~ Planinsko društvo Ribnica ~

Planinsko društvo Ribnica vas vabi na

KRIM (1107 m) – ki ga imenujejo:

južni čuvaj Ljubljanskega barja
•
•
•
•
•
•

Kdaj: v soboto, 10. decembra 2016 .
Odhod: ob 8. uri z glavne avtobusne postaje pri
cerkvi v Ribnici.
Prevoz: organiziran.
Planinska koča na Krimu na vrhu Krima, foto Zdenka M.
Izhodišče poti: Strahomer (309 m).
Načrt poti: Strahomer (309 m)–Krim (1107 m)–Strahomer (309 m).
Zahtevnosti poti: lahka pot. Krim – Planinska koča na Krimu je točka Razširjene Slovenske planinske poti.

Čas hoje (okvirno): 4–5 ur.
• Potrebna oprema in dokumenti: potrebna je vremenu in razmeram primerna planinska oprema, veljavna
planinska izkaznica (plačana članarina za leto 2016) in varen korak.
•

•

Malica in pijača: na poti iz nahrbtnika, na vrhu možno v Planinski koči na Krimu (1107 m).

•

Prijave z akontacijo: v torek, 6. decembra, ob 18. uri, v pisarni PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Akontacija 8 EUR se plača ob prijavi.

Opis:
Krim je najizrazitejša gora južno nad Barjem. Njegovo plečato podobo je videti skoraj iz vseh delov našega glavnega
mesta. O njem so večkrat zapisali, da je ljubljanski vremenski prerok. Morda so se Ljubljančani včasih res ravnali po
njegovi oblačni kapi, danes pa seveda raje prisluhnemo vremenski napovedi. Badjura mu je v svoji knjigi Sto izletov po
Gorenjskem, Dolenjskem in Notranjskem že leta 1930 zapisal pravo hvalnico temu ljubljanskemu Olimpu, kot ga
imenuje; in vrhunec je zanimiv: »Spričo tega je res kar neverjetno, kako malo zanimanja kažeta glavno mesto
Slovencev in naša turistika za ljubljanski Olimp, da še do danes ni vzniknila in meso postala zamisel planinskega doma
z meteorološko postajo na Krimu in avtocesto na njegovo plešo. Za mnogobrojne trume ljubljanskih turistov, še večji
meri pa za goste iz tujine bi to bilo neocenljivo velikega pomena, kajti tak Krim bi govoril mogočno besedo v prilog
Ljubljani in v prospeh turizma! Bomo-li to dočakali?« Dočakali smo, čeprav se danes nad cestami in 'mnogobrojnimi
trumami' v gorah več ne navdušujemo. Ljubitelji narave lahko Krim spet obiskujemo šele po odhodu jugoslovanske
vojske leta 1991 – kar dvajset let je bil dostop na vrh zaradi vojaških objektov prepovedan, od leta 1991 pa torej
planinska koča spet nudi zavetje planincem. Tik pod vrh pripelje tudi cesta, ki pa se ji po planinski poti skoraj izognemo.
RAZGLED: Celotno območje je pokrito z gozdovi, na vrhu pa se svet odpre in v lepem vremenu so tu odlični razgledi.
Na severozahodu se nam kot na dlani prikazuje Triglav. Na severu je pod nami Ljubljanska kotlina z Ljubljano, za njo
Rašica in naprej po kotlini mesta Mengeš, Domžale in Kamnik; v daljavi so Kamniške in Savinjske Alpe od Storžiča do
Raduhe, z najbolj prepoznavnima Kočno in Grintovcem. Na vzhodu se za Barjem in Grosupeljsko kotlino vleče
Posavsko hribovje s Kumom, proti severozahodu se za Čemšeniško planino sta Paški Kozjak in Pohorje. Proti Dolenjski
ugledamo prostrane Gorjance, na jugu pa nam pogled seže prek Rakitniške planote s Slivnico in Blokami do Javornikov,
Snežnika, Goteniške in Velike gore. Na jugozahodu se za Pokojiško planoto bohotita Hrušica in Nanos; v dobri vidljivosti
vidimo tudi Tržaški zaliv. Na zahodu vidimo Ulovko, za njo pa Idrijsko hribovje z Javornikom in Trnovskim gozdom.
Previden, varen korak je naše vodilo. Na vrhu smo šele na polovici poti, naš cilj je varen sestop in povratek domov.
• Vodja pohoda: Marjana Rozman, informacije: 041 847 365.
•

Srečno in varen korak, PD Ribnica
Gremo skupaj varno v gore!

Pripravila: Zdenka Mihelič

