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Datum: 10.8.2016 
 
 
Vsem MDSS 
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana 
 
 
V skladu s koledarjem športno-rekreativnih dejavnosti pri Zvezi društev slepih in 
slabovidnih Slovenije za leto 2016 objavljamo   

 
RAZPIS 

 
za 46. srečanje slepih in slabovidnih planincev Slovenije,  

ki bo v soboto, 3.9.2016, na Šmohorju.  
 
 

Zbirno mesto vseh udeležencev bo v soboto, 3. 9. 2016, ob 9.30 uri na parkirišču 
gasilskega doma v Laškem. 
 
(Iz smeri Celja proti Laškem zavijete v Laškem v prvem semaforju desno, pod 
podhod in se peljete še 700m, na desni strani je gasilski dom. V Laško lahko pridete 
tudi z vlakom. Od postaje do gasilskega doma je še 30-45 minut hoje.) 
 
Šmohor, opis poti:  
Zanimiva in lepo urejena planinska pot, ki vodi skozi širne gozdove in travnike, vas 
popelje do Šmohorja, priljubljene izletniške točke severovzhodno od Laškega. 
Šmohor se dviga nad dolino potoka Rečica, ki se pri Laškem zdravilišču izliva v reko 
Savinjo. Šmohor je privlačna izletniška točka na grebenu med Pernico (872m) in 
Maličem (936m). 
Iz parkirišča gasilskega doma se od kapelice pri lipi vzpnemo do stopnic, ki nas 
vodijo do ožje poti, ta pa po travniku dalje v gozd. Sledimo markacijam, ki nas bodo 
po 60 do 90 minutah hoje pripeljale do velikega travnika na vrhu planote Šmohor, 
kjer stoji Planinski dom Šmohor. Čez Šmohor vodijo tudi planinske transverzale. 
 
Dolžina poti v eno smer: 6.4 km,   Zahtevnost: srednje zahtevna 
Najnižja točka poti: 223 m,              Najvišja točka poti: 781 m 
 
Pohod bodo vodili vodniki. 
 
Sklepni del planinskega srečanja bo potekal pri koči na Šmohorju ob 12 uri, kjer vsi 
udeleženci pohoda prejmejo brezplačni topli obrok. Pijača je v lastni režiji.  
 
Prijave pošljite do vključno ponedeljka 29.08.2016 do 12 ure, po e-pošti na  ZDSSS: 
sportinsah@zveza-slepih.si. Kopijo prijave pošljite v elektronski obliki na naslov 
MDSS Celje:  mdssce@zveza-slepih.si.  



Udeleženci se pohoda udeležijo na lastno odgovornost, biti morajo primerno obuti in 
vremenu primerno oblečeni.  
 
Dodatne informacije glede pohoda dobite na telefonski številki: 03-493 00 50 in 041 
425 500 - Vodeb Edvard. 
 
Prijazen planinski pozdrav! 
 
Pripravila: Vesna Božičkovič, tajnica MDSS Celje 
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