
OLŠEVA (1929 m)                           23.06.2018 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 23.junija 2018 ob 5.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Gorazd Primic – vodnik PZS         
 

      
 

POTEK TURE: Novo mesto – Luče – Solčava – Sveti Duh pod Olševo (1240 m) – Olševa 

(1929 m) – Sveti Duh pod Olševo – Novo mesto 

 

Olševa ( nemško Ouschewa) je grebenska gora v vzhodnih Mežiško-Solčavskih Karavankah 
ob meji z Avstrijo. Njen greben je nekdaj ločeval zgodovinski pokrajini Koroško in Štajersko. 
Poleg glavnega vrha 1929 m visoke Govce, se v 5 km dolgem enakomerno razpotegnjenem 
grebenu nahajajo še vrhovi Obel kamen na zahodnem robu, ter Gladki vrh in Lepi vrh, 
slednji leži na vzhodnem robu grebena Olševe. Približno 200 m pod vrhom Obel kamna se 
nahaja kamenodobno arheološko najdišče Potočka zijalka. Olševa je vznemirljiva, lepa, 
neokrnjena, polna zanimivosti in nepopisno lepih razgledov. Gora, ki bi jo moral obiskati 
vsak ljubitelj gora. Olševa je tista gora, ki vlada trem koroškim dolinam: Savinjski dolini, 
koroškemu Remšeniku v Avstriji ter koroški Koprivni.  
 

TURA: Z avtobusom se zapeljemo mimo Solčave po panoramski cesti do Svetega Duha, 

kjer nekaj dobrih sto metrov pred cerkvijo parkiramo. Z izhodišča se najprej sprehodimo do 

turistične kmetije Rogar, od tam pa nadaljujemo levo po kolovozu, ki se prične vzpenjati 

skozi gozd. Malo višje se nam z leve priključi še kolovoz, ki pride od cerkve Svetega Duha, 

mi pa nadaljujemo desno 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 razpotje, kjer nadaljujemo desno v smeri Potočke zijalke 



Od razpotja sledi še približno 10 minut strmega vzpona in že smo pri kraški jami imenovani 

Potočka zijalka. Od Potočke zijalke nadaljujemo po markirani poti v smeri Govce ter se 

ponovno pričnemo strmo vzpenjati. Malo naprej prispemo na naslednje razpotje, kjer se v 

levo odcepi pot na Obel kamen (1911 m), mi pa nadaljujemo desno v smeri Govce (Govca je 

najvišji vrh Olševe). Sledi prečenje strmih pobočij Olševe, na bolj izpostavljenih delih, pa 

nam je v pomoč tudi nekaj jeklenic. V nadaljevanju pot zavije v levo in priključi se nam pot, 

ki vodi čez vrh Obel kamna. Tu nadaljujemo desno in se pričnemo strmo vzpenjati po vse bolj 

razglednem pobočju. Višje se pot položi in nas vodi po razglednem grebenu, po katerem hitro 

prispemo na najvišji vrh Govce. Po daljšem postanku na vrhu bomo po isti poti sestopili nazaj 

na Sveti Duh pod Olševo, kjer nas bo čakal avtobus. Vrnitev domov v Novo mesto 

načrtujemo do 20,00 ure. 
 

                                                                                                                                           

 
 

 

 
www.pd-pohodnik.si                          

SKUPAJ HOJE: 4 – 5  ur 
ZAHTEVNOST: zahtevna markirana pot  
VREDNOST TURE: 15 točk 
HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 
CENA: 20 EUR  
OPREMA: planinski čevlji,oblačila primerna vremenu 
PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 21. junija 2018: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
 


