
    KRIŠKA GORA (1054 m)  

 

 

     V NEDELJO, 19.05.2019 ob 07. uri 
 

vabimo vse pohodnike, ljubitelje planin in vrhov tokrat na svojevrsten pohod. Namenjen je 

vsem ljubiteljem lepe narave, družabnim in veselim, kajti v tej smeri smo ga tudi pripravili. 

 

Z Glazije v Celju se bomo odpeljali ob 07. uri, z ostalih postaj kot običajno in iz  Žalca okoli 

07.15. uri. Iz Žalca se bomo usmerili proti Šaleški dolini, konkretno v Florjanski graben. Pri 

Gostišču Grebenšek se bomo ustavili na vedno željeni kavici.  

 

Prva skupina bo tu pričela tudi s hojo na daljši poti. Usmerila se bo ob potoku Florjanščica. 

Pri starem, obnovljenem mlinu zavijemo levo in nadaljujemo proti cilju.  Pot nas bo vodila 

skozi gozdove in travnike na sam vrh, ki mu praviloma pravijo Sv. Križ. V zadnjem delu se 

pot sicer nekoliko postavi v strmino, vendar jo je mogoče premagati z zmerno hojo.  Z vrha je 

prekrasen razgled na zahodni del Karavank, Mozirskih planin in Šaleške doline ter v ozadju 

del Pohorja. Na vrhu je poleg  cerkvenih objektov RTV oddajnik. Za vzpon na vrh bomo 

potrebovali okoli dve uri in pol zmerne hoje.  

 

Skupina, ki se bo odločila za krajšo pot, bo z vožnjo nadaljevala do središča kraja Bele vode 

in od tam nadaljevala peš na sam vrh.  Ta skupina bo za pot potrebovala okoli uro in pol 

zmerne hoje.  

 

V kolikor pa bi še kdo želel na sam vrh in mu je tudi to preveč, oziroma je slabše pripravljen 

za hojo, pa se bo avtobus pomaknil vse do odcepa za sam vrh gore. Od tu pa je v najslabšem 

primeru uro hoje.  

 

Na vrhu si bomo vzeli malo več časa za razglede, druženje (seveda bomo katero tudi zapeli) 

in tisti, ki jih bo zanimalo poslušanje razlage 80 let starega cerkvenega ključarja o objektih in 

dogajanju na vrhu te gore. 

Skupaj se po tem napotimo po poti pristopa druge skupine do 100 let starega gostišča 

Savinek, kjer nas bodo postregli z enolončnico. Tu bomo nadaljevali z druženjem in mogoče 

tudi zaplesali ob zvokih frajtonarice. 

 

Strošek pohoda oziroma prevoza znaša 15 €, za 30 oseb, v nasprotnem se lahko spremeni, 

poravnate ga na avtobusu. 

Pohod bosta vodila VPZS Vladko KORŽE, vladko.korze@gmail.com in Slavko KLANJŠEK, 

tel. 031 654 760, meil, slavko.klanjsek@gmail.com, ki sta vam na razpolago za dodatne 

informacije in prijave. 

 
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridružuje pravico do določenih sprememb ali odpovedi 

pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje 

pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim 

kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov. 

 

PRIDRUŽITE SE NAM,  V KOLIKOR STE ŽELJNI UŽIVANJA V PREKRASNI NARAVI 
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