PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA

VABI na

SMREKOVEC (1577m)
SOBOTA 24.09.2022
Našo pot pričnemo v soboto 24. septembra 2022 ob 8.30 uri
pri parkirišču trgovine Tuš Mozirje.
Zbirno mesto: parkirišče trgovine Tuš Mozirje.
Nato se skupaj odpeljemo do izhodišča, ki je na prevalu Kramarica.
S prevala Kramarica nadaljujemo po makadamski cesti v smeri Doma na Smrekovcu. Že po nekaj 10
m hoje, pa bomo prišli do označenega razpotja, kjer imamo za nadaljevanje dve možnosti.
Nadaljujemo po desni poti v smeri Doma na Smrekovcu čez Bukov stan (naravnost Dom na
Smrekovcu po cesti). Od razpotja naprej, se pot prične strmo vzpenjati čez vse bolj strmo
pobočje. Med vzponom najprej prečimo strm kolovoz, ko pa prispemo na drug kolovoz, mu
sledimo v levo. Tu se pot položi, mi pa kolovozu, ki preči pobočja proti levi, sledimo le
nekaj minut, nato pa pot nadaljujemo po sprva vzporedni markirani planinski poti, ki se s
kolovoza odcepi rahlo v levo. Sledi prečenje gozdnatih pobočij, med tem pa se pot obrača
vse bolj v desno. Nekoliko višje prispemo na razgledno travnato senožet, za katero se pot
vrne v gozd ter se le nekoliko naprej priključi makadamski cesti, po kateri se hitro
sprehodimo do bližnjega Doma na Smrekovcu.
Od Doma na Smrekovcu, nadaljujemo rahlo desno v smeri Komna in Smrekovca. Pot
naprej se sprva zmerno vzpne čez razgledno travnato pobočje, nato pa zavije rahlo v levo,
kjer nas pripelje v pas gozda. Ko se gozd razredči, zavijemo rahlo desno in pot nas pripelje
na označeno razpotje, kjer nadaljujemo desno v smeri Smrekovca (levo Komen in Raduha).
Naprej se še kratek čas vzpenjamo skozi vse bolj redek gozd, nato pa prispemo na
prostrana travnata pobočja, preko katerih se ob vse lepših razgledih vzpnemo na bližnji
Smrekovec, katerega dosežemo po približno 10 do 15 minutah nadaljnje hoje. (povzeto po
www.hribi.net)

ČAS
HOJE:
do 2,5 ure
(povzeto
po hribi.net)
OPREMA: palice, primerna planinska obutev
HRANA: iz nahrbtnika in/ali v Domu na Smrekovcu
DATUM PRIJAVE: do petka 23.9.2022
ODHODI: lasten prevoz
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Nataša - gsm 041 399 749

ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK

