
Z Mladega vrha skozi strnjen smrekov gozd sledimo markacijam PP. Spustimo se navzdol po pešpoti do trak-
torske 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 in 
le-te 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 na-
jdemo 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.

Dežela pod Blegošem je zaradi svežega zraka, čudovitih razgledov, urejenih in dobro označenih poti ter prist-
nih 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 pri izbiri ture potrebno upoštevati splošno kondicijo in vre-
menske pogoje. Dolga je več kot 89 km in ima več kot 5.000 višinskih metrov vzponov in spustov. S seboj ved-
no vzemite primerno pohodniško opremo: čevlje, nahrbtnik z dodatnimi oblačili, pijačo, hrano, sončno kremo …

Zaradi lažje predstave smo turo razdelili na več etap, kjer vam bomo na kratko predstavili tudi turistično po-
nudbo ob poti, in sicer znamenitosti, posebnosti, ponudbo domačih dobrot, prenočišča, razgledišča in drugo. 
Kontrolne kartončke prejmete v gostilni Jager v Gorenji vasi, kjer je tudi zadnja kontrolna točka (KT 18). Po 
zbiru vseh žigov prejmete tudi nagrado.

Na poti vam želimo obilo užitkov in nepozabnih doživetij.

OPOMBA: Večina poti poteka po že označenih planinskih ali drugih poteh. Kjer je pot urejena na novo, 
sledite markacijam občinske pohodne poti, drugače se držite oznak prej omenjenih poti.

NAMIG: Če načrtujete večdnevno potepanje, si v izogib nevšečnostim prej rezervirajte tudi prenočišče.

OPOZORILO: Opisane posamezne etape niso krožne poti, ki pripeljejo nazaj na izhodišče.

PRIPOROČILO: V poletnih mesecih etapo pričnite zgodaj, ker je pot v poletni vročini bolj utrudljiva in bolj 
naporna kot sicer.

traktorsko pot, ki jo prečkamo in nadaljujemo s strmim vzponom. 500 m pod vrhom je na tabli, pritrjeni na 
drevesu, opozorilo "Tišina, gamsi". Žal povsem tiha hoja ni mogoča zaradi listja, ki ga ponekod 'brodimo' vse 
do gležnjev. Potrebno je nekaj več pozornosti, saj se podlage (skale, korenine) ali roba steze ne vidi, neroden 
korak pa lahko povzroči grd padec ali zdrs po precejšnji strmini. Na vrhu Mladega vrha so klopca, vpisna 
knjiga in žig (KT 3), razgled pa je zaradi drevja precej omejen, povsem odprt le proti delu Selške doline.

POHODNI KROG OBČINE GORENJA VAS - POLJANE

Mladi vrh – Črni kal

Od "Pešarja" prvih 100 m nadaljujemo naravnost po travniški poti, zavijemo levo po grebenu na vrh travni-
ka 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. Leva asfaltirana cesta pripelje na Gabrško Goro do 
kmetije "Pr' Pešarju" (od koder smo prišli), kažipot in tabla pohodnega kroga pa nas usmerita naravnost po 
široki makadamski cesti do križišča dveh asfaltiranih cest in kažipota – Na poklon. Po levi asfaltirani cesti 
pridemo v Javorje, po desni na Mlako. Tabla pohodne občinske poti in markacije GvP pa 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 travniku strmo povzpnemo  do traktorske poti. 
Nadaljujemo skozi gozd do Četene Ravni. Od tam gremo desno po asfaltirani cesti za Stari vrh (Grebljico), 
zavijemo levo mimo cerkve sv. Brikcija z baročnim oltarjem iz 17. stoletja in 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.

Grebljica – Stari vrh – Mladi vrh

Z izhodišča (Grebljice) se usmerimo na cesto, ki se vzpenja proti gostišču na Starem vrhu. Cesta se najprej 
zložno vzpne ob robu smučarske proge (poleti travnika), preči kratek pas gozda in se začne bolj strmo 
vzpenjati. Tej razmeroma strmi cesti, s katere se nam odpre lep razgled na Sorško polje in Kamniške Alpe, 
lahko sledimo vse do koče na Starem vrhu. Tabla občinske pohodne poti nas nekje na sredi poti med Greblji-
co in kočo na Starem vrhu usmeri levo na travniško pot, sledimo markacijam PP po traktorski poti tudi skozi 
gozd in se tik pod vrhom po travniku strmo vzpnemo do brunarice, ki jo obidemo po desni strani. Sledimo 
slabše vidni stezici, ki se kmalu strmo vzpne in vodi večinoma po grebenu, kjer se nekajkrat dvigne na posa-
mezen skalnat vršič in se nato z njega spet spusti, dokler nas ne pripelje do razgledne točke 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 po širokem grebenu Mladega vrha. Malo nad sedlom zagledamo slabšo 

Nadaljujemo po grebenu navzdol; ob sestopu uživamo desno ob pogledu 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. Desno se lahko usmerimo nazaj 
proti Črnemu kalu (odcep, ki pelje po bolj strmi poti, lahko najdemo tudi takoj ob koči), naravnost pa nas 
slabša pot vodi v smeri Črnega vrha.

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 skozi 
gozd, skozi katerega pridemo do poraščenega severovzhodnega grebena Blegoša. Po njem se vzpnemo do 
starega vojaškega bunkerja, nad katerim je razgledna točka, s katere 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. Zavije 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 (KT 5). Vrh je zelo lepo 
razgleden in od tukaj lahko vidimo celotno pohodno pot.

KOČA NA BLEGOŠU, Leskovica 32, Gorenja vas, tel.: + 386 51 614 587

Parkirišče Murove – Zavetišče gorske straže na Jelencih – Kovk – Leskovica

S parkirišča na Murovah gremo levo navzdol, kamor nas usmerjajo tudi table Jelenci in tabla pohodnega kroga. 
V 15 minutah hoje skozi strnjen gozd prečkamo več gozdnih vlak. Zavetišče gorske straže na Jelencih (KT 6) 
stoji na manjši jasi. Pot lahko nadaljujemo navzdol po označeni planinski poti, ki nas pripelje do "Ogradov". 
Po pohodnem krogu pa nas pot vodi nekaj korakov nazaj do smerne table, ki nas usmeri levo proti Črnemu 
vrhu oz. Lazam. Sledimo oznakam, ki vodijo po gozdni vlaki do križišča, naprej pa oznakam za Laze (desno 
nas usmerja proti Blegošu). Po gozdni poti nadaljujemo navzdol do manjšega travnika. Med hojo moramo biti 
pozorni na oznake, saj je ta del gozda gosto prepreden z gozdnimi vlakami. Travnik zaobidemo po spodnjem 
robu in na sredini najdemo oznake za Laze in Kovk (naravnost Slugova dolina, Črni vrh). Pot gre tu strmo 
navzdol. Po nekaj metrih pridemo do razpotja, kjer zavijemo levo v smeri Kovka. Kmalu za križiščem na levi 
strani zagledamo mejno oznako iz časov rapalske meje. Sledimo gozdni poti, ki nas pripelje do poraščenega in 
nerazglednega vrha Kovka (KT 7), kjer najdemo manjšo vpisno skrinjico.

Iz Leskovice se podamo mimo cerkve navzdol do stare šole ter naprej v smeri vasi Studor. Odcep asfalti-
rane ceste najdemo, če pot iz Leskovice nadaljujemo v smeri Kopačnice. Od stare osnovne šole pod vasjo 
je do križišča še 200 m. 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. 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).

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

KOČA NA ERMANOVCU, Stara Oselica 71, Sovodenj, tel.: + 386 4 519 52 14

NA RUPAH – KOČA NA MRZLIKU – FUŽINE

Od domačije "Na Rupah" v naselju Laniše 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". Mimo nje po strmi ma-
kadamski cesti pridemo do mostu čez potok Javorščica in križišča z asfaltirano cesto, kjer zavijemo desno. Ob 
cesti preko potoka lahko vidimo jamo, ki je verjetno ostanek nekdanjega rudarjenja v teh krajih.

Domačini ji rečejo "Jurncova" jama (legenda Lojzeta Zupanca: Skopuški mlinar). Nadaljujemo po cesti mimo 
posameznih hiš v vasi Koprivnik (levo) in Laniše (desno), prečkamo nekdanjo rapalsko mejo (mejnik, informa-
tivna tabla) in pridemo do križišča s smernimi tablami. Zavijemo desno, smer Otalež, in pridemo do kmetije 
"Lanišar". Tu nas tablica PD Sovodenj usmeri 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 (PD Žiri), kjer je žig (KT 11).

KOČA NA MRZLIKU, Planinsko društvo Žiri, Loška c. 17, Žiri, tel.: + 386 31 452 860

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

Fužine – brunarica Hrastov grič

Pot od Fužin do brunarice Društva podeželja Kladje na Hrastovem griču poteka po označeni "Poti z razgle-
dom", tematski pohodni poti naravnih lepot in dobrot. Njen začetek je pri "Kmetiji Lojz" na Fužinah, kjer nas tab-
la pohodnega kroga usmeri na označeno tematsko pot "Pot z razgledom" in po  nekaj minutah kar strme poti 
pridemo do domačije "Pr' Zajdn'karju". 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 nas vodi dalje v hrib 
skozi neokrnjen gozd in preko 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. Hojo nadaljujemo po senožeti pod kmetijama "Košir" in "Pivk", 
kjer lahko vidimo staro arhitekturno zasnovo, in pridemo na vaško cesto. Zavijemo levo in pot nadaljujemo 
mimo domačije "Kočar" naprej po cesti nad kmetijo "Lužar" (Kladje 18) in nato desno do brunarice Hrastov 
grič  (827 m, KT 13), kjer se odpre razgled na del Poljanske doline ter na Julijske in Kamniško-Savinjske Alpe.

Od brunarice se kolovozna pot rahlo dviguje in po 50 m je prvo razpotje, kjer gremo 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).

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

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

Suhi Dol – Sivka

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

OKREPČEVALNICA V LOVSKI KOČI NA JAVORČU, odprto ob vikendih, tel.: + 386 41 560 173 (Silvan Huber)

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

Z Javorča se spustimo na asfaltirano cesto in gremo po njej proti vzhodu 1 km. Na desni strani opazimo 
smerokaz, ki nas usmeri desno na označeno Pot v Zalo. Po njej gremo do domačije "Troha" (Žirovski Vrh 53) 
in naprej po asfaltirani cesti 200 m. Cesta zavije levo, naša pot pa pelje mimo znamenja v gozd, kjer kmalu 
pridemo do kmetije "Bukov'c" (Žirovski Vrh 44, 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 bun-
kerjev vodi označena steza Po sledeh gradnje Rupnikove linije in po 15 minutah pridemo do glavnega vhoda 
v utrdbo Rupnikove linije na Golem vrhu.

KMETIJA PR' BUKOVC, proizvodnja mleka, peka kruha in peciva, suho sadje, žganjekuha, Žirovski Vrh 44, 
Žiri, tel.: + 386 41 864 152

Od vhoda v utrdbo Rupnikove linije nadaljujemo pot 80 m desno po asfaltirani cesti (smer Suhi Dol), kjer nas 
tabla pohodnega kroga usmeri strmo po bregu navzdol po markirani (GvP) poti, kjer je nekoč potekala žičnica 
za dostavo materiala za gradnjo. Po strmini trikrat prečkamo kolovozno pot in po 300 m pridemo na makad-
amsko 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 kam-
nitega 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.

V Suhem Dolu prečkamo glavno cesto, tu nas smerne table 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 naselju je tudi za-
nimiva kašča "Pr' Marinč", ki nudi na ogled zbirko starega orodja, zgodovino Planine in ostanke vodovoda iz 
rimskih časov. Mi nadaljujemo pot 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 (KT 15). Z vrha Sivke je čudovit razgled na Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, Julijce, 
Polhograjske dolomite in Škofjeloško hribovje.

sko cesto. Tu nas tabla usmeri desno, po približno 150 m po cesti pridemo 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".

Z razgledne točke se vrnemo nazaj, kjer nas markacije (PP) vodijo preko makadamske ceste 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) usmeri 
strmo po travniku navzgor do cerkve Žalostne Matere Božje (sv. Sobota, 832 m).

V njeni notranjosti najdemo štiri oltarje, delo slikarjev Šubic iz Poljan. Ob vhodu v cerkev je na desni strani 
shranjena vpisna knjiga z žigom (KT 17).

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 in na Kamniško-Savinjske Alpe.

Leskovica – Studor – Kucelj – Makovice – Kopačnica
ohrani vodni vir za napajanje živine. Mejne kamne so na označena mesta v krošnjah prenašali 20-letni italijan-
ski vojaki manjše rasti in temnejše polti. Meja je povzročila, da so morali tisti, ki so bili tu na italijanski strani, 
šolo obiskovati v Cerknem, Idriji ali Otaležu, k maši pa tudi tisti iz Cerkljanskega Vrha hoditi v Otalež, čeprav je 
bila Nova Oselica zelo blizu.

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 vrsta-
mi drevja, grmovja in podrasti. Ko se gozd odpre, se pogled ustavi na visokodebelnem sadovnjaku "Ruparske" 
kmetije (KT 10).

POLJANE – GABRŠKA GORA – VRHOVČEVO – ČETENA RAVAN – GREBLJICA – 
STARI VRH – MLADI VRH – ČRNI KAL

Poljane – Grebljica

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 usmerita desno po asfaltirani cesti mimo domačije 
"Pr' Kosmu", rojstne hiše pisatelja Ivana Tavčarja, kjer stoji tudi spomenik. Gremo po asfaltirani cesti do 
zadnje hiše in nadaljujemo po traktorski poti v hrib do asfaltirane ceste. Zavijemo desno po cesti, ki pelje 
v Smoldno in po 100 m nas kažipot in markacije PP usmerijo na stezo levo v hrib. Kmalu prečkamo pot in 
po krajšem vzponu desno v hrib ponovno pridemo na traktorsko pot. Pot nas pripelje do velikega travnika, 
nadaljujemo ob njegovem desnem robu. Sredi vzpona ob travniku pridemo do križišča, kjer se lahko desno 
spustimo v vas Smoldno, levo po travniški poti pa nadaljujemo pot do gozda. Od tu je proti severozahodu 
prelep pogled na Blegoš, Koprivnik, Mladi vrh … Na razcepu zavijemo desno po traktorski poti in nadalju-
jemo do križišča, kjer stoji lepo obnovljeno znamenje. Desno se lahko usmerimo v vas Smoldno, po levi 
traktorski poti pa pridemo v Delnice. Nadaljujemo po sredinski poti, označeni z markacijami PP, mimo slabo 
vzdrževane gozdne koče do križišča dveh traktorskih poti. Izberemo desno ožjo pot in po 60 m nas kažipot 
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).

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

KMETIJA PRI PEŠARJU, Miran Mrak, Gabrška Gora 6, Škofja Loka, tel.: +386 51 202 345

GOSTILNA IN PRENOČIŠČA BLEGOŠ, Javorje 5, Poljane, tel.: + 386 4 518 91 00, + 386 40 190 701

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

TURIZEM NA KMETIJI ŽGAJNAR, Zapreval 3, Poljane, tel.: + 386 4 518 80 32, + 386 51 663 232

TURISTIČNA KMETIJA OŽBET, Četena Ravan 6, Poljane, tel.: + 386 4 518 90 40, + 386 31 752 106

TURISTIČNA KMETIJA TAVČAR, Četena Ravan 2, Poljane, tel.: + 386 4 518 80 24

TURISTIČNA KMETIJA DAVČEN, Četena Ravan 7, Poljane, tel.: + 386 4 518 80 08

APARTMAJI GORNIK, Četena Ravan 3, Poljane, tel.: + 386 31 334 910, + 386 1 362 81 06

PRI LENART, Podvrh 1, Poljane, tel.: + 386 51 266 042

GOSTIŠČE IN PENZION STARI VRH, Zapreval 5, Poljane, tel.: + 386 4 518 90 07, + 386 41 682 082

SPOMINSKA SOBA SLIKARJA ANTONA AŽBETA, Dolenčice 2, Poljane, tel.: + 386 59 955 081, 
+ 386 41 685 948

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 skozi smrekov 
gozd.  Po strmem pobočju kmalu pridemo na Črni Kal – preval, preko  katerega je že v preteklosti vodila pot iz 
Poljanske v Selško dolino.

Na Črni kal pripelje več cest: iz Škofje Loke (Podpulfrca) – nekdanja vojaška, zdaj Blegoška cesta (23 km), 
s Hotavelj skozi Sušo (17 km), iz Javorij skozi Gorenjo Žetino (12 km) in iz Zalega Loga (Davški most) skozi 
Potok (10 km).

ČRNI KAL – BLEGOŠ – MUROVE – JELENCI – KOVK – LESKOVICA – STUDOR – 
KUCELJ – KOPAČNICA

Črni kal – Blegoš – koča na Blegošu – parkirišče Murove 

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

Od tu se lahko vrnemo po isti poti nazaj v smeri Blegoša oz. Jelencev, smerna tabla pohodnega kroga  pa 
nas usmeri na markirano pot GvP, ki vodi čez vrh Kovka po gozdni poti in nas kmalu pripelje mimo lovskega 
bivaka, ki se nahaja na naši desni strani. Sledimo boljši gozdni poti navzdol proti "Ogradom", kjer moramo 
biti prav tako pozorni na markacije GvP. Pot gre vedno po širši poti navzdol, vedno se držimo levih odcepov. 
Po približno 20 minutah hoje se pot močno razširi in kmalu pridemo do utrjene gozdne ceste, kjer zavijemo 
desno. Po približno 15 minutah pridemo iz gozda, kjer zagledamo 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 41 451 864, + 386 41 541 997 (koča)

SOBODAJALSTVO ZA GRAPO, Laze 1, Gorenja vas, tel.: + 386 41 378 452, + 386 41 380 328

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

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, Slajki na eni strani ter Blegošu na drugi. Sledi-
mo 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  in mimo kmetije "Pr' Kožuh", Kopačnica 
5. Približno 500 m v smeri proti Hotavljam izvira "Pri Topličarju" termalna voda, ki jo omenja že Loški urbar iz 
17. stoletja. Z vrha Kuclja lahko sicer sestopimo tudi proti vasi Srednje Brdo, od koder pridemo po asfaltirani 
cesti do Hotavelj.

KOPAČNICA – ERMANOVEC – LANIŠE (RUPE)

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 po-
toku Podkovščica v Bovčanovi grapi, ki v določenih delih ponikne in se spet prikaže. Ob črni skalni steni za-
vijemo levo in strma traktorska pot nas pripelje na "Skedniše". Naprej vodi makadamska cesta mimo kmetije 
"V Rženouš" do "Rženarjeve" kapelice na slemenu hriba. Levo se nahaja planinska koča na Ermanovcu (968 
m) z žigom SPP, LPP in kolesarskega kroga. Prireditev Škrat na Ermanovcu se dogaja maja, septembra pa 
Srečanje harmonikarjev, citrarjev in 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 še 25 minut stran v smeri proti Trebiji, 
kjer lahko ob "Škrbinovi" kapelici občudujemo star zvon iz cerkve sv. Pavla v Stari Oselici. Pri  "Rženarjavi" 
kapelici nas tabla pohodnega kroga usmeri desno po asfaltirani cesti do domačije "Pr' Vrhovc" (1.002 m), kjer 
stoji replika glavnega mejnika št. 35 iz časa rapalske meje med Kraljevino Italijo in Kraljevino Jugoslavijo in 
turistično-informativni tabli.

Za kozolcem sledimo planinski markirani poti PP do italijanske karavle, kjer najdemo žig (KT 9). 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".

Italijansko karavlo so zidali v letih 1937/38. Mojstri so bili Furlani, domačini pa so dovažali material. Pesek 
so s pomočjo teleferike (tovorne žičnice) z vlečno in nosilno vrvjo spravljali po grebenu z mesta, ki je levo od 
kmetije "Na Lanišah". Bencinski motor je stal višje zgoraj v gozdu na betonskem podstavku, ki je še ohranjen. 
Tla po sobah v kaverni so bila prekrita z osemkotnimi ploščicami opečnate barve, ki jih je izdelal mojster 
Giusepe Appiani iz Trevisa. Stavba ima v ospredju okna in je videti precej ranljiva. Zadaj je hodnik (za zak-
lon) z zamaknjenimi vrati. Deževnica s strehe je bila speljana po žlebovih, katerih sledi so še vidne. Na levi 
strani so bili sanitarni prostori, vmes sobe, na desni kuhinja. Meteorne vode iz zaledja so se odvajale preko 
površinskega kanala. Za preskrbo z vodo so zgoraj za stavbo, zadaj v bregu, imeli tudi rezervoar z vodo. 
Na zunanji levi strani stavbe je na steno vdelan fašistični simbol – fašio, več palic, trdno povezanih, kar naj 
bi pomenilo, da eno lahko prelomiš, če jih je pa več skupaj v butari, pa ne, ker so močne. Vseeno je Italija 
kapitulirala. V kaverni so vojaki tudi zares živeli in se umaknili ob kapitulaciji Italije 1943. leta. Menda se jim je 
takrat tako mudilo, da so v prostorih pustili posteljnino, peči in druge stvari, ki so jih potem domačini pobrali in 
s pridom uporabljali. Desno ob zgradbi so v betonskem zidu vidni okruški od strelov. Po ustnem izročilu naj bi 
tam pod streli padel partizanski vojak samo zato, ker je soborcu izmaknil kruh. Nekaj sto metrov stran stoji za 
hribom še ena, delno zrušena kaverna, ki se jo vidi s Šanc.

Na Šance se lahko povzpnemo. Oblika nakazuje, da so bile lahko Šance topniška utrdba, utrjen topniški bas-
tion iz začetka 19. stoletja. Na vrhu je v smeri vzhod-zahod stal približno 28 m dolg in 23 m širok pravokoten 
plato, obdan s 5 m širokim in 2,5 do 4 m globokim jarkom z vhodom na vzhodni strani. Na zahodnih dveh 
vogalih iz platoja izstopata dva okrogla okopa s premerom 6 m. Ko pohodnik krene z asfaltirane ceste na 
stezo, nekaj metrov nižje levo opazi jaso. Sedaj je majhna košenina, nekoč je bila senožet oz. grič, kjer so se 
zbirali mladi. Rekli so mu Pevski grič. Nižje na grebenu nad "Brdarjem" so vidne vdolbine večjega premera. Po 
pripovedovanju starejših ljudi so nastale od topovskih granat v času 2. sv. vojne, ko so Italijani streljali s topovi 
z oddaljenega Jelenka, ki se ga da v daljavi opaziti skozi drevje. Ta del pohoda teče tik po nekdanji rapalski 
meji, včasih malenkost bolj po italijanski, včasih malenkost bolj po jugoslovanski strani.

Na obnovljeni "Brdarjevi" hiši so vzidani manjši 60 cm visoki vmesni mejniki, kjer se lepo vidita črki J (Jugo-
slavija) 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, npr. "Pr' Kacjan" 
v Jaznah, "Pr' Šuštarju" v Javorjevem Dolu … Gledano navzdol, je rapalska meja tekla po levem grebenu pod 
"Brdarjem" skozi zaplato gozdiča vse do domačije "Na Lokvi". Ob desni strani "Brdarjeve" hiše sledimo kolovo-
zu navzdol do vznožja travnika in ga levo prečkamo nad kmetijo "Na Lokvi". Po strmem kolovozu se spustimo 
mimo kmetije "Pr' Podčrtarju"; sedanji lastnik je iz gozdiča pod "Brdarjem" prenesel vmesni mejnik št. 35/
XXXVI in ga postavil ob cesti pod hišo. Za praktično predstavo mimoidočim pohodnikom je dober zgodovinski 
eksponat, če pa ne vedo za prestavitev, jih lahko zmede potek rapalske meje. Po prvi svetovni vojni, v času 
rapalske meje, so imeli "Pr' Podčrtari" trgovino in gostilno.

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 pohod-
nega 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. Poleti poteka pod lipama, starima več kot 200 let, ob kozolcu 
toplarju 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. Nadaljujemo 
navzdol po traktorski poti po grebenu travnika. Na začetku gozda je na levi strani v debelo smreko vraščen 
vmesni mejnik št. 36/X. Tu je rapalska meja naredila precejšen ovinek do doline oziroma do parcelne meje 
dveh lastnikov zemljišč, sicer bi tekla po grebenu, tudi med hlevom in staro "Pagonovo" hišo. Po ustnih virih 
zato, ker se je takratni gospodar "Pagonove" domačije z oblastmi v Ljubljani uspel dogovoriti, da na svoji strani 

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/vikenda "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 gre naravnost v gozd, kjer se spusti (na razcepu poti zavijemo desno) do kmetije "Pr' 
Mrovl" (Fužine 21), kjer si lahko ogledamo drevo bodiko. 

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 desno 30 m 
in nato zavijemo levo. Nadaljujemo spust, ki obide manjši travnik. Pred nadaljevanjem poti v gozd zavijemo 
desno na pot, ki pelje pod tem travnikom. Pridemo do domačije "Pr' Temelj" (Fužine 14, Vezenine 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).

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

FUŽINE – BRUNARICA HRASTOV GRIČ – JAVORČ – GOLI VRH 
(VHOD V UTRDBO RUPNIKOVE LINIJE)

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

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

Brunarica Hrastov grič – Lovska koča na Javorču

RUPNIKOVA LINIJA
Rupnikova linija je sistem utrdb, ki jih je začela graditi Kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije tik 
ob rapalski meji pred drugo svetovno vojno kot obrambo pred morebitnim italijanskim napadom. Strateškega 
pomena so imele utrdbe prav v naših krajih, saj je Poljanska dolina predstavljala lahek dostop do Ljubljane. Tri 
največje podzemne utrdbe, ki so tudi najbolje ohranjene v celotni liniji, so na Golem vrhu, Hrastovem griču in 
Hlavčih Njivah. V letih 1940–1941 je utrdbe na zahodni liniji gradilo 60.000 ljudi, vojakov in civilnega prebival-
stva. Zaključek gradbenih del so načrtovali v letu 1947, vendar je začetek 2. svetovne vojne dela prekinil. 
Obrambna linija ni nikoli služila svojemu namenu.

ATRAKCIJA – PODZEMNA SLEMENSKA UTRDBA NA GOLEM VRHU
Utrdba na Golem vrhu je ena izmed največjih utrdb Rupnikove linije. Sestavljena je iz dveh nadzemnih visokih 
vršnih bunkerjev ter podzemnih galerij približno 25 m pod površjem. Glavna galerija je dolga 200 m, ob njej 
pa je razvejan sistem manjših galerij in dvoran, ki so bile po načrtu predvidene za vojašnico z bolnišnico, 
skladišča, strojnico ... V utrdbi si lahko ogledate stalno razstavo ostalin iz časa gradnje, v prostranih dvoranah 
pa vse leto potekajo tudi različne prireditve, med katerimi je najbolj atraktivno balinanje z lesenimi kroglami. 

Vstop v utrdbo je možen samo v spremstvu vodiča.

TEMATSKI POTI »PO SLEDEH GRADNJE RUPNIKOVE LINIJE«

Krajša tematska pot
Primerna je za vse pohodnike, tudi otroke in starejše. Prične se pri pokopališču v Gorenji vasi, kjer je postav-
ljena večja informativna tabla, ob kateri stojita dve protitankovski oviri. Pot vodi dalje mimo nekdanje vojašnice, 
številnih bunkerjev, nekdanjega barakarskega naselja, do markantnega Škofovega bunkerja in nazaj do 
izhodišča. Ob poti so postavljene zelo zanimive obvestilne table, ki s karikaturami ponazarjajo delo in gradnjo 
utrdb. 

Pot je lahka, dolga 4,5 km, višinska razlika je 180 m, čas hoje približno 2 uri.

Daljša tematska pot
Začetek in prvi del poti je enak krajši tematski poti. Po približno 2 km se poti razcepita; smerna tabla nas usmeri 
levo, krajša pot pa nadaljuje desno. Sledimo markacijam mimo velikega peskokopa in dalje mimo "Ferjančeve" 
domačije do največje podzemne utrdbe obrambnega sistema Rupnikove linije, ki se nahaja na Hrastovem 
griču. Vstop v utrdbo je možen samo v spremstvu vodiča.

Pot je dolga 6 km, višinska razlika je 480 m, čas hoje približno 4 ure.

Informacije: 
TURIZEM ŠKOFJA LOKA, Kidričeva cesta 1 a, Škofja Loka, 

tel: + 386 4 517 06 00, + 386 51 427 827, www.skofja-loka.com, e-naslov: info@skofja-loka.com

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

GOLI VRH (VHOD V UTRDBO RUPNIKOVE LINIJE) – SUHI DOL – SIVKA– 
PASJA RAVAN – BUKOV VRH – HOTOVLJA – POLJANE

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

KAŠČA 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

Z vrha Sivke gremo levo navzdol do smreke (klop za počitek in vpisna knjiga za ljubitelje Sivke), nato na-
daljujemo 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 "Na Frtic". V gozdu zavijemo desno 
na markirano pot in po približno 200 m pridemo na cesto 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, KT 16), kjer je radarska postaja z razglednim stolpom.

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 makadam-

Sivka – Pasja ravan – Bukov vrh

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

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

Bukov vrh – Hotovlja – Poljane

Od cerkve Žalostne Matere Božje (sv. Sobota) na Bukovem vrhu pot nadaljujemo po markirani poti (PP) 
najprej strmo navzdol v smeri severa in po travnatem pobočju mimo kmetije "Pr' Kamšku", skozi gozd, 
mimo ograjenih pašnikov do kmetije "Pr' Platiš". 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. Tudi 
za počitek je tu poskrbljeno, saj je postavljena klop. Nadaljujemo strmo navzdol in po 200 m pridemo do 
table, ki nas usmeri do razgledne točke na Kucelj nad Poljanami. Z razgledne točke se vračamo nazaj na 
markirano pot (PP) in nadaljujemo v dolino, po leseni brvi prečkamo potok Hotoveljščica in pridemo na as-
faltirano cesto. Zavijemo desno skozi vas Hotovlja do mostu čez reko Soro, prečkamo križišče glavne ceste 
Škofja Loka–Žiri in pridemo v center Poljan.

V Poljanah je na ogled Šubičeva hiša, ki nudi prepletanje ustvarjalnosti slikarjev Šubic z ustvarjalnostjo 
njenih obiskovalcev. Lahko si ogledamo tudi pred 50 leti na novo zgrajeno cerkev sv. Martina s kipom sv. 
Martina iz 17. stoletja v notranjosti. V bližini se nahaja tudi Tavčarjev dvorec na Visokem s prelepo okolico. V 
notranjosti dvorca si lahko ogledate stalno razstavo, nekdanja obednica pa je preurejena v poročno dvorano.

NAMIG ZA PRENOČIŠČE, OKREPČILO IN DODATNE INFORMACIJE

GOSTILNA NA VIDMU, Poljane 27, Poljane, tel.: + 386 51 211 767
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Markacija pohodne poti Občine GvP Knafelčeva planinska markacija

Cerkev sv. Primoža in Felicijana na Gabrški gori Razgled z Gabrške gore

Cerkev sv. Brikcija na Četeni Ravni Razgled s Starega vrha

Ažbetova hiša Mladi vrh in Koprivnik z Bukovega Vrha

Razgled z Blegoša na Kamniško-Savinjske Alpe Koča na Blegošu

Zavetišče gorske straže na Jelencih Leskovica

Kmetija Rženouše Italijanska karavla

Nova Oselica Mejni kamen 36 / X

Koča na Mrzliku Pogled na Trebijo

Brunarica Hrastov grič

Kmetija Lužar Utrdba na Javorču

Pohod po Poti v Zalo Vhod v utrdbo Goli Vrh

Kašča z muzejsko zbirko Razgled s Sivke

Pasja ravan Cerkev Žalostne Matere božje na Bukovem vrhu

Šubičeva hiša – zunanjost Šubičeva hiša – notranjost

Tavčarjev dvorec Visoko Tavčarjev dvorec Visoko – poročna dvorana

Utrdba na Golem vrhu Utrdba na Golem vrhu – razstava

Razgled z Ermanovca Izvir tople vode v dolini Kopačnice

LučineSuhi Dol, v ozadju cerkev sv. Andreja

Pohodna pot Občine Gorenja vas - Poljane
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