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V BELO KRAJINO K IZVIRU REKE KRUPE  
v četrtek, 15.06.2017  

             

 
                                                                   Izvir Krupe 
Naš izlet je namenjen obisku in ogledu kraških značilnosti v Beli krajini. Tokrat 
gremo k izviru reke Krupe, ki izvira izpod 30 m kraških sten. Velja kot najbolj 
vodnata reka saj znaša absolutni minimalni pretok 400 l/s . Reka Krupa je v kraški 
ravnik vrezala kanjonsko strugo. Po 2,5 km se Krupa izliva v reko Lahinjo. Višinska 
razlika med izvirom Krupe in njenim izlivom znaša 6 m, kar je v preteklosti bilo 
dovolj za pogon dveh žag in štirih mlinov. Reka Krupa z varovanim območjem je bila 
leta 1997 razglašena za naravni spomenik. 
Naša peš pot se prične v Semiču od koder gremo po delu kraške krožne poti.  
Ustavili se bomo pri kraški jami Malikovec, si ogledali sadna drevesa in  tudi 
značilno rastlinje Bele krajine. Od tu nadaljujemo pot mimo vrtače Vodenica do 
Vinjega Vrha, kjer si bomo ogledamo cerkev sv. Trojice. Prvi del poti zaključimo pri 
izviru Krupe . Za pot bomo potrebovali 2 do 3 ure hoda. Pot je ravninska , lepo 
speljana in nezahtevna .  
Po ogledu in postanku ob izviru Krupe se bomo z avtobusom vrnili v Semič, kjer 
boste tisti, ki vam je bila pot prekratka,  odšli na sprehod, do razvalin gradu Smuk, si  
ogledali cerkev sv. Lovrenca in se na koncu v lovski koči na Smuku pridružili ostalim 
in se tudi okrepčali. Višinska razlika poti je 300 m. Zanjo bomo potrebovali 1 uro 
hoda. Vse ostale udeležence, ki ne boste šli peš, pa bo avtobus prepeljal na Smuk, 
kjer bomo imeli vsi skupaj tudi topel obrok.  
Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah. 
 

ČAS HOJE:  od 2,5  do 4,0  ure , pot ni zahtevna 
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, pohodne palice, osvežujoč napitek in 
za ogled jame še svetilko.  



HRANA: iz nahrbtnika ali pa na Lovski koči Smuk 
DATUM PRIJAVE:  do torka 13.06.2017 oziroma do zasedbe avtobusa 
ODHODI:  Celje nasproti parkirišča ( Lidl ) na  AP  Nova vas ( 2 )  07.00,  AP Žalec  07.10,  
Migojnice 07.15  in Zabukovica 07.20 uri 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS  041 / 763-288  
email: franci.naraks@gmail.com  
 

ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN  
PLANINSKI KORAK 
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