
 

POHOD NA KRIŽEVNIK, 1906m 
V NEDELJO, 5. JUNIJA 2016 

 
 

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

dostopna gora, ima izhodišče na te jplanini. Pot nas bo vodila najprej do planine Polšak, 1695m. Ta 
svet je tako lep, da bo potreben postanek, da se naužijemo vseh lepot. Za name bo že ura hoda. Pot 

nas bo naprej vodila po izjemno slikovitem svetu , najprej na greben Križevnika in nato desno na 
njegov vrh. Pripravite se na rajske razglede na: Raduho, Poljske device, Veliki vrh, Ojstrico…, globoko 
pod severno steno Križevnika pa se nahaja krnica Robanov kot. Po malice 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. 
Med potjo proti domu se bomo ustavili še na Ljubnem, v Ribiškem domu. Možnost okrepčila, ali pa 

opazovanje rib, ki veselo plavajo v ribniku….. 
 

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

 
OPREMA 

Planinska obutev in oblačila  primerna vremenskim ra zmeram. 
 

PRIJAVE: Slavko Škrubej, vodnik PZS, telefon 041 613 854,e-mail: 

slavko.skrubej@gmail.com 

in Franja Ferk, tel.: 051 320 988, e-mail: franja.ferk@gmail.com 

 
Prispevek za prevoz znaša 15.-€. 

 
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 moral zaradi brezpotij večkrat ponoviti to pot; 

in da je bil presrečen, ko mu je končno uspelo osvojiti  ta prelep in nepoznan gorski svet…. 
 
 

Če imate čas, preberite Kmeclovo knjigo, na pot pa ne pozabite vzeti dnevnika , ki 
obeležuje 10 let PD ZZV Celje! Vabljeni na najljubše vrhove našega pisatelja! 

 
Posebej prosimo vse tiste pohodnike, ki se bodo prijavili na pohod in ga kasneje želijo 
odpovedati, da to OBVEZNOST STORIJO do sobote 4.6.2016 NAJPOZNEJE DO 19.URE! 
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