
 

PLANINSKI 

DRUŠTVI ŽALEC 

 in GALICIJA 
 

 

vabita na planinsko turo 
 

na 

Zasavsko Sveto goro (852m) – Roviškovec (930m) 

v soboto, 14. 3. 2020 
 

Odhod z osebnimi vozili: ob 7.00 izpred pisarne PD Žalec 

Načrt poti: Izhodišče (Krače) – Zasavska Sveta Gora (852m) – Roviškovec (930m) - Krače.  

Z osebnimi vozili se bomo odpeljali do vasi Medija in zaselka Krače pri Izlakah, kjer bo naše izhodišče. Tam 

bomo poiskali parkirišče. Prostih parkirnih mest skorajda ni. Vožnja z avtomobilom do izhodišča traja 

približno 30 minut.  

Z izhodišča se bomo čez zaselek Krače usmerili po markirani poti proti Zasavski Sveti gori. Pot nas bo vodila 

najprej po makadamski cesti in nato po malce bolj strmi gozdni poti skozi gozd. Za pot do vrha bomo 

potrebovali približno uro in štirideset minut. Na vrhu bo v primeru lepega vremena lep razgled na 

Kamniško-Savinjske Alpe in v daljavi tudi na Julijske Alpe. Na vrhu se bomo odpočili v planinskem domu na 

Zasavski Sveti gori, kjer se lahko tudi okrepčamo. Po počitku bomo sestopili v dolino po drugi poti. Povzpeli 

se bomo še na vrh  Roviškovec (930m) in se vrnili nazaj na izhodišče, za kar bomo potrebovali približno dve 

uri in pol. 

Čas hoje: 4-5 ur.  

Hrana in pijača: Iz nahrbtnika, možen nakup hrane in pijače v planinskem domu na Zasavski Sveti gori. 

Prevoz: Z osebnimi vozili. Za strošek prevoza se dogovorimo z vozniki avtomobilov. Problem lahko 

predstavlja parkirišče, saj parkirnih mest skorajda ni. 

Oprema: Dobro uhojeni planinski čevlji, pohodne palice, veljavna planinska izkaznica, ostalo primerno 

razmeram. 

Zahtevnost: lahka, delom strma pot. Spolzek in blaten teren. 

Primernost: za pohodnike s primerno kondicijo, ki so vešči hoje po strmem in spolzkem terenu. 

Prijave do četrtka, 12.3.2020    

za PD Žalec:  051 351 689  Andrej Češek, e-mail: andrej.cesek@gmail.com 

za PD Galicija:  041 666 465 Igor Senič - vsak dan po 19. uri 

Izlet bo vodil Andrej Češek. 

  V primeru slabega vremena ali slabega terena zaradi predhodnega deževja bo pohod odpovedan.             
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