
VARNO V GORE         

                                                                                                                    

 

DATUM IZLETA, čas in 

kraj odhoda 

 

2. 7. 2022  (urnik odhodov bo prilagojen po društvih, za to 

prosim upoštevajte urnik na skupnem vabilu) 

 

Izvir Ljubije – Konečka planina – Boskovec – Moziska 

koča 
ORGANIZACIJSKI VODJA - 

TEHNIČNI VODJA 

Jurij Drev 

VODNIKI Jurij Drev, Jure Grudnik 

VRSTA PREVOZA avtobus 

PREDVIDENI POVRATEK:  17. uri 

ZAHTEVNOST POTI: lahka pot 

SKUPNA DOLŽINA HOJE: 4 ure in 30 min 

VIŠINSKA RAZLIKA:   

OPREMA:  

pohodna 

POTREBNI DOKUMENTI:  

MALICA IN PIJAČA:  Iz nahrbtnika 

 

OPIS TURE – POSEBNOSTI: 

Z avtobusom se bomo pripeljali v Ljubijski graben do zajetja za šaleški vodovod, od koder se naša pot 

nadaljuje do izvira Ljubije. Pot nas bo vodila bo po cesti po Ljubijskemu grabnu, ki je do leta 1991  služila 

kot glavna cesta v Zaloko. Ko pridemo iz soteske naprej pod kmetijo Leskovšek prečkamo pašnik in 

nadaljujemo nekaj časa po gozdni cesti, s katere čez nekaj časa skrenemo levo navzgor  po gozdni vlaki. 

Pot nas nekaj časa vodi navzgor , nato pot postane položna. Po poti nadaljujemo in se priključimo na 

gozdno cesto, ki nas pripelje na Konečko planino ( 1229 n.m.v. ). Do tu bomo rabili okoli 2 uri hoje po 

neoznačeni poti.  Na grebenu nad planino stoji kapelica in nov pastirski stan. Od tu so prelepi razgledi na 

Šaleško in spodnjo Savinjsko dolino, Pohorje ter proti severu s Uršljo goro Smrekovcem in njegovim 

pogorjem. Od planine bomo pot nadaljevali po cesti, ki vodi po vrhu planot iz vzhoda poti zahodu mimo 

planin in pastirskih stanov. Po dobri uri hoje, bomo pri Verbučavi planini skrenili s ceste in se podali proti 

vrhu na Boskovcu1588m. Z vrha nadaljujemo spust po planinski poti do mozirske koče, kjer nas čaka 

zaslužen počitek s okrepčilom. 

 

                                                                                                            

 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 25 EUR 

PRIJAVE: Do 30. 6. 2022 

OPOZORILO !  

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan!   
 


