
PD Črnomelj, Semič in Metlika 
vas vabijo na planinski izlet med poljane narcis na 

GOLICO v SOBOTO, 14. 5. 2016.  
Narcisa je rod čebulnic, ki domuje v Evropi, Severni Afriki in v Aziji ter dosega višino med 20 in 45 
cm. Na pobočjih Golice v velikem številu cvetijo gorske narcise (Narcissus poeticus radiiflorus), ki 
jim domačini pravijo tudi ključavnice. 

Kako: Odhod z avtobusom iz Metlike ob 5.40, ob 6. uri izpred OŠ Loka v Črnomlju 
in 6.05 od pošte v Črnomlju ter iz Semiča ob 6.20.

Opis cilja:

Golica (1836 m) je vrh v Zahodnih Karavankah nad Jesenicami. Poznana je 
predvsem po narcisnih poljanah, ki jih v aprilu in maju obiskujejo številni 
pohodniki. Tako izpred koče, kot tudi z vrha je lep razgled na avstrijsko 
Koroško ter na Julijce in Ljubljansko kotlino. 
Na gozdni meji na višini 1582 m se na njej nahaja Koča na Golici s 40 
ležišči. Pobočja Golice služijo kot pašnik za ovce, vse do leta 1957 pa so jo 
domačini iz vasi pod njo kosili. Hrib prebivalcem pod njo pomeni velik 
ponos, med drugim tudi zaradi svetovno znane Avsenikove polke Na Golici.

Potek ture, 
zahtevnost 
ter čas hoje:

Vzpon bomo pričeli s Planine pod Golico (nekoč Sv. Križ). Po asfaltirani 
cesti gremo mimo koče pri Fencu, čez krajši travnik in po približno pol ure 
hoje pridemo do spodnje postaje tovorne žičnice. Od tu nadaljujemo v 
smeri koče na Golci po poti, ki se kar strmo vzpenja skozi vse bolj redek 
gozd. Po dobri uri hoje pa nas pot pripelje iz gozda na neporaščena 
pobočja, s katerih že pred seboj vidimo kočo. Od koče nadaljujemo vzpon 
v ključih do grebena. Sledi še približno 15 minut hoje po vse bolj 
razglednem vršnem grebenu Golice. Izhodišče - koča na Golici 1.30, koča 
na Golici - Golica 40 minut.  
Sestopili bomo po grebenu na sedlo Suha in čez Savske jame na izhodišče. 
Savske jame, nekdanji Reichenberg, so še danes dokaz, da je bila v teh 
krajih močno zakoreninjena rudarska tradicija, ki je preživela skoraj 800 
let. O začetkih rudarstva priča Ortenburški rudarski red iz leta 1381, ki je 
urejal odnose v rudarstvu in plavžarstvu. O našem največjem železovem 
rudišču spominjajo le še nekateri objekti in stara hišna imena. Deloma je 
ohranjen najnižji pridobivalni izvozni in raziskovalni rov Karel, imenovan 
Korelnov rov, nekdanje skladišče razstreliva, vsekano v skalo, ki si jih bomo 
ogledali med potjo. Hoje z ogledi 3 h.

Potrebna 
oprema:

planinski čevlji, zaščita pred mrazom, vetrom, dežjem in soncem, klopi. Oblačila in 
obutev za preoblačenje v avtobusu. Priporočamo pohodne palice.

Hrana: Malica in pijača iz nahrbtnika ali topli obrok v koči. 

Stroški 
izleta:

odrasli 15 €, mladina 10 € in otroci 8 €.

Prijave Pri vodji izleta Janezu Jermanu – 041 392 552, jerman.janez@gmail.com  -  do 
petka, 13. 5., do 12. ure, sporočite svoj telefon zaradi možnosti odpovedi 
(premalo prijav, vreme …).

Organizacija 
in

vodenje Janez Jerman ( in vodniki PD Črnomelj, Semič in Metlika

mailto:jerman.janez@gmail.com


V primeru slabega vremena bomo izlet prestavili za en teden, na  soboto, 21. 
5. 2016. 
Črnomelj, 8. 5. 2016 

>> glej nadaljevanje Andrej Šifrer in njegova pesem  

Čudež pod Golico 

Pred davnimi sto in nekaj leti 
je stvarnik nebeški pač hotel imeti 
natančne podatke vseh svojih stvari 
in izvedeti želje vseh živih ljudi. 

Na svet, ki takrat še pregrešno je zagledal, 
poslal je poslance, jim tak zapovedal, 
naj  vsa naročila takoj izvrše, 
in grešnikom grehe takoj odpuste. 

Ves svet komisija je ta prehodila 
in grešnikom grehe je vsem odpustila, 
le tam pod Golico, kjer danes je raj, 
godil se je čudež, povem vam zakaj. 

Ob poti na trati je dekle sedelo, 
jokalo je dekle in bridko ihtelo. 
sočutno svet  Peter jo vpraša tedaj, 
čemu da se joče, pove naj zakaj. 

»Iskala sem rožic, pa jih nisem dobila, 
da venček bi spletla, ki sem ga izgubila«. 
Sočutno svet Peter se nasmeji, 
v naravo brez rož tako govori. 

»Kolkr se venčkov je tukaj izgubilo, 
tolko  narcis na tem hribu bo vzklilo. 
Naj vsaka narcisa pomeni en greh, 
ki tukaj se bil je zgodil na teh tleh.« 

Za glavo prijel se je mož komisije, 
ker čudež največji je bil dimenzije. 
Kjerkoli je hodil, kjerkoli je bil, 
cvetočih ostankov devic je dobil. 

Zato še dandanes hodijo device 
pod krinko izletov po te bele cvetlice 
in trgajo, pulijo, brišejo sled, 
da nad dejstvom tem groznim, 
bi ne zgražal se svet. 

☝ Dnevnik SPP



https://www.youtube.com/watch?v=rNUR6h7pLu8 

https://www.youtube.com/watch?v=rNUR6h7pLu8

