
 

         

 

 
Planinski krožek OŠ Dravograd in OŠ Šentjanž pri Dravogradu, PD Dravograd  

organizirajo  izlet na  

 

   SMREKOVEC      

      (1577m) 
 v soboto, 7. oktobra 2017. 

 
Zberemo se pred OŠ Dravograd ob 7. 30 uri. 

S kombiji in osebnimi avtomobili se bomo odpeljali proti Črni. 

Pot nas bo vodila do planinske koče na Smrekovcu. Peš bomo nadaljevali pohod 

do vrha Smrekovca. Po vrnitvi na kočo si bomo ogledali učno hišico in se poučili o  

naravnih značilnostih kraja.  

 

Hoje bo približno dobro uro v obe smeri . 

Pot je lahka. Potrebna je primerna oprema 

(primerni čevlji, rezervna obleka, ...). 

 

Vabljeni tudi starši. 

 Učenci prve triade lahko gredo z nami le ob spremstvu staršev, starih staršev,…. 

Malico naj imajo otroci s seboj (iz nahrbtnika). Na koči je, po želji, možno dobiti 

malico »Smrekovški pisker« s čajem ali kavo po 5€. 

Prijave zbirajo mentorice do srede dopoldne. 

 (Franja Šmon, Nataša Kovše, Zdenka Krajnik) 
 

Prevoz je organiziran z avtobusom. Po zapolnitvi mest na avtobusu, se poslužimo še osebnih 

avtomobilov. Prevoz je 5€ za člane, za nečlane 10€. 

--------------------------------------- odreži  ----------------------------------------------- 

          
 Moj otrok ______________________________, učenec______ razreda, se bo udeležil izleta na 

Smrekovec. 
 

Potrebuje prevoz:           DA                NE  

( ustrezno obkrožite ) 

 

Kdo bo otroka kdo spremljal?__________ 

Ali boste naročili Smrekovški pisker? ______  Kolilo? _________ 

                                                                                       

                                                                                            Podpis staršev:_____________________ 



 

            

 

Smrekovec je gora vulkanskega nastanka na vzhodnem robu Smrekovškega pogorja. 

Obsežen travnat vrh, na katerem stoji piramida z vpisno skrinjico in knjigo in ob njej 

razgledna ploščad, obdaja smrekov gozd. Razgled seže zelo daleč le proti severu ga 

nekoliko ovira gozd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom na Smrekovcu stoji na ugaslem vulkanu, natančneje na najvišjem delu 15 km dolgega pogorja 

predalpskega sveta na stičišču Šaleške, Zgornje Savinjske in Zgornje Mežiške doline. Smrekovški 

vulkanizem je bil aktiven pred približno 30 milijoni let, pod vodo, v morskem okolju, zato danes ni 

nobene bojazni, da bi vas z vrha pregnali dim, pepel in lava. Sta pa slednja še danes kriva za specifično 

kamninsko osnovo in izgled pogorja, zaradi katerega se Smrekovec razlikuje od sosednjih vrhov. Za 

neizrazit, zaobljen in poraščen vrh so značilne številne posebne rastlinske in živalske vrste, ki 

smrekovško pogorje uvrščajo med pomembno območje naravne dediščine Slovenije in Evrope. 

  

Po smrekovškem pogorju se petelini divji petelin, saj je to območje njegovo največje sklenjeno 

domovanje v celotni južni Evropi. Kot je le mravelj lahko veliko, prav toliko in še več, jih je doma prav tu 

na Smrekovcu, saj njihova presenetljivo velika mravljišča predstavljajo posebnost tukajšnjih gozdov. 

Nič kaj posebna ni smreka, saj se po njej imenujeta pogorje in najvišji vrh, in jo je v gozdu največ. Med 

globokim zelenjem za barve poskrbijo pisane množice metuljev. 

  

Območje, na katerem se nahaja Dom na Smrekovcu, je zato prečudovita pokrajina, pravcati laboratorij 

naravnih in geoloških danosti tega konca čarobnega sveta.  



 


