
BLEGOŠ (1562 m)                            07.05.2022 
 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 7.maja 2022 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Gorazd Primic – vodnik PZS         
       
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Leskovica (800 m)  –  Koča na Blegošu (1391 m) – Blegoš 
(1562 m) –  Leskovica – Novo mesto 
 
Blegoš je za Ratitovcem drugi najvišji vrh Škofjeloškega hribovja. Vzpenja se med Poljansko in 
Selško dolino. Z vrha se ponuja odličen razgled na najvišje slovenske gore v skupinah Julijskih 
Alp, Karavank in Kamniško Savinjskih Alp. S travnatega vrha na katerem je žig in vpisna 
skrinjica, se odpira lep razgled na Polhograjsko hribovje, Golake, Kojco, Porezen, Julijske 
Alpe, Ratitovec, Koprivnik, Mladi in Stari vrh, ter Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe. 
Poleg Blegoša sta najvišja predalpska vrhova Ratitovec in Porezen. Blegoš med drugim 
izdatno opisuje in tudi poveličuje priznani slovenski pisatelj Ivan Tavčar v svojem delu Cvetje v 
jeseni. Npr.: Nato sva sedla v eno od malih dolinic, katere so značilne za Blegošev vrh.  

 
TURA: Iz Škofje Loke se peljemo proti Gorenji vasi in naprej do Hotavelj, kjer zavijemo desno v smeri vasi 
Leskovica. Cesta nas kmalu pripelje v vas Kopačnico, za katero se le ta začne strmeje vzpenjati in nas višje 
pripelje do vasi Leskovica, kjer opazimo smerne table za Blegoš. Oznake za Blegoš nas usmerijo na ozko in 
strmo cesto, kateri nato sledimo do parkirišča ob cerkvi. S parkirišča nadaljujemo po sprva še asfaltirani cesti, 
ki nas ob pogledu na Blegoš in okoliške vrhove hitro pripelje v gozd. Po dobrih 20 minutah zložnega vzpona 
po cesti, bomo na levi strani opazili smerne table, ki nas usmerijo na kolovoz v smeri zavetišča gorske straže 
na Jelencih. Nadaljujemo po široki markirani poti, ki višje preči hudourniški potoček, ob katerem se nato nekaj 
časa vzpenjamo. Pot, ki se zmerno vzpenja skozi gozd, pa nas kmalu pripelje do gozdne ceste, katero pa le 
prečimo. Pot naprej se vzpne čez manjše stopnice in nas v 5 minutah nadaljnje hoje pripelje do zavetišča 
gorske straže na Jelencih. Od zavetišča nadaljujemo po markirani poti, ki gre v strnjen smrekov gozd. Že 
kmalu se nam z leve priključi pot iz vasi Laze, mi pa nadaljujemo rahlo desno po poti, ki nas hitro pripelje iz 



gozda. Ko stopimo iz gozda nadaljujemo desno in se v nekaj minutah povzpnemo do koče na Blegošu. 
Od koče na Blegošu nadaljujemo po sprva zložni poti, ki se vzpne čez razgledno travnato pobočje. Pot se 
kmalu začne strmeje vzpenjati in nas pripelje ob rob gozda, kjer se nato vzpenja po ozkem neporaščenem pasu. 
Strmina kmalu popusti in pot nas pripelje na razgleden greben Blegoša, po katerem se v nekaj minutah 
povzpnemo na vrh.). Sestopili bomo po isti poti v dolino, kjer nas bo čakal  avtobus. Vrnitev v Novo mesto 
načrtujemo okoli 18. ure.  
 

 
 
                                                                                                                                           

 

 

        
 

www.pd-pohodnik.si        
 

  

SKUPAJ HOJE: 5 ur 
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  
VREDNOST TURE: 15 točk 
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika, možnost v koči ! 
CENA: 15 EUR  
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 5. maja 2022: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
 
 
 
 


