
PLANINSKI POHOD ZA PLANINCE 

SMREKOVEC 

ODHOD: 14. 5. 2016 ob 8.00 pred OŠ MPT 

PRIHOD: približno ob 14. 30 (OŠ MPT) 

ZAHTEVNOST: lahka 

OPREMA: pohodni čevlji, nahrbtnik, topla oblačila, hrana in pijača, Dnevnik mladega 

planinca, denar za čaj  

PRIJAVA: do srede, 11. 5., pri mentorici Petri Oder Čevnik 

Stroške prevoza boste plačali s šolsko položnico (vaš prispevek je odvisen od števila 

pohodnikov: pri 30 pohodnikih 4, 6 eur na osebo, pri 40 pohodnikih 3, 5 eur na osebo).  

OPIS POTI: 

Z avtobusom se bomo peljali do Andrejevega doma na Slemenu . Pot bomo nadaljevali peš 

po gozdni cesti navzgor na gozdni hrbet, kjer se bomo priključili na gozdno cesto Sleme - 

Bele Vode. Na mali jasi se pot zravna in pelje naprej po hrbtu, poraslem s smrekovim 

gozdom. Na levi ob poti so ruševine nekdanje kapelice. Od tod se pot zmerno dvigne na 

precej ravno sleme. S poti se večkrat med drevjem pokaže na levi Smrekovec, pred njim pa 

globoka soteska potoka Štajerska Kramarica proti Belim Vodam. Lepa pot se drži glavnega 

hrbta; malo je ravna, malo se vzpenja, pa spet spušča. Po dobri uri od Andrejevega doma 

pridemo na rob s starimi čokatimi bukvami, ki predstavljajo lastniško mejo med kmetijami na 

Koroški in Štajerski strani. Pot se kmalu prevesi na južno stran hrbta, potem pa se spusti po 

smrekovem gozdu na pobočju do Staknetovega vrha (1257 m) mimo studenca ob poti in 

postane slab kolovoz, po katerem se še naprej spuščamo do prevala Kramarica (1124 m). 

Čez preval je v dobi tovorništva tekla pomembna pot iz Šaleške in Spodnje Savinjske doline 

na Koroško. Na prevalu stoji stara kapelica, ob njej je grob štirih borcev NOV, ob robu gozda 

pa je počivališče z mizami in klopmi. 

S prevala pridemo po široki gozdni poti do bližnjega križišča gozdnih cest. S križišča gremo 

po cesti proti Domu na Smrekovcu. S poseke vidimo Sv. Križ nad Belimi Vodami in Šaleško 

dolino in pot nadaljujemo po položni poti. Po kratkem vzponu pridemo iz gozda na obsežni 

planinski pašnik in po njem do planinske postojanke.  

Po počitku in malici, se bomo odpravili na vrh Smrekovca in se vrnili nazaj do koče na 

Smrekovcu, kjer nas bo počakal avtobus in nas odpeljal do OŠ Mihe Pintarja Toleda. 

 

 


