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Vabi vse ljubitelje narave in pohodništva v  soboto 29.05.2021 na

29. POHOD PO HALOŠKI PLANINSKI POTI

CIRKULANE – SV. ANA – ŠVABOVO – GORENJSKI VRH –
CIRKULANE

Tradicionalni pohod po Haloški planinski poti, ki je minulo
leto žal odpadel,  bo letos potekal malce drugače kot smo
bili  vajeni  v  preteklih  letih,  saj  ne  bo  organiziranega
prevoza. Tokrat pot poteka krožno in se prične ter konča v
Cirkulanah.  Vse  udeležence  naprošamo,  da  se  na  start
pohoda pripeljejo v lastni režiji. Pot poteka po trasi HPP, po
E7 poti in Bračičevi planinski poti in bo ustrezno označena.
 
Start  in  zaključek  pohoda  je  pri  gostišču  Krona  v
Cirkulanah,  kjer  bo možno prevzeti  kontrolni  karton.  Od
gostišča se usmerimo proti cerkvi sv. Barbare, ki se ponaša
z najvišjim zvonikom v Sloveniji. Pot poteka mimo rojstne hiše dr. Vladimirja Bračiča, ki je bil prvi
rektor  Univerze Maribor. Pod cerkvijo nas pričakajo smerne table in nas usmerijo na HPP. Pot se
zložno vzpenja in  nas pripelje na vrh Gradišča.   Sledi  spust  do Arnejčičevih,  kjer  imajo domačo
pekarno in vinsko klet.  Tu je prva kontrolna točka (KT1) kamor prispemo v slabi uri hoje. Od tu
nadaljujemo desno po cesti v Dolane.  
Ko prispemo do glavne ceste krenemo levo po pločniku in po nekaj deset metrih ko varno prečkamo
cesto, nadaljujemo po E7 proti cerkvi sv. Ane, katere zvonik kuka nad gozdom. Pri cerkvi sv. Ane je
posajena potomka najstarejše trte na svetu. Sledimo markacijam proti vrhu Vrbanjšak in nadaljujemo
do  kmečkega  turizma  Vuzem,  druge  kontrolne  točke  (KT2)  kamor  prispemo  v  slabi  uri  in  pol.
Nadaljujemo z rahlim vzponom proti nekdanjemu gostišču Švabovo in ko ga dosežemo se spustimo v
dolino  Kojuhovskega  potoka.  Nadaljujemo  desno  po  cesti  in  preko  mostu  prečimo  potok  ter  se
povzpnemo proti Gorenjskemu vrhu, kjer nas čaka tretja kontrolna točka (KT3). Med KT2 in KT3 je
ura in pol hoje. Po razglednem Gorenjskem vrhu nadaljujemo proti Cirkulanam, za kar rabimo dobro
uro hoje, kjer je zadnja četrta kontrolna točka (KT4) in zaključek pohoda.
Celotna pot traja okrog pet ur. 

Na terasi gostišča Krona bo prevzem diplom za večkratne udeležence pohoda po Haloški planinski
poti. 

Za podrobnejše informacije smo na voljo na tel. št. 02 777 15 11 v času uradnih ur pisarne našega
društva, vsak torek med 14. in 16. uro ter petek med 17. in 19.uro. Prav tako smo dosegljivi po e-pošti:
pisarna@pdptuj.si ali na www.pdptuj.si.

Vse  udeležence  pohoda  prosimo,  da  spoštujete  in  se  držite  predpisanih  ukrepov  vlade  RS  in
priporočil NIJZ. Upoštevali bomo  predpisano razdaljo in tako poskrbeli za svojo varnost in  varnost
drugih.

Vljudno vabljeni!  
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