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Stenica (1.091 m) je najvišji vrh Male gore in je s svojimi nižjimi, a nič manj mikavnimi sosedi ujeta v podaljšek 
Karavank med rekama Tesnico na vzhodu in Hudinjo na zahodu. Njene sosede so Kiselica (tudi Kiselca ali Kislica) z 
najvišjim Špičastim vrhom (994 m), Kozjek (749 m) in Lindek (695 m) z gradom. Vrh Stenice je poraščen, obdan s 
smrekami, ki preprečujejo razgled. Tega bomo imeli možnost občudovati nekaj 100 m naprej proti Lindeku, vendar 
le na Celjsko kotlino. Na vrhu se nahaja masivna kovinska skrinjica z žigom in vpisno knjigo.

Povzeto po: Po gorah severovzhodne Slovenije, PZS 2007

Kislica s Špičastim vrhom (994 m) in Mala gora z najvišjim vrhom Stenico (1091 m), pogled iz Konjic

Kislica in Stenica, pogled s Stolpnika, v ozadju nad Vrhivškim prelazom Paški Kozjak, desno Pohorje

Grad Lindek (Lindeck) vrh kopastega hriba nasproti pobočja Stenice nad Belim potokom pri Frankolovem so vsaj od 
začetka  13.  stoletja  upravljali  vitezi  Lindeški  (prvi  je  omenjen leta  1258),  ministeriali  krške  Škofije.  Grad je 
omenjen šele  leta 1264 kot  Lindecke, nato pa 1333 kot  castrum Lindekk.  V njegovih razvalinah je še mogoče 
razbrati prvotno romansko grajsko jedro s palacijem in visokim obrambnim stolpom ter poslopja, ki so nastala v 
gotski  in  renesančni dobi. Lindeški  gospodje so izumrli  konec 16. stoletja, grad so nato imeli  gospodje Seidli, 
Strassbergi in Teuffenbachi, po letu 1720 pa razne meščanske rodbine. Grad je začel razpadati v 18. stoletju, dve 
stoletji brez lastnika pa sta dokončno omajali sicer okrepljene obrambne zidove.

Zbral: Jože Kamenšek, julij 2008

Pogled na grad Lindek z 
Vrhivškega prelaza med
Stenico in Kislico, zadaj
Stolpnik in Srebotni vrh

Grajske razvaline
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Kolesarska tura: Stranice – Kislica – Stenica – Lindek - Stranice  Jože Kamenšek, julij 2008

Točka Opis točke Nadmorska 
višina (m)

Vzpon 
(m)

Spust
(m)

Dolžina 
odseka

Povprečni 
naklon

Skupna 
razdalja 
(m)

1 Parkirišče pri grobovih 100 talcev 412     0

2 Tesnica, odcep za Lipo, Kislico 378  -34 1.700 -2.0% 1.700

3 Most, vstop v sotesko Belskega potoka 442 64  730 8.8% 2.430

4 Križ, konec asfalta, P 640 198  1.730 11.4% 4.160

5 Kmetija Ravnik, Ravnikov kostanj 670 30  1.100 2.7% 5.260

6 Strnadov travnik 692 22  864 2.5% 6.124

7 Tisa, odcep steze na vrh Kislice 740 48  570 8.4% 6.694

8 Voda, korito, Kozji graben 723  -17 806 -2.1% 7.500

9 Vrhivški prelaz 763 40  522 7.7% 8.022

10 Domačija Ramšak 765 2  258 0.8% 8.280

11 Greben Stenice 851 86  980 8.8% 9.260

12 Križišče, odcep Stranice 835  -16 580 -2.8% 9.840

13 Odcep, markiran kolovoz na vrh Stenice 974 139  1292 10.8% 11.132

14 Razgledišče na Vitanje 1.027 53  285 18.6% 11.417

15 Kapelca, zavetišče 1.059 32  196 16.3% 11.613

16 Stenica, žig, vpisna knjiga, klopca 1.091 32  218 14.7% 11.831

13 Križišče, kolovoz desno k Novinšku 974  -117 619 -18.9% 12.450

17 Novinšek 918  -56 1.230 -4.6% 13.680

18 Drenovšek, Dom gasilcev Stranice, asfalt 798  -120 1.544 -7.8% 15.224

19 AP, pot na grad Lindek 657  -141 1.584 -8.9% 16.808

20 Grad Lindek 695 38  558 6.8% 17.366

19 AP, pot na grad Lindek 657  -38 558 -6.8% 17.924

21 Domačija Kamenšek, odcep ostro levo 522  -135 1.441 -9.4% 19.365

1 Parkirišče pri grobovih 100 talcev 412  -110 879 -12.5% 20.244

  Skupaj..    784 -784 20.244   

  

STENICA (1.091 m)  
 

Izhodišče:  na Stranicah (412 m) parkirišče pri grobovih 
100 talcev

Dovoz: iz Celja AC 12,5 km

 iz Konjic 7,5 km

 iz Tepanja AC 12 km

Dolžina proge 20 km 

Višinska razlika (Stenica, 1.091 m) 680 m

Vzponi skupaj (Stenica, Lindek) 900 m

Čas 3 h 30 min

  Zahtevnost vzponov V3 - V6

  Zahtevnost spustov S2 - S5

Zahtevnost skupaj Zahtevna tura, IV-

5



OPIS
1. Začnemo  na  parkirišču  (1) (412 m n.v.)  pri  spominskem obeležju  frankolovskih 

žrtev, ki je od Stranic (AP) oddaljeno cca. 2 km v smeri proti Celju.
2. Turo začnemo po magistralni cesti Konjice-Celje, v smeri proti JZ, proti Celju, ob 

potoku Tesnica. Po začetnem ravnem delu sledi nekaj ovinkov v lahnem spustu 
(S1). Po 1,7 km, preden cesta vstopi v najožji del soteske, poiščemo desni asfaltni 
odcep  med gospodarskim poslopjem in  hišo  (2) (378 m n.v.).  Če  prihajamo iz 
celjske smeri, nas na jablani usmerijo planinske oznake za Lindek in Kislico.

3. Pot nadaljujemo v blagem vzponu 0,7 km (V2) v smeri SZ do razcepa in mostička 
(3) (442 m n.v.).  Tu  začne  naravnost  v  sotesko  Belskega  potoka  markirana 
planinska  pot  na Stenico  in  neoznačena  na  Kislico.  Prostor  za parkiranje par 
avtomobilov.

4. Zavijemo levo preko mostička, ob gozdnem robu in po začetnem vzponu 180 m 
zavijemo na odcepu desno mimo obore z damjaki in po dvojnem ovinku v gozd. 
Levo so posamezni odcepi do domačij, mi se pa držimo vseskozi desno. Po asfaltni 
cesti se v zavojih vzpenjamo ob posameznih domačijah, najprej blago, v zadnjem 
delu pa bolj strmo (V3). Po 1,7 km se dvignemo do zaključka asfaltne ceste na 
izravnavo na gozdnem robu (4) (640 m n.v.), križ.  Ostro desno se odcepi gozdna 
cesta, ki obvozi JV greben Kislice in vodi do zaselka Lindek. V tej smeri vodi tudi 
precej obiskana planinska pot na razgledno Kislico. 

5. Nadaljujemo v smeri Z po makadamski cesti. Sledimo gozdnemu robu, ponekod 
cesta zavije desno v gozd in preide v gozdno cesto. Na tem odseku je kar nekaj 
možnosti, da nas zanese preveč levo navzdol med posamezne domačije in potem 
moramo poiskati prehod nazaj do gozdnega roba. Ob krajših vzponih in spustih 
(V2/S2), se po 1,1 km znajdemo pred Ravnakovo domačijo  (5) (670 m n.v.).  Za 
hlevom ob gozdnem robu lahko občudujemo mogočni  Ravnakov kostanj, ki  je  
obeležen kot naravna znamenitost. 

6. Od kostanja nadaljujemo v smeri SZ po kolovozu ob gozdnem robu, ki nas nad 
zaselkom  Zg.  Selce  po  0,8  km  pripelje  zložno  nad  idilični  Strnadov  travnik 
(6) (692 m n.v.) Lovska preža in majhen kozolček. Mestoma do V3. 

7. Poiščemo kolovoz v smeri S, ki nas ob dokaj strmem in mestoma skalnem pobočju 
Kislice  v  vzponu,  ki  na  krajših  odsekih  dosežejo  V6.  Ko  se  kolovoz  uravna 
dosežemo obeležje za tiso, ki jo tu kar pogosto srečamo (7) (740 m n.v.), dolžina 
odseka 0,6 km. Na tem mestu lahko desno izsledimo strmo neoznačeno planinsko  
pot na greben Kislice in na njen najvišji skalnat Špičasti vrh (994 m), 40 min, 
vpisna knjiga, klopce, zelo razgledno. Sicer je Kislica mnogo bolj obiskana po JV  
grebenu iz soteske Lindeškega potoka.

8. Kolovoz  se  uravna  in  kmalu  zavije  desno  v  smeri  V,  v  spustu  zahtevnosti  S4 
dosežemo najnižjo  točko,  gozdni  rob  in  pašnike,  nekaj  metrov levo s  poti  je 
betonsko korito, voda, začetek Kozjega grabna  (8) (723 m n.v.), dolžina odseka 
0,8 km.

9. Po  0,5 km prijetnega  vzpona  (V2)  po  kolovozu  med  pašniki  dosežemo  Vrhivši 
prelaz  (9) (763 m n.v.),  med Kislico na J  in  Stenico  na S.  Na prelaz  pripelje 

asfaltna cesta iz smeri Lindeka in Stranic.
10. V smeri SZ pod južnim pobočjem Stenice uzremo domačijo Ramšak, ki jo po zložni 

makadamski cesti dosežemo po 258 m, (10) (765 m n.v.).
11. Makadamska cesta preide v gozdno in v smeri SZ nadaljujemo 1 km v zmernem 

vzponu (V3) do zahodnega grebena Stenice (11) (851 m n.v.).
12. V  zmernem  spustu  (S2)  nadaljujemo  0,6 km  v  smeri  SV  do  križišča  (12) 

(835 m n.v.). Lovska preža in opuščena gozdarska koča. Odcep levo navzdol vodi v  
zaselek Stenica, ob magistralni cesti Stranice Vitanje.

13. Naša tura nadaljuje po dobri gozdni cesti v smeri V, ki se ves čas zmerno vzpenja 
(V3) ob severnem pobočju Stenice. Po 1,2 km dosežemo izravnavo, kjer cesto 
prečka markirana planinska pot iz Vitanja na Stenico (13) (974 m n.v.). V smeri SV 
se nam odpre pogled na veliko jaso z lovsko kočo, nad njo domačija Majer. 

14. Na vrh Stenice vodi strm markiran kolovoz, skoraj vlaka (V6), ki ga lažje zmoremo 
peš. Po 285 m dosežemo tablo, ki nas desno usmeri na bližnje razgledišče proti 
Vitanju (14) (1.027 m n.v.), saj z vrha ni pravega razgleda. 

15. Huda strmina se unese, nadaljujemo v smeri JZ po markiranem kolovozu in po 196 
m pridemo do kapelice (15) (1.059 m n.v.) z zavetiščem, ki nam v primeru plohe 
lahko prav pride.

16. Proti vrhu Stenice se nadaljuje zložna pot z manjšim spustom (V2/S2), dolžine 
218 m  (16) (1.091 m n.v.). Žig, vpisna knjiga, miza s klopmi.  Po grebenu proti  
vzhodu vodi markirana pot proti Novinšku in Lindeku, ki je na nekaterih mestih 
zaradi skalnih skokov težko prevozna.

17. Spustimo se po poti vzpona do točke (13) nazaj na gozdno cesto (S6) in zavijemo 
desno proti vzhodu po dobrem kolovozu, najprej zložno in nato v zmernem spustu 
(S2)  mimo gozdne jase in  po manjšem vzponu na izhodu iz gozda  po 1,2 km 
uzremo Novinškovo domačijo  (17) (918 m n.v.) in prostrane pašnike.  Odpre se 
nam prostran pogled na Dravinjsko dolino, Pohorje na levi, Boč, Konjiško goro …

18. Novinškove  obvozimo  po  travnem  kolovozu  pod  hlevom  levo  do  makadamske 
ceste, ki ji v spustu S2 sledimo 1,5 km do domačije Drenovšek in do doma gasilcev 
na Mali gori (18) (798 m n.v.). Zelo razgledno, vzletišče za jadralne padalce.

19. Po asfaltni cesti se 1,6 km spustimo okoli pobočja Male gore v dolino do križišča in 
odcepa planinske poti za grad Lindek (19) (657 m n.v.). 

20. Dostopa na grad Lindek ne smemo izpustiti, že zaradi krasne grajske potke med 
vresjem  po  pobočju  Lindeškega  hriba  ne.  V  zmernem  vzponu  se  po  0,5  km 
pripeljemo tik pod grajske razvaline (20) (695 m n.v.). Ponudi se nam razgled na 
Konjiško goro in na Frankolovo ter na jug proti Celjski kotlini.

21. Z gradu se do odcepa vrnemo po isti poti in se desno proti JV po rahlo vijugasti 
asfaltni cesti S1 spustimo po dolini Lindeškega potoka do ostrega desnega ovinka 
pri domačiji Kamenšek (21) (522 m n.v.).

22. Iz ovinka zavijemo ostro levo proti V zložno, po desni obvozimo domačijo Krajan 
in se po ozkem asfaltu spustimo do izhodišča pri grobovih frankolovskih žrtev. Par 
sto metrov ob cesti proti Konjicam je na desni spominski dom z muzejsko zbirko.
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