
 

 
                                                         

 

IPA KLUB LJUBLJANA VABI NA PLANINSKI IZLET  
                                          Krim,  sobota, 16.04.2016 
 

 

   
 

 

ZBORNO MESTO:   Dom v Iškem Vintgarju, sobota 16.04.2016 ob 07.30 uri   (360 m). 

 

DOSTOP DO IZHODIŠČA: 

Zapeljemo se na južno ljubljansko obvoznico in se usmerimo na izvoz Ig. Cesti nato v 

križiščih sledimo v smeri Iga. Na Igu pa nadaljujemo proti Iški vasi (do sem lahko pridemo 

tudi iz Podpeči ali Škofljice). Dobro označeni cesti nato sledimo do velikega parkirišča v 

bližini doma v Iškem Vintgarju. 

   

OPIS POTI: 

Dom Iški Vintgar - Krim – dom Iški Vintgar.  

S parkirišča pri Domu v Iškem Vintgarju, gremo po označenem, vzpenjajočem kolovozu v 

smeri Krima in Bercetove partizanske bolnice v Krvavicah. Naprej se vzpenjamo po 

markiranem kolovozu , ki nas na višini 650 m pripelje do mesta, kjer se v levo  odcepi 

markirana pot proti partizanski bolnici Krvavice. Nato pot nadaljujemo po urejenem kolovozu 

in po makadamski cesti, vse do križišča, kjer se združijo poti iz Iške in Strahomera.  Nato 

sledimo strmemu kolovozu, ki nas bo pripeljal na vrh Krima (1107 m). Vseskozi nas pot vodi 

skozi gozd.  

Vračali se bomo po isti poti. Variantno je možen povratek tudi preko Gornjega Iga v Iško, 

vendar la v primeru, da si bomo predhodno uredili prevoz iz Iške do izhodiščne točke.  

ČAS HOJE:   

 
Cca 4 ur 

http://www.hribi.net/slika.asp?pot=59402


 

 

TEŽAVNOST:  

 
Lahka planinska pot primerna za vse pohodnike, ki so pripravljeni za 4 urno hojo. 
 

 

OBVEZNA OPREMA:  

 
Vsi udeleženci morajo biti oblečeni in obuti glede na vremenske razmere (rezervna oblačila, pohodni 

čevlji, priporočljive so tudi pohodne palice, kapa in rokavice…).  
 

 

POSEBNOSTI:  

 

Do formalne ustanovitve pohodniške sekcije in za bližnje destinacije, bomo  uporabljali lastni 

prevoz. V primeru nepredvidljivih okoliščin se lahko  pot prilagodi. Dom na Krimu je odprt in 

je možno okrepčilo. Lahko pa se okrepčamo tudi z dobrotami (nočne peke) iz nahrbtnika. 

 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE :  

 

Prijave do četrtka, 14.04.2016,  Anton VOZELJ tel. 040 353 185, ali na 

vozelj.anton@gmail.com . Pri prijavah posredujete tudi kontaktno telefonsko številko. 

 

 

P.S.  Vse člane IPA kluba Ljubljana, kateri se želite včlaniti v gorniško-pohodniško sekcijo, 

prosim da  to sporočite na  vozelj.anton@gmail.com.  Iz sporočila naj bo razvidno, da želite 

ustanovitev te sekcije  v IPA klubu Ljubljana,  da želite sodelovati v tej sekciji in vaše 

predloge za nadaljnje uspešno delovanje. Vaše predloge bom posredoval na UO IPA kluba in 

predlagal ( na podlagi 31. člena statuta) ustanovitev sekcije. Za vse informacije sem vam na 

voljo na zgornjih medijih. Več pa se lahko pogovorimo tudi v živo.. na pohodih.. 
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