
 

  

Planinski izlet na 

ŠMOHOR 
 

 

Sobota, 19.10.2019, ob 8.uri (Avtobusna postaja Velenje) 

VODNIKI: Anka Pugelj, Magda Žist, Samo Frankovič 

ŠOLE: OŠ GŠ, OŠ MPT, CVIU 

POVRATEK: Okoli 15.30h. 

PREVOZ: Avtobus Velenje - Liboje – Laško - Velenje. 

STROŠKI: Plačilo avtobusnega prevoza. 

ZAHTEVNOST: Lahka, nezahtevna pot. 

OPREMA: Planinska obutev, topla oblačila.  

VREME: V primeru slabe vremenske napovedi se izlet prestavi. Obveščeni boste do petka, 18.10.2019. 

DOKUMENTI: Dnevnik mladega planinca. 

HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, na vrhu je planinska koča. 

PRIJAVE: Prijavite se mentorjem na šoli do srede, 16.10.2019 

MENTORJI:  Tanja Koprivnik, Urša Kotnik,  Anita Kolar Šlogar, Zofka Glušič, Samo Frankovič  

 

NEKAJ O ŠMOHORJU 

Planota Šmohor se nahaja med Laškim, Libojami in Zabukovico. Je privlačna in zanimiva izletniška točka, ki 

je dostopna z avtomobilom ali tudi peš. Čez planoto vodijo planinske transverzale ter kolesarska pot.  

Planinski dom na Šmohorju stoji tik pod travnatim temenom na vzhodni strani vrha Šmohor (784 m).Vrh ima 

enako ime kot razloženo naselje s cerkvico. Od planinskega doma vodi sprehajalna pot čez travnike in po 

gozdu do cerkve sv. Mohorja, od koder je lep razgled na bližnje vrhove Posavskega hribovja. Proti jugu 

vidimo Veliko Kozje in Kopitnik, pod njima pa Laško. Na severno stran pa vidimo bližnji Gozdnik in 

Kotečnik, ter v daljavi Paški Kozjak in del Pohorja, na vzhod in zahod razgled ovira gozd. 

 

OPIS POTI 

Iz avtobusa izstopimo na manjšem parkirišču na koncu Liboj. Sprva pelje pot po travniku,  po nekaj minutah 

vzpona pa preči makadamsko cesto, pri kateri prvič opazimo planinsko tablo za Šmohor. Pot se nato vzpne 

do vrha travnika, za katerim gre  v gozd in nas po nadaljnjih nekaj minutah hoje pripelje do gozdne ceste, kjer 

nadaljujemo naravnost navzgor v smeri Šmohorja. Pot, ki še naprej poteka skozi gozd, pa postaja vse bolj 

strma. Po dobre pol ure hoje  strmina popusti in pot nas pripelje na kolovoz. Oznake za Šmohor nas usmerijo 

na travnik, kjer se odcepi pot za Malič. Mi pa nadaljujemo pot po cesti, ki nas hitro pripelje do doma na 

Šmohorju. Tu bo čas za malico, počitek in igro. Po dobri uri odmora bomo nadaljevali pot v smeri proti 

Laškemu, kjer nas bo čakal avtobus. 

 

Za krožno pot bomo potrebovali okoli 4 ure (brez počitka). 

 

 

ŽELIMO VAM  VAREN KORAK IN ČUDOVIT PLANINSKI DAN. 

                       


