
GRAJSKA POT 
 
 
V letošnjem letu dodajamo novo pohodno (tudi tekaško) pot poimenovano po Čušperskem 
gradu in graščinah v Podpeči ter Ponikvah, ki so bile izpričane že v 13. stoletju. Na ta način 
želimo približati ljudem del zgodovine Dobrepolja in okolice iz časa fevdalizma. Rodovitno 
Dobrepolje je postalo zgodaj zelo vabljivo za razne fevdalne družine, ki so živele v 
neposredni okolici (Turjačani, Ortenburžani, Čušperski, Dobrepoljski, Ponikovski gospodje, 
Blagaji in drugi). Tudi Dobrepoljski kmetje niso bili od muh, niso se dali izkoriščanju, uprli 
so se v času vseslovenskega in slovensko-hrvaškega punta in Čušperski grad tako opustošili, 
da so ga Čušperski gospodje zapustili in opustili. Tudi vislice v svarilo puntarskim kmetom na 
Gaugen hribu v Predstrugah jih ni odvrnil od boja za pravdo. 
 

    
 
Start in cilj Grajske poti je na Vidmu pred spomenikom Frana Jakliča-Podgoričana, ki se je v 
mnogih svojih delih vedno postavljal na stran kmetov in za njih veliko postoril. Pot nas bo 
popeljala mimo avtobusne postaje do odcepa, mimo Stare luže na Cesto do vaškega središča 
in nato mimo vaškega doma po gornji kolovozni, več kot dobro markirani poti, do razvalin 
Starega Čušperskega gradu. Sledi kratek ogled razvalin v povezavi z zanimivo in dolgo 
zgodovino. Z gradu se nato spustimo slabih 100 višinskih metrov v dolino, do dobro prevozne 
poti, ki nas v 15 minutah pripelje do Vodic, mimo zanimivega Bajerja s stalno tekočo vodo. 
Vzpon terja, da premagamo 50 višinskih metrov. Vodice so bile pomembna gospodarsko-
oskrbovalna grajska pristava Čušperskih gospodov.  
 
Iz Vodic nas pot popelje po lokalni asfaltni poti, ki se pri »Stoparjevem bugcu« poveže z 
glavno cesto, ki povezuje Ponikve s Predstrugami. Tu, ob stičišču obeh cest, naletimo na 
markirano rimsko cesto (pot), ki nas zapelje vzdolž glavne ceste, mimo gostišča »Pri Blisku« 
na makadamsko, dokaj udobno kolovozno pot skozi Zalipovce do Ponikev do središča v 
Somrakovem ostrem ovinku in previdno mimo Lovštkovih. Pri Brinskem Lojzu najdemo pot 
do cerkve sv. Florjana in naprej po široki makadamski poti čez Dolge njive do železniške 
proge v Dulah, kjer se priključimo dobro uhojeni in markirani planinski poti, ki nas 
nedvoumno pripelje na Kamni vrh (najvišja točka na naši poti, premagamo 333 višinskih 
metrov). Pri planinski koči bo prav prišel krajši počitek. Iz Kamna vrha se bomo spustili po 
strmejši markirani poti (350 višinskih metrov) do Podpeči, nato po lokalni cesti do Vidma, 
nato pa v smeri proti Podgorici (po zgodbah Ančke Lazar je tam nastajal grad, kjer pa sedaj 
stoji cerkev Marije, Kraljice rožnega venca) do kapelice Marije, Kraljice rožnega venca in 
mimo osnovne šole, vrtca, Štihove domačije pred Jakličev dom do našega Jakliča. Tako bomo 
premagali 20 km poti in krstili novo pohodno pot. 


