RUPNIKOVA LINIJA - 1. etapa
START: Žiri (Smrečje)
CILJ: Gorenja vas
NAJNIŽJA TOČKA: 402 m
NAJVIŠJA TOČKA: 962 m
ČAS: 8 h
VIŠINSKA RAZLIKA: 560 m
Turistična ponudba ob poti:
- Dom na Goropekah, Marta Maček s.p., Goropeke 15, 4226 Žiri, tel.: +386 4 519 11 22
Ponudba: Nedeljska kosila, zaključene skupine, možnost za kolesarjenje, pohodništvo, šole v
naravi, športne treninge, smučanje. Specialitete: polži na tržaški način, žabji kraki, gobje
specialitete, koline.
- Gostilna Kasarna, Anica Hribernik s.p., Smrečje 48, 1373 Rovte, tel.: +386 1 754 01 67
Ponudba: Kosila, malice, ponudba za zaključene družbe, domače specialitete.
- Okrepčevalnica Matija, Silvo Cankar s.p., Lučine 27, 4224 Gorenja vas, tel.: +386 4 518 25
45, +386 31 792 036
Ponudba: Gostinska ponudba za zaključene družbe na terenu, enolončnice, pikniki v naravi,
kosila, malice, domače specialitete.
- Kmetija Pr' Bukovc, Damjana in Alojz Krek, Žirovski vrh 44, 4226 Žiri, tel.: +386 4 519 14 94,
+386 41 864 152
Ponudba: Degustacija žganja, likerji, suho sadje, prodaja suhega sadja in žganja, nakup
domačih izdelkov za poslovna darila.
- Lovska koča na Javorču, Žirovski vrh Sv. Urbana, 4224 Gorenja vas, tel.: +386 4 518 23 00
Ponudba: Osvežilne pijače, zaključene družbe, divjačinske jedi po naročilu.
- Kmetija odprtih vrat Pivk, Branimir Jurca, Kladje 5, 4224 Gorenja vas, tel.: +386 4 519 19 08
Ponudba: Ponudba domačih jedi, suhomesnati izdelki.
- Bio kmetija Peternelj, Žirovski vrh sv. Antona 9, 4224 Gorenja vas, tel.: +386 4 518 12 10,
+386 41 527 914, e-mail: anja.peternelj@guest.arnes.si
Ponudba: Ogled bio kmetije, prostor za piknik, ponudba pridelkov z bio kmetije.
- Gostilna Lipan, Matilda Filipič s.p., Hotavlje 5, 4224 Gorenja vas, tel.: +386 4 518 13 10
Ponudba: Mednarodna kuhinja, jedi iz divjačine, sladkovodne ribe, domači suhomesnati
izdelki, lokalna hrana, ki pa je delno vezana na sezono; pečenice, zelje, repa, krvavice, žganci,
ocvirkovca. Hišne specialitete: jelen v divjačinski omaki, jelen po lovsko, postrvi po tržaško,
domači suhomesnati izdelki.
- Gostilna Poni, Trata 28, 4224 Gorenja vas, tel.: +386 4 518 14 51, e-mail:
gostl.dobar@siol.net
Ponudba: Vojaška kuhinja, zaključene družbe.
- Fotomuzej Vlastja, Trata 9, 4224 Gorenja vas, tel.: +386 4 518 31 05, +386 4 519 18 64,
www.obcina-gvp.si/muzej.htm
Ponudba: Bogata zbirka fotoaparatov, filmskih kamer in drugih fotografskih pripomočkov.
- Gostilna Pr' sedmic, Alojz Kovič s.p., Poljanska cesta 68, 4224 Gorenja vas, tel.: +386 4 510
74 10,
Ponudba: Ponudba raznovrstnih jedi, ribje jedi v maju, divjačinske jedi v oktobru.
Specialitete: žlikrofi, štruklji.

Začetek poti je v Žireh in se nadaljuje z vzponom preko Goropek po trasi Loške planinske poti
do Smrečja. 3 ure. Ob začrtani poti stojijo prave utrdbe, ki se med seboj razlikujejo tako po
zunanjosti, kot tudi po namenu zaradi katerega so bile zgrajene. Prijetna pot, tako za
pohodnike, kot tudi za kolesarje vodi mimo kmetij, ki so služili tudi s kontrabantom
(tihotapljenjem), ki je bil v času med obema vojnama značilen za to območje Najvišja točka
prve etape na Golem vrhu, je obenem tudi cilj prvega daljšega postanka. Možen je ogled
utrdbe, ki sodi v sklop slemenskih utrdb z dvema artilerijskima blokoma (Ogled možen le v
spremstvu vodnika!) Pot po začrtani liniji vodi dalje mimo strojničnih bunkerjev na Javorču in
naprej do Hrastovega griča, kjer je še ena izmed večjih utrdb iz sredine 30–ih let. Od tu se je
možno spustiti bodisi mimo Kmetije odprtih vrat Pivk bodisi direktno mimo Bio kmetije
Peternelj do Gorenje vasi. Tu sta ob stari cesti proti Žirem, še dva izmed bunkerjev na
Poljanskem.

RUPNIKOVA LINIJA - 2. etapa
START: Gorenja vas
CILJ: Zali Log
NAJNIŽJA TOČKA: 402 m
NAJVIŠJA TOČKA: 1562 m
ČAS: 5 ur
VIŠINSKA RAZLIKA: 989 m
Turistična ponudba ob poti:
- Penzion Rezka, Hlavče Njive 1a, 4224 Gorenja vas, tel.: +386 4 518 11 48
Ponudba: Kosila, jedi po naročilu, prostor za piknike, zaključene družbe. Dodatna ponudba:
dva zunanja bazena, igrišče za košarko in odbojko, otroško igrišče.
- Pivoarna Gamsar. Miha Primožič, Čabrače 4a, 4224 Gorenja vas, tel.: +386 4 518 23 43
Ponudba: Ponudba izvrstnega domačega piva.
- Koča na Blegošu, tel.: +386 50 614 587 – Planinsko društvo Škofja Loka, Kapucinski trg 13,
4220 Škofja Loka, tel.: in fax: + 386 4 512 06 67, e-pošta: pd.skofjaloka@volja.net
Ponudba: Planinska koča z možnostjo namestitve, ponudba enolončnic, domače hrane.
2. etapa je speljana ob poteh z utrdbami in jasnimi razgledi na okolico. Pot vodi iz Gorenje
vasi v smeri proti Hlavčim Njivam, kjer so utrdbe različnih dimenzij.V Hlavčih Njivah pot zavije
levo in se nadaljuje mimo opuščene kmetije Kržišnik proti Suši. Tu se priključi na Loško
planinsko pot in nadaljuje proti Čabračam, kjer se odpirajo lepi razgledi na okoliške hribe in
dolino Volaščice. Mimo cerkve sv. Jedrti vodi pot proti severu in mimo kmetije Likar in naprej
proti Blegošu. Prvo utrdba je ob stezi poti Blegošu. Gozdna pot proti vrhu je speljana tik nad
utrdbami, ki so kljub podrasti in drevju še vedno dobro vidne. Pot vodi pod vrhom Blegoša
do planinske koče, kot alternativa pa je možen tudi ogled številnih utrdb na vrhu Blegoša.
Sledi pot mimo Potoka po stari cesti v dolino in naprej proti Zalemu Logu. Bunkerji, ki so bili
nekoč bolj vidni nad travnatimi pobočji so danes nekoliko skriti med gozdno vegetacijo,
Domačini so jim nekoč rekli kar objekti.

RUPNIKOVA LINIJA-3.etapa
START: Zali Log
CILJ: Soriška planina
NAJNIŽJA TOČKA: 522 m
NAJVIŠJA TOČKA: 1667 m
ČAS: 6,5 ur
VIŠINSKA RAZLIKA: 1145 m
Turistična ponudba ob poti:
- Gostilna Pri Slavcu, Zali Log 22, 4228 Železniki, tel.: +386 4 514 62 09
Ponudba: Izvrstna kosila, jedi po naročilu, zaključene družbe. Specialitete: postrvi, domača
hrana, koline v zimskem času.
- Krekova koča na Ratitovcu, Planinsko društvo za Selško dolino – Železniki, Trnje 39, 4228
Železniki, tel.: +386 50 621 944
Ponudba: Planinska koča z izvrstno ponudbo enolončnic, možnost nočitev.
- Turistični center Soriška planina d.o.o., Selca 86, 4227 Selca, tel.: +386 51 17 835, fax: +386
4 511 78 39
Ponudba: Izvrstni tereni za družinsko smučanje, smučarske karte, ponudba pijače, hrane,
namestitev.
- Litostrojska koča na Soriški planini, Zgornja Sorica 54, 4229 Sorica, tel.: +386 4 50 611 340
Ponudba: Ponudba hrane, osvežilne pijače.
Začetek poti je na Zalem Logu in vodi po markirani poti
skozi Groblje do Povdna. Še preden se pot dobro začne se
odpira pogled na vasico, bolje znano po modro zeleni
strešni kritini – skrilju. Nekaj metrov više je prva utrdba,
zgrajena nad vasjo. Gozdna in deloma skalnata pot proti
vrhu Ratitovca omogoča lepe razglede na podratitovške
vasice, ki se uvrščajo med najvišje ležeče slovenske vasi.
Ratitovec, ki ga radi imenujemo tudi zadnja gora Julijskih
Alp, je bil že v času Rupnikove linije pomembna strateška
točka, zato utrdb na tem delu poti ne bo težko najti. Kot živ
spomin na staro jugoslovansko vojaško strategijo so
bunkerji posejani po vrhu in okoli njega. Pot vodi naprej po
Ratitovškem grebenu preko Altemaverja in Kremanta proti
Soriški planini. Speljana je po Loški planinski poti mimo
Danjarske planine. Po približno treh urah hoda iz Ratitovca
vodi pot na Soriško planino, od koder se odpira pogled na
Lajnar, Možic in Slatnik.

