
PD ZZV CELJE VABI 
 

V  NEDELJO, 03. JUNIJA 2018 

OLŠEVA – POTOČKA ZIJALKA 
 

Posebni avtobus pelje iz Slovenskih Konjic  ob 6.15 uri mimo Vojnika, Spodnje 
Hudinje, Nove vasi do Glazije, kjer bo ob 7.00 uri in v Žalcu ob 7.10 uri. 
Odpeljemo se proti  Logarski dolini.  
V vasi Solčava zapustimo glavno cesto za Logarsko dolino in z vožnjo nadaljujemo desno v smeri 
Podolševe. Kmalu zapeljemo z asfalta na makadamsko cesto in po nekaj kilometrih na križišču v 
Podolševi zavijemo levo v smeri panoramske ceste. V nadaljevanju se peljemo proti cerkvi Sv. 
Duha. Parkiramo že nekaj 100 m pred cerkvijo ob cesti v bližini kmetije Rogar. 
Z izhodišča (1240 m), nas pot pelje mimo kmetije Rogar levo po kolovozu, ki se prične vzpenjati  
skozi gozd. Nadaljujemo po markirani poti, ki vodi proti Olševi. Kolovoz se nato spremeni  v 
stezo, katera nas hitro pripelje do državne meje. V nadaljevanju se nekaj časa vzpenjamo ob 
državni meji, nato pa prispemo na označeno razpotje, kjer desno pelje pot v smeri Potočke 
zijalke (10 minut strmega vzpona) in že smo pri kraški jami imenovani Potočka zijalka, 1700 m. 
Na razpotju se bomo razdelili v dve skupini: ena bo šla po zahtevni poti na okna in Obel Kamen, 
1911 m ter potem po grebenu do Govce 1929 m. Druga skupina pa bo od Potočke zijalke,  1700 
m nadaljevala po markirani poti v smeri Govce (Govca je najvišji vrh Olševe). Tu se obe skupini 
združita in nato krenemo nazaj proti Potočki  zijalki do kmetije Rogar, kjer si bomo lahko potešili 
žejo. Na poti ni nobene koče,  zato imejte s  sabo dovolj tekočine. 

Če pa kdo pri Potočki zijalki ne bi želel nadaljevati proti Govci, lahko počaka pri 
jami, da se obe skupini vrneta. 
ČAS HOJE:  5 – 6 ur ;      ZAHTEVNOST POTI:  zahtevna označena pot 
OPREMA:  dobro uhojeni planinski čevlji, palice, hrana iz nahrbtnika, dovolj 
tekočine, krema za sončenje in oblačila primerna trenutnim vremenskim 
razmeram. 
Prijavnina za lastne stroške znaša 16 €. 
Pohod bosta vodili vodnici PZS: 
JANJA POLAVDER, tel. 040 705 301, e-mail: janjapol@gmail.com in 
FRANJA FERK: tel. 051 320 988, e-mail: franja.ferk@gmail. com, ki sta vam 
na razpolago za prijave in informacije. 
 

PRIDRUŽITE SE NAM NA PROSTRANO GORO, KI SLOVI PO NEOKRNJENI NARAVI IN DVEH 

IZJEMNIH NARAVNIH ZNAMENITOSTIH! 
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