VRHNIŠKA KURIRSKA PLANINSKA POT (VKPP)
Vrhniška kurirska planinska pot je bila odprta leta 1980. Ustanovitelj je bila OK ZSMS
in je kasneje prešla pod okrilje Planinskega društva Vrhnika, ki jo sedaj tudi upravlja.
Pot je krožna in poteka po hribih in planinah okoli Ljubljanskega barja oziroma
Vrhnike. Od leta 2005 je pot v premarkiranju.
Pot je dolga okoli 100 kilometrov oziroma 25 ur hoda, ki je prehodljiva v treh do štirih
dneh. Za pot obstojajo karte 1 : 50.000: Vrhnika, Škofjeloško hribovje, Polhograjsko
hribovje, ... Pot je označena z običajnimi Knafeljčevimi markacijami (rdeč krog in bela
pika) z dodatno črko »V«. Dopolnjujejo jo sosednje poti »N« - Notranjska planinska
pot, »M« - Ljubljanska mladinska krožna pot, »VP« - Vrhniška pot, »P« - Polhograjska
planinska pot, E-7 evropska peš pot od Atlantika do Črnega morja, »L« - Loška
planinska pot, Šentjoška pot in podobno. Pot je prijetna saj poteka po stezah,
kolovozih in makadamu v približno 90 % poti.
Vrhniška kurirska planinska pot je vsako leto obiskana tudi s tradicionalnimi pohodi po
delih poti:
v začetku aprila je tradicionalni pohod iz Dragomera čez Ferjanko na Ključ,
sledi pohod PD Železničar z Verda na Štampetov most, TV-17, Pokojišče,
Borovnica,
vsako leto 27. aprila organizira PD Vrhnika pohod po Vrhniški poti,
konec maja PD Blagajana, Polhov gradec po Polhograjski poti Ključ - Koreno,
poleti gremo na Triglav čez Planino, Smrečje,
sredi septembra PD Preserje vabi na pohod na Krim,
konec novembra PD Vrhnika organizira tradicionalni pohod Slivnica Pokojišče - Vrhnika,
na Planino pa je že tako vsakodnevna »božja pot« vrhniških ljubiteljev planin,
ki se konča z decembrskim nočnim pohodom na Planino.
Opis poti
Vrhniška kurirska planinska pot (VKPP - poleg običajnih markacij še črka »V«) krene z
Vrhnike od Osnovne šole Ivan Cankar po Idrijski cesti proti Planini. Na koncu
Idrijske ceste, Na Betajnovi pri vodovodnem koritu »Štirni« gre pot navzgor čez
Storžev grič, mi pa krenemo na levo na Blatni dol proti Staremu malnu. Po približno
300 m zavijemo levo in po nekaj korakih desno navkreber. Po slabi uri hoje pridemo
do peskokopa, desno ob poti, nad katerim je partizanski bunker Blatni dol, kjer je
prvi žig poti (Žig je v Zavetišču na Planini !!!).
Od tam na Planino vodi kolovozna pot, ki se je držimo desno do križišča več
kolovozov, kjer krenemo po stezi navzgor. Po slabi uri hoje bomo ugledali razgledni
stolp in Zavetišče na Planini, kjer je druga kontrolna točka VKPP. Koča je
oskrbovana le konec tedna, ob sobotah in praznikih, razen sobot v juliju in avgustu.
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S planine krene pot po že obstoječi Ljubljanski mladinski krožni poti (oznaka »M«), ki
nas po 15 minutah pripelje do brunarice na smučišču Ulovka. Od brunarice krenemo
po cesti proti Miznemu dolu, kjer se odcepi pot proti Vranjim pečinam, ki so od poti
oddaljene približno 15 minut hoje. Do tu s Planine hodimo slabo uro. Žig se nahaja na
kmetiji pri Otrinu (tretja kontrolna točka), ki je na križišču treh cest, en kilometer od
brunarice.
Z Vranjih pečin se vrnemo nazaj na cesto, po kateri krenemo proti Smrečju, do koder
nas vodijo markacije z oznako »M«. Po dveh urah pridemo do gostilne, kjer je četrta
kontrolna točka VKPP.
S Smrečja nas pot z oznakami »M« vodi skozi Šentjošt in čez Samotorico na
Koreno, kjer bomo na kmetiji pod cerkvijo dobili žig (peta kontrolna točka). Do tu
bomo hodili dobre tri ure.
S Korena nas markacije z oznako »V« po 15 minutah pripeljejo do vasice Sleva, kjer
zavijemo na desno po kolovozu, ki nas pripelje do konca senožeti, od koder pot
nadaljujemo po grebenu navzdol. Pod grebenom nas pričaka kolovozna pot, ki nas
pripelje na cesto Polhov gradec - Horjul. Cesto samo prečkamo in krenemo po
kolovozni poti navzgor proti Ključu, ki je precej prepreden s kolovozi, zato je
potrebno dobro odpreti oči in zasledovati markacije s črko »V«, ki nas mimo vrha
Ključa pripeljejo do Partizanskega doma na Ključu. Z vrha do doma je približno 10
minut hoje navzdol. Žig je v domu (šesta kontrolna točka). S Korena do Ključa je dve
uri hoje.
Od doma na Ključu se spustimo po cesti navzdol in po polurni hoji pridemo do
asfaltirane ceste Ljubljana - Horjul, po kateri gremo desno do Brezja, kjer pri trgovini
zavijemo levo na makadamsko pot, ki nas po 500 metrih pripelje čez polje do gozda, v
katerega nato zavijemo. Po približno 500 metrih kolovozne poti zavijemo na desno na
stezo, ki nas po grebenu pripelje na Ferjanko, ki je naslednji cilj naše poti. Na jasi
stoji kmečka hiša, kjer bomo dobili žig (sedma kontrolna točka).
S Ferjanke zavijemo pri kmetiji desno navzdol po kolovozu , čez jaso v gozd. Kolovoza
se na razpotjih držimo levo in nas bo pripeljal v naselje Log, kjer pridemo na
magistralno cesto Ljubljana - Vrhnika (avtobusna postaja).
Tu zavijemo desno in po 100 metrih po nadvozu čez avtocesto in nato takoj na levo
čez Plešivico proti Notranjim goricam, 4 kilometre po cesti. Od tam je do Podpeči
še 2 kilometra ravne asfaltirane poti.
V Podpeči zavijemo v križišču levo, pri bencinski črpalki pa desno navkreber po gozdni
poti, kjer po približno 1 kilometru zavijemo na desno navkreber po stezi. Tu lahko
izberemo dve poti. Na desno pridemo po pol ure hoje do cerkvice Sv. Ana. Z vrha
nadaljujemo pot po cesti proti Preserju. Pri prvi hiši zavijemo levo po srednjem
kolovozu rahlo navzgor. Druga pot nas vodi mimo Podpeškega jezera, kjer v vasi
zavijemo levo. Po uri hoje po obeh poteh pridemo do zaselka Planinica, kjer nato
zavijemo desno po cesti, ki se dviguje proti Krimu čedalje bolj strmo, posebno potem,
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ko prečkamo gozdno kamionsko pot. Po dobrih dveh urah hoje pridemo na sedlo pod
Krimom od koder je do doma na Krimu še 10 minut hoje (osma kontrolna točka).
S Krima krenemo po cesti navzdol in po 3 kilometrih zavijemo desno na cesto, ki pelje
iz Iga na Rakitno. Po dveh kilometrih bomo zavili s ceste levo na stezo in po dveh urah
prispeli v Rakitno, kjer bomo dobili v gostilni na križišču žig (deveta kontrolna točka).
S Krima pa do Rakitne in naprej v Pekel ter Pokojišče bomo sledili Markacije
Ljubljanske mladinske poti, ki je označena s črko »M«.
Pri gostilni na križišču zavijemo levo po asfaltirani poti in po 200 metrih desno na
makadamsko pot, ki pelje po dolini naprej proti sedlu, ki ga vidimo na obzorju. Na
sedlu se poti križajo, mi pa gremo naravnost po poti, ki pelje navzdol. Čez nekaj sto
metrov bomo prečkali cesto in se ob električnih drogovih po grapi spustili v dolino, v
vas Zabočevo. Do tod hodimo eno uro in pol. Po dobri uri hoje preko vasi Brezovica,
kjer zavijemo na desno proti Borovnici in pred železniško progo zavili levo skozi vas
Ohonico bomo prišli do gostišča v Peklu, kjer dobimo naslednji žig, ki pa ni obvezen
(deseta kontrolna točka).
Pri gostišču krenemo navzgor ob slapovih, kjer nas čaka najlepši del poti. Ko pridemo
do vrha slapov, po dobre pol ure hoje, pridemo do kolovozne poti in po slabi uri bomo
prispeli na Pokojišče, kjer bomo v gostišču dobili žig (enajsta kontrolna točka).
S Pokojišča krenemo proti Vrhniki in po 1 kilometru zavijemo levo in sledimo
Notranjski poti, ki je označena s črko »N«. Po približno 4 kilometrih zagledamo tablo
TV 17, ki nas napoti desno po gozdni poti, proti kurirski postaji med NOB. V hišici je
žig TV 17 (dvanajsta kontrolna točka) in Ljubljanskega vrha, koči na Dolgih talih
(trinajsta kontrolna točka). Od hišice se spustimo navzdol na gozdno kamionsko cesto
(10 minut) in nadaljujemo pot po njej na Jerinovec (gozdna lopa). Od tam pelje levo
kamionska gozdna pot proti Vrhniki, naravnost pa gozdna pot na Ljubljanski vrh. Če
zavijemo desno lahko obiščemo Hrencovo jamo in Košalevko (30 minut), kraški
jami znani tudi iz NOB.
Z Jerinovca nadaljujemo pot naravnost po gozdni poti, s katere po dobrih 500metrih
zavijemo na desno, na kamionsko pot in po tej nato rahlo navkreber na Češnjico kjer
pri znamenju (križu) zavijemo navzdol na pot, ki pelje s Pokojišča na Verd. Tam
zavijemo levo po cesti navzdol in po dobrih 100 metrih spet levo na gozdno pot, ki nas
pripelje do železniške proge in pod njo dalje v vas Verd, kjer zavijemo levo skozi
Retovje (izvir Velike Ljubljanice) in čez Mirke v Močilnik (izvir Male Ljubljanice). Z
Močilnika pelje do Vrhnike dvoje poti tako, da se ni moč izgubiti.
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Pravilnik
1. Pravico do dodelitve spominskega znaka poti ima vsak, ki prehodi pot in zbere
vse kontrolne žige.
2. Dokaz o prehojeni poti so odtisi žigov na kontrolnih točkah s podpisom oskrbnika
in datumom obiska. Če na kaki kontrolni točki slučajno manjka žig, je kot dokaz
obiska možno uporabiti fotografijo ali kak drug verodostojen dokaz.
3. Znak poti se dodeli vsakomur, ki predloži izpolnjen dnevnik Planinskemu društvu
Vrhnika - Komisiji za pota in sicer:
-

za
za
za
za
za
za

prvič prehojeno pot
drugič
tretjič
petič
sedmič
desetič

bronasti znak,
srebrni znak,
zlati znak,
bronasto plaketo,
srebrno plaketo,
zlato plaketo.

Za vsakokrat prehojeno pot se to evidentira v izkaznici poti, ki jo je treba
predložiti skupaj z dnevnikom Komisiji za pota.
Vrhniška kurirska planinska pot je označena z običajnimi planinskimi
markacijami in črko »V« in zajema naslednje kontrolne točke, katerih žige je
potrebno zbrati na strani za žige ali ob skici poti: Blatni dol, Zavetišče na Planini,
Rajna peč, Smrečje, Koreno, Ključ, Ferjanka, Krim, Rakitna, Pekel, Pokojišče,
TV-17, Ljubljanski vrh-Dolgi tali.
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Skica poti
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