
PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA      Celje 31.8. 2022 
V O D N I Š K I O D S E K 
STANETOVA 20, 3000 CELJE  
Tel.: 03 492 4850, 051 338 358  
 

                KRIŽEVNIK   1909m     
 

Planinsko društvo Celje –Matica, vas z vodnikom PZS Draganom Pavlović 
            vabi v soboto 3.9. 2022 na Križevnik–Kamniško-Savinjske Alpe 
                               (zelo zahtevno brezpotje) 

Dostop  
 

Odhod  izpred Telekoma  Lava Celje ob 5.45 uri, Šempeter parkirišče Špar ob 

6.00. Zapeljemo se  v smeri Zgornje Savinjske doline in sledimo oznaki za Robanov 

kot. Parkiramo na parkirišču pred Robanovo domačijo(prostovoljna parkirnina). 
        
Opis poti 
 
Po makadamski cesti gremo po dolini mimo Robanovega travnika proti Robanovi 
planini. Malce pred njo zavijemo levo, prečimo nekoliko večjo strugo, se 
vzpenjamo po poraščenem delu spodnje velike grape in stopimo v zaraščen gozd.                       
Svet postane strm, po levi obidemo skalno zaporo. Nad skokom počasi prečimo v 
desno, v strmo gozdno pobočje. Sledimo grebenu in požaganim vejam do 
razgledne travnate rame. Tu krenemo prečno levo v gozd do skalne zapore, kjer 
nas čaka najtežji del prehoda na zgornja pobočja. Po poličkah plezamo v ključih,  
najtežji del vzpona je travnati žleb. Nad žlebom se pot bolj položi, nato se po 
gruščnatem žlebu povzpnemo na rob, od koder se nam odkrije velika rdeča, skalna 
kotanja. Od tu v ključih sledimo poseki do vrha. 
 
Sestop: po poti vzpona do približno 1350 nv, nato zavijemo po stezici pod stenami  
Križevnika, prečimo strma pobočja, povzpnemo se na gozdno sedlo, spust s 
sedelca do grape, čez strma travnata pobočja.. Sestopamo v ključih do partizanske 
bolnišnice, od koder nas do izhodišča pripelje markirana pot 
 
Trajanje ture skupaj :cca 9  ur 
 
OBVEZNA OPREMA: čelada, palice, osebna oprema in dokumenti, hrana in 
pijača iz nahrbtnika. Pri sestopu se ustavimo v gostišču Govc 
STROŠKI PREVOZA 15€ 
PRIJAVE  V DRUŠTVENI PISARNI  ALI  NA SPODAJ NAVEDENO  
TELEFONSKO ŠTEVILKO do petka 2. 9. 2022 
 

 
                                                                V O  PD  Celje  Matica          

 
  Vodja izleta Dragan Pavlović 

                                                   Tel.  041 442 993 


