
 

 

 

PLANINSKI 
DRUŠTVI GALICIJA 

in ŽALEC 
 

 

vas vabita na 

pohod  na Boč (978m) z ogledom velikonočnice, 

ki bo v soboto, 18. 04. 2015 

  
Odhod avtobusa izpred pisarne PD v Žalcu ob 7.

00
 in izpred POŠ Trje ob 7.

15
.  

 

Z avtobusom se bomo peljali po avtocesti do izvoza za Slovenske Konjice in nadaljevali  v 

smeri Poljčan. Cesta nas bo peljala skozi Dražo vas, Žiče in Loče v smeri Zgornjih Poljčan, 

kjer bomo tudi parkirali. 

 

S parkirišča bomo pot nadaljevali po cesti in gozdni poti, ki sprva poteka po kolovozu in se 

vzpenja po dnu dolinice. Po dobrih 10 minutah hoje pot preči cesto in se še naprej vzpenja. 

Po približno eni uri hoje bomo prišli do odcepa proti domu na Boču. Tu bodo lahko tisti, ki 

se ne bodo želeli povzpeti na vrh Boča odšli z vodnikom proti Domu na Boču, za kar bodo 

potrebovali približno 20 minut. Ostali bomo pot nadaljevali proti vrhu Boča. Pot se naprej 

zmerno vzpenja, nato pa se začne hitro strmo vzpenjati in nas po nekaj minutah pripelje na 

razpotje. Odločili se bomo za pot čez Balunjačo in v zmernem vzponu prečili pobočje Boča 

do skalnih pečin, ki jih bomo videli pred seboj. Prehod pod pečinami ni težaven (varovan je 

z jeklenicami), je pa nekoliko izpostavljen padajočemu kamenju. Ob vznožju pečin bomo 

opazili nekaj manjših votlin. Naprej se bo pot strmo vzpenjala in nas v nekaj minutah 

pripeljala na mesto, kjer bo strmina poti postopoma pojenjala in pot nas bo pripeljala na 

vojaško območje. Ko bomo zapustili bližino vojaškega območja, bo le še pet minut hoje in 

prispeli bomo na vrh in tu se vzpon še ne bo končal, saj bomo  imeli pred seboj še 20 m 

visok razgledni stolp, na katerega se bomo povzpeli po strmih stopnicah in dosegli svoj cilj, 

ki bo poplačan s čudovitim razgledom. Po krajšem postanku se bomo spustili do Planinskega 

doma na Boču, kjer se boste lahko okrepčali in odpočili. Kdor bo želel si bo lahko ogledal 

tudi zavarovano rastišče velikonočnice. Vračali se bomo čez Babe nazaj v Zgornje Poljčane, 

kjer nas bo čakal prevoz.  

 

Hoje bo za približno 4 ure, imejte s sabo primerno planinsko opremo, rezervna oblačila (dež) 

in  palice. Na poti sta hrana in pijača iz nahrbtnika, možen pa bo topel obrok v domu pod 

Bočem.  Domov se bomo vrnili okoli 17.00 ure.  

Cena: Za avtobus bomo odšteli 15 €. 
 

PRIJAVE do četrtka 16. 4. 2015 oz. do zapolnitve avtobusa: 

za PD Žalec :       Nebojša Krivokapić  031 767 061 

za PD Galicija:    Janez Podpečan         041 662 883 
 

Vljudno vas vabi vodnik  Viktor Furman - PD Galicija  (031 864 826)   

 


