
 

 

POHOD PO STEKLASOVI POTI OD DRAGE V NEBESA IN V ŠENTRUPERT 
 
 

Naš pohod po drugem delu Steklasove poti je bil načrtovan za 11. Januar 2017. 
Zjutraj je bilo zelo mrzlo, celo nekje -18˚C in marsikdo od nas je pomislil, da bi 
rajši ostal doma na toplem. 
Vendar, mi se ne damo. 
Pohod smo začeli v Šentrupertu pri kulturnem domu. Do tja nas je pripeljal 
avtobus. Za ogrevanje smo se odpravili po cesti do Drage. 
Hoja nas je dobro ogrela in pred nami je bil bolj strm vzpon po gozdnih poteh 
proti Nebesom. 
 

 
Še zadnje priprave pred začetkom vzpona v Nebesa. 
 
Ob postankih nam je vodnik Viki pripovedoval o zanimivostih ob točkah na poti. 
Po prihodu iz gozda smo pot nadaljevali po nekoliko bolj odprtem svetu in tako 
videli hribe, ki obdajajo šentrupertsko dolino. Na Okrogu, Veseli gori in Zaplazu 
stojijo cerkve, ki so vidne daleč naokoli. Zdi se, kot da ima vsak grič svojo 
cerkvico. 
Ustavili smo se tudi na Površnici ob tabli, na kateri je slika bodočega 
planinskega doma, ki bo tu nekoč zgrajen na zelo lepem kraju.  



 

 

 
Slika bodočega planinskega doma na Površnici kot bo tu stal v prihodnosti. 
 
Prišli smo do Nebes na višini 602m. 
Na vse strani se nam je odpiral krasen razgled po okoliških hribih, ki so se kopali 
v soncu. Res se je naredil čudovit dan kot nagrada za našo vztrajnost. 
Na turistični kmetiji smo se pogreli ob topli kmečki peči, popili topel čaj in 
pojedli malico, ki smo jo prinesli s seboj. 
Vračali smo se preko Homa in ob poti videli številne vinograde in zidanice. Viki 
je pripovedoval zanimive zgodbe iz teh krajev in o ljudeh, ki so živeli v teh 
zidanicah.  
Skozi Golek in Kamnje smo prišli v Šentrupert. Ustavili smo se v gostilni Jaklič, 
kjer so nam pripravili dobro obaro z ajdovimi žganci in jabolčni zavitek. 
Po kosilu smo še malo poklepetali in izmenjali vtise o prehojeni poti. Veselili 
smo se že skorajšnjega snidenja na prihodnjem pohodu. Domov smo se vračali 
polni lepih vtisov in dobre volje. 
 
 
 
                                                                                                 Sestavila Ivanka Burnik  
                                                                                                            In   Franc Grebenc 
 


