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Krim

III+
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*
Področje:

Notranjska in primorska

Območje:

iz Iške vasi na hrib, ki kraljuje nad Ljubljanskim barjem

Izhodišce:

Iška vas (325 m n.v.)

Karte:

Sprehodi po Krimu 1:30 000; Ljubljana – okolica 1:50 000; Atlas Slovenije
147,146

Dolžina (km):

32

Višinska razlika (m): 810
Čas vožnje:

3:30

Nošenje kolesa:

0

Zahtevnost vzpona:

V 3 z odseki V 3 – V 4; zadnji klanec na vrh V 4 – V 5

Zahtevnost spusta:

odsek po planinski poti za Tomišelj S 5 z mesti S 6

Zahtevnost skupaj:

III+

Značilnosti:

precej monotona, ob vikendih zaradi prometa tudi prašna tura, brez lepih
razgledov in posebnih zanimivosti.

Najnižja točka:

295 m n.v.

Najvišja točka:

1099 m n.v.

Višinski diagram:

Krim
OPIS
▲V Iški vasi (315 m n. v. ↑ [1]) prečkamo most čez Iško in se peljemo naprej v smeri
proti Vintgarju. Pri naselju počitniških hišic (330 m n. v. →→ [2]) zavijemo z asfaltne
ceste ostro desno v srednje strm makadamski klanec. Po serpentinah z zmenim
naklonom kolesarimo mimo Petelinovega griča do Gornjega Iga (633 m n. v. → [3]). Tu
zavijemo na križišču desno (Levi odcep je gozdna cesta, ki pelje do partizanske bolnice
Krvavica.). Nadaljujemo po zmerno strmih klancih do naslednjega križišča (800 mn.v.
↑ [4]), kjer gremo naravnost (Odcep, ki zavije desno, pelje po vzhodnih pobočjih Krima
na sedlo pod hribom Strmec.) in naprej na sedlo (903 m n. v. → [5]) pod vrhom Korena.
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Tu se priključimo na cesto Rakitna – Krim. Zavijemo po njej desno in nadaljujemo
zmeren vzpon. Pripeljemo se na jaso (1025 mn.v. ↑ [6]). Sledi še zadnji vzpon, ki je
najbolj strm (V 4) čisto na koncu, to je odseku od zapornice do planinskega doma (V 4
– V 5) na vrhu Krima (1107 m n. v.).
▼Od doma (1107 mn.v. ↑ [7]) se po približno 500 dolžinskih metrih spustimo navzdol
po cesti do omenjen velike jase na desni (1025 m n. v. → [6]). Tu zavijemo desno na
markirano planinsko pot in se peljemo po njej navzdol. Ves čas se držimo desnih
odcepov, ki so večinoma označeni z napisom Strahomer in Tomišelj. Spust na tem delu
je S 5 z mesti S 6, včasih moramo celo za hip sestopiti. Na izravnavi (820 m n. v. ←
[8]), pod vrhom pod Strmec, se srečamo s slabo gozdno cesto, ki se nam priključi z
desne (Karta 1:30 000 je tu nenatančna.). Zavijemo po njej levo in se peljemo
naravnost. Pozor, tu zapustimo markirano pot (Ta gre desno, v gosto podrast in naprej
v Strahomer.) in sledimo omenjeni gozdni cesti! Po nekaj sto metrih se pričnejo
serpentine, ki nas pripeljejo navzdol do križišča (740 m n. v. → [9]). Tu zavijemo desno
(Levi odcep gre pod Sr. Hribom in naprej proti Rakitni.) in kolesarimo do razcepa (635
m n. v. ← [10]). Nadaljujemo po bolj zvoženi cesti, ki zavije levo (Desna cesta pelje na
Petelinov grič.). 600 m naprej od omenjenega križišča je na desni gozdarska koča (600
m n. v. ↑ [11]). Naprej se vozimo po bolj položnem terenu, ki nas pod Kostanjčevim
gričem pripelje do dveh razcepov. Na prvem (490 m n. v. → [12]) gremo desno (Levi
odcep drži na Planinco.), na drugem (480 mn.v. ↑ [13]) pa naravnost, po dobri in široki
cesti. Nadaljujemo do ostrega ovinka pod hribom Zadrenk. Od tod se peljemo v
dolgem, bolj strmem spustu (S2 do S 3), ki nas pripelje v Tomišelj (297 mn.v. ↑ [14]).
Nadaljujemo po asfaltu v Strahomer (309 m n. v. ← [15]), od tam pa levo in po
makadamski cesti, ki gre čez polja, nazaj na izhodišče – v Iško vas.
KOMENTAR
Nad to turo sem bil precej razočaran. Pričakoval sem lep razgled in prijetno vožnjo
skozi gozdove, ali morda kaj takega, kar bi potrdilo dominantni videz, s katerim se ta
hrib ponaša nad Ljubljanskim barjem in Ljubljano. Še najlepši se mi je zdel odsek do
G. Iga, drugega pa se spomnim kot zmešnjavo slabe prašne ceste in nevzdrževane
goščave. Tura enostavno ne “zadiha”, saj moramo celo na vrhu stegovati vratove, da si
priborimo kos razgleda. Pri koči je sploh nezdravo okolje, saj vse brni od električne
napetosti in radijskih anten. Počutimo se, kot bi nas nekdo postavil med tisoč
mobitelov. Ne vem, morda sem imel zgolj slab dan, morda kdo poreče, da so tod še
skoraj deviški pragozdovi z redko divjadjo ali kaj podobnega, mene nič ne vleče
ponovno na ta brenčavi hrib, grem raje na Mo-krec…
SEZNAM KOLESARSKIH SERVISOV Ljubljana, Kastelic -ZevnikŠport,Tržaška 2, tel.
061 12 58 212 Ljubljana, Fun Sports, Dunajska 217, tel. 061345 678 Ljubljana,
Maxisport, Šmartinska 211, tel. 061442 085 Ljubljana, Svad, Pod jezom 59, tel.
061268 137
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