
PD ZZV CELJE VABI NA 

     SMREKOVEC  1577 m  

V NEDELJO, 27.02.2022 OB 7.00 URI 
                                                      

Poseben avtobus odpelje iz Slovenskih Konjic ob 6.15 uri mimo Vojnika, Spodnje 

Hudinje, Nove vasi do Glazije, kjer bo ob 7.uri ter v Žalcu ob 7.10 uri. Iz Žalca 

nadaljujemo vožnjo proti Ljubnemu in nato do Ljubenskih Rastk. 

 

Od tu peš nadaljujemo pot čez Telečje peči na Komen (Kamen) 1684 m, je najvišji 

vrh Smrekovškega pogorja. Na s.strani so kratke temne stene, ki segajo do gozdne 

meje, zato Korošci imenujejo daleč vidni vrh Kamen. Južna stran vrha je travnata, tu 

stoji lesena kapelic sv. Cirila in Metoda, ki je bila blagoslovljena 30.8.1987. Žig vrh 

in vpisna knjiga sta v kapelici. S Komna so čudoviti razgledi na Karavanke, 

Savinjsko-Kamniške pl., Menino, Lepenatko, Rogatec, Zg.Savinjsko dolino z 

Ljubnim in Radmirjem.... 

 

Pot nadaljujemo proti Krumpaški planini, mimo Krnesa 1613 m, ki ga zaobidemo in 

se spustimo do doma na Smrekovcu 1377 m. Na Krumpaški planini lahko skočimo na 

vrh Smrekovca 1577 m, ali pa se spustimo direktno do doma. Smrekovec je najmlajši 

vulkan v Sloveniji, posledica bruhanja lave je andezitna kamnina, vidna predvsem na 

vrhu Komna in Krnesa, drugod je večinoma prekrita z zemljo. Čez Smrekovško 

pogorje poteka štajersko-koroška meja, ki je bila v avstro-ogrskih časih veliko bolj 

pomembna, na teh strminah pa se je v globokem snegu in s hudimi boju februarja l. 

1944 končal tudi pohod XIV divizije. 

 

Za pot bomo potrebovali okoli 6 ur. 

Hrana in pijača iz nahrbtnika, oziroma jo je mogoče kupiti na koči. 

Udeleženi morajo imeti: PCT pogoje in na avtobusu nositi zaščitne maske, primerno 

planinsko obutev, oblačila primerna vremenskim razmeram. Ne pozabite knjižice za 

žige SPP. 

Obvezno: pohodne palice in dereze. 

Prijavnina za lastne stroške 18 eurov. 

 

Pohod bomo vodili VPZS. 

Prijave: JANJA POLAVDER 040 705-301; e-mail: janjapol@gmail.com 

 

P.S. 

Vodniki si pridržujemo pravico do spremembe trase glede na vremenske razmere 

mailto:janjapol@gmail.com

