
KRIŠKA GORA (1471 m)                     28.04.2019 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: nedelja, 28.aprila 2019 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Marko Rems – vodnik PZS         

 

          
 

POTEK TURE:  Novo mesto - Ljubljana - Golnik (510 m) - Koča na Kriški gori (1471 m) - 

Tržič (577 m) - Novo mesto 

 

Kriška gora (staro ime Gojška planina, po kraju Gozd - v lokalnem narečju se izgovori kot 

Gojzd), je dobrih 5 kilometrov dolg greben, ki se razprostira vzhodno od Tržiča, zahodno od 

Storžiča, južno od Košute in severno od Golnika ter Udin boršta. Ime je gora dobila po vasi 

Križe, ki leži tik ob njenem vznožju. Na 1471 m stoji Koča na Kriški gori, do katere iz vasi 

Gozd poteka tovorna žičnica. Najvišji vrh grebena je Tolsti vrh (1715 m). Včasih zahodnega 

dela grebena ni preraščal gozd, saj so senožete redno kosili in pokošeno travo namenili za 

krmo konjev v kriški vojašnici. 

TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali do Golnika in parkirali pod bolnico. S parkirišča 

pridemo do planinskih smernih tabel, ki nas usmerijo na pešpot, ki se vzpne ob ograji. Po 

nekaj korakih prečimo cesto, nato pa nas stezica povede v gozd, kjer se prične strmeje 

vzpenjati. Pot se po krajšem vzponu priključi širokemu kolovozu, po katerem nadaljujemo 

lahkoten vzpon. Po nekaj minutah se s kolovoza v desno odcepi markirana pešpot, le ta pa nas 

kmalu pripelje na drugi kolovoz, katerega pa tudi kmalu zapustimo. Vzpon nadaljujemo po 

precej strmi poti, ki nas višje pripelje do razgledne točke (pogled na Gorenjsko in Jelovico). 

Za razgledno točko se pot položi ter zavije precej v levo, kjer se nato nadaljuje v zmernem 

vzponu. Višje steza zavije nekoliko proti desni, kjer nas nato v nekaj minutah nadaljnje hoje 



pripelje do vasi Gozd. Tu nadaljujemo mimo nekaj hiš, nato pa se priključimo poti od 

Zavetišča v Gozdu. Nadaljujemo desno v smeri Kriške gore, mimo dveh zaporednih 

spomenikov NOB. Od konca ceste nadaljujemo po širokem in strmem kolovozu, ki nas hitro 

pripelje do mesta, kjer se razcepi na dva dela. Nadaljujemo po levem v smeri koče. 

Kolovoz nato mimo vodovodnega objekta in vikend hišice preide v gozd. Naprej se 

vzpenjamo po lepo urejeni gozdni poti, ob kateri opazimo številne klopi in ob njih imena 

klopi. Višje nas pot pripelje do pašne ograje ter se le nekoliko višje obrne v levo, kjer se nato 

prečno vzpenja. Po nekaj minutah prečnega vzpona stopimo iz gozda, kjer pred seboj že 

zagledamo kočo, do katere nas loči le še nekaj korakov lahkotne hoje. 

Po daljšem postanku v koči bomo po isti poti sestopili v dolino, kjer nas bo čakal avtobus. 

Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do 18.ure. 
 

 

 
                                                                                                                                           

 
 

www.pd-pohodnik.si             

SKUPAJ HOJE: 5 ur 

ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  

VREDNOST TURE: 15 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v planinski koči ! 

CENA: 15 EUR  

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 26. aprila 2019: 

Marko: 041 779 205; 031 442 715 


