©entviπka planota

K O B A R I D

T O L M I N

Pečine

Prostrana predalpska planota v trikotniku
med BA©KO GRAPO, DOLINO IDRIJCE in CERKLJANSKIM
se ponaša s slikovito naravo, vrsto etnoloških
spomenikov in primeri ljudskega stavbarstva ter
fresk. Podoba kulturne krajine kaže, da so se tu od
nekdaj preživljali s kmetijstvom, poljedelstvom,
z živinorejo in s sadjarstvom. Razgiban teren,
prepreden z množico cest in poti, vabi pohodnike
in kolesarje. Vrhovi, ki izstopajo iz pokrajine, pa
obljubljajo razkošne razglede.
Šentviška Gora

PleËnik na Primorskem

Lesena ka≤Ëa s PeËin

MARIJINA CERKEV NA PONIKVAH predstavlja

Kašče, ki so običajno stale ob hišah
in gospodarskih poslopjih, so nekdaj
predstavljale pomembno premoženje
kmečke družine. Kašča s Pečin iz leta
1778 je bila zgrajena iz debelih jesenovih
in bukovih brun, ki so zagotavljale varno
in kvalitetno shranjevanje živil. Debela
in strma slamnata streha je služila kot
izolator, od tal dvignjen leseni pod pa
je omogočal stalno kroženje zraka. V
notranjosti so v skrinjah shranjevali RÆ,
JE»MEN, AJDO, OVES in P©ENICO ter SEMENA.
Na drogovih pod stropom so bili obešeni
SUHOMESNI IZDELKI, na tleh v kotu kašče
pa so stale PLETENKE DOMA»EGA SADJEVCA IN
MO©TA TER POSODE S POSU©ENIM SADJEM.

mojstrski preplet preteklosti in sedanjosti.
V srednjem veku gotska in kasneje baročna
cerkev, ki je bila med drugo svetovno vojno
požgana in porušena, je leta 1958 dobila
povsem nov izgled. Arhitekt Jože Plečnik je
zamenjal dotedanjo lego oltarja in cerkveno
ladjo obrnil proti vasi, novemu vhodu pa dodal
lopo in ga arhitekturno poudaril z okroglim
zvonikom. Zaradi svoje preteklosti, lege ter
svojske podobe je cerkev prvovrsten, z odlokom
občine Tolmin razglašen KULTURNI SPOMENIK in
EDINO VE»JE PLE»NIKOVO DELO NA PRIMORSKEM.
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Ponikve

Suše

Pečine

Mlin in ∞aga v Nartu

Naravne znamenitosti

MLIN in ÆAGA pod vasjo Daber sta bila v dvajsetih

Na Šentviški planoti, otoku zakraselega sveta sredi
nekraške okolice, najdemo številne kraške pojave.
Planota na dokaj uravnanem površju nima površinsko
tekočih voda, redki manjši izviri pa že po nekaj metrih
poniknejo. Dva izrazita ponora (ponikvi) se nahajata
v vasi Ponikve in sta naselju dala tudi ime. Del vode, ki
se ob večjem deževju zbira na polju sredi vasi, odteka
v požiralnik na robu vasi, del pa ponikne v rupi pod
Jerajevo domačijo. Prav slednja je menda povezana s
KRASNICO, najlepšo podzemno jamo v soteski potoka
Kostanjevec, ki je dolga 200 metrov. Poleg navedene
se v pobočjih nad potokom nahaja še več podzemnih
jam in rovov. Doslej poznane so ZIDANICA, ZEVKA, NOSNICA
in POLÆENCA.

letih minulega stoletja zgrajena ob potoku, ki
izvira izpod ogromne skale. Trikotni bazen je
zaradi svoje oblike in lege zagotavljal zadosten
pritisk za pogon nižjeležečega mlinskega kolesa.
Ohranjen mlin priča o domiselnosti ljudi, ki
so kovinske cevi in mlinsko kolo izdelali kar
iz ostankov orožja in vojaške opreme iz prve
svetovne vojne. Medeninaste naboje so na primer
s taljenjem predelali v drsne ležaje mlinskega
mehanizma. Neposredno pod mlinom stoji bazen,
v katerem se zbira voda za potrebe žage (prvotni
bazen je nekdaj stal nekoliko nižje), iz njega pa je
do nje speljana kovinska cev, prav tako predelana
iz ostankov prve svetovne vojne.

Nart

sodi po svojskih erozijskih
in korozijskih oblikah ter speleoloških objektih in
odtočnem režimu med značilne krajinske elemente,
zato je od leta 1990 razglašena za NARAVNI SPOMENIK
občine Tolmin. Po soteski, katere osrednji del domačini
imenujejo Žlebi, vodi do vasi Ponikve in Pečine nekdaj
pomembna pešpot.
SOTESKA POTOKA KOSTANJEVEC

Kostanjevec

Vojni muzej PeËine

JAKOB PETELIN
GALLUS

Mračna zgodovina obeh svetovnih vojn
je predstavljena v VOJNEM MUZEJU NA
PE»INAH, hišna številka 22.
V razstavljeni
zbirki vas zgodbe
popeljejo v čas, ko je
orožje krojilo usodo
preprostih ljudi, ujetih
v kremplje vojaškega
življenja.

Šentviška Gora je eden
izmed treh slovenskih
krajev, ki jih navajajo kot
možni rojstni kraj velikega
renesančnega skladatelja
Jakoba Gallusa. V prid
temu govori vaško izročilo, ki je prehajalo iz roda v
rod, povezano s petelinom, nekoč naslikanim na hišo
št. 105, kjer se je po domače reklo pri Petelinarju.
Pečine

Žlebi

Vrh nad Škrbino

Kobilja glava

Žabiški Kuk

Vogel

Šija

Rodica

Druge aktivnosti
Jalovnik

Pohodniškim in tekaškim navdušencem je na voljo
več kot 40 kilometrov lepo urejenih makadamskih,
gozdnih, kolovoznih in asfaltnih poti, ki so na vseh
večjih in pomembnih križiščih primerno označene.
Pohodniki se na Šentviško planoto lahko povzpnejo
po slikoviti poti SKOZI ÆLEBI z izhodiščem na Slapu
ob Idrijci ali po gozdni poti iz Stopnika. Urejena
športna igrišča v vseh krajih na Planoti nudijo
možnost igranja nogometa, odbojke, košarke in
drugih športov. Urejena so tudi igrišča za najmlajše.

TEMLJINE

Suše

PONIKVE

Pozimi vas vabimo na SANKANJE, SMU»ANJE
in TEK NA SMU»EH. Blizu Ponikev je urejeno
smučišče Suše z vlečnico in dvema
skakalnicama, v bližini je krajša tekaška
proga. Zimska narava, ko sneg pobeli breg in
dol, je na Šentviški planoti zares IDILI»NA.

Kolesarjenje
Šentviška planota je primerna za vsakega kolesarja.
Zahtevnejši se nanjo lahko povzpnete po ASFALTIRANI
CESTI s Slapa ob Idrijci, po MAKADAMSKI poti iz Idrije
pri Bači ali iz Baške grape, in sicer iz vasi Klavže skozi
Logaršče na Ponikve ali iz vasi Grahovo ob Bači skozi
Bukovski in Gorski Vrh na Šentviško Goro. Za manj
zahtevne kolesarje je na Planoti urejenih veliko
asfaltnih, makadamskih in gozdnih poti, ki zahtevajo

manj vzponov in spustov in nudijo prijetno vožnjo v
neokrnjeni naravi. Vsi kraji so med seboj povezani,
UREJENIH in OZNA»ENIH je VE» KOT 40 KILOMETROV POTI.
Slikovito in izredno razgledno popotovanje boste
doživeli, če se odločite za KOLESARSKI KROG po Šentviški
planoti, ki obišče vse večje kraje. Lahko pa se
povzpnete tudi na najvišjo točko, »RVOV VRH, od koder
se v lepem vremenu vidi vse do Zahodnih Julijcev.

KOLESARSKI KROG PO ©ENTVI©KI PLANOTI
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številnimi uspešnimi prireditvami, kot so
dobrodelni festival GORA ROCKA, POZDRAV JESENI,
NO»NI POHOD NA »RVOV VRH in še mnoge druge.

Podlaga:

Dol∞ina: 26,5 km • Zahtevnost: srednja • Skupna vi˘inska razlika: 500 m
1000

©ENTVI©KA PLANOTA se lahko pohvali s

10

0

LAŽJA POHODNIŠKA POT
KOLESARSKA POT

HOTEL

APT

15

HOTEL
APARTMA

SMUČIŠČE

TURISTIČNA KMETIJA

TEK NA SMUČEH

PRODAJA MEDU

JAHANJE

PRODAJA SIRA

NARAVNA ZNAMENITOST

GOSTILNA, RESTAVRACIJA

RAZGLEDIŠČE

BAR
KAMP

KULTURNA IN ZGODOVINSKA
ZNAMENITOST

g

GALERIJA

20

KOLESARSKI KROG
KOLESARSKA POT
POHODNIŠKA POT

MANJŠA MUZEJSKA ZBIRKA
ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE
BOJIŠČE IZ 1. SVETOVNE VOJNE
PARKIRIŠČE
OTROŠKO IGRIŠČE
ŠPORTNI CENTER

Izdal: LTO Sotočje, 2015 • Vsebinska zasnova:
Matevž Ozebek, Ambrož Ozebek, Tina Jeklin,
Aleš Poljak, Barbara Laharnar • Fotografije: Nuša
Feltrin, Sonja Črv, Karla Kofol, Matevž Lenarčič,
Paolo Pertignani, Tomi Kanalec • Zemljevid:
Kartografija d.o.o. • Oblikovanje: Ivana Kadivec,
Jaka Modic • Tisk: Bograf

Festival Gora Rocka

Prapetno Brdo
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INFORMACIJE:
TuristiËno dru≤tvo ≥entvi≤ka planota
PeËine 30B, SI−5283 Slap ob Idrijci
e: info@sentviskaplanota.si
www.sentviskaplanota.si
LTO SotoËje − TIC Tolmin
Petra Skalarja 4, SI−5220 Tolmin
t: 05 38 00 480
e: info@lto-sotocje.si
www.dolina-soce.com

Partnerji: Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica, Občina
Brda, Lokalna turistična organizacija LTO Sotočje Kobarid − Tolmin, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Comune di Cividale del Friuli (UD), Comunità Montana Valli del Torre Natisone e Collio (FVG),
Comune di San Pietro al Natisone, Comune di Pulfero, Comune di Corno di Rosazzo, Consorzio tutela vini »Colli
Orientali del Friuli« e »Ramandolo«.
Projekt Bimobis je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007−2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto Bimobis finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007−2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
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