
 

 

VELIKI TRAVNIK (TURNOVKA) 
Veliki Travnik 1637 m n.m. 

Vabimo vas na Veliki Travnik, ali Turnovko, kakor jo 
imenujejo domačini. Gora se nahaja v Smrekovškem pogorju in 
se spogleduje z nekaj metrov višjim Komnom.  

Pot nas bo vodila skozi Ljubno in Ljubenske Rastke, kjer bomo 
na ovinku nekaj metrov pod Maroltovo hidroelektrarno, 
nadaljevali peš. Najprej nas bo pot vodila nekoliko po 
makadamu, nato bomo preko brvi prečili potok in se zagrizli 
strmo v smrekov gozd. Kmalu bomo prispeli do Robnika in 
nato še do Počke planine, kjer se nam bo pogled odprl proti 
Menini Planini. Nato nas bo pot vodila mimo Lovske koče 
nekoliko po gozdni cesti in kolovozu in kmalu bomo na 
travniku pod planinsko kočo. Nato se bomo povzpeli še na vrh 
Travnika in preko Hlipovca in partizanske bolnice na Mrzlih 
vodah, krožno vrnili na izhodišče našega izleta.  
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Partizanska bolnica Mrzle vode, na zemljevidih 
označeno tudi kot bolnica Celje, se nahaja pod sedlom 
Hlipovec, na pobočjih med Velikim Travnikom in 
Komnom. Partizanska bolnica Mrzle vode je bila 
zgrajena leta 1944, kasneje (leta 1982 in 2003) pa je 
bila še dvakrat obnovljena.  
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Oprema: primerna planinska obutev, vremenu 
ustrezna oblačila, pohodniške palice, zaščita proti 
klopom. 

Partizanska bolnica Mrzle vode, 1226 m n.m. 

6. maja 2017 

Pogled s Počke planine 

Nekaj informacij. 
Vzpona je za 890 m, enako tudi sestopa, za 
kar bomo porabi šest ur kamor daljši postanki 
niso všteti. Koča na Travniku še ni odprta, 
zato je s seboj potrebno imeti svojo hrano in 
pijačo. Zaradi strmega začetnega dela in nekaj 
vmesnih odsekov pot ni primerna za mlade 
planince do petega razreda osnovne šole. Iz 
enakega razloga bomo izlet odpovedali, ali 
prestavili, če ne bodo primerni vremenski 
pogoji, saj je v slabem, ali meglenem vremenu  
pot dosti težje izvedljiva. Veliki Travnik je 
lep razglednik, saj z njegovega vrha lepo 
vidimo, Kamniške in Savinjske Alpe. Peco, 
Olševo in Raduho, pa bomo imeli imamo kot 
na dlani. 

Vodnik bo Harold Križanec, tel., 031 853 736.  Prijave sprejema Ines Zalezina na tel., 040 606 722, do četrtka, 4. 5. 2017.   

PD “Sloga” Rogatec, Lerchingerjeva 1, 3252 Rogatec 
www.pd-sloga.si, sloga.rogatec@gmail.com 

Stroški prevoza bodo znašali 12 €, za mlade  planince 
10 €/ osebo. 

VABLJENI! 

Ob, 6. uri iz Rogatca. 


