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Andraž Poljanec (1972) 
je po poklicu glasbenik, 
njegova življenjska 
pot pa vodi čez hribe z 
občasnimi postanki v 
dolini. Najraje ima zimo 
in turno smuko, božanski 
mir narave mu je vir za 
dneve zdrave. Gorske 
kotičke odkriva tudi v 
družbi svojih otrok, ki so 
navdušeni opazovalci in 
poznavalci ptic ter divjih 
orhidej.
Za Planinsko založbo je 
pripravil vodnike Turni 
smuki (2003), Bohinj 
(2008) in Julijske Alpe 
– južni del (2016), kot 
soavtor pa je sodeloval 
pri Kamniško-Savinjskih 
Alpah (2004) in Slovenski 
planinski poti (2012).
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S PETROVEGA BRDA NA POREZEN

S POREZNA  NA ERMANOVEC

ČEZ IDRIJO DO HLEVIŠKE PLANINE

ČEZ TRNOVSKI GOZD

S ČAVNA NA JAVORNIK

Z JAVORNIKA NA NANOS

Z NANOSA DO ŠKOCJANSKIH JAM

OD ŠKOCJANSKIH JAM DO SLAVNIKA

OD SLAVNIKA DO DEBELEGA RTIČA

Tretji, za večino pohodnikov tudi zadnji del  
Slovenske planinske poti, nas vodi čez  
Cerkljansko hribovje, kraške planote in  
primorski kras vse do slovenskega morja.

• Dolžina: 218,3 km
• Višinska razlika: 8.300 m vzpona,  9.100 m spusta
• Število etap: 9
• Število kontrolnih točk: 20 
• Število obiskanih vrhov: vsaj 9
• Število koč na poti: 9
• Trajanje: 68 ur hoje oz. 8–10 dni

CENA

ISBN
978-961-6870-34-4 

16,90 €
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Kazalo

OPOZORILO

Čeprav je eden osnovnih ciljev planinskih vodnikov povečati 
varnost obiskovalcev gora, pa avtor in založba ne moreta 
sprejeti odgovornosti za morebitno nesrečo ali škodo, ki bi 
jo utrpel uporabnik vodnika. Na nevarnosti opozarjamo pri 
vsakem opisu, vendar je vsak opis vedno subjektiven, poleg 
tega pa se razmere na terenu lahko spremenijo celo iz ure  
v uro. Uporabnik se za turo odloči sam in tudi tvega sam.  
Na zelo zahtevnih poteh je obvezno samovarovanje. Manj veščim 
svetujemo spremstvo vodnika.

Spremna beseda

Slovenska planinska pot
• Kaj moramo vedeti o Slovenski planinski poti?
• Kaj moramo vedeti o tretjem delu Slovenske 

planinske poti?

1. S Petrovega Brda na Porezen
2. S Porezna na Ermanovec
3. Čez Idrijo do Hleviške planine
4. Čez Trnovski gozd
5. S Čavna na Javornik
6. Z Javornika na Nanos
7. Z Nanosa do Škocjanskih jam
8. Od Škocjanskih jam do Slavnika
9. Od Slavnika do Debelega rtiča

Kontrolne točke SPP
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Spremna beseda

Slovenska planinska pot je najbolj priljubljena vezna pot 
v Sloveniji, pa tudi najstarejša v Evropi in na svetu. Bila 
je povod za nastanek mnogih evropskih veznih poti, ki so 
danes gotovo bolj znane in tudi bolj obiskane. Začelo se je 
leta 1953, ko je PZS na pobudo zagnanega mariborskega lju
bitelja gora Ivana Šumljaka odprla »Slovensko planinsko 
transverzalo št. 1.«, ki je bila l. 1991 preimenovana v Slo
vensko planinsko pot. Kar nekaj vodnikov z opisi te poti 
je že izšlo, a v pričujoči obliki še ne. Opis poti je namreč 
razdeljen na odseke oziroma etape na način, ki je novost 
na našem tržišču. Pohodniki lahko sledijo etapi za etapo po 
celotni poti ali pa etape poljubno izbirajo, razdelijo ali spo
jijo glede na želje, čas in vremenske razmere. Celotna pot je 
smiselno razdeljena na tri dele, prav tako tudi vodnik, saj je 
tako bolj pregleden. 

Trije različni avtorji opisujejo vsak del v svoji knjigi. V 
prvem delu nas Gorazd Gorišek vodi iz Maribora čez Po
horje, Uršljo goro in večino KamniškoSa vinjskih Alp. Nato 
na Begunjščici preskoči na Karavanke ter nas ob severni 
meji v Mojstrani prepusti avtorici drugega dela. 

Mojca Stritar Kučuk nas v drugem delu vodi čez Julijske 
Alpe na Triglav, Razor, Prisojnik in z Vršiča na Jalovec. Nato 
skozi Trento obiščemo Dolino Triglavskih jezer, s Komne 
se povzpnemo še na Krn in se preko BohinjskoTolmin
skega grebena spustimo na Petrovo Brdo, kjer Julijske Alpe 
zapustimo. 

V tretjem delu nas Andraž Poljanec vodi čez Porezen 
in Idrijsko hribovje, na kraške planote Trnovskega goz
da, Hrušice in Nanosa ter preko primorskega krasa vse do 
Jadranskega morja. 

Avtorji vodnika po Slovenski planinski poti so v opise 
vložili vse svoje znanje in izkušnje. Vsi trije so priznani pisci 
gorniške literature, z bogatimi izku  š njami v gorah, ki ima
jo za seboj že izjemno lite rarno in gorniško kilometrino. 
Vseeno so še enkrat prehodili oziroma preplezali celotno 
pot in jo na novo opisali. Marsikje so naleteli na novosti in 
spremembe, od katerih je največja ta, da sedaj pot ne vodi 
le do Ankarana, ampak do konca Debelega rtiča. Avtorji so 
ugotovili, da se številke uradnih in njihovih dolžin poti in 
višinskih razlik ne ujemajo, in povzročili, da smo urednik 
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in pristojni na PZS te podatke še enkrat natančno preverili. 
Tako smo prišli do dejstva, da je pot sedaj nekoliko daljša 
kot nekoč. Treba je poudariti, da podani podatki veljajo za 
dolžino po poti in ne tlorisno dolžino. Pri višinskih razlikah 
je podatek le približen, saj na poti lahko hitro naberemo ne
kaj deset metrov več ali manj.

Vsak od treh delov vodnika ima najprej uvodni del, 
kjer so zapisane nekatere splošne informacije o poti, eta
pah, izhodiščih, opremi in varnosti na poti, podani so tudi 
seznami priporočljivih zemljevidov in druga literatura, v 
kateri je SPP opisana. Sledijo opisi posame znih etap.

Navdušuje predvsem pristop predstavitev etap, ki so 
prilagojene potrebam in željam uporabnikov. Kra tkemu 
uvodnemu opisu sledita slika profila poti in zemljevid, 
ob strani so podatki o dolžini poti in višinah ter časi hoje. 
Ob robu so izpostavljeni tudi možni vzponi na vrhove, za
nimivosti ob poti in sestopi v dolino oziroma do urbanega 
oko lja. Dobrodošle bodo informacije o kočah, kjer je kot no
vost dodana še QRkoda  za vešče uporabe pametnih tele
fonov. Vse skupaj nadgrajujejo zanimive večje fotografije, 
ki motivacijsko delujejo na potencialne udeležence te poti. 

Vodnik po Slovenski planinski poti je natančen in 
zanesljiv vir podatkov, potrebnih za gorniške podvige vseh, 
ki boste želeli v celoti spoznati to pot. V zadnjem času je v 
Evropi in po svetu vse bolj priljubljeno gorsko pohodništvo 
po veznih poteh. Razveseljuje podatek, da je, poleg pohod
nikov v zrelih letih, vse več tovr stnega zanimanja tudi med 
mladimi. Prepričan sem, da bo ta vodnik pripomogel, da bo 
tudi pri nas tako.

Pa srečno!

Jože Drab
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Slovenska  
planinska pot
KAJ MORAMO VEDETI O SLOVENSKI PLANINSKI POTI?
• Slovenska planinska pot (SPP) je najstarejša vezna pot 

pri nas in v Evropi sploh. Odprta je bila leta 1953 v počas
titev 60letnice organiziranega planinstva v Sloveniji. 

• Idejni oče SPP je Ivan Šumljak (1899–1984), profesor 
zemljepisa, kronist, vsestranski planinec in aktivni 
markacist Planinskega društva Maribor. Med počitkom 
na Črnem vrhu na Pohorju se mu je ob razgledu na pre
cejšen del slovenskih gora utrnila ideja: »Kaj če bi vse te 
kraje zvezali z eno samo markirano potjo, ki bi šla kar 
dalje, prek vsega slovenskega ozemlja!« 

• Vodi od severovzhoda do jugozahoda Slovenije po večini 
gorskega sveta – od Maribora do Debelega rtiča pri An
karanu ob Jadranskem morju.

• Označena je s številko ena ob rdečebeli Knafelčevi 
markaciji.

• Ima 80 kontrolnih točk.
• Povezuje 55 planinskih koč in en bivak, vsaj  

35 vrhov, 5 slovenskih mest (Maribor, Slovenj Gradec, 
Tržič, Idrija in Ankaran) in 5 večjih krajev (Jezersko, Moj
strana, Col, Senožeče, Škofije) ter številne vasi in zaselke. 

• Sestavlja jo 43 etap, ki so razdeljene v tri sklope: prvi 
(severni), drugi (osrednji) in tretji ( južni) del.

• Čas, v katerem je treba prehoditi SPP, ni omejen. Če se 
je povprečen hodec loti v enem zamahu, potrebuje okoli 
252 ur hoje oziroma vsaj 37 dni. Rekord iz leta 2015 pa je 7 
dni, 8 ur in 10 minut!

• Do danes je SPP prehodilo več kot 10.000 ljudi, na leto 
med 100 in 200.

• Slovenska planinska transverzala je bila leta 1991 
preimenovana v Slovensko planinsko pot, a se je še 
danes drži pogovorno ime transverzala.

SPP V ŠTEVILKAH

• Dolžina: 617,4 km
• Višinska razlika: 37.300 m vzpona, 37.600 m spusta
• Trajanje: 252 ur oz. 37 dni 

SLOVENSKA PLANINSKA POT - III. DEL
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ETAPE
Tretji del SPP je razdeljen na devet etap, ki se praviloma 
začnejo in končajo pri planinski koči. Ker so nekatere pre
cej dolge, jih lahko razdelimo in prenočimo v predlaganih 
vmesnih krajih. Iz preglednice je razviden čas hoje, ki je 
seveda odvisen od razmer na poti in naše fizične priprav
ljenosti.

KAJ MORAMO VEDETI O TRETJEM DELU 
SLOVENSKE PLANINSKE POTI?

TRETJI DEL SPP V ŠTEVILKAH

• Dolžina: 218,3 km
• Višinska razlika: 8.300 m vzpona,  9.100 m spusta
• Število etap: 9
• Število kontrolnih točk: 20 
• Število obiskanih vrhov: vsaj 9
• Število koč na poti: 9
• Trajanje: 68 ur hoje oz. 8–10 dni 

Cerkvica sv. Socerba nad vasjo Artviže
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V spodnji tabeli so predstavljene vse etape tretjega dela 
SPP po dnevih, kontrolne točke pri posameznih etapah 
in zahtevnost ter predvideni čas. Modra barva pomeni 
lahko pot. Zahtevnih poti (rdeča) in zelo zahtevnih 
poti (črna) v tem delu SPP ni.

Dan Etape Kontrolne točke Zahtevnost in čas hoje 

1. dan 1. S Petrovega Brda 
   na Porezen

1. Porezen 2.15 h

2. dan 2. S Porezna  
    na Ermanovec

2. Bolnica Franja
3. Planinska koča na Ermanovcu

6.30 h

3. dan 3. Čez Idrijo  
    do Hleviške planine

4. Bevkov vrh
5. Mrzli Vrh – Sivka
6. Koča na Hleviški planini

10 h

4. dan 4. Čez Trnovski gozd 7. Mali Golak
8. Koča Antona Bavčerja  

na Čavnu

9 h

5. dan 5. S Čavna na Javornik 9. Sinji vrh
10. Pirnatova koča na Javorniku

9.30 h

6. dan 6. Z Javornika na Nanos 11. Furlanovo zavetišče 
    pri Abramu
12. Vojkova koča na Nanosu

6.30 h

7. dan 7. Z Nanosa do 
   Škocjanskih jam

13. Vremščica
14. Škocjanske jame

9 h

8. dan 8. Od Škocjanskih jam 
    do Slavnika

15. Artviže
16. Tumova koča na Slavniku

6.30 h

9. dan 9. Od Slavnika do 
    Debelega rtiča

17. Socerb
18. Tinjan
19. Ankaran
20. Debeli rtič

9 h
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IZHODIŠČE
Izhodišče tretjega dela SPP je prelaz Petrovo Brdo 
(803 m) med Selško dolino in Baško grapo s planinsko 
kočo. Naj bližji javni prevoz je vlak, do 4 km oddaljene 
železniške postaje Podbrdo (508 m) v Baški grapi na progi 
Nova Gorica–Bohinj–Jesenice pridemo peš po cesti ali na 
štop.

Vozni red vlaka: 
www.cipra.org/sl/cipra/slovenija/aktivnosti-v-teku/
vozni-redi-v-alpah-2018  

CILJ
Po novem je zaključek SPP prestavljen iz Ankarana na De
beli rtič. Pot se konča na klifu nad morjem, zadnji žig pa je 
shranjen na recepciji hotela Arija (Mladinsko zdravilišče 
in letovišče RKS Debeli rtič). Na voljo je javni avtobusni 
prevoz na relaciji Debeli rtič–Ankaran–Koper, kjer je tudi 
železniška postaja. (informacije: avtobusna postaja Koper, 
tel. +386 5 662 5 1 05)

ZAHTEVNOST POTI IN VARNOST
Ta del SPP je speljan po lahkih markiranih poteh, ki 
omogočajo varno hojo brez pomoči rok ob upo števanju 
osnovnih načel za varno hojo. Previdnost je potrebna v 
mokrem, zlasti na nekaterih izrazito ozkih odsekih poti, 
ki prečkajo strma travnata ali gozdna pobočja. SPP je 

UVOD

Knafelčeva markacija z enko

SLOVENSKA PLANINSKA POT - III. DEL
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označena s Knafelčevimi markacijami (rdečebel krog) in 
številko ena (1).  Kljub rednemu vzdrževanju se lahko zgodi, 
da je pot poškodovana; v tem primeru ustrezno prilagodi
mo načrte. Zaželeno je, da spremembe ali poškodbe poti 
sporočimo na info@pzs.si. 

Aktualni podatki o stanju planinskih poti  
so objavljeni na spletni strani: 
www.stanje-poti.pzs.si/   

Če pride do nesreče, moramo najprej poskrbeti za var
nost in zaščito sebe in ponesrečenca (padajoče kamenje, 
plazovi, mraz). Nato obvestimo reševalce na klicno šte
vilko 112 (Center za obveščanje), ki deluje v vseh mobilnih 
omrežjih, če je le signal. Če ga ni, mora pisno sporočilo o 
nesreči prispeti do neke obveščevalne točke (planinske 
koče, bližnje kmetije ali do policijske postaje v dolini), od 
koder bodo klic na pomoč posredovali gorskim reševalcem. 

KONTROLNE TOČKE
Med vsako etapo gremo mimo ene ali več kontrolnih točk, 
ki so v kočah ali na vrhovih, ponekod pa tudi v gostiščih 
ali pri zasebnikih. Na kontrolnih točkah v Dnevnik s Slo
venske planinske poti  odtisnemo žig. Planinske koče in 
gostišča imajo posebni (ovalni) žig za SPP, poleg katerega 
se po možnosti podpiše oskrbnik koče. Na vrhovih upo
rabimo običajni (trikotni) žig, vselej pa pri pišemo datum 
obiska. Če žiga na kontrolni točki ni, štejejo tudi fotografi
ja, podpis planinskega vodnika ali druge priče. Kontrolne 
točke so v opisih označene z znakom .
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Ko zberemo dokaze, da smo obiskali vse kontrolne 
točke, dnevnik pošljemo na Planinsko zvezo Slovenije in 
dobimo značko – častni znak SPP.

SPP lahko prehodimo tudi v obratni smeri od opisane 
ali ločeno po posameznih etapah.

SEZONA IN VREME
Planinska sezona za tretji del SPP traja pravzaprav vse 
leto, tudi pozimi, če le ni preveč snega. Zaradi sredogorske 
lege so koče zunaj planinske sezone večinoma odprte ob 
koncih tedna. Zato se je v tem obdobju smiselno lotevati 
posameznih odsekov SPP. Po drugi strani so nekateri odse
ki SPP na Primorskem poleti izpostavljeni hudi vročini. V 
takšnih razmerah je pametno izbrati etapo v gozdni senci 
(npr. Trnovski gozd).

Primorski del Slovenije je prvi na udaru slabega vre
mena, če poslabšanje prihaja z jugozahoda. Zato sprem
ljajmo vremenske napovedi in poskrbimo za primerno 
opremljenost oziroma se, če pride do huj šega poslabšanja, 
pravočasno umaknimo v zavetje. 

Najnovejši vremenski podatki in  
napovedi so na voljo na straneh:
www.vreme.si in www.arso.gov.si. 

OPREMA
• pohodniški čevlji z dobro narebranim podplatom
• topla oblačila (tudi kapa, šal, rokavice, …)
• vetrovka
• zaščita pred soncem (sončna očala, krema, pokrivalo)
• čelna svetilka
• čutara ali plastenka za vodo
• prigrizki
• komplet prve pomoči
• prenosni telefon s polnilnikom
• osebni dokument in veljavna članska izkaznica PZS 
• zemljevidi in ostali pripomočki za orientiranje

DODATNA OPREMA
• Dnevnik s Slovenske planinske poti
• zložljive pohodniške palice
• cepin in dereze (v zimski sezoni in do zgodnjega poletja)
• dvostranska metalizirana folija
• vžigalice ali vžigalnik

SLOVENSKA PLANINSKA POT - III. DEL
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• žepni nož
• rezervno perilo
• komplet za osebno higieno
• fotoaparat
• straniščni papir
• planinska spalna rjuha
• zamaški za ušesa
• blazinica za žige

PLANINSKE KOČE
Razen v kampih spanje v šotoru ni dovoljeno, zato moramo 
prenočevati v planinskih kočah ali gostiščih, ki ponujajo 
prenočišča (kmečki turizmi, penzioni). Planinska društva 
običajno oskrbujejo koče od junija do konca septembra ali 
sredine oktobra, nekatere pa tudi zunaj sezone ob koncih 
tedna. 

V kočah ni hotelskega udobja. V jedilnici, kjer igrata 
osrednjo vlogo točilni pult in krušna peč, lah ko kupimo 
hrano in pijačo ali jemo svojo malico. Ponekod se lahko 
odločimo za polpenzion. Koče nimajo posebnega prostora, 
kjer bi obiskovalci kuhali lastno hrano. 

Pri prenočevanju v planinskih kočah imajo člani PZS in 
člani planinskih organizacij, s katerimi ima PZS sklenjen 
sporazum o reciprociteti ali bilateralne sporazume, po
pust. Za uveljavitev popusta potrebujemo veljavno pla
ninsko izkaznico (z nalepko za tekoče leto). Spimo lahko 
na sku pnih ležiščih ali v sobah s posteljami ali pogradi. 
Spalne vreče ne potrebujemo, saj so na ležiščih odeje. 
Planinsko spalno rjuho prinesemo s sabo, sicer moramo 
doplačati. V spalne prostore ne smemo vstopiti s čev lji. 
Pustimo jih v veži, kjer si lahko izposodimo copate. Ob 
desetih zvečer mora biti v koči mir. Če ima koča električni 
generator, se takrat ugasne. Spanje je pametno rezervi
rati po telefonu, da se izognemo prenočevanju na leseni 
klopi v jedilnici, če so vsa ležišča zasedena. Topla voda v 
umivalnici ni vedno samoumevna, ponekod je tuširanje 
plačljivo (nekaj evrov).

Ko so koče zaprte, lahko ponekod brezplačno upora
bljamo bolj ali manj urejene zimske sobe.

Pri opisu vsake etape so podani kontaktni podatki o pla
ninskih  kočah, mimo katerih vodi SPP. 

Več podatkov o kočah lahko najdemo tudi na: 
www.pzs.si/koce.php  
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HRANA IN PIJAČA
V kočah lahko kupimo prigrizke (čokolada ipd.) in pre
proste jedi ( juhe, enolončnice, klobase in sla dice, kot so 
štruklji, jabolčni zavitek in palačinke). Zaradi raciona
lizacije teže v nahrbtniku in stroškov je najbolje načrtovati 
tako, da zajtrk in večerjo kupimo v koči, hrano za čez dan pa 
nosimo s seboj iz doline. 

Po poti lahko dopolnimo zaloge v trgovinah v naslednjih 
krajih:
• Idrija (3. etapa)
• Col (5. etapa)
• Senožeče (7. etapa)
• Spodnje Škofije (9. etapa)
• Ankaran (9. etapa)

Zlasti poleti je pomembno, da imamo s seboj dovolj te
kočine. V kočah brez vodovoda lahko kupimo vodo v plas
tenkah in drugo pijačo (cene so precej višje kot v trgovini). 
Voda iz pipe v nekaterih kočah ni pitna, ker gre za deževnico.

ZEMLJEVIDI
Osnovni zemljevidi posameznih etap v različnih merilih so 
pri vsakem opisu, za boljšo orientacijo pa uporabimo planin
ske zemljevide, na katerih je potek SPP označen s številko 1.  
Zemljevidi v merilu 1 : 50.000 pokrivajo širše območje, tisti v 
natančnejšem merilu (1 : 40.000) pa etape prikaže  nazorneje. 

OKVIRNE CENE V KOČAH

• Nočitev na skupnih ležiščih: 21/10,5* EUR
• Nočitev v sobi: 27/19* EUR
• Polpenzion z nočitvijo na skupnih ležiščih: 29/23* EUR
• Polpenzion z nočitvijo v sobi: 37/30* EUR
• Enolončnica: 6,5 EUR
• Skodelica čaja: 2 EUR
• Voda, 1,5 l: 4,5 EUR

* Popust velja za člane PZS in člane planinskih  
organizacij, s katerimi ima PZS sklenjen sporazum  
o reciprociteti ali bilateralne sporazume. 

SLOVENSKA PLANINSKA POT - III. DEL
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UVOD

Tretji del SPP pokrivajo naslednji zemljevidi:
• Triglavski narodni park, 1 : 50.000. Ljubljana, PZS.
• Škofjeloško in Cerkljansko hribovje, 1 : 50.000. Ljublja

na, Geodetski zavod Slovenije.
• Nanos, Trnovski gozd, Idrijsko in Cerkljansko,  

1 : 50.000. Ljubljana, PZS.
• Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras, 
 1 : 50.000. Ljubljana, PZS.
• Škofjeloško, Idrijsko in Cerkljansko hribovje,  

1 : 40.000. Ljubljana, Kartografija.

OBVESTILO UPORABNIKOM PLANINSKIH POTI
Uporabnikom planinskih poti priporočamo, da se na spletni strani  
http://stanjepoti.pzs.si/, v bližnji planinski koči ali pri lokalnem planin
skem društvu predhodno informirajo o dejanskem stanju planinskih poti. Če 
opazite poškodbe planinskih poti ali njihovo neustrezno urejenost (poškodbe 
varoval, podori, zelo obledele markacije, močno zaraščene poti ipd.), prosimo, 
da na naslov: Planin ska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana ali  
poskodbe.poti@pzs.si pošljete sporočilo, v katerem navedite, na kateri planinski 
poti ste opazili pomanjkljivost, jo opišite in, če je mogoče, dodajte tudi fotografijo.

OPOZORILO
Uporabniki uporabljajo planinske poti na lastno odgovornost. Uporabniki 
planinskih poti morajo pri uporabi planinskih poti ravnati samoodgovorno 
in odgovorno do drugih tako, da ne ogrožajo ali poškodujejo sebe ali drugega. 
Uporabnik je dolžan planinsko pot uporabljati tako, da se po njej ter na in ob 
zemlji šču, čez katerega poteka in na drugih nepremičninah ter favni in flori ob 
njej ne dela škoda. Prepovedano je omejevati dostop na planinske poti ter poško
dovati, odstranjevati ali uničevati markacije, usmerjevalne table, skrinjice in 
varovalno opremo in druge oznake ali uporabljati neoznačene bližnjice. 

Gibanje po neoznačenih poteh ali brezpotju in gibanje v zimskih razmerah 
od svetujemo vsem, ki niso dobri poznavalci terena oziroma zelo izkušeni in 
dobro opremljeni planinci.

DODATNA LITERATURA

• Dnevnik s Slovenske planinske poti. Ljubljana, PZS, 
2018.

• Andraž Poljanec, Milenko Arnejšek  Prle: 
 Slovenska planinska pot. Ljubljana, PZS, 2012.
• Andreja Erdlen: Škofjeloško in Cerkljansko hribovje. 

Ljubljana, PZS, 2011.
• Milan Vinčec: Slovenska Istra, Čičarija, Brkini  

in Kras. Ljubljana, PZS, 2016.
• Gorazd Gorišek: Razširjena slovenska planinska pot. 

Ljubljana, PZS, 2014.
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Čez morje gora,
mimo čudes,
v senci dreves
do širjave morjà;
naj dan za dnem bo vtisov poln
in varno pluje naj planinski čoln.

Andraž Poljanec



Dva kala pri sirarni na Vremščici
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DOLŽINA
5,7 km

780 m vzpona

Koča na Petrovem 
Brdu (804 m) 

Planinski dom na 
Poreznu (1585 m)

VIŠINSKA RAZLIKA

IZHODIŠČE

NAJVIŠJA TOČKA

1 S Petrovega Brda  
na Porezen

Etapo na Porezen bo marsikdo začel že na Črni prsti 
po prespani noči v Domu Zorka Jelinčiča, od koder 
bo po opisu, ki je na voljo v drugem, osrednjem delu 
tega vodnika, sestopil na Petrovo Brdo (3.30 h). V tem 
primeru bo več kot dobrodošla Koča na Petrovem 
Brdu, ki stoji na vrhu cestnega prelaza med Selško 
dolino in Baško grapo. Od tod nas čakata dobri dve 
uri vzpona po gozdu na travnata slemena Porezna. 

1

• Petrovo Brdo–Planinski 
dom na Poreznu  2.15 h

ČAS HOJE

lahka pot
ZAHTEVNOST

Planinski dom na 
Poreznu (1585 m)

CILJ

smerokaz na potismerokaz na poti

• ostanki italijanskih 
vojaških utrdb iz 
tridesetih let 20. stoletja 
(rapalska meja – Alpski 
zid)

ZANIMIVOSTI OB POTI

1 · S PETROVEGA BRDA NA POREZEN

Imeniten razglednik in višinski prvak Cerkljan sko-
Škofjeloškega hribovja se v obliki razpotegnjene 
travnate piramide vzpenja nad dolinami Cerknice, 
Baške grape in Davče. Na vrhu, ki je preluknjan z 
nekdanjim italijanskim bunkerjem, stoji obelisk 
padlim med 2. svetovno vojno, tik pod njim planin-
ska koča, najimpresivnejši pa je pogled na Bohinjsko- 
Tolminski greben s Triglavom v ozadju.

 

Porezen
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1 · S PETROVEGA BRDA NA POREZEN

• Koča na Petrovem Brdu  
(804 m)

 15 ležišč in 6 v zimski 
sobi

 +386 5 380 81 01,  
+386 41 320 966

 www.planinske-koce.
si/koca_na_petrovem_
brdu

KOČI

1 · S PETROVEGA BRDA NA POREZEN

Koča na Petrovem Brdu

Planinski dom na Poreznu

• Planinski dom  
na Poreznu (1585 m)

 60 ležišč in 3 zasilna 
v zimski sobi (v kočici 
poleg doma)   

 +386 5 994 47 59,  
+386 41 221 795,

 +386 31 687 256 
 www.planinske-koce.si/

koca_na_poreznu

OPIS: S cestnega prelaza Petrovo Brdo se napotimo 
južno navzgor po asfaltirani cesti mimo ostankov 
italijanskih utrdb. Višje sekamo cestni ovinek, nato 
nadaljujemo po gozdni poti vselej navzgor v isti 
smeri. Nad gozdno mejo se odpre razgled najprej 
na Bohinjsko-Tolminski greben. Mimo nekdanje 
italijanske stavbe dosežemo travnato severno 
sleme Porezna, po katerem se vzpnemo do Pla-
ninskega doma na Poreznu.  Do vrha Porezna, 
ki pride sicer na vrsto v  naslednji etapi, je le še pet 
minut, zato ga mnogi planinci obiščejo kar takoj.


