Dne 17.5.2009 smo se podali na voden pohod po Šentviški planoti.
Vodenje je prevzel predsednik Turističnega društva Šentviška Planota Poljak Aleš.
Šentviška planota je razdeljena na tri Krajevne skupnosti: Pečine, Ponikve in Šentviška gora.
Najvišji vrh je 974m visok Črvov vrh. Tu je veliko sonca, lepih razgledov in strmih pobočij.
Srečo smo imeli, da so bili travniki "oblečeni" v čudovito odejo različnih rož in trav. Posebna
je tu arhitektura. Tudi rože na oknih in v vrtovih tu lepo uspevajo.
Prvi zapiski o Šentviški planoti segajo v leto 1192.
Startali smo na Šentviški gori, kjer smo si, po podrobnejših informacijah o planoti in življenju
na njej nekoč in danes, najprej ogledali cerkev Sv. Vida. (Oglej si filmčka). Dalje smo se
povzpeli na Črvov vrh (974 m). Vreme je služilo našemu prelepemu "razgledovanju" z
razgledne točke na Črvovem vrhu. Od tod smo se počasi spuščali do Ponikev. Med potjo
smo se ustavili v koči pod smučarsko skakalnico.
V vasi Ponikve nas je čakal še zadnji vzpon do Plečnikove mojstrovine :Cerkev obiskanja
device Marije na griču nad vasjo.
S prelepimi občutki, smo se poslovili od planote z obljubo, da se bomo gotovo še vrnili.

Nekaj občutkov sem hotela ujeti tudi med potjo, zato sem fotografirala kar iz avtobusa.

Na Slapu sta nas čakala še dva pohodnika, Branko in Darja.

Peljemo se dalje do Šentviške gore.

Tu nas čaka vodič, predsednik TD Šentviška planota, Aleš Poljak (moj bivši sodelavec na
Zavarovalnici Triglav - op. Mirjam).

Od tu nas Aleš vodi do središča vasi, kjer bomo začeli s pohodom.

Šentviška gora - cerkev Sv. Vida, ki kraljuje nad vasjo in mogočen divji kostanj ob njej.

Cerkev je baročna in je bila že leta 1192 sedež šentviškogorske fare. Poslikave v njej so delo Toneta
Kralja.

Mark moško nosi svojega novega plišatega kužka.

Pod temi drevesi je izvir vode.

Aleševe razlage so zanimive in radi jih poslušamo, pa še odpočijemo si medtem.

Črvov vrh (974)

Tak je pogledi z razgledne točke pri TV repetitorjih.

Še skupinski posnetek in spustili se bomo s Črvovega vrha.

V daljavi na hribčku že vidimo Cerkev obiskanja Device Marije na Ponikvah. Njeni začetki segajo že v
srednji vek. Med drugo svetovno vojno je bila požgana in skoraj uničena. 1954 so ob prizadevanjih
župnika Janeza Lapanje le začeli z obnovo po načrtih Plečnika. (poslušaj razlago na filmčku!).

Vzpon je bil kar hud, saj smo bili že utrujeni. A izplačalo se je.

Vas Ponikve je največja na planoti. Njena nadmorska višina jei 674m. Leži na ulegnini, katere dno je
travnik sredi vasi. Ob obilnem deževju se travnik spremeni v jezerce. Voda iz njega počasi odteka
skozi dva požiralnika (dev ponikvi). Od tod je vas dobila ime.

Stara "kašča".

