
VABILO: Kršičevec (1091 m) iz Jurišč; sobota, 14.4.2018 
 

 
 
Opis izleta: Kršičevec (1091 m) je razgledni tisočak nad Pivko. Iz Jurišč/Juršč ga bomo zavzeli 
po zelo enakomerni, zložni poti. Vračamo se krožno mimo Mrzle jame na Javornikih.  
Možni so tudi popoldanski podaljški (Bele stene iz Jurišč; obisk presihajočega Palškega jezera 
iz vasi Palčje).  
 
Za koga: za vsakogar z vsaj zmerno kondicijo 
Prevoz: lasten 
Zborno mesto: 10:00 v vasi Jurišče/Juršče (pri info tabli)  
Cesta: iz Lj. ca 70 km oz. 55 min; opis ceste je tu, link pa spodaj 
Ljubljana + avtocesta proti Primorski + izvoz Postojna + Pivka + smer Knežak + Palčje + Jurišče 
Višinska razlika vzpona: 390 m 
Časi (upoštevajoč raznoliko skupino): vzpon 2:15; cel izlet skupaj okvirno 4,5 h 
Tip izleta: položen, vendar ne kratek izlet 
Mali otroci: prvo polovico poti je za silo možno izvesti tudi s terenskim/športnim vozičkom 
Oprema: pohodni čevlji, nahrbtnik, topla oblačila (več plasti, kot "čebula"), kapa, rokavice, 
zaščita proti soncu/dežju, topel napitek, lastna malica, skupni priboljški ("za vse") 
Opcijska oprema: palice, fotoaparat, lučka za ogled vhoda v jamo 
Nezaželena oprema: krplje; krpelj nikakor ne nosite s seboj! (še posebej to velja za člane SD 
Krplje ) 
 
Izlet poteka pod okriljem SD Krplje 
Koordinator izleta: Peter Pehani 
Prijava: udeležbo najavite z e-pošto na peter.pehani@zrc-sazu.si (priporočeni način) ali s 
SMS-sporočilom na mobi 031 631 504 (rezervni način) 
V primeru slabega vremena: rezervni cilj ali odpoved bo sporočena dva dni prej vsem 
prijavljenim. Koordinator lahko spremeni cilj tudi na podlagi razmer na poti ali strukture 
prijavljenih. 
Odgovornost: Izlet je namenjen sproščenemu izvenšolskemu druženju družin in zaposlenih 
na WŠL. Starši oz. odrasli sami odgovarjajo za svojo varnost in za varnost svojih otrok oz. 
otrok, ki so jim bili dani v skrb za dan izleta. Koordinator zgolj koordinira izlet. 
 
Link na cestno pot: 
https://www.google.si/maps/dir/Ljubljana/Jur%C5%A1%C4%8De,+6257/@45.8483427,14.2404386,10.75z/am=t/data=!4m
14!4m13!1m5!1m1!1s0x476531f5969886d1:0x400f81c823fec20!2m2!1d14.5057515!2d46.0569465!1m5!1m1!1s0x4764cb
9727f5995f:0x9be6dccb42ef576d!2m2!1d14.2956199!2d45.6649348!3e0?hl=sl  

poznan sosednji vrh je Sveta Trojica 

presihajoče Palško jezero ob zelo visokem vodostaju 

gora 


