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POHODNI KROG OBČINE GORENJA VAS - POLJANE
Dežela pod Blegošem je zaradi svežega zraka, čudovitega razgleda, urejenih in dobro označenih poti ter
pristnih domačih dobrot pravi raj za pohodnike. Pohodni krog Občine Gorenja vas - Poljane poteka približno
po mejah naše občine in išče najlepše, najatraktivnejše točke in točke z najlepšim razgledom, kjer se pohodnik lahko ustavi, razgleda, spočije in okrepča.
Celotna pot je dolga in ponekod tudi naporna, zato je treba pri izbiri ture upoštevati splošno kondicijo in
vremenske razmere. Dolga je več kot 85 km in ima več kot 5.000 višinskih metrov vzponov in spustov. S
seboj zato vedno vzemite primerno pohodno opremo: čevlje, nahrbtnik z dodatnimi oblačili, pijačo, hrano,
kremo za sončenje …
Zaradi lažje predstave smo turo razdelili na več etap, kjer vam bomo na kratko predstavili tudi turistično
ponudbo ob poti. Izpostavljene so znamenitosti, posebnosti, ponudba domačih dobrot, prenočišča,
razgledišča in druge zanimivosti ob poti. Kontrolne kartončke prejmete v gostilni Jager v Gorenji vasi (tel.:
+386 41 948 705), kjer je tudi zadnja kontrolna točka. Po zbiru vseh žigov prejmete tudi nagrado.
Na poti vam želimo obilo užitkov in nepozabnih doživetij.
OPOMBA: Večina poti poteka po že označenih planinskih (PP) ali drugih poteh. Kjer je pot urejena na novo,
sledite markacijam Pohodnega kroga Občine Gorenja vas - Poljane, drugače se držite oznak prej omenjenih poti.
NAMIG: Če načrtujete večdnevno potepanje, si v izogib nevšečnostim predhodno rezervirajte tudi prenočišče.
OPOZORILO: Opisane posamezne etape niso krožne poti, tako da vas ne pripeljejo nazaj na izhodišče.
PRIPOROČILO: V poletnih mesecih začnite etapo zgodaj, ker je pot v poletni vročini bolj utrudljiva in
napornejša.

do koče na Starem vrhu. Tabla občinske pohodne poti nas nekje na sredi poti med Grebljico in kočo na Starem
vrhu usmeri levo na travniško pot, sledimo markacijam PP po traktorski poti skozi gozd in se tik pod vrhom
po travniku strmo vzpnemo do brunarice, ki jo obidemo po desni strani. Sledimo stezici, ki vodi večinoma po
grebenu, dokler nas ne pripelje do razgledne točke na Starem vrhu s klopjo, vpisno knjigo in žigom KT 2. Od tu
se odpre lep razgled na Poljansko dolino, ki je kasneje s poti ne vidimo več.
Z razgledišča se pot strmo spusti do sedla med Starim in Mladim vrhom ter se od tu enako strmo vzpne
večinoma po robu pobočja in širokem grebenu Mladega vrha. Malo nad sedlom prečkamo traktorsko pot in
nadaljujemo s strmim vzponom. Na vrhu so klopca, vpisna knjiga in žig KT 3. Razgled je zaradi drevja precej
omejen, delno odprt je le proti delu Selške doline.

Mladi vrh–Črni kal
2 h 15 min

272 m

Mrzlik
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Iz Leskovice se podamo mimo cerkve navzdol proti vasi Studor. Odcep asfaltirane ceste najdemo, če pot iz
Leskovice nadaljujemo v smeri Kopačnice. Naravnost vodi pot proti Kopačnici in do Gostilne Metka, tabla
pohodnega kroga in markacije GvP pa nas usmerijo levo na asfaltirano cesto. Nadaljujemo mimo peskokopa
in v naslednjem križišču sledimo smernim tablam za Studor (levo navzdol gre pot proti Volaki). Še preden
pridemo do prvih hiš, zavijemo rahlo desno navzgor proti prvi domačiji „Pr‘ Čum“, Studor 5, kjer se ukvarjajo s
peko kruha in peciva. Mimo hiše in kozolčka gremo do prvega križišča in nadaljujemo desno po vzpenjajočem
se makadamu, ki v gozdu preide v dobro uhojeno vzpenjajočo se stezo. Ta nas pod „Jureževim“ vrhom pripelje
do sedla in od tu strmo naravnost na vrh Kuclja. Na vrhu najdemo vpisno skrinjico in žig KT 8. Bolj pozorni
bodo na tleh opazili geodetsko točko II. reda, ki označuje vrh (920 m).
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Z vrha se usmerimo tokrat po desni bolj uhojeni markirani stezi. Po približno 100 m pridemo iz goščave na
strme travnike, kjer se odpre pogled proti Poreznu, Ermanovcu in Slajki na eni strani ter Blegošu na drugi. Sledimo dobro uhojeni stezi čez travnate Makovice mimo brunarice do gozda. Od tu se pot strmo spusti proti dolini
Kopačnice, kjer prečkamo glavno cesto in nadaljujemo pot čez most ter mimo kmetije „Pr‘ Kožuh“, Kopačnica
5. Približno 500 m v smeri proti Hotavljam, „Pri Topličarju“, izvira zdravilna termalna voda, ki jo omenja že
Loški urbar iz 17. stoletja.
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Razgled z Ermanovca

Vrhovčevo

286 m

Od domačije »Na Rupah«, Laniše 7 pri Sovodnju, gremo po asfaltirani cesti 100 m do prvega križišča, zavijemo levo in po 70 m desno na gozdno pot, ki se spusti do domačije „Loputn‘k“, Laniše 6. Mimo nje po strmi
makadamski cesti pridemo do mostu čez potok Javorščica in križišča z asfaltirano cesto, kjer zavijemo desno.
Nadaljujemo po cesti mimo posameznih hiš v vasi Koprivnik (levo) in Laniše (desno), prečkamo nekdanjo
rapalsko mejo (mejnik, informativna tabla) in pridemo do križišča s smernimi tablami. Zavijemo desno, smer
Otalež, in pridemo do kmetije „Lanišar“, Jazne 24. Tu nas oznaki PD Sovodenj in občinskega pohodnega kroga
usmerita levo. Nadaljujemo po asfaltirani cesti do domačije „Na Znojilah“, od tam po makadamski cesti do
domačije „Ocvirk“ (Jazne 22) na Ocvirkovem griču (745 m). Smerna tablica nas popelje desno na kar strmo
pot, ki vodi do kmetije „Pr‘ Likarju“ (Mrzli Vrh 13) na višini 860 m. Nadaljujemo po udobni poti do kmetije „Pr‘
Tešarju“ (Mrzli Vrh 11). Po 300 m zavijemo pri rumeni smerni tablici z napisom „Mrzli Vrh“ levo in po označeni
poti (rumeno-bele markacije) pridemo do nekdanjega mejnega kamna št. 38 in informativne table na vznožju
hriba Mrzlik (971 m). Ponovno nas Knafelčeve markacije usmerijo do Koče na Mrzliku, Javorjev Dol 8 (PD
Žiri), kjer je žig KT 11.

KOPAČNICA – Erženovše – Vrhovčev grič – Nova Oselica – NA RUPAH
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Poljane–Grebljica

Na Črni kal pripelje več cest: iz Škofje Loke (Podpulfrca) – nekdanja vojaška, zdaj blegoška cesta (23 km), s
Hotavelj skozi Sušo (17 km), iz Poljan skozi Javorje in Gorenjo Žetino (12 km) ter iz Zalega Loga (Davški most)
skozi Potok (10 km).
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V Kopačnici nas smerne table usmerijo čez most proti Ermanovcu, kjer nas asfaltirana cesta najprej popelje
med hišami, nato pa se spremeni v makadam. Pot nadaljujemo po markirani rahlo vzpenjajoči se PP in potoku Podkovščica v Bovčanovi grapi, ki v določenih delih ponikne in se spet prikaže. Ob črni skalni steni zavijemo levo in strma traktorska pot nas pripelje na „Skedniše“. Naprej vodi makadamska cesta mimo kmetije „V
Rženouš“, Podjelovo Brdo 28, in do „Rženarjeve“ kapelice na slemenu hriba. Levo se nahaja Planinska koča
na Ermanovcu (968 m) z žigi SPP, LPP in kolesarskega kroga. Na tem mestu v maju poteka prireditev Škrat na
Ermanovcu, septembra pa srečanje harmonikarjev in citrarjev ter razstava gob. Nad kočo je hrib Štor (1.005
m), pod kočo pa kmetija „Žunar“ z domačimi mesninami. Pravi vrh Ermanovca (1.026 m) se nahaja 25 minut
stran v smeri proti Trebiji. Ob „Škrbinovi» kapelici pa lahko občudujemo star zvon iz cerkve sv. Pavla v Stari
Oselici in nanj za srečo tudi pozvonimo.
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Od koče se po kratkem vzponu spustimo po označeni grebenski poti mimo lesene barake do kmetije „Pr‘
Možinet“ (Koprivnik 41). Pot vodi med hlevom in hišo, v nadaljevanju se rahlo dviga in spušča skozi gozd
in nas pripelje do domačije „Pr‘ Metež“ (Koprivnik 40). Od nje se spustimo po gozdni cesti do kmetije „Pr‘
Lenarč“ (Koprivnik 39). Dalje se vzpnemo po gozdni cesti ob električni kabelski napeljavi do TV-oddajnika, kjer
najdemo žig KT 12. Pot vodi naravnost v gozd, kjer se spusti (na razcepu poti zavijemo desno) do kmetije „Pr‘
Mrovl“ (Fužine 21), kjer raste drevo bodika (Ilex aquifolium).
Hojo nadaljujemo po ovinkasti asfaltirani cesti proti kmetiji „Pr‘ Bogataj“ (Fužine 18). Na desnem ovinku pred
kmetijo zapustimo cesto in se usmerimo levo na slabše vidno gozdno stezo, ki nas mimo klopce pripelje do
nove hiše. Za hišo zavijemo levo in se po nekaj metrih spustimo na gozdno pot. Po njej gremo 30 m desno
in nato zavijemo levo. Nadaljujemo spust, ki obide manjši travnik. Pred nadaljevanjem poti zavijemo desno v
gozd na pot, ki pelje pod tem travnikom. Pridemo do domačije „Pr‘ Temelj“ (Fužine 14, Vezenje Homec). Usmerimo se levo na asfaltirano cesto, ki nas po klancu navzdol pripelje do domačije „Pr‘ Gladk“ (Fužine 9), hiše z
lepim vhodnim portalom z letnico 1824. Po nekaj metrih prečkamo betonski most čez Poljansko Soro, gremo
po klančku navzgor, zavijemo desno na cesto, ki pelje v Žiri, in čez 200 m pridemo do „Kmetije Lojz“ (Fužine
10), kjer se ukvarjajo z zeljarstvom.

V Poljanah nas zemljevid usmeri po asfaltirani cesti 100 m proti Javorjam, za kulturnim domom nas kažipot
Gabrška Gora–Lubnik in tabla za občinski pohodni krog popeljeta desno po asfaltirani cesti mimo domačije
„Pr‘ Kosmu“ (Poljane 34), rojstne hiše pisatelja Ivana Tavčarja. Odpravimo se po asfaltirani cesti mimo
zadnje hiše (Poljane 32) in nadaljujemo po traktorski poti v hrib do asfaltirane ceste. Zavijemo desno po
cesti, ki pelje v Smoldno. Po 100 m nas kažipot ter markacije PP usmerijo na stezo levo v hrib. Po vzponu
desno v hrib ponovno pridemo na traktorsko pot, nadaljujemo ob desnem robu travnika. Na križišču nadaljujemo levo po travniški poti do gozda. Od tu je proti severozahodu prelep pogled na Blegoš, Koprivnik in
Mladi vrh. Na razcepu zavijemo desno po traktorski poti in nadaljujemo do križišča, kjer stoji lepo obnovljeno
znamenje. Nadaljujemo po srednji poti, označeni z markacijami PP, mimo stare gozdne koče do križišča
dveh traktorskih poti. Izberemo desno, ožjo pot, ki se po 60 m usmeri strmo levo na ozko gozdno stezo. Prav
kmalu pridemo iz gozda na travnik, kjer se naenkrat „prikaže“ romanska cerkev sv. Primoža in Felicijana na
Gabrški gori (830 m). V cerkvi iz 13. stoletja je glavni oltar iz leta 1911 (delo Valentina Šubica). Od cerkve
nas traktorska pot vodi v gozd. Po 50 m zavijemo desno na stezo, ki nas pripelje na asfaltirano cesto. Na
prelazu so ob cesti postavljeni velik križ, kozolček s kažipotom in klopca za počitek. Pot nadaljujemo desno
– 300 m po asfaltirani cesti do kmečkega turizma „Pr‘ Pešarju“, Gabrška Gora 6, kjer dobimo tudi žig KT 1.
Od „Pešarja“ prvih 100 m nadaljujemo naravnost po travniški poti, zavijemo levo po grebenu na vrh travnika do gozdne steze. Zavijemo desno in po označeni poti pridemo do križišča, od koder nadaljujemo levo
po markirani PP proti Lubniku. Kmalu se začnemo vzpenjati na Plešavnikov vrh (945 m), od tam pa se
spustimo na drugo stran mimo zapornice na „Vrhovčevo“ (na vojaško cesto). Desna pot pelje na Lubnik,
tabla občinskega pohodnega kroga pa nas usmeri levo in pot nadaljujemo približno 3 km po markirani PP
(vojaški cesti), kjer pridemo do križišča s kažipotom. Kažipot in tabla pohodnega kroga nas usmerita naravnost po široki makadamski cesti do križišča dveh asfaltiranih cest in kažipota – Na poklonu. Tabla pohodne
občinske poti in markacije GvP nas usmerijo na stezo strmo v hrib. Po 10-minutni hoji skozi gozd pridemo
do znamenja in na označeno Valentinovo pot, zavijemo levo po njej, pridemo do travnika in se desno ob
njem strmo povzpnemo do traktorske poti. Nadaljujemo skozi gozd do Četene Ravni mimo turističnih kmetij.
Od tam gremo desno po asfaltirani cesti za Stari vrh (Grebljico), zavijemo levo mimo cerkve sv. Brikcija z
baročnim oltarjem iz 17. stoletja. Po 50 m nadaljujemo desno – strmo v breg po označeni tematski poti, ki
nas vodi do gozdne ceste. Nadaljujemo desno po gozdni cesti, ki nas pripelje do Grebljice – prireditvenega
prostora ob Dnevu oglarjev, ki se odvija prvi vikend v avgustu, ter družinskega adrenalinskega parka Stari vrh.
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Črni kal–Blegoš–Koča na Blegošu–Parkirišče Murove
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Planinska koča na Ermanovcu

Na Blegoš se lahko z istega izhodišča (Črni kal) povzpnemo po treh poteh: Črni kal–Blegoš (direktna pot, čas
hoje 1 h 15 min), Črni kal–Blegoš (po cesti mimo koče, čas hoje 1 h 30 min) in Črni kal–Prva ravan–Blegoš
(čas hoje 1 h 30 min). Opisana je direktna pot.
S parkirišča se usmerimo na cesto, ob kateri je znak z napisom »Od tu naprej hodimo peš«. Pri omenjenem
napisu nas oznake za Blegoš in tabla pohodnega kroga usmerijo desno na široko pešpot, ki že po nekaj
metrih prečka gozdno cesto, ki pelje proti Koči na Blegošu. Po uhojeni stezi se začnemo strmo vzpenjati preko
gozda, skozi katerega pridemo do poraščenega severovzhodnega grebena Blegoša. Po njem se vzpnemo do
starega vojaškega bunkerja, nad katerim je razgledna točka, od koder se odpre lep razgled na bližnji Ratitovec.
Strmina popusti, pot pa nas po 5 minutah hoje pripelje iz gozda na neizrazito sedelce med Špikom (1.538 m)
na levi in Blegošem na desni. Zavijemo rahlo v desno in po nekaj nadaljnjih korakih hoje pridemo na razgleden
vršni greben. Sledi le še kratek sprehod mimo starih vojaških rovov do vrha Blegoša, kjer se nahaja žig KT 5.
Vrh je zelo lepo razgleden in od tukaj lahko vidimo celotno pohodno pot.

Kapelica na Ermanovcu

Pri »Rženarjavi« kapelici nas tabla pohodnega kroga usmeri desno po asfaltirani cesti do domačije »Pr'
Vrhovc«, Podlanišče 20 (1.002 m), kjer stojijo replika glavnega mejnika št. 35 iz časa rapalske meje med
Kraljevino Italijo in Kraljevino Jugoslavijo ter turističnoinformativni tabli.
Za kozolcem sledimo planinski markirani poti PP do italijanske karavle, kjer najdemo žig KT 9. Italijansko
karavlo so zidali med letoma 1937 in 1938. Mojstri so bili Furlani, domačini pa so dovažali material. Nekaj sto
metrov stran stoji za hribom še ena, delno zrušena kaverna, ki se jo vidi s Šanc.
Od tu se za približno 30 m vrnemo nazaj, potem pa nas tabla občinskega pohodnega kroga usmeri desno
po grebenu do križišča kolovozov. Nadaljujemo 50 m desno po traktorski poti, zavijemo levo in prečkamo del
gozda do grebena. Tam zavijemo desno po grebenu navzdol do asfaltirane ceste, jo prečkamo in nadaljujemo
navzdol po grebenu skozi gozd do kmetije "Pr' Brdarju", Podlanišče 22.
Na obnovljeni „Brdarjevi“ hiši so vzidani manjši, 60 cm visoki vmesni mejniki, kjer se lepo vidita črki J (Jugoslavija) in I (Italija). Tudi drugi krajani ob nekdanji rapalski meji so si pri obnovi hiš in gospodarskih poslopij po
vojni pomagali z mejniki in jih uporabili kot gradbeni material namesto običajnih kamnov.
Ob desni strani „Brdarjeve“ hiše sledimo kolovozu navzdol do vznožja travnika in ga levo prečkamo nad kmetijo „Na Lokvi“. Po strmem kolovozu se spustimo mimo kmetije „Pr‘ Podčrtarju“, Podjelovo Brdo 19. Sedanji
lastnik je iz gozdiča pod „Brdarjem“ prenesel vmesni mejnik št. 35/XXXVI in ga postavil ob cesti pod hišo. Po
prvi svetovni vojni, v času rapalske meje, so imeli „Pr‘ Podčrtari“ trgovino in gostilno.

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE
KMETIJA PRI PEŠARJU, Darka Mrak, Gabrška Gora 6, Škofja Loka, tel.: +386 31 675 451
GOSTILNA IN PRENOČIŠČA BLEGOŠ, Javorje 5, Poljane, tel.: +386 4 518 91 00, +386 40 190 701
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PRI LENART, Podvrh 1, Poljane, tel.: +386 41 650 321
GOSTIŠČE IN PENZION STARI VRH, Zapreval 5, Poljane, tel.: +386 4 518 90 07, +386 41 682 082
GOSTILNA IN PICERIJA GRAPA, Sveti Lenart 52, Selca, tel.: +386 59 979 982

Pot od Fužin do brunarice Društva podeželja Kladje na Hrastovem griču poteka po označeni „Poti z razgledom“, tematski pohodni poti naravnih lepot in dobrot. Njen začetek je pri „Kmetiji Lojz“ na Fužinah 10, kjer
nas tabla pohodnega kroga usmeri na označeno tematsko pot in po nekaj minutah kar strme poti pridemo
do domačije „Pr‘ Zajdn‘karju“, Fužine 13. Tam lahko občudujemo staro hišo iz leta 1894 in sončno elektrarno.
Nadaljujemo prečno po hribu za hišo skozi gozd do domačije „Pr‘ Lomatk“ (Kladje 1). Pot nato nadaljujemo
v hrib skozi neokrnjen gozd in prek več grap s čisto vodo. Po polurni hoji opazimo na desni strani zanimivo
in redko tujerodno vrsto iglavca v Sloveniji – navadno ameriško duglazijo. Sadike so prinesli iz Amerike, posadil jih je stari „Pivka“ v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Od tu se vrnemo 100 m nazaj do križišča in hojo
nadaljujemo po gozdni traktorski poti do senožeti pod kmetijama „Košir“ in „Pivk“. Tam lahko opazimo staro
arhitekturno zasnovo stavbe. Na vaški cesti zavijemo levo in pot nadaljujemo mimo domačije „Kočar“, Kladje
7, in naprej po cesti nad kmetijo „Lužar“ (Kladje 18), kjer se ukvarjajo s peko kruha in peciva. Da pridobimo naslednji žig KT 13, se odpravimo desno do brunarice Hrastov grič (827 m). Tu se odpre razgled na del Poljanske
doline ter na Julijske ter Kamniške in Savinjske Alpe.

Nadaljujemo po grebenu navzdol; ob sestopu uživamo ob pogledu desno na greben Ratitovca, pred sabo pa
na Črni vrh in Porezen. Po nekaj minutah hoje pridemo do bunkerjev in zagledamo Kočo na Blegošu. Po strmini je pri spustu v začetku potreben previden korak, nižje pa pridemo do pobočja, kjer nas po lepem razglednem
travniku pot pripelje do koče. Ko pridemo mimo lesene pašne ograje ob koči, sledimo široki makadamski poti
navzdol. Po nekaj minutah hoje pridemo do razpotja na parkirišču Murove.

KMETIJA ODPRTIH VRAT ANDREJON, Gorenja Žetina 11, tel.: +386 51 389 108
KOČA NA BLEGOŠU, Leskovica 32, Gorenja vas, tel.: +386 51 614 587

Parkirišče Murove–Zavetišče gorske straže na Jelencih–Ograde–Leskovica
419 m

1 h 30 min

Z izhodišča (Grebljice) se usmerimo na cesto, ki se vzpenja proti gostišču na Starem vrhu. Po razmeroma
strmi cesti, s katere se nam odpre lep razgled na Sorško polje ter Kamniške in Savinjske Alpe, hodimo vse

522 m

S parkirišča na Murovah gremo levo navzdol, kamor nas usmerjata tudi smerokaz Jelenci in oznaka pohodnega kroga. Po 15 minutah hoje skozi strnjen smrekov gozd prečkamo več gozdnih vlak in pridemo do Zavetišča
gorske straže na Jelencih ter do žiga KT 6, ki stoji na manjši jasi. Pot nadaljujemo navzdol po označeni planinski poti, čez manjše stopnice, ki nas pripeljejo do gozdne ceste, katero prečimo. Po strmejšem spustu
pridemo do hudourniškega potočka, ga prečimo in po markirani poti nadaljujemo do „Ogradov“, kjer je KT 7.
Po približno 15 minutah hoje po utrjeni gozdni cesti pridemo iz gozda, kjer opazimo prve hiše vasi Leskovica
ter cerkev sv. Urha, kjer je tudi parkirišče.

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE
ZAVETIŠČE GORSKE STRAŽE NA JELENCIH, tel.: +386 31 364 859, +386 41 541 997 (koča)
Razgled s Starega vrha

13,1

15,2

16,8 km

229 m

GOSTILNA NA VIDMU, Poljane 27, Poljane, tel.: +386 51 211 767
ŠUBIČEVA HIŠA, Poljane 70, tel.: +386 31 720 573
DVOREC VISOKO, Visoko pri Poljanah 1, tel.: +386 31 720 573

Od vhoda v utrdbo Rupnikove linije nadaljujemo pot 80 m desno po asfaltirani cesti (smer Suhi Dol), kjer nas
tabla pohodnega kroga usmeri levo, strmo po bregu navzdol po markirani (GvP) poti, kjer je nekoč potekala
žičnica za dostavo materiala za gradnjo utrdb. Po strmini trikrat prečkamo kolovozno pot in po 300 m pridemo
na makadamsko cesto, tako imenovano »štreko«, ki je v času gradnje Rupnikove linije služila za dostavo materiala. Pot gre desno po štreki, mimo kmetije »Lamovec« (Goli Vrh 8) do prvega križišča. Tu zavijemo levo na
markirano planinsko pot, mimo kmetije »Matečk« (Goli Vrh 7) do znamenja. Tam gremo desno do gozda in po
50 m gozdne poti pridemo na križišče dveh poti. Desno markirana planinska pot vodi naravnost v Suhi Dol,
mi pa nadaljujemo naravnost po široki gozdni poti. Po 400 m se spustimo strmo navzdol mimo zapuščenega
kamnitega obzidja in mimo manjše jase, kjer na levem robu opazimo prve macesne. Po gozdni poti pridemo
na križišče, zavijemo levo in po 50 m desno. Nadaljujemo po traktorski vlaki mimo macesnovih dreves in
pridemo na široko traktorsko pot, po kateri se strmo spustimo do križišča makadamske ceste. Levo nas pot
vodi do kmetije »Arhar« in naprej v Dolge Njive, mi pa zavijemo desno na makadamsko cesto in po 600 m
pridemo do križišča in ostrega ovinka. Tu pridemo na markirano planinsko pot in nadaljujemo po široki makadamski cesti do Suhega Dola. Če želimo, se lahko spustimo do Lučin, kjer si lahko ogledamo cerkev sv. Vida
ali zavijemo v Okrepčevalnico Matija.

Kašča z muzejsko zbirko

Tavčarjev dvorec Visoko

Tavčarjev dvorec Visoko – poročna dvorana

ATRAKCIJA PODZEMNA SLEMENSKA UTRDBA NA GOLEM VRHU
Rupnikova linija skriva zanimivo zgodovino. Vas zanima njena zgodba? Podajte se po skrbno izbranih in poučnih
poteh z osupljivim panoramskim razgledom. Stezice nas popeljejo po obrambni črti, ob kateri stojijo različne utrdbe,
zgrajene v obdobju med obema vojnama. Njihov namen je bila obramba Kraljevine Jugoslavije proti Kraljevini Italiji.
Ostanki najatraktivnejše vojaško-zgodovinske gradbene dediščine so ravno v Poljanski dolini najbolj ohranjeni in
pripravljeni na vaše raziskovanje.
Ena izmed najmarkantnejših in najbolj ohranjenih utrdb Rupnikove linije je podzemna utrdba na Golem vrhu. V njej si
lahko ogledate stalno razstavo eksponatov iz časa gradnje, v prostranih dvoranah pa vse leto potekajo tudi različne
prireditve, med katerimi je najbolj zanimivo balinanje z lesenimi kroglami. Vstop v utrdbo je mogoč v spremstvu vodnika.
Redna vodenja po utrdbi na Golem vrhu so organizirana vsako prvo soboto v mesecu ob 10. uri. Predhodne prijave
niso potrebne. Priporočene so čelne svetilke ter primerna obleka in obutev. Ogled je možen tudi kadarkoli po predhodni
najavi. Za pohodnike sta zanimivi krajša in daljša tematska pot Rupnikove linije z izhodiščem v Gorenji vasi. Več na
spletni strani www.poljanskadolina.com.

Razgled s Sivke

Informacije:
Zavod Poljanska dolina, Poljanska cesta 87, Gorenja vas,
tel.: + 386 31 720 573, www.poljanskadolina.com, e-naslov: zavod@poljanskadolina.com

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE
KAŠČA z razstavo starega orodja v Suhem Dolu, tel.: +386 1 754 01 72
OKREPČEVALNICA MATIJA, Lučine 27, Gorenja vas, tel.: +386 4 518 25 45, +386 31 792 036

Suhi Dol–Sivka
H

253 m

MURSKA
SOBOTA

A

V Suhem Dolu prečkamo glavno cesto, kjer nas smerne table in tabla pohodnega kroga usmerijo po asfaltirani cesti proti Planini. Po približno 600 m zavijemo levo po markirani traktorski poti, nato čez travnik na vrh
grebena (približno 15 minut hoje). Desno zagledamo cerkev sv. Andreja iz leta 1659 na Planini nad Horjulom.
V zaselku je tudi zanimiva kašča „Pr‘ Marinč“, ki nudi na ogled zbirko starega orodja, zgodovino Planine in
ostanke vodovoda iz rimskih časov. Pot nadaljujemo bolj levo po markirani PP po grebenu, mimo kamnoloma
vse do znamenja. Prečkamo križišče, kjer nas tabla pohodnega kroga usmeri po strmi gozdni stezi vse do
vrha Sivke (934 m), kjer je kontrolna točka z žigom KT 15. Z vrha Sivke je čudovit razgled na Kamniške in
Savinjske Alpe, Karavanke, Julijce, Polhograjske dolomite in Škofjeloško hribovje.

Blegoš

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

Grebljica–Stari vrh–Mladi vrh

11,0

Šubičeva hiša – kraj za ustvarjanje

Šubičeva hiša – zunanjost

MARIBOR

ADRENALINSKI DRUŽINSKI PARK STARI VRH, Zapreval 5, Poljane, tel.: +386 31 554 898
PRI AŽBETU DOMA, Dolenčice 2, Poljane, tel.: +386 59 955 081, +386 41 685 948

8,8

1 h 15 min
Koča na Blegošu

APARTMAJI GORNIK, Četena Ravan 3, Poljane, tel.: +386 31 334 910, +386 40 727 717

7,3

393 m

TURISTIČNA KMETIJA OŽBET, Četena Ravan 6, Poljane, tel.: +386 4 518 90 40, +386 41 350 283
TURISTIČNA KMETIJA DAVČEN, Četena Ravan 7, Poljane, tel.: +386 4 518 80 08

5,1

Fužine–Brunarica Hrastov grič

TURIZEM NA KMETIJI ŽGAJNAR, Zapreval 3, Poljane, tel.: +386 4 518 80 32, +386 51 663 232
TURISTIČNA KMETIJA TAVČAR, Četena Ravan 2, Poljane, tel.: +386 4 518 80 24

3,9

16,8 km

TURISTIČNA KMETIJA PODMLAČAN, Jarčje Brdo 2, Selca, tel.: +386 4 518 80 01, +386 31 615 721

Smučišče Stari vrh

600

1h

GOLI VRH

Lovska koča
na Javorču

Hrastov grič

V Poljanah je na ogled Šubičeva hiša, ki nudi prepletanje ustvarjalnosti slikarjev Šubic z ustvarjalnostjo
njenih obiskovalcev in jo lahko obiščete po predhodni najavi. Lahko si ogledamo tudi pred 50 leti na novo zgrajeno cerkev sv. Martina s kipom sv. Martina iz 17. stoletja v notranjosti. V smeri Škofje Loke se nahaja tudi
dvorec Visoko – rezidenca pisatelja Ivana Tavčarja s prelepo okolico. V notranjosti dvorca si lahko ogledate
stalno razstavo, ki je odprta med vikendom oz. po dogovoru. Nekdanja obednica je preurejena v poročno
dvorano, kjer potekajo številne poroke. Te v poletnem času potekajo tudi na zelenici pred dvorcem.

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

(m)
1000

Od cerkve Žalostne Matere Božje (sv. Sobota) na Bukovem vrhu nadaljujemo pot po markirani poti (PP)
najprej strmo navzdol v smeri severa in po travnatem pobočju mimo kmetije „Pr‘ Kamšku“, Visoko pri Poljanah 9. Skozi gozd se podamo mimo ograjenih pašnikov do kmetije „Pr‘ Platiš“, Visoko pri Poljanah 10.
Na križišču (dvorišče kmetije) zavijemo levo in se spustimo skozi poraščeno pobočje. Ob poti opazimo dve
znamenji, ki sta med seboj oddaljeni le nekaj metrov. Na bližnji klopci si lahko odpočijemo. Nadaljujemo
strmo navzdol in po 200 m pridemo do table, ki nas usmeri do razgledne točke na Kucelj nad Poljanami,
na katerem plapola slovenska zastava. Z razgledne točke se vračamo nazaj na markirano pot (PP) in nadaljujemo pot v dolino. Po leseni brvi prečkamo potok Hotoveljščica in pridemo na asfaltirano cesto. Zavijemo desno skozi vas Hotovlja do mostu čez reko Soro, prečkamo križišče glavne ceste Škofja Loka–Žiri in
pridemo v center Poljan.

Suhi
Dol

Goli vrh (vhod v utrdbo Rupnikove linije)–Suhi Dol

FUŽINE – Brunarica Hrastov grič – Lovska koča na Javorču –
GOLI VRH (vhod v utrdbo Rupnikove linije)

10,8 km

433 m

Bukov vrh

800

KOČA NA MRZLIKU, Javorjev Dol 8, Planinsko društvo Žiri, Loška c. 17, Žiri, tel.: +386 31 355 022

KOPAČNICA

400

45 min

Sivka

GOLI VRH

KMETIJA LOJZ, Zeljarstvo, Fužine 10, Gorenja vas, tel.: +386 41 414 702, +386 4 519 19 25

Adrenalinski park Stari vrh

Bukov vrh–Hotovlja–Poljane

Pasja ravan

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

600

1 h 45 min

GOLI VRH (vhod v utrdbo Rupnikove linije) – Suhi Dol – Sivka – Pasja ravan –
Bukov vrh – Hotovlja – POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
(m)

Izpred cerkve se odpre pogled na jug, in sicer na Pasjo ravan, od jugozahoda (Žirovski vrh) do vzhoda
(Škofja Loka) pa se nam odpre pogled na Cerkljansko in Škofjeloško hribovje. Ob lepem vremenu se na
severu med Blegošem in Koprivnikom mogočno razkazuje Triglav. Prav tako je ob lepem vremenu prečudovit
pogled na Karavanke ter Kamniške in Savinjske Alpe.

TURISTIČNA KMETIJA LJUBICA, Vinharje 10, Poljane, tel.: +386 4 510 73 50, +386 41 676 703

Z Javorča se spustimo na asfaltirano cesto in gremo po njej proti vzhodu 1 km. Na poti nas spremljajo bunkerji na prostranih travnikih, kjer se zadnji vikend v juliju odvija velika prireditev Praznik žetve. Na desni strani
opazimo smerokaz, ki nas usmeri desno na označeno Pot skozi Zalo. Po njej gremo do domačije „Troha“
(Žirovski Vrh 53) in 200 m naprej po asfaltirani cesti. Cesta zavije levo, naša pot pa pelje mimo znamenja v
gozd, kjer kmalu pridemo do kmetije „Bukov‘c“ (Žirovski Vrh 44), kjer najdemo žig KT 14. Gremo mimo hiše
20 m po asfaltirani cesti, ki pelje v Žiri, zavijemo levo na kolovoz mimo spominske plošče in nato ob robu
travnika do opuščene lesene zgradbe. Opazimo uhojeno stezo, ki se v rahlem vzponu vije skozi redek gozd z
obilo borovničevja. Gozd zapustimo in gremo po robu travnika mimo omarice z vpisno knjigo. Pot nadaljujemo
po travniku ob robu gozda in po 300 m nas tabla pohodnega kroga usmeri levo v hrib na gozdno stezo. Od
tu nas skozi gozd in mimo dveh bunkerjev vodi označena steza Po sledeh gradnje Rupnikove linije in po 15
minutah pridemo do glavnega vhoda v utrdbo Rupnikove linije na Golem vrhu, ki si jo je možno po predhodni
najavi tudi ogledati.

1000

V zgledno obnovljeni cerkvi se nahajajo umetniška dela rodbine Šubic iz Poljan. Ob vhodu v cerkev je na
desni strani shranjena vpisna knjiga z žigom KT 17.

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

9m

OGLED PODZEMNE UTRDBE GOLI VRH, Zavod Poljanska dolina, tel.: +386 31 720 573

Pogled na kmetijo Pr' Možinet

Koča na Mrzliku
600

ČRNI KAL – Blegoš – Koča na Blegošu – Zavetišče gorske straže na Jelencih –
Leskovica – Studor – Kucelj – KOPAČNICA

556 m

2h

KMETIJA PR‘ BUKOVC, proizvodnja mleka, peka kruha in peciva, suho sadje, žganjekuha, Žirovski Vrh
44, Žiri, tel.: +386 4 519 14 94, +386 41 864 152
NA RUPAH

200

4 h 15 min

Lovska koča na Javorču–Goli vrh (vhod v utrdbo Rupnikove linije)

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE
Nova Oselica

400

OKREPČEVALNICA V LOVSKI KOČI NA JAVORČU, Žirovski Vrh Sv. Urbana 33, odprto ob vikendih,
tel.: +386 41 913 409 (Renata Lampreht)

Erženovše

1000

Pot nadaljujemo naprej po markirani PP čez rastišče borovnic, nato se rahlo spustimo po zahodnem slemenu.
Čaka nas še vzpon na vrh Romovca. Po planinski poti se najprej spustimo skozi bukov in nato smrekov gozd.
Po strmem pobočju kmalu pridemo na Črni kal – preval, prek katerega je že v preteklosti vodila pot iz Poljanske
v Selško dolino.

po travniku navzgor do cerkve Žalostne Matere Božje (sv. Sobota, 832 m).

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

Vrhovčev grič

(m)

Mladi vrh in Koprivnik z Bukovega Vrha

Utrdba Goli vrh

EKO KMETIJA ZALEŠE, pridelava ekološkega sadja in zelenjave, Bernarda in Pavle Peternelj, Žirovski Vrh
Sv. Antona 9, Gorenja vas, tel.: +386 41 527 914, +386 4 518 12 10

ČRNI KAL

800

Pohod po Poti v Zalo

11,4 km

Gabrška gora

1000

Cerkev Žalostne Matere božje na Bukovem vrhu

(m)

301 m

Z Mladega vrha skozi strnjen smrekov gozd sledimo markacijam PP. Spustimo se navzdol po pešpoti do traktorske poti. Ta nas kmalu pripelje do večje jase, na robu katere stojijo usmerjevalne table proti Koprivniku in
nazaj za Mladi vrh. Pot preči omenjeno jaso, na robu katere je tudi večja oznaka. Sledimo oznakam navzdol,
ki nas kmalu pripeljejo na utrjeno gozdno (vojaško) cesto. Cesti sledimo naravnost (levo navzdol vodi proti
Žetini, možnost sestopa). Po nekaj minutah hoje nas pripelje do razcepa, kjer nas v bukev močno vraščena
tabla usmerja proti Koprivniku. Tu zapustimo utrjeno vojaško cesto in nadaljujemo po traktorski poti strmo
navzgor proti vrhu Koprivnika. Sredi strmine nas markacije PP usmerijo levo na pohodno pot, pod vrhom pa
pridemo na čistino in kaj kmalu pred sabo zagledamo delno poraščen vrh s klopcami. Na vrhu Koprivnika
najdemo tudi vpisno skrinjico in žig KT 4. Od tu je lep razgled na Gorenjsko in del Poljanske doline, na zahodni
strani pa se nam mogočno razkazuje Blegoš.

Koprivnik

Mladi vrh

1400

2 h 15 min

Pasja ravan

NA RUPAH – Mrzlik – Koprivnik – FUŽINE

1,4

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO – Gabrška gora – Vrhovčevo – Na poklonu –
Četena Ravan – Stari vrh – Mladi vrh – Koprivnik – ČRNI KAL
(m)

Leskovica–Studor–Kucelj–Makovice–Kopačnica

Nova Oselica

Mejni kamen 36/X

Po 400 m asfaltirane ceste nas tabla pohodnega kroga usmeri levo v gozd na markirano pot. Traktorska
pot nas pripelje do vznožja v »Maharjevcovo grapo«. Po cesti ob potoku pridemo do regionalne ceste Sovodenj–Cerkno, zavijemo desno čez most in jo prečkamo. Levo pred ovinkom nas tabla križevega pota in
tabla pohodnega kroga usmerita v strm klanec na vijugasto stezo po križevem potu. Po 20 minutah hoje smo
pri cerkvi sv. Janeza Nepomuka v Novi Oselici. V cerkvi so štirje stranski oltarji, delo kiparja Antona Zajca
s Sovodnja. Včasih je pred cerkvijo rasel lipov drevored. V maju pod 200-letnima lipama poteka prireditev
Janez že kleplje.
V času visoke trave krenemo desno po asfaltirani cesti, drugače pa po grebenu travnika. Prispemo do gozda,
kjer stoji obnovljen vmesni mejnik št. 36/I, višje med drevesi pa so še vidni ostanki glavnega mejnika št. 36.
Pogled s klopce po dolini odkrije še dva prvotna neobnovljena vmesna mejnika. Ob mejnikih poteka meja med
Gorenjsko in Primorsko.
Na prvem križišču zavijemo levo, po 100 m še enkrat levo, med staro in novo „Pagonovo“ hišo, Cerkljanski
Vrh 17. Nadaljujemo navzdol po travniški poti po grebenu travnika. Na začetku gozda je na levi strani v debelo
smreko vraščen vmesni mejnik št. 36/X. Po gozdu sledimo markirani poti do vznožja „Podosojnške grape“.
Zavijemo desno in po nekaj deset metrih prečkamo potok Podosojnščica. Levo v položni klanec nas označena
pot vodi med številnimi različnimi vrstami drevja, grmovja in podrasti. Ko se gozd odpre, se pogled ustavi na
visokodebelnem sadovnjaku „Ruparske“ kmetije, Laniše 7, kjer najdete žig KT 10.
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APARTMAJI ZA GRAPO, Laze 1, Gorenja vas, tel.: +386 41 378 452, +386 41 380 328

PLANINSKA KOČA NA ERMANOVCU, Stara Oselica 71, Sovodenj, tel.: +386 5 997 28 33, +386 51 256 881

GOSTILNA METKA, Studor 12, Gorenja vas, tel.: +386 4 518 13 64, +386 31 859 696

KMETIJA ŽUNAR, Domače mesnine, Stara Oselica 61a, Gorenja vas, tel.: +386 4 510 80 90

Razgled s hrbta Žirovskega vrha

KMETIJA LUŽAR, Kladje 18, Gorenja vas, tel.: +386 51 410 116, +386 4 519 10 05

Brunarica Hrastov grič–Lovska koča na Javorču
74 m

Od brunarice se kolovozna pot rahlo dviguje in po 50 m sledi prvo razpotje, kjer nadaljujemo naravnost in
sledimo markacijam GvP. Na drugem razpotju zavijemo desno in po 15 minutah smo na vrhu Hrastovega
griča (878 m). Grebenska pot nas vodi do naslednjega razpotja, kjer zavijemo levo in nadaljujemo hojo po
kolovozu, ki se po nekaj deset metrih rahlo spusti. Nad „Borovnakovo“ domačijo zavijemo desno in pridemo do
betonskega bunkerja. Zopet zavijemo desno, kjer nas po kolovozu vodijo oznake Poti po sledeh gradnje Rupnikove linije. Pot se rahlo dviguje, pelje mimo naslednjega betonskega objekta, nedokončanega in nezavarovanega južnega jaška utrdbe na Hrastovem griču. Označena pot nas pripelje iz gozda. Od tam se spustimo po
poti, ki vodi po desni strani „Brevcovega“ griča do križišča asfaltiranih cest. Zavijemo desno in po 10 m levo na
gozdno pot. Po krajši udobni hoji skozi gozd pridemo na „Mrovcov“ grič. Tega prehodimo in pridemo na asfaltirano cesto. Nadaljujemo 100 m po cesti v smeri Javorča, nato nas tabla pohodnega kroga usmeri desno na
markirano pot, ki nas pripelje na Javorški grič. Od tu je le še nekaj korakov do lovske koče na Javorču (901 m).

1 h 45 min

CELJE

LJUBLJANA

HR
NOVO
MESTO

I
KOPER

Sivka–Pasja ravan–Bukov vrh

Utrdba na Javorču

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

1 h 30 min

KRANJ
POLJANE

GORENJA VAS

HR

102 m

Z vrha Sivke gremo levo navzdol do smreke (klop za počitek in vpisna knjiga za ljubitelje Sivke), nato nadaljujemo desno čez travnik in po grebenu (markirana pot) do križišča »Na Razorji« (Zadobje 20, do koder je
približno 20 minut hoje). Od tu vodi pot po asfaltirani cesti mimo kapelice in domačije »Na Frtic«, Zadobje 22.
V gozdu zavijemo desno na markirano pot in po približno 200 m pridemo na cesto, mimo domačije “Pr Pibar”,
Bukov Vrh 22, in nadaljujemo po asfaltirani cesti do prelaza Pasja ravan, kjer je čudovita razgledna točka. Na
prelazu (vratca) gremo levo ob gozdu po markirani poti na vrh Pasje ravni (1.020 m), kjer najdete žig KT 16 in
kjer je radarska postaja z razglednim stolpom.

Pohodna pot Občine Gorenja vas - Poljane, prvi ponatis
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Vsebina: Občina Gorenja vas - Poljane in Zavod Poljanska dolina
Fotografije: arhiv Občine Gorenja vas - Poljane, Milan Čadež, Anton Debeljak, Vito
Debelak, Katja Jemec, Izidor Jesenko, Lucija Kavčič, Silva Pustavrh, Klemen Razinger
in Matjaž Šifrar
Jezikovni pregled besedila: Maja Antosiewitz Škraba in Damjana Peternelj

Z vrha Pasje ravni nas smerne table najprej usmerijo levo po makadamski cesti in po 150 m zavijemo desno,
smer Bukov vrh, kjer nas markacije (PP) vodijo skozi bukov gozd. Po krajšem spustu pridemo na makadamsko cesto. Tu nas tabla usmeri desno, po približno 150 m po cesti pridemo do vikenda Bukov Vrh nad Visokim
12 in do lepe razgledne točke, kjer ob lepem vremenu v ravni liniji vidimo cerkev na Bukovem vrhu, cerkev na
Gori (Malenski vrh) in Triglav. Pot lahko razširimo na desno proti Kovskemu Vrhu in si ogledamo znamenito uro
iz lesa na kmetiji „Pr‘ Kožuh“, Kovski Vrh 5.
Z razgledne točke se vrnemo nazaj, kjer nas markacije (PP) vodijo po makadamski cesti strmo navzdol na
ozko pohodno pot skozi gozd do križišča. Pot nadaljujemo naravnost po traktorski poti, nato se po njej spustimo ob travniku, kjer se pred nami že pokaže cerkev na Bukovem vrhu. Pot nadaljujemo po travnatem slemenu
do kmetije „Mežnar“, Bukov Vrh 16. Pri kmetiji nas tabla pohodnega kroga in markacija (PP) usmerita strmo
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