
 

 

 

PLANINSKI 
DRUŠTVI  ŽALEC 

in GALICIJA 
 

 

»S PRIJATELJI POD MACESNI« 
 

na KROFIČKO in STRELOVEC 
 

v soboto, 27. 10. 2012, namesto 20. 10. 2012 

 

Z avtobusom (ali osebnimi vozili) se odpeljemo izpred POŠ Trje ob 6.00 in izpred sedeža 

društva v Žalcu ob 6.15 do planinskega doma v Logarski dolini. Od tam krenemo skupaj do 

koče na Klemenči jami. Čas hoje 1 ura 15 minut in višinska razlika 370 metrov. Pot ni 

zahtevna. Po počitku z okrepčilom se ločimo: 

 

1. skupina bo šla na  Krofičko (2083 m) po zahtevnem brezpotju. Do Škrbine (1800 m) po 

planinski poti, potem levo po »lovski« proti vrhu. Kmalu pridemo skozi ozek žleb na 

prepadni rob na Robanovi strani, nato ob prosto viseči jeklenici in skozi rušje na travnik. Tu 

bo malo počitka. Vidimo vrh, ki ni več daleč. Naprej zložno po travniku, potem vse bolj 

strmo v smeri vrha. Zadnji del je strm, krušljiv in spolzek. Najprej pridemo na nižji vrh, takoj 

za tem na vrh. Razgled veličasten na vse strani. Do tu porabimo 2 uri in pol do 3 ure hoje, 

višinska razlika 875 metrov od Klemenče jame. Dokaj naporno, primerno za izurjene 

planince in manjšo skupino. Sestop po markirani, a slabo opremljeni poti čez Puklovc do 

Klemenče jame. 

 

2. skupina krene na  Strelovec (1763 m) po markirani poti. Od Klemenče jame čez Puklovc 

in naprej po dokaj zložnem terenu na razgledni vrh Strelovca. Do vrha slabi dve uri, višinska 

razlika je 555 metrov. Pot ni zahtevna, je pa slikovita in razgledna. 

Nad Klemenčo jamo si ogledamo tudi »naj« macesen. Po zbiranju vtisov na koči sledi skupni 

spust do avtobusa. 

Če »vreme bo«, se bomo vsi naužili barvitosti macesnovih gozdov. Če bo »vremena pol«, bo 

še lepo, pot pa si lahko priredimo tako, da se na Krofičko povzpnemo po markirani poti ali pa 

vsi skupaj obiščemo Strelovec. Če pa »vremena ne bo«, boste  pravočasno izvedeli tisto 

najslabše: »Pa kdaj drugič«. 

 

Cena prevoza je 15€, če nas bo najmanj 25, plus dobra volja. 

 

Prijavite se do četrtka, 25. oktobra 2012, na tel.: 

031 320 242 (Dušan Šip) 

041 662 883 (Janez Podpečan) 
 


