
BOČ (978 m)                                 06.04.2019 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: sobota, 6.aprila 2019 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Igor Sladič – vodnik PZS         

 

                            
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Zgornje Poljčane (360 m) – Dom na Boču (698 m) – Boč (978 

m) – Zgornje Poljčane – Novo mesto 

 

Boč, imenovan tudi Štajerski Triglav, je vrh v krajinskem parku Boč. Na vrhu stoji 20 m visok 
jeklen komunikacijski razgledni stolp, v bližini pa televizijski oddajnik. Pod vrhom na sedlu 
stoji planinski dom, kjer je v bližini cerkev sv. Miklavža. Na sedlu pa je tudi informacijsko 
središče Krajinskega parka. Boč je znan po rastišču zelo redke velikonočnice v bližini 
planinskega doma. Z vrha je lep razgled na Haloze, Slovenske gorice, Kozjansko, Dravsko 
polje in obronke Pohorja. 

 

TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali v Zgornje Poljčane in začeli s hojo po markirani poti v smeri doma. 

Pot, ki poteka skozi gozd se že takoj začne kar strmo vzpenjati in po približno 15 minutah vzpona preči cesto. 

Strmina poti pa nato po nadaljnjih nekaj minutah vzpona popusti. Sledi krajše prečenje pobočij po široki poti, 

nato pa se pot za krajši čas zmerno vzpne. Nekoliko višje nas pot pripelje na širok kolovoz, ki mu sledimo v 

desno in ga nato kmalu zapustimo. Po začetnih nekaj strmih metrih od mesta, ko smo zapustili kolovoz se pot 

skoraj neznatno vzpenja do mesta, ko nas le ta pripelje na cesto. Naprej sledi 5 minutna hoja po cesti ki poteka 

sredi velikega travnika do planinskega doma, ki se nahaja na drugi strani obsežnega travnika. 

Od doma nadaljujemo naravnost po poti v smeri Boča. Pot sprva preči travnik nato pa gre v gozd, kjer nas 

kmalu pripelje na kolovoz, kjer imamo za nadaljevanje dve možnosti, ki pa sta približno enako dolgi. 



Nadaljujemo desno v smeri senčne poti. Po nekaj korakih lahkotne hoje po kolovozu se levo navzgor odcepi 

markirana peš pot, ki se začne mestoma kar strmo vzpenjati (naravnost nas kolovoz pripelje na cesto). 

Pot, ki vse do vrha poteka skozi gozd nas po 45 minutah hoje od planinskega doma pripelje na Boč. Tu pa se 

vzpon še ne konča. Pred seboj zagledamo 20m visok razgledni stolp na katerega se po strmih stopnicah 

povzpnemo. Vzpon na vrh stolpa nas nagradi z lepim razgledom. 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. 

 
 

                                                                                                                                           

 
 

 
 

                                                                          

SKUPAJ HOJE: 4 ure 

ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  

VREDNOST TURE: 14 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v planinski koči ! 

CENA: 15 EUR  

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 4. aprila 2019: 

Marko: 041 779 205; 031 442 715 

 
        www.pd-pohodnik.si   

 


