJE: 4 ure
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot krožna pot
VREDNOST TURE: 14 točk
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika !
CENA: 15 EUR
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922)
PRIJAVE: do 31. marca 2022:
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715
Ne pozabite na zaščitno masko.
Članarino PZS za leto 2022 lahko poravnate vsak
ponedeljek, od 17.-18.ure v pisarni Društva za

srce in ožilje, Glavni trg 10.

www.pd-pohodnik.si

