
 

PLANINSKI 

DRUŠTVI ŽALEC 

 in GALICIJA 
 

 

vabita na etapo planinske obhodnice 
 

KRIŽEM KRAŽEM PO POSAVSKEM HRIBOVJU 

na 

Reško planino (925 m) 
v soboto, 19. septembra 2020 

 

Odhod z osebnimi vozili: ob 8.00 izpred pisarne PD Žalec 

Z osebnimi vozili se bomo odpeljali do pokopališča v Preboldu. Komur je bližje lahko pride kar do parkirišča 

poleg pokopališča – tam bomo okoli 8.15. 

Pot nas bo najprej vodila na Žvajgo, kamor bomo prispeli po približno 45 minutah. Sledi pot po grebenu in 

rahlo navzdol do Počivalnika. Po markirani planinski poti pridemo do kmetije Završnik, malo po kmetiji pa 

zavijemo »malo po svoje« in se pri Železnikovem vikendu priključimo Krožni učni poti Marija Reka. Od tu se 

odpravimo proti zahodu do sedla kjer se preusmerimo na grebensko pot na vrh Reške planine. 

Z vrha nadaljujemo po grebenu do poti ki nas pripelje do Doma pod Reško planino. Do doma bomo 

potrebovali približno 3 in pol ure. V Domu nam lahko postrežejo s toplim obrokom, vendar moramo prej 

(najpozneje v petek) najaviti število obrokov (izbira je med ričetom in golažem). 

Vračamo se po poti mimo Laznika, kasneje pa malo pred kmetijo Završnik pridemo na pot vzpona, s tem da 

na povratku obidemo Žvajgo. 

 

Čas hoje: približno 5 – 6 ur, lahka markirana in nemarkirana pot. 

Povratek: v zgodnjih popoldanskih urah. 

Hrana in pijača: V planinski koči je možen nakup hrane (po najavi) in pijače. Za ob poti pa priporočam, da 

imate seboj nekaj vode ali druge pijače. Seveda, če kdo želi si lahko hrano prinese seboj. 

Oprema: pohodni čevlji, pohodne palice, ostalo primerno razmeram. 

 

Prijave do petka, 18.9.2020.  Če želite na Domu pod Reško planino kaj pojesti, pa je potrebna prijava do 

najkasneje četrtka 17.9.2020 (in izbiro kaj boste jedli – ričet ali golaž).  Morebitno odpoved izleta zaradi 

slabega vremena bomo pravočasno objavili. 

za PD Žalec:  041 460 716 Matjaž Žohar, e-mail: matjaz.zohar@gmail.com 

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

Izlet bo vodil Matjaž Žohar - Biba. 

Upoštevajte priporočila NIJZ o varnostni razdalji! 

 

Vabljeni! 

mailto:matjaz.zohar@gmail.com

