
ŠMOHOR (784 m)                           16.02.2019 
 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: sobota, 16.februarja 2019 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS         

 

          
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Laško (229 m) – Dom na Šmohorju (784 m) – Laško – Novo 
mesto 
 
Šmohor,784 m visok vrh ima enako ime kot razloženo naselje s cerkvijo sv. Mohorja, ki se 
prvič omenja leta 1421. Planinski dom stoji tik pod travnatim temenom na vzhodni strani vrha. 
Na Šmohorju je več starih lip, katerih poreklo sega v 15. stoletje, tri so v neposredni bližini 
cerkve. Od cerkve in doma je precej širok razgled. Na vzhodni strani se v bližini doma dviga 
gozdnat Malič z rtv pretvornikom, proti jugu se odpre pogled na Savinjsko dolino, proti severu 
pa sega pogled na paški Kozjak in Pohorje. 

 

TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali v Laško in pri gasilskem domu pričeli s hojo. Pot nas sprva vodi 
mimo gasilskega doma, nato pa po nekaj 10 m prispemo do manjše kapelice, ob kateri opazimo planinske 
smerne table. Tu nadaljujemo pot po vzpenjajoči cesti v smeri Šmohorja. Nad hišami se pot nadaljuje čez 
travnik, kjer se ob pogledu na Laško in Hum sprehodimo do roba gozda. Kratek čas se vzpenjamo ob robu 
gozda, nato pa stopimo na sprva makadamsko cesto, po kateri se ob lepih razgledih na Posavsko hribovje 
povzpnemo do asfaltne ceste. Omenjeni cesti sledimo do odcepa cesta h kmetiji Primož. Pot nadaljujemo po 
markirani makadamski cesti proti Šmohorju. Vzpon nadaljujemo čez razmeroma strmo pobočje do naslednje 
kmetije. Od kmetije nadaljujemo po kolovozu, ki se vzpne med pašnimi ograjami, nato pa preide v gozd in se 
razcepi na dva dela. Nadaljujemo po spodnjem levem kolovozu, kjer se nam odpre nekaj razgleda proti 
Laškem in okolici, nato pa nas markacije usmerijo desno na vzpenjajoč kolovoz, ki se kmalu povsem položi. 



Pot nadaljujemo po markirani pešpoti, ki se nadaljuje vzporedno z omenjeno cesto. Nekoliko višje se pri večji 
skali v desno odcepi strma pot na Malič, mi pa nadaljujemo naravnost ter po nekaj minutah nadaljnje hoje 
prispemo do označenega razpotja, kjer se v desno odcepi še druga manj strma pot na Malič. Nadaljujemo 
naravnost čez večji travnik ter se mimo novozgrajene hiše sprehodimo do naslednjega razpotja. Ponovno 
nadaljujemo naravnost (levo navzdol Tolsto in Huda Jama) v smeri Doma na Šmohorju, le tega pa dosežemo 
po minuti nadaljnje hoje. Po daljšem postanku v koči bomo po isti poti sestopili v dolino, kjer nas bo čakal 
avtobus. Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do 18.ure. 
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