
Pozdravljeni,
ljubitelji narave!

Zanimiva in lepo urejena planinska pot, ki vodi skozi širne gozdove in cvetoče 
travnike, vas popelje do Šmohorja, priljubljene izletniške točke severovzhodno od 
Laškega.

Izhodišče poti: Laško (TIC Laško)
Potek poti: Laško, Debro, Dom na Šmohorju in nazaj do izhodišča poti

Vrsta poti:
planinska pot
Čas hoje:
2–3 ure
Dolžina:
6,4 km v eno smer
Zahtevnost:
srednje zahtevna
Najnižja točka poti:
223 m
Najvišja točka poti:
781 m

PLANINSKA POT NA ŠMOHOR PLANINSKA POT NA KOPITNIK I in II PLANINSKA POT NA VELIKO KOZJE II

PLANINSKA POT NA VELIKO KOZJE I

ZDRAVILIŠKA POT

POT TREH CERKVA

Laško z okolico s svojimi naravnimi danostmi v vseh letnih časih in za vse 
starosti ponuja obilo možnosti preživljanja aktivnih počitnic. Če ste se 
odločili za pohodništvo, zagotovo ne boste ostali ravnodušni. K odkrivanju 
razgibane okolice vabijo številne planinske in pohodne poti, ki so 
prepredene po okoliških hribih in dolinah ter vodijo skozi gozdove, preko 
jas in travnikov – in to mimo bogate kulturne dediščine. Ob poteh vas 
pričakujejo dobre gostilne in številni planinski domovi z raznovrstno 
kulinarično ponudbo. 
 
Izbira poti je vaša …
Poti je dovolj za vse – za ljubitelje nordijske hoje, sprehoda željne 
obiskovalce, pohodnike, planince, družine in posameznike, starejše in 
mlajše. Glede na vrsto in značilnosti poti smo le-te razdelili v dve skupini: 
skupina A označuje športno-rekreativne, skupina B pa tematske 
poti. Da boste vedeli, katero izbrati, vam v nadaljevanju ponujamo kratek 
opis posameznih poti z diagramom, označbo na zemljevidu in drugimi 
uporabnimi informacijami. Če pa vam je ljubše skupinsko raziskovanje in 
odkrivanje lepot pokrajine, vas vabimo, da se udeležite katerega izmed 
tematskih in drugih organiziranih pohodov.

Ne pozabite …
Preden se odpravite na pot, poskrbite za udobno obutev, obleko, primerno 
letnemu času, in zaščito pred vremenskimi vplivi. Pri izbiri poti upoštevajte 
svojo fizično in psihično pripravljenost, znanje, vzdržljivost in izkušnje 
ter ne pozabite, da ste na vsakem koraku gostje narave, ki naj tudi po vašem 
obisku ostane nedotaknjena. 

Še majhen nasvet …  
Na pot se odpravljate na lastno odgovornost, zato si je dobro zapomniti 
telefonski številki 112 (Center za obveščanje Republike Slovenije) in 113 
(Operativno-komunikacijski center MNZ), na kateri lahko kjer koli v Sloveniji 
sporočite svoj klic v sili. 

Želimo vam obilo užitkov ob odkrivanju raznolike in zelene pokrajine!

REČIŠKA PLANINSKA KROŽNA POT

Pot obkroži idilično Rečiško dolino ter vodi po vrhovih vzhodnega dela Posavskega 
hribovja, ki ponujajo lepe razglede na okoliške vasi in hribovja. Priporočamo vam na-
kup dnevnika Rečiške planinske krožne poti, ki ga je izdalo Planinsko društvo Laško. 

Izhodišče poti: Laško (TIC Laško) 
Potek poti: Laško, Šmihel, Kuretno, Govško brdo, Baba, Brunarica “Pri knapu pod 
Babo”, Ostri vrh, Kal, Mrzlica, Gozdnik, Šmohor, Tolsti vrh, Malič in nazaj do izhodišča 
poti

Vrsta poti:
planinska pot
Čas hoje:
12–14 ur
Dolžina:
34,4 km
Zahtevnost:
srednje zahtevna
Najnižja točka poti:
223 m
Najvišja točka poti:
1090 m

Kopitnik je prepadni vrh, ki se nahaja severno od Zidanega Mosta in južno od 
Rimskih Toplic. Do njega vodi več poti. Dve vam ponujamo v nadaljevanju, katero 
boste izbrali, pa je prepuščeno vam.

Izhodišče poti: Rimske Toplice (trgovina TUŠ) 
Potek poti: Rimske Toplice, Senožete, Kopitnik, Koča na Kopitniku, cerkev Lurške 
Matere Božje na Lurdu, Rimske Toplice

Vrsta poti:
planinska pot
Čas hoje:
1–2 uri v eno smer (A3)
1–2 uri v eno smer (A4)
Dolžina:
5,8 km v eno smer (A3)
4,4 km v eno smer (A4)
Zahtevnost:
srednje zahtevni
Najnižja točka poti:
238 m
Najvišja točka poti:
910 m

Razgledno Veliko Kozje se visoko dviga med Rimskimi Toplicami in Zidanim 
Mostom. Z njegovega pomola je preko prepadne stene lep pogled na dolino 
Savinje in okoliško hribovje.  

Izhodišče poti: Zidani Most (železniška postaja) 
Potek poti: Zidani Most, Obrežje pri Zidanem Mostu, Gašperjeva koča pod Velikim 
Kozjem, Veliko Kozje in nazaj do izhodišča poti

Vrsta poti:
planinska pot
Čas hoje:
2 uri v eno smer
Dolžina:
4,4 km v eno smer
Zahtevnost:
srednje zahtevna
Najnižja točka poti:
200 m
Najvišja točka poti:
993 m

Na Veliko Kozje se lahko odpravite tudi iz Rimskih Toplic. Da se ne vračate po isti 
poti nazaj, lahko pot z vrha nadaljujete v drugo smer in tako pohod zaključite v 
Zidanem Mostu.

Izhodišče poti: Rimske Toplice (železniška postaja)
Potek poti: Rimske Toplice, Lokavec, Lovrenc, Veliko Kozje, Gašperjeva koča pod 
Velikim Kozjem, Zidani Most

Vrsta poti:
planinska pot
Čas hoje:
5–7 ur
Dolžina:
15,7 km
Zahtevnost:
srednje zahtevna
Najnižja točka poti:
200 m
Najvišja točka poti:
993 m

Hum se nad mestom Laško strmo in ostro vzpenja vse do višine 583 m. Pot do vrha, 
od koder se razkrije čudovit razgled, vodi skozi gozd in pritlikavo grmičevje. Na 
polovici poti se steza razcepi in vodi do prekrasnega razgledišča Blaževa skala. 

Izhodišče poti: Laško (grad Tabor)
Potek poti: Laško, Hum in nazaj do izhodišča poti 

Vrsta poti:
športno-rekreativna pot 
Čas hoje:
40 minut v eno smer
Dolžina:
946 m
Zahtevnost:
srednje zahtevna
Najnižja točka poti:
314 m
Najvišja točka poti:
583 m

Sprehajalna pot poteka po obeh bregovih reke Savinje, kjer vas ves čas spremljajo 
številne znamenitosti. V sklopu poti je urejena tudi proga preizkusa hoje na 2 km, 
kjer lahko ugotovite svojo telesno zmogljivost. 

Izhodišče poti: Laško (Thermana  Laško – pri Mostu želja nasproti hotela Wellness 
Park Laško)
Potek poti: Wellness Park Laško, center mesta, zdraviliški park, Wellness Park 
Laško

Vrsta poti:
sprehajalna športno-
rekreativna pot 
Čas hoje:
40 minut 
Dolžina:
3,5 km
Zahtevnost:
nezahtevna
Najnižja točka poti:
229 m
Najvišja točka poti:
239 m

Zanimiva pot vas skozi čudovito naravo popelje na spoznavanje treh cerkva: 
dvostolpne cerkve, ki spada med najpomembnejše kulturne spomenike v porečju 
Savinje; ene najstarejših cerkva v laški prafari in cerkve z najstarejšimi orglami na 
Slovenskem.  

Izhodišče poti: Laško (Thermana Laško – nasproti Hotela Zdravilišče Laško nad 
železniškim podhodom)
Potek poti: Laško, Šmihel, Kuretno, Strmca, Laško

Vrsta poti:
kulturna tematsko-turistična pot
Čas hoje:
2–3 ure
Dolžina:
6,6 km
Zahtevnost:
srednje zahtevna
Najnižja točka poti:
223 m
Najvišja točka poti:
442 m

A1

POT NA HUM

Nahaja se ob glavni cesti Celje–Zidani Most, nasproti železniške postaje. 
Izbirate lahko med bogatim promocijskim materialom, razglednicami 
in spominki. Nudimo izposojo koles ter nakup pohodnih palic in palic 
za nordijsko hojo. Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na katerem 
izmed organiziranih izletov ali pa nas obiščete le za namig, kako preživeti 
prosti čas in počitnice v Laškem in okolici. Dobrodošli!

Delovni čas: ponedeljek–petek od 8.00 do 17.00, sobota od 9.00 do 12.00

TIC Laško, Trg svobode 8, 3270 Laško, Slovenija, Tel.: 03 733 89 50, 
faks: 03 733 89 56, E-pošta: tic@stik-lasko.si, www.stik-lasko.si.

TIC Laško
Turistično-informacijski center Laško
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Laško, mesto zdravja, piva in cvetja!

Oddaljenost od krajev
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Celje 10 km
Ljubljana 85 km
Maribor 70 km
Graz 131 km
Klagenfurt 130 km
Wien 320 km
München 470 km
Trieste 166 km
Venezia 314 km
Milano 570 km
Zagreb 95 km

Informacije:

TIC Laško, Trg svobode 8, 3270 Laško, Slovenija
 Tel.: 03 733 89 50, faks: 03 733 89 56

E-pošta: tic@stik-lasko.si, www.stik-lasko.si 
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 POT PO NEKDANJIH TRŠKIH MEJAH LAŠKEGA – LEVI BREG

AŠKERČEVA POT

V preteklosti so imeli laški tržani običaj, da so vsakih nekaj let obšli mejo trga. 
S tem so potrdili, da je obhojeno ozemlje njihova last.  Vabimo vas, da nekdanje 
trške meje Laškega obhodite tudi vi.

Izhodišče poti: Laško (Aškerčev trg)
Potek poti: Laško, Tovsto, Ojstro, Gabrno, Trojno, Lahomšek, Marija Gradec, Laško

Vrsta poti:
kulturna tematsko-turistična pot
Čas hoje:
3–4 ure
Dolžina:
11,2 km
Zahtevnost:
srednje zahtevna
Najnižja točka poti:
218 m
Najvišja točka poti:
545 m

Pot, poimenovana po našem največjem pesniku balad in romanc Antonu 
Aškercu, poteka skozi kraje, ki so najtesneje povezani z njegovim otroštvom 
in odraščanjem. Na pohodu lahko obiščete tudi v muzej preurejeno pe-
snikovo domačijo z ohranjeno značilno arhitekturno dediščino.   

Izhodišče poti: Zidani Most ali Rimske Toplice (železniška postaja)
Potek poti: Zidani Most, naselja in zaselki Širje, Veliko Širje, Senožete, Rimske 
Toplice ali v obratnem vrstnem redu

Vrsta poti:
kulturna tematsko-
turistična pot
Čas hoje:
3–4 ure
Dolžina:
10,5 km
Zahtevnost:
srednje zahtevna
Najnižja točka poti:
207 m
Najvišja točka poti:
541 m
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Vandranje po Laškem in okolici


