
KRVAVEC, VELIKI ZVOH (1971 m)        24.09.2022 
 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 24.septembra 2022 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Igor Sladič – vodnik PZS         
       

POTEK TURE:  Novo mesto – Planina Jezerca (1410 m) –  Dom na Krvavcu (1684 m) –  
Krvavec (1853 m) – Veliki Zvoh (1971 m) – Novo mesto 
 
Krvavec je gora v Kamniško-Savinjskih Alpah. Znan je predvsem kot visokogorsko smučarsko 

središče z odlično urejenimi smučarskimi programi na nadmorski višini od 1450 m do 1971 m. 

V poletnem času pa se prelevi v čudovit raj za planinarjenje, sprehode po pašnikih in za 

spoznavanje arheološkega najdišča. Najvišja točka smučišča je Veliki Zvoh, od koder je lep 

pogled proti Kalškemu grebenu, Storžiču in delu Julijskih Alp.  

 
TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali mimo vasi Ambrož pod Krvavcem in naprej do planine Jezerca, kjer 
je veliko urejeno parkirišče. Na koncu parkirišča nas markacije usmerijo naravnost na markirano pešpot v 
smeri Kriške planine, Vrha Korena, Košutne, Kompotele in Mokrice, ki se vzpne preko pašnikov že omenjene 
planine. Po krajšem vzponu dosežemo kolovoz, mi pa mu sledimo v levo, kjer prečimo pobočja Kržišča (1658 
m). Kolovoz, po katerem hodimo se hitro razcepi na dva dela, mi pa nadaljujemo naravnost po spodnjem. 
Prehodno se nam odpre lep pogled proti Kranju, Škofjeloškemu hribovju in Storžiču, nato pa se pot prične 
lahkotno spuščati. Sledi še nekaj minut hoje, nato pa prispemo do parkirišča ob spodnjem delu Kriške planine. 
Tu se rahlo v desno nadaljuje markirana pot proti Planini Koren, mi pa nadaljujemo naravnost na drugo stran 
doline, kjer se pričnemo vzpenjati po travnatem pobočju proti bližnjemu zaselku. Po krajšem vzponu prispemo 
do planšarije Pr Florjan, katero obidemo po desni strani. Nad planšarijo postopoma stopimo na lepo uhojeno, a 
slabše markirano stezo, ki se prične strmeje vzpenjati po travnatem pobočju. Višje dosežemo slabši, deloma 
travnat kolovoz, mi pa se po njem vzpenjamo do mesta, kjer le ta zavije desno. Z omenjenega ovinka 
nadaljujemo naravnost po nekoliko manj izraziti poti, po kateri se v nekaj minutah vzpnemo do Doma na 
Krvavcu. Pri Domu na Krvavcu stopimo na makadamsko cesto, mi pa se po njej pričnemo vzpenjati v smeri 
vrha Krvavca in Zvoha. V nadaljevanju se vzpenjamo ob lepih pogledih na skupino Storžiča ter Kočno in 
Grintovec, pot pa nas mimo oddajniškega stolpa postopoma pripelje na nekoliko bolj strma pobočja vrha 
Krvavca. Tu se cesta položi in preči zahodna pobočja omenjenega vrha, nato pa kmalu prispemo na sedlo 



Razor. Pot se pričnemo strmo vzpenjati po transportno reševalni cesti. Višje strmina postopoma popusti in pot 
nas pripelje do akumulacijskega jezera, ki je namenjeno zasneževanju smučišča. Jezero obidemo po levi strani, 
nato pa nadaljujemo rahlo desno in se v nekaj minutah povzpnemo na razgleden vrh Zvoha. 
Žig in vpisna knjiga se nahajata nekoliko pod vrhom in sicer ob markirani poti, ki se nadaljuje proti Vrhu 
Korena. Po daljšem postanku na vrhu kjer si bomo vzeli čas za počitek, razglede in malico se bomo po isti poti 
vrnili nazaj do avtobusa. Vrnitev domov v Novo mesto načrtujemo do 19.ure.  
 
 
                                                                                                                                           

 
 

        

www.pd-pohodnik.si        
 

  

SKUPAJ HOJE: 4 ure 
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  
VREDNOST TURE: 14 točk 
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika, možnost v koči 
CENA: 20 EUR  
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 22.septembra 2022: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
 
 
 


