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ČEBELARSKI ČEBELARSKI 
POTIPOTI

Navodilo za tridimenzionalni odtis, ki 
dokazuje vašo udeležbo na celotni 
Čebelarski poti.
- Zraven zgibanke ste prejeli navadni 
svinčnik, ki vam bo služil za barvanje 
3D žigov, kateri so pritrjeni na treh 
animacijskih tablah na poti in na enem 
kažipotu. 
- Zgibanko natančno položite na mesto 
na tabli, kjer je 3D žig. 
- Pazite, da boste barvali pravo številko. 
Številke žigov so enake zaporednim 
številkam tabel.
- Ko boste prehodili celotno pot in 
pobarvali vse žige, se vam bo v spodnjih 
okvirčkih pojavila celotna slika. 
Na sliki se je prikazala ________________.

Ta zgibanka je nastala s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, sredstev proračuna Republike Slovenije ter 
Občine Gorenja vas – Poljane. Organ upravljanja Programa razvoja 
podeželja RS, za obdobje 2007-2013, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Za vsebino zgibanke je odgovorno ČD Blegoš.

Skrbnik poti je: 
Čebelarsko društvo Blegoš
Informacije: g. Štefan Inglič, Srednja vas 2
Gsm: 031 500 309, e-pošta:  
inglic.stefan@siol.net
Spletna stran: www.cd-blegos.si

Na dneve organiziranih pohodov  (za večje 
skupine), vam člani društva pripravljajo tudi 
igrane animacije, ki vam predstavijo zgodovino 
čebelarstva skozi čas in prikažejo nekatera 
čebelarska opravila, ki so ključna za dobro 
čebelarjenje.

Na kratko o zgodovini poti...
Dragi pohodniki!
Prisrčno dobrodošli na poučni poti po naših 
prečudovitih krajih.

Prvo čebelarsko pohodniško pot v Sloveniji smo 
zasnovali tako, da bi na njej spoznali lepote 
pokrajine, odkrili delček zgodovine, okusili 
dobrote iz medu, odkrivali skrivnosti 
čebelarjevega dela s čebelicami in se poveselili.
 
Čebelarsko društvo Blegoš je začelo beležiti čas 
25. marca 1911 in je med starejšimi društvi v 
Občini Gorenja vas – Poljane. Prav to je dalo svoj 
pečat poti, po kateri ste se namenili. Tu si 
podajata roko tradicija naših prednikov, katerih 
priprave in orodja ponudimo v ogled ter trenutni 
način čebelarjenja pri naših čebelarjih.

Pohodnikom želimo ponuditi čebelje proizvode 
najvišje kakovosti, zato je med označen s 
posebno nalepko: ''Med izpod Blegoša'', pod 
stalno kontrolo pojem kvalitete.

Vodile vas bodo zeleno-rumene markacije in 
animacijske table. Srečno in ''NAJ MEDI''!
 

Ogrebanje roja

Največji medenjak, premer 1 m
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LEGENDA ZEMLJEVIDA

Kmetija pri Jakuc – Inglič

Panj v duplu

Razgledna točka – Pešarjev grič

Turistična kmetija pri Ljubici – 
Stanonik, možno okrepčilo

Kmetija pri Polenšku - Debenec

Kmetija pri Bačnarju – Peternelj

Cerkev Sv. Urbana

Čebelnjak Jožeta Hladnika.

Kmetija pri Brodarju, možno okrepčilo

Čebelnjak Pavla Čadeža

Čebelnjak in čmrlnjak Mirka Robba

Pokriti most čez reko Soro

Smer hoje

Opomba: Za voden ogled posameznih 
točk se je potrebno predhodno 
dogovoriti s skrbnikom poti, 
Čebelarskim društvom Blegoš
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Potek poti

Hoja se prične v Srednji vasi, na kmetiji Pri 
Jakuc  – Inglič (1), kjer pustite svoje jeklene 
konjičke in si ogledate animacijsko tablo. Nato 
se podate preko reke Sore v Žabjo vas. Tu, v 
klučih, pot zagrize v gozdnato pobočje 
''Okrogleka'', kjer si spotoma ogledate panj v 
duplu (2). Po uri hoda dosežete najvišjo točko 
poti, na ''Pešarjevem'' griču, kjer je lepa 
razgledna točka (3). Preden pot v Vinharjah, pri 
kapelici, zavije  navzdol, vas pozdravi  turistična 
kmetija pri Ljubici  – Stanonik (4),  kjer se lahko 
okrepčate. Nadaljujete  pot do kmetije  in 
čebelarstva pri Polenšku – Debenec (5),  v 
Bačnah. Kaj kmalu zatem pridete v osrčje 
Bačen, kjer vas pričaka starejši čebelnjak  na 
kmetiji pri Bačnarju – Peternelj (6).

1111

2222

Od tu se spustite do Mežnarja in se pričnete 
vzpenjati v hrib k  cerkvici Sv. Urbana (7), ki si 
jo je vredno ogledati. Skozi gozd se nato spustite 
v potoški graben, kjer žubori Brebovščica, ob 
njej pa domujejo čebele  Jožeta Hladnika (8). Od 
tu vas pot vodi po cesti do  Kmetije pri Brodarju 
(9) z možnostjo okrepčila. Sledi hoja po cesti na 
Dolenjo Dobravo, k čebelnjaku Pavla Čadeža 
(10) z lepo razgledno točko. Po postanku se 
podate preko Brebovščice, proti Žabji vasi, kjer 
ima   Mirko  Robba čebelnjak  in čmrlnjak (11). 
Ogledate si lahko tudi zasajene medovite 
rastline. Tako se pot bliža koncu, a ob povratku 
si le oglejte še  pokriti most na reki Sori (12) in 
ribe v njej. Če si niste na začetku vzeli časa za 
ogled muzeja in degustacijo medenih dobrot na 
kmetiji pri Jakuc, imate to priložnost sedaj.
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Podatki o poti
Pot po kateri ste se namenili je dolga 14,6 km, z 
višinsko razliko 290 m ( 400 m - 690 m ).
Čas, ki ga potrebujete za hojo, je približno 4 ure.
Pot je primerna za vse starostne skupine.
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