
 

 
 

PD ZZV CELJE VABI 
V NEDELJO, 9. OKTOBRA 2016, na  

K R I Ž E V N I K - 1906 m 
 

ODHOD 

Zbrali se bomo ob 7. uri na Glaziji. Poseben avtobus odpelje ob 6.15 uri iz Slovenskih Konjic, 

mimo Vojnika, Hudinje, Nove vasi do Glazije, in nato do Žalca, kjer je odhod ob 7.10 uri. 

Sledi vožnja  do Luč in nato skozi Podvolovljek do planine Ravne. 

OPIS POTI 

S pohodniškimi užitki bomo pričeli na planini Ravne, 1500m, ki se nahaja na jugovzhodnem 

robu Dleskovške planate. Tu stoji tudi lepa in oskrbovana pastirska koča. Križevnik, zelo lepa 

in lahko dostopna gora, ima izhodišče na tej planini. Pot nas bo vodila najprej do planine 

Polšak, 1695m. Ta svet je tako lep, da bo potreben postanek, da se naužijemo vseh lepot. Za 

nami bo že ura hoda. Pot nas bo naprej vodila po izjemno slikovitem svetu , najprej na na 

greben Križevnika in nato desno na njegov vrh. Pripravite se na rajske razglede: Raduha, 

Poljske device, Veliki vrh, Ojstrica…globoko pod severno steno Križevnika pa se nahaja 

krnica Robanov kot. Po malici iz nahrbtnika se bomo po isti poti vrnili do Polšakove planine. 

Če kdo ne bo zmogel poti, nas lahko počaka na tej planini . Nato se skupaj vrnemo do 

izhodišča. 

Nepozaben dan pa bomo zaključili na Rečici ob Savinji, kjer nas pri našemu prijatelju in 

vodniku Stanku Gašpariču čaka veselo presenečenje…. 

 

ČAS HOJE 

Do planine Polšak in nazaj 2 uri, na Križevnik in nazaj pa 4 ure. 

OPREMA 

Planinska obutev in oblačila, primerna vremenskim razmeram. 

 

Stroški prevoza znašajo 13 EUR. 

 

PRIJAVE:  Slavko Škrubej, vodnik PZS, telefon 041 613 854 

Stanko Gašparič, vodnik PZS, telefon 041 862 214 

 

ALI VESTE … 

da je pisatelj Matjaž Kmecl v svoji knjigi Sveti Lenart, vrtnice in gamsov skret  opisoval 

lepote Dleskovške planote, Križevnika, Poljskih devic…in da je svet okoli Križevnika 

najlepši  takrat, ko se macesni obarvajo v tisoč odtenkov zlate barve… 

 

Če imate čas, preberite  Kmeclovo knjigo, na pot pa ne pozabite vzeti dnevnika , ki obeležuje 

10 let PD ZZV Celje! Vabljeni v objem zlatih macesnov ! 

 
 

  


