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mate dobre štiri ure časa in bi radi odtekli malo 
daljšo razdaljo po hribovskih stezah ter skozi 
gozd, proč od trdih asfaltnih cest? Kakšen kla-
nec več kot ponavadi vas tudi ne spravi v slabo 

voljo? Potem je trasa najlepšega in hkrati najtežje-
ga slovenskega polmaratona, ki vam jo predstavlja-
mo v nadaljevanju, kot nalašč za vas. S tem člankom 
pričenjamo niz prispevkov, kjer bomo v vsaki številki 
revije Tek plus predstavili eno od lepih trail tekaških 
poti kot idejo za daljši tek v naravi. Najpomembnejši 
kriterij pri izbiri tras bo estetska vrednost poti.

Opis trase 
Tek je možen in priporočen v vseh letnih časih. 
Zahteva terensko – trail obutev, saj je nekaj delov 
bolj izpostavljenih. Na poti je le malo možnosti za 
oskrbo s pitno vodo in najbolje je, da se z njo za tek, 
ki bo trajal 3–4 ure z zložnim tempom, že ob odho-
du primerno založimo. Za tiste tekače, ki jim končni 
čas teka ne pomeni prav veliko in si znajo privošči-
ti kakšen uživaški trenutek več, je na poti nekaj po-
stojank za tekoče in tudi druge vrste okrepčil – na 
Sv. Andreju stoji imenitna gostilna Rupar, ki že ne-
kaj let zapored gosti tekmovalce v Slovenski treking 
ligi, malo pod vrhom Osolnika pa se nahaja brunari-
ca s popolno ponudbo za izčrpane tekače.
Tek pričnemo pri kozolcu na Žolščah, na katerem 
je jasno vidna markacija.  Po makadamski poti se 
vzpnemo do domačije, kjer med obema hišama opa-
zimo lesen smerokaz za Sv. Andreja. 
Pot se najprej strmo vzpne skozi ozko ujedo, ki kot 
bob steza zavije skozi gost borov gozdič. Steza je v 
vseh letnih časih skoraj popolnoma zasuta z listjem. 
Če je listje suho, je v prijetnem šumenju pod noga-
mi tek v klanec lahko prav zabaven. Kadar je podla-
ga mokra, pa nekaj previdnosti ni odveč. Kmalu pri-
demo na večjo vozno pot, ki jo po nekaj minutah spet 
zamenjamo za strmo, s koreninami prepredeno stezo. 
Le-ta nas v nadaljevanju vodi preko križišča gozdnih 
poti, pod vzpetino Planina in mimo samotnega križa. 
Od tod naprej se pot položi, lahko si damo duška in po 
široki poti tečemo vse do hiš na Svetem Andreju. Sledi 
kratek vzpon do prve od štirih cerkvic, ki jih bomo sre-
čali na poti. Zaradi le-teh bi si ta trasa lahko prislužila 
tudi alternativno ime – Pot mimo polhograjskih sve-
tnikov. Na spustu proti Pasji vasi lahko malo sprosti-
mo mišice, držimo se pogostih markacij ali pa zavi-
jemo desno pri smerokazu za Sv. Ožbolt. V obeh pri-
merih se kmalu pridružimo stezi, ki teče vzporedno z 
daljnovodi. Ko zapustimo redek gozd, pot nadaljuje-
mo po travnatem grebenu, malo nad seboj pa že lahko 
opazujemo naslednjo od cerkvic – cerkev sv. Ožbolta. 
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Puštalski
krog,
najlepši in najtežji slovenski polmaraton v lastni režiji

 Kako pridemo do Puštala in kje bomo pustili avto?
V Škofji Loki se peljemo v smeri Žirov, na koncu Spodnjega trga; na mestu, kjer glavna cesta zavije ostro desno v strm kla-
nec, pa zavijemo levo. Prečkamo most in pri nogometnem igrišču, takoj za mostom, udobno (in brezplačno) parkiramo. Lahko se 
peljemo tudi naprej, mimo Puštalskega gradu in levo v dolino Hrastnice. Rahlo se vzpnemo in desno preko mostu pridemo na Žol-
šče – razgledno travnato pobočje nad Soro. Če smo parkirali v Puštalu, ta del izkoristimo za ogrevanje.

 Kratek opis poti
Trasa te gorsko obarvane enaindvajsetke vodi iz naselja Puštal pri 
Škofji Loki do 590 m visokega Sv. Andreja in naprej na razgledno vzpe-
tino Sv. Ožbolt (859 m). Od cerkvice sv. Ožbolta se po makadamski cesti 
spusti do vasi Selo (710 m), ki se že nahaja v Občini Polhov Gradec, in se 
mimo osamljene cerkvice sv. Jedrta povzpne na najvišji vrh polhograjske-
ga hribovja Tošč (1.021 m). S Tošča sledi spust in tek po gozdni poti do 
Osolnika (858 m); s tega vrha se prične zadnji dolgi spust v dolino Hra-
stnice, po kateri se pot v rahlem vzponu vrne na izhodišče na Žolščah.

Po grebenu proti vrhu Tošča.

Nekaj klancev je le potrebno premagati.
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markirane poti Velikemu Babniku. Pot nas ne pelje na 
njegov vrh, temveč nekaj metrov mimo. Tečemo po 
čudoviti mehki stezi, ves čas po neopaznem gozdnem 
grebenu. Peščene poti, nizki borovci in lepo urejene 
poti so značilnost tega odseka trase.
Mimo sveže zgrajene gozdne ceste se spustimo v 
malo gozdno sedlo. Trasa “najtežjenajlepšega“ male-
ga maratona se tukaj loti še enega izmed zadnjih str-
mejših vzponov. To sedelce si je vredno zapomniti; ko 
bomo imeli v prihodnje na voljo štiri ure in spet željo 
ter voljo po tekaškem izletu v Polhograjce – od tega 
sedelca vodi proti planinskemu domu na Govejku ena 
izmed najlepših stez enoslednic. V sedlu torej zavi-
jemo levo v breg proti Gontarski planini in se v ne-
kaj minutah povzpnemo na vrh, kjer mimo klopce in 
vpisne knjige nadaljujemo proti Osolniku. 

Nazaj v dolino
Spust je zmerno strm in ne predolg, pot pa mehko 
speljana skozi zaplate resja. Kmalu se priključimo šir-
ši poti, ki nas vodi proti Osolniku. Kratek postanek 
pri brunarici ne bo ogrozil končnega časa, za topel 
čaj si je tukaj vredno vzeti kakšno minutko. Mimo 
kmetij na lepem Osolniku se mukoma vzpnemo še 
do cerkve, nato pa se previdno spustimo po vedno 
spolzki in strmi travnati poti, navzdol v smeri kmetije 
Močeradnik. Držimo se grebena in markirane poti. Na 
desni prečkamo ograjene pašnike in pod hribom Vrh 
Rebra. Na  koncu travnikov pot zavije desno v gozd, 
kjer zopet najdemo markirano pot. Le-ta se spušča 
vse do prvega malo večjega sedla. Markirana pot tod 
nadaljuje po grebenu, mi pa se z ostanki energije v 
nogah zapodimo v levo na slabo makadamsko stezo. 
Le-ta se strmo spusti v temačno vodnato grapo, ki 

je značilnost hribov nad Hrastnico. Nekajkrat preč-
kamo majhen potok, kmalu pa se le malo nad dolino 
Hrastnice izvijemo iz te vlažne grape. Kratek maka-
damski odsek nas med hišami pripelje do glavne as-
faltirane ceste proti Škofji Loki. Na drugi strani ceste 
prečkamo leseno brv, malo nad njo lahko že opazimo 
široko pot. Le-ta nas v nekaj minutah pripelje nazaj 
na izhodišče na Žolšče. “Zašpilili“ smo klobaso, odte-
kli celotni Puštalski krog, dolg dobrih 21 kilometrov, 
ter opravili skoraj 1300 metrov vzpona.
Trasa je tako lepa in privlačna v vseh letnih časih, 
da med zanesenjaki že dolgo gori misel na to, da ne-
koč, ko bodo vetrovi ugodni, prav tukaj organizira-
jo tek, ki bo v te konce privabil še več tekačev iz vse 
Slovenije.  +

Do tja nas čaka samo še res strm klanec. A splača se 
zagristi v kolena, saj nas poleg lepega razgleda z vrha 
za cerkvijo čaka zložna cesta, kjer lahko spet prei-
demo v lahkotnejši tekaški korak. Mimo odcepa za 
Bodoljsko Grapo se vzpnemo do kmetije Alič in v ra-
hlem spustu nadaljujemo mimo starih samotnih pol-
hograjskih domačij. Pot se spušča proti zaselku Selo 
in ves čas lahko pred sabo opazujemo naslednji vme-
sni cilj, najvišji vrh polhograjskega hribovja – Tošč. 

Čez Tošč, najvišji vrh polhograjskega hribovja
Od Sela naprej se po nekaj začetnih asfaltnih metrih 
oprimemo makadamske poti, ki nas  privede do cer-
kvice sv. Jedrt. Čez strme in vzorno pokošene trav-
nike se začnemo vzpenjati proti Tošču. Tukaj se zač-
ne glavni vzpon dneva. V vseh letnih časih je tako na 
grebenu kot na vrhu Tošča čudovito. Če bomo  traso 
obiskali v dnevih okrog božiča ali novega leta, nas bo 
na vrhu presenetila novoletna jelka, okrašena s pri-
boljški, kot nalašč za lačnega tekača na polovici tra-
se. Z vrha se previdno spustimo po ozki stezi pro-
ti Malemu Tošču, a še pred vrhom, na križišču mar-
kiranih poti, zavijemo ostro levo. Po markirani ste-
zi se spustimo do širše gozdne poti, ki spet dovolju-
je nadaljevanje v hitrejšem tekaškem ritmu, v smeri 
Babnika in Gontarske planine. Pot se izmenično ra-
hlo spušča in dviguje. Tek je za dobro pripravljenega 
tekača resnično uživaški. Če imamo srečo, bomo ob 
poti srečali oglarje.
Pot je tukaj lepo razgledna; na levi strani se nam od-
pira pogled preko doline Hrastnice na drugo stran, 
na grebene, ki smo jih pretekli pred dobro uro. Malo 
pred kmetijo Kozjek je za kratek počitek pripravlje-
na klopca in razgled, za urnejše tekače pa že odcep 

ã Na OD SVeTNIc 
OB POTI, Sv. Jedrt ob 
vznožju Tošča.

 SUHO LISTJE, ki 
šumi pod nogami, 

je edini hrup daleč 
naokoli.

ã V VSeH LeTNIH 
ČASIH je ta krog 
čudovit.

á PrIKaZ TraSe 
Puštalskega kroga na 
zemljevidu.

 Puštalski krog na kratko …
Dolžina trase: 21,2 km
Višinska razlika: 1300 m
Posebne značilnosti: na poti 
srečamo pet svetnikov: Andreja, Ož-
bolta, Jedrta, Mohorja in Fortunata

Postojanki na trasi: Gostišče 
Rupar na Sv. Andreju, brunarica 
pod Osolnikom
Potreben čas za traso:
2:30 – 4 ure
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Dolžina trase:� 21,2 km

puštalski krog


