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BLEGOŠ (1562 m) 

 
Slika 1: Vrh Blegoša, vir www.slotrips.si 

Blegoš je drugi najvišji vrh Škofjeloškega hribovja, takoj za Ratitovcem. Dviguje se nad Poljansko in 
Selško dolino, s travnatega vrha se ponuja zelo lep razgled na vse strani. Vrh je poln bunkerjev 
Rupnikove linije, ki so lahko zanimiva popestritev izleta. 

Zahtevnost: lahka označena pot  

Planinska literatura: Ljubljana in okolica – 1:50 000; Vodnik Škofjeloško in Cerkljansko hribovje; 
Vrhovi prijateljstva; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti; knjiga Z otroki v gore (Sidarta) 

Opozorila: Blegoš je primeren družinski izlet v kopnih razmerah, pozimi je za vrh potrebna zimska 
oprema. Vseeno pa se družine pozimi lahko podate po cesti do koče. 

 
Slika 2: Koča na Blegošu, arhiv PD Škofja Loka 
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Izhodišče: Črni kal (sedlo pod Blegošem, približno 1100 m) 

 Iz Poljanske doline: iz Škofje Loke se peljemo proti Poljanski dolini, v naselju Poljane nad 
Škofjo Loko zavijemo desno proti Javorju. V javorjah sledimo levo oznaki za Stari vrh in 
Blegoš ter nato oznakam za Blegoš in Žetino, kjer se asfalt konča. Nadaljujemo še 200 metrov 
in prispemo do velikega križišča na Črnem kalu, kjer poiščemo prostor za parkiranje. 

 Iz Selške doline: na cesti Železniki – Zali Log, pred Zalim Logom zavijemo levo proti Davči in 
sledimo kažipotom za Blegoš in Črni kal. 

Za opis poti do vrha ali planinske koče priporočamo pregled planinske literature in spletnih strani. 

 
Slika 3: Koča na Blegošu, arhiv PD Škofja Loka 

Časovnica za eno od možnih poti:  

 Črni kal – Blegoš 1 h 10 min 

 Blegoš – Črni kal (mimo koče na Blegošu) 1 h 15 min (če se želimo izogniti strmi poti, se lahko 
do koče vznepo tudi po cesti). 

 Skupaj: približno dve uri in pol 

 
Slika 4: Koča na Blegošu, arhiv PD Škofja Loka 



Planinski izlet na Blegoš 

3 
 

Koča na Blegošu (1391 m): S planinsko kočo upravlja planinsko društvo Škofja Loka. Koča je leta 
2013 prejela certifikat Okolju prijazna koča, leta 2014 pa še certifikat Družinam prijazna koča. 
Stoji na pašni planini in je ograjena, okolico tvorijo rahle vzpetine, popolnoma nenevarne za vse 
starosti otrok. Od  koče se do vrha Blegoša povzpnete v 20 – 30 minutah. 
V koči je urejen otroški kotiček s slikanicami, barvicami in knjigami za otroke. Imajo prilagojena 
ležišča in sanitarije. Ponudba hrane je zelo bogata, možnost dodatnega naročila hrane, primerne za 
otroke. Pred kočo so zelo obiskana otroška igrala. 
Posebnih programov za družine v koči nimajo, že 15 let pa drugo nedeljo v septembru organizirajo 
srečanje vaščanov podblegoških vasi. Na povabilo se odzove veliko družin, vsi dobijo enolončnico, 
otroci pa še flancat in pijačo.  
Planinsko društvo sodeluje z radiem Sora, vsak četrtek je na radiu planinska oddaja, v kateri vabijo 
tudi na njihove planinske koče. 

Lokacija: 
Leskovica 32 

4224 Gorenja vas 
Zemlj. širina: 46,166388 

Zemlj. dolžina: 14,105331 

Kontakt: 
Telefon: +386 4 512 06 67 

GSM: +386 51 614 587 
E-pošta: info@pd-skofjaloka.com 

Splet:  
http://www.pd-skofjaloka.com/blegos.htm 

Število ležišč v sobah: 15 (3 sobe) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 30 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: ne 

 
Slika 5: Koča na Blegošu, arhiv PD Škofja Loka 

Dodatno (za otroke): 

 Povezava z akcijama Cici in Mladi planinec: Za dosego bronastega znaka (priporočljivo za 
mlajše osnovnošolce) pri akciji Mladi planinec (https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=113) je 
priporočen izlet v hribovito območje (npr. Škofjeloško hribovje, kamor spada Blegoš). Izleti 
naj bodo po lahkih planinskih poteh, vsaj eden nad višino 1000 m, do štiri ure celotne hoje. 

 Zanimivosti v okolici: bunkerji Rupnikove linije - linija je sistem utrdb, ki jih je začela graditi 
Kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno, kot ogrambo 
pred italijanskim napadom. Ime je dobila po Leonu Rupniku. 

 Hoje je približno za dve uri in pol. Po priporočilih iz knjige Z otroki v gore (Sidarta, 1998), 
avtorjev, Urške in Andreja Stritarja, je to primerno otroke od 4. leta naprej (vmes počitki) 

mailto:info@pd-skofjaloka.com
http://www.pd-skofjaloka.com/blegos.htm
https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=113
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 Planinsko znanje in spoznavanje narave: oprema za izlet v gore, navajanje na hojo po lahkih 
označenih poteh, prepoznavanje planinskih oznak (kažipoti, table, markacije), pozdravljanje 
v gorah, opazovanje razgleda in spoznavanje rastlin in živali ob poti in na pašnikih (več v 
učbeniku Planinska šola). 

 
Slika 6: Koča na Blegošu, foto Zdenka Mihelič 


