
                GOLI VRH - 962 m 

NEDELJA, 28.01.2018 OB 7.URI NA GLAZIJI 

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. 

Odpeljali se bomo proti Škofji Loki in naprej do Gorenje vasi ter do Suhega dola 

(681 mnv). Od tam se bomo odpravili po označeni poti na Goli vrh (962 mnv), kjer 

je ena izmed največjih slemenskih utrdb Rupnikove linije.  

Rupnikova linija je utrdbeni sistem nekdanje Kraljevine Jugoslavije, ki je potekal ob njenih 

zahodnih, severnih in vzhodnih mejah. »Neuradno« ime je dobila po vodju del, po generalu 

Leonu Rupniku. Utrdbena linija se je vila vse od tromeje na Peči do Reke in rta Kamenjaka. V 

grobem sta linijo sestavljala dva tipa utrdb. Aprilska vojna leta 1941 prišla prehitro in mnoge 

niso bile dokončane. Skoraj dokončana pa so bila dela na podobnih utrdbah v Poljanski dolini, 

kjer so najbolje ohranjene. Največje so slemenske utrdbe – prava mesta pod zemljo. Njihove 

dolge galerije so bile dostopne tudi z manjšimi vozili. Nekatere so se skrile med bujnim gozdnim 

rastjem, ponekod pa se, kot nekoč, samozavestno ogledujejo s slemen na vse strani in na 

obiskovalce naredijo mogočen vtis. 

Z Golega vrha se bomo napotili do Lovskega doma na Žirovskem vrhu, kjer imajo 

odlične flancate. Vmes se srečamo še s »Potjo skozi Zalo«, katere pohodnika 

popelje v zgodbo, ki jo je napisal naš pisatelj Ivan Tavčar. Z Javorča se spustimo 

do Dobrave, kjer nas bo čakal avtobus. 

ČAS HOJE: 5 UR; ZAHTEVNOST POTI: lahka pot 

Prijavnina za lastne stroške znaša  21 €. 

Pridržujemo si tudi pravico do spremembe poteka ture. 

 

OPREMA: Vsi pohodniki naj bodo ustrezno opremljeni glede na vremenske 

razmere 

Vse informacije in prijavnine zbirata PV PD ZZV Celje:  

JANJA POLAVDER, tel.  040 705 301, e-mail: janjapol@gmail.com 

FRANJA FERK, tel.  051 320 988, e-mail: franja.ferk@gmail.com 

 

VABLJENI PO POTEH NAŠE ZGODOVINE! 
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