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 VODNIŠKI ODSEK  

 

 

 

 

 

na  Veliki Pršivec (2056 m)  
 

ki bo: v sob., 22. okt. 2022 odhod ob: 6:00 uri 
 

zbirališče: parkirišče nasproti avtobusne postaje v Šk. Loki
 

prevoz z / s: osebnimi avtomobili   ali   kombijem 
 

prijavite se: na PD Škofja Loka   ali   vodniku do: 19. okt. 2022 
 

prispevek na udeleženca izleta (odrasli):       18.- do 24.- EUR  
 

tura je: zahtevna, delno neoznačena pot hoje je za: 8      ur 
 

Potrebna  

oprema: 

Priporočam pohodne palice in dobro obutev. Oblačila 

primerna vremenski napovedi.  
 

Pomembno 

sporočilo:   

Tura tehnično ni zahtevna, primerna je za vse s kondicijo 

za celodnevno pohodniško turo. Tura je dolga 15 km, s 

skupnim vzponom 1100 m. Hrana in pijača iz nahrbtnika, 

saj ob poti ni planinskih koč. Preberite si tudi kratek opis 

ture na drugi strani. 
  

 

 

vodnika:  Roman Jelenc telefon: 041 549-492 

 Janez Zidar telefon: 040 835-520 
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Manj znan vrh se nahaja nad Krmo, nad skoraj 1000 m visoko prepadno steno in 

nam kot terasa, balkon pod Rjavino ponuja lepe razglede na najvišje vrhove Julijskih 

Alp: Triglav, Rž, Rjavino, Luknja peč in 

celo verigo gora nad Krmo s Toscem in 

Vernarjem na koncu. 

Izhodišče ture bo na parkirišču v 

dolini Krme. Po označeni poti se bomo po 

dolini Krme povzpeli na planoto Zgornja 

Krma. Tu bomo skrenili desno na 

neoznačeno pot v Travno dolino. Po eni 

uri hoje bomo prišli spet na markirano 

pot, ki vodi do Staničeve koče. Ne bomo 

dolgo hodili po markirani poti, ko bomo 

spet zavili desno na neoznačeno stezo v 

Kravjo dolino. Pred nami se bo prikazal naš kucljasti cilj ture, delno travnat delno 

poraščen z borovci.  

Vračali se bomo po označeni planinski poti mimo pastirskega stanu »Prgarca« 

nazaj v dolino Krme do našega izhodišča.    

V tem jesenskem času se macesni obarvajo zlato-rumeno in ob naši poti le teh ne 

bo manjkalo. Če bosta še sonce in jasno vreme prispevala svoj delček vam zagotavljam, 

da boste očarani in navdušeni nad 

jesenskimi barvami narave.   

O vseh spremembah glede ture 

zaradi vremena ali drugih okoliščin, 

boste pravočasno obveščeni. 

 

 

Vodnika: Roman Jelenc 

                     Janez Zidar 

Pogled na zelen balkon nad Krmo z Velikim Pršivcem skrajno levo. 

Pogled z vrha Velikega Pršivca po planjavi proti zahodu. 


