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PILOTNI PROJEKT Trajnostni krog po Ljubljanskem barju  
Kolesarski turi sta bili načrtovani kot pilotni projekt v okviru SUSTORUSIMA, evropskega projekta 

programa ADRION. Cilj projekta SUSTORUSIMO je združiti turistične in prevozne storitve v integralen 

turističen produkt in nato povezati ključne deležnike turizma in javnega potniškega prometa z 

namenom zmanjšanja ogljičnega odtisa turizma in trajnostnega ozaveščanja turistov.   

Ljubljansko barje 
 
Obstaja le nekaj glavnih mest, ki imajo na svojem pragu tako obsežno in posebno zeleno površino kot 
je Ljubljansko barje, kamor lahko pridete s kolesom ali celo peš. Območje ni samo posebno po svoji 
čudoviti naravi, ponaša se tudi z zelo bogato zgodovino in arheološko dediščino. Kolesarski turi sta 
zasnovani tako, da omogočata doživetje vseh vidikov tega neverjetnega območja, ki je zaščiteno kot 
krajinski park.  
 
Ljubljansko barje, ki se nahaja v Ljubljanski kotlini, se razprostira na območju 163 km2. Na južnem 
robu Barja iz več kraških izvirov teče reka Ljubljanica. Reka je zarezala nekaj metrov globoko strugo, 
njen spust pa je v celotni dolžini 20 km le približno 1 m, zato lahko spomladanske in jesenske poplave 
zajamejo celo do polovice celotnega območja Barja. Poplave so letni pojav in ena glavnih značilnosti 
tega dela Slovenije.  
 
Kolesarjenje poteka po pretežno ravnem terenu, pot pa se lahko popestri z vzponom na enega od 
hribov, ki obkrožajo južni rob Barja. Po travnikih, poljih in gozdovih poteka nešteto poti, ki pa pogosto 
vodijo le do travnika v zasebni lasti ali pa so blokirane z enim od številnih kanalov, ki so bili zgrajeni 
nad Barjem, da bi lahko izkoristili zemljo in nadzorovali poplave.  
 
Območje služi tudi kot gnezdišče 100 vrst ptic, kar je polovica vseh vrst ptic v Sloveniji. Še večje pa je 
število ptic, ki prezimijo na Barju ali se tu ustavijo na poti v toplejše kraje. Njihova raznolikost in 
veliko število je večinoma posledica vlažnih in mokrih travnikov, ki še niso bili spremenjeni v 
rodovitna polja in jih lastniki še vedno vzdržujejo z uporabo tradicionalnih, ekstenzivnih načinov 
kmetovanja, s pozno košnjo in brez gnojil.  
 
Mokrišča, kot je Ljubljansko barje, so neprecenljivi ekosistemi. Čeprav je Barje poplavno območje, 
lahko Ljubljano zaščiti pred poplavami - šota in šotni mah lahko kopičijo ogromno vode in delujejo kot 
velikanska goba, ki glavno mesto ščiti pred dotokom vode. Tako lahko Barje vzdržuje ekstremne 
vremenske razmere. Na primer, ob močnem dežju zemlja shrani vodo in jo med sušo sprosti, s čimer 
ohladi okolico. Zagotavlja ogromno zaloge pitne vode in služi kot naravna čistilna naprava za 
odstranjevanje številnih škodljivih snovi, ki jih ljudje sproščajo v okolje. Poleg tega mokrišče ustvarja 
velike količine zelene krme, ki absorbira toplogredni plin ogljikov dioksid iz ozračja in sprošča kisik.  
Na Ljubljanskem barju je veliko ostankov kultur, ki so naselile to območje skozi tisočletja. Aprila 2002 
so arheologi našli ostanke dvokolesnega lesenega vozička starega med 5100 in 5350 let. To je doslej 
najstarejše najdeno kolo v Evropi in drugod po svetu. Kolo je na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana.  



 
Reka Ljubljanica je bila nekoč uporabljena kot plovna pot. To najbolje ponazarja znamenita najdba 

rimske tovorne ladje, ki so jo izkopali leta 1890 na Kozlarjevem posestvu blizu vasi Črna Vas. Tovorna 

ladja je imela trup z ravnim dnom, primeren za plovbo po plitvih vodah. 

Območje je nekoč pokrivalo plitvo jezero, ki se je skozi tisočletja spremenilo v močvirje. Prvi kmetje 
so na to območje prišli pred približno 6500 leti. V poplavnih ravnicah, ki obkrožajo jezero, so na kupu 
zgradili majhna naselja - danes se imenujejo kolišča. Leta 1875 so v bližini mesta Ig odkrili prvo 
koliščarsko naselje. Danes je približno 40 znanih najdišč, kjer so koliščarji prebivali v prazgodovini. 
Ostanki dveh naselij v bližini Iga so bili leta 2011 vpisani v register Unescove svetovne dediščine.  
Odkriti artefakti, ki segajo od različnih prazgodovinskih obdobij do moderne dobe, zlasti lokacije z 

bogatimi najdbami, kažejo na to, da je imela reka Ljubljanica v prazgodovinskem in poznejšem času 

slovanskih naselbin kultno pomemben pomen. 

Daljša kolesarska tura - Do izvirov Ljubljanice in po južnih obronkih 

Ljubljanskega barja 
 
Daljša, predvidoma celodnevna kolesarska tura (skupaj z vožnjo z vlakom in ogledi znamenitosti), je 
zasnovana v dveh različicah (A in B) oz. z dvema možnima izhodiščema za kolesarjenje, Logatcem ali 
Borovnico. Različica (A) z izhodiščem v Logatcu ponuja nekoliko več kolesarjenja - dodatni kilometri 
so nabrani predvsem v spustu proti Vrhniki- ter ogled območja izvirov Ljubljanice in muzeja na 
Vrhniki. Različica (B) z izhodiščem v Borovnici pa daljšo turo nekoliko skrajša; od železniške postaje v 
Borovnici se usmeri do Tehniškega muzeja v Bistri, nato pa krožno vrne do Borovnice ter nadaljuje v 
skupnem oz. istem poteku kot daljša različica (A).  
 
Poleg osnovne trase od Logatca (Borovnice) do Škofljice daljša kolesarska tura vključuje še tri 
dodatne, opcijske odseke različnih kolesarskih in vsebinskih karakteristik, s katerimi si lahko 
uporabnik poljubno dopolni in popestri dan:  
 
1. kolesarjenje do soteske Pekel (možna kombinacija s peš izletom v sotesko)  

2. kolesarski (ali peš) vzpon na razgledno točko pri cerkvici sv. Ane nad Podpečjo  

3. kolesarski izlet v Iški vintgar (možna kombinacija s peš izletom ob reki Iški)  
 



 

 
Daljša kolesarska tura (različica A in B) z dodatki  

Točke interesa ob daljši kolesarski turi  

 
1. ŠTAMPETOV MOST  

2. RETOVJE – IZVIRI VELIKE LJUBLJANICE  

3. MOČILNIK – IZVIRI MALE LJUBLJANICE  

4. MOJA LJUBLJANICA (razstava)  

5. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJA  

6. BOROVNIŠKI VIADUKT  

7. ŽELEZNIŠKA ČUVAJNICA ŠT. 666  

8. SOTESKA PEKEL  

9. GORIŠKI MAH  

10. CERKEV SV. ANE  

11. PODPEŠKI KAMNOLOM  

12. JEZERO PRI PODPEČI  

13. CERKEV SV. LOVRENCA  

14. ŽUPNIJSKA CERKEV DEVICE MARIJE SV. ROŽNEGA VENCA  

15. RIBNIK STRAHOMER  

16. BENKOTOVA ŽAGA V IŠKI  

17. IŠKI VINTGAR  

18. CERKEV SV. MIHAELA, IŠKA VAS  

19. STARI DEDEC PRI IGU  

20. RIBNIKI V DOLINI DRAGE PRI IGU (+ Gozdna učna pot Draga)  



 
21. KOLIŠČA (UNESCO)  
 

Gostinska ponudba ob daljši kolesarski turi 

 
 Gostilna Stara Kašča, https://stara-kasca.si/  

 Gostilna in pizzeria Boter, https://gostilna-boter.si/  

 Gostilna in hotel Bistra, https://www.b-bistra.si/  

 Gostišče Pekel, http://www.pekel.si/  

 Gostilna Pri Mari, http://gostilna-primari.si/  

 Gostilna Pri Kosirju, http://www.prikosirju.si/  

 Pizzeria in pivnica Grebenčeva klet, https://www.grebencevaklet.si/  

 Gostilnica Jezero, http://www.gostilnica-jezero.si/  

 Gostišče Iški vintgar, http://www.iski-vintgar.si/  

 Gostilna Ulčar, https://gostilna-ulcar.si/  

 Gostilna Strah, http://www.gostilna-strah.si/  

 Gostilna Petkovšek, https://gostilna-petkovsek.si/  

 Picerija Arkada, http://www.picerija-arkada.si/  

 Gostilna »Pri Špančku«, https://gostilna-pri-spancku.business.site/  
 
 

Opcije daljše kolesarske ture 
 

A: Do izvirov Ljubljanice in po južnih obronkih Ljubljanskega barja  

 
Vlak: Ljubljana - Logatec (~35-30 min)  
Kolesarjenje: Logatec – Vrhnika – Bistra – Borovnica – Podpeč – Tomišelj – Strahomer - Iška vas - 
Staje – Ig - Pijava Gorica - Ižanske toplice - Škofljica (5-6 h)  
• Dolžina: 54,0 km  

• Skupaj vzponov/spustov: 180/360 m  

• Zahtevnost: lahka do srednje zahtevna  

• Časovni okvir: 5-6 h  

• Primerno za: treking ali gravel kolo  

• Podlaga: 73 % asfalt, 27 % makadam  
 
Vlak: Škofljica - Ljubljana (~15 min) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

B: Do Borovnice in po južnih obronkih Ljubljanskega barja  

 
Vlak: Ljubljana - Borovnica (~20 min)  
Kolesarjenje: Borovnica - Bistra - Borovnica- Podpeč - Tomišelj - Strahomer - Iška vas - Staje - Ig - 
Pijava Gorica - Ižanske toplice - Škofljica (4-5 h)  

 Dolžina: 45,9 km  

 Skupaj vzponov/spustov: 110/120 m  

  Zahtevnost: lahka do srednje zahtevna  

 Časovni okvir: 4-5 h  

 Primerno za: treking ali gravel kolo  

 Podlaga: 74 % asfalt, 26 % makadam  
 
Vlak: Škofljica - Ljubljana (~15 min) 

   



 

Dodatek (1): Borovnica – soteska Pekel – Borovnica  

 
 Dolžina: 9,2 km  

 Skupaj vzponov/spustov: 80/80 m  

 Zahtevnost: lahka do srednje zahtevna  

 Časovni okvir: 1 h  

 Primerno za: treking ali gravel kolo  

 Podlaga: 100 % asfalt  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dodatek (2): Podpeč – Sv. Ana – Podpeč  

 
 Dolžina: 4,9 km  

 Skupaj vzponov/spustov: 160/160 m  

 Zahtevnost: srednje zahtevna do zahtevna  

 Časovni okvir: 1,5 h  

 Primerno za: treking ali gravel kolo  

 Podlaga: 57 % asfalt, 43 % makadam  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dodatek (3): Iška vas – Iški vintgar – Iška vas  

 
 Dolžina: 7,5 km  

 Skupaj vzponov/spustov: 40/40 m  

 Zahtevnost: lahka do srednje zahtevna  

 Časovni okvir: 1 h  

 Primerno za: treking ali gravel kolo  

 Podlaga: 100 % asfalt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Itinerar daljše kolesarske ture - Do izvirov Ljubljanice in po južnih 

obronkih Ljubljanskega barja 
 
 
Daljša barjanska tura je kolesarska poslastica za ljubitelje narave in skritih kotičkov nedaleč od 
prestolnice. Osnova trasa pelje po celotnem južnem robu Barja in je dolga 46 oz. 54 km (odvisno od 
izhodišča), dodatni kilometri pa se bodo nabrali z obiskom zanimivih sotesk ali razglednih točk ob 
poti. V duhu trajnostne mobilnosti je kolesarjenje kombinirano z vlakom, saj se zeleni raziskovalci z 
njim pripeljejo na izhodišče poti in nato tudi vrnejo v prestolnico.  
 
Začetek obeh različic (A in B) daljše barjanske ture ne bi mogel biti bolj sproščujoč – kolesarji se z 
vlakom odpeljejo iz Ljubljane v smeri Primorske, do Borovnice ali Logatca. V primeru izbire različice 
(A) in bolj oddaljenega izhodišča v Logatcu, se po izstopu iz vlaka lahko najprej okrepčajo v izvrstni 
lokalni slaščičarni, nato pa zavrtijo pedala in se po stari makadamski cesti v smeri Vrhnike, pod 
zanimivim Štampetovim mostom, lagodno spustijo do izvirov reke Ljubljanice. Zaradi obsežnega 
kraškega zaledja in zato številnih ponikalnic in izvirov, reko imenujejo tudi reka sedmerih imen. Pot 
najprej vodi mimo izvirov Malo in Veliko okence, nato pa mimo najbolj znanega izvira Močilnik (okrog 
večjega izvira se lahko podate po sprehajalni poti). Pred vstopom v Krajinski park Barje si lahko v 
Krajinskem centru na Vrhniki ogledate razstavo Moja Ljubljanica, v celoti posvečeno reki Ljubljanici. 
Pot do največjega muzeja v Sloveniji – Tehniškega muzeja v Bistri nato pelje mimo številnih gostiln, 
kjer se lahko okrepčate za nadaljevanje poti proti Borovnici. Tam vas pričaka ostanek Borovniškega 
viadukta, nekdaj največjega zidanega mostu v Evropi.  
 
Dodatek (1): Mimo Borovniškega viadukta lahko po želji pot nadaljujete s kolesom do vstopa v 
sotesko Pekel (v obe smeri skupaj 9 km) z mnogimi slapovi in brzicami, po kateri vodi označena in 
zavarovana peš pot, njen zadnji del pa postreže tudi z bolj adrenalinskim pristopom (jeklenice, lestve 
in klini).  
 
Če izberete bližje izhodišče in zapustite vlak eno postajo prej v Borovnici, je na voljo nekoliko 
drugačna različica (B) začetka daljše barjanske ture, ki najprej ponudi uvodni krog do Tehniškega 
muzeja v Bistri, ter nato krožni povratek preko slikovitih barjanskih pot v Borovnico. Od tam dalje se 
obe različici daljše ture združita in v skupnem poteku nadaljujeta v smeri Podpeči (ali najprej 
dodatnega obiska soteske Pekel).  
Na poti do Podpeči si za trenutek oddahnite blizu vasi Goričica pod Krimom, kjer se vam odpre pogled 
na najbolje ohranjeno visoko barje - Goriški mah. V nadaljevanju pot pelje mimo Podpeškega 
kamnoloma, katerega marmor krasi tudi stopnišče Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.  
 
Dodatek (2): Dodatno lahko, že pred Podpečjo, zavijete ostro desno v klanec in se odpravite na 
razgledno točko pri cerkvi Sv. Ane nad starim Podpeškim kamnolomom. Kratek, a proti koncu kar 
zahteven vzpon, primeren za izkušene kolesarje (v obe smeri skupaj 5 km ter 160 m vzpona oz. spusta, 
v zaključku strma in gruščnata podlaga), vas bo nagradil z dih jemajočim razgledom na celotno 
Ljubljansko barje.  
Osnovna trasa nato vodi do enega najglobljih naravnih jezer v Sloveniji, Jezera pri Podpeči. Tudi od 
tam se lahko peš odpravite do cerkve Sv. Ane ali pa postanek izkoristite za osvežitev v vodi in 
razvajanje v bližnji restavraciji. Nekoliko naprej po cesti vas bo v daljavi na levi strani pričakala Cerkev 
Sv. Lovrenca, ki z lego na osamljenem griču predstavlja eno najbolj fotogeničnih točk barja. Pred 
Tomišljem lahko skočite še do izvirov vode Barjanska okna, ki služijo za ugotavljanje količine in  
kakovosti podzemne vode. Na urejeni 2 km dolgi Poti Barjanska okna nikar ne izpustite najbolj 

znanega Strahomerskega okna z razgledno ploščadjo in informativnimi tablami. Nekoliko s poti proti 



 
Iški vasi lahko po makadamu pridete do še ene vodne zanimivosti, med ribiči priljubljenega ribnika 

Strahomer. 

 

 

Dodatek (3): V Iški vasi lahko opcijsko nadaljujete kolesarsko pot mimo Benkotove žage, edine še 
delujoče na reki Iški, proti soteski Iški vintgar (v obe smeri skupaj 8 km), priljubljeni izletniški točki za 
umik od mestnega vrveža in vročine. Za najpogumnejše naj ne zmanjka časa za skok v svežo Iško.  
 
Od prijetnega hladu zelene soteske se glavna trasa nadaljuje skozi Iško vas in naprej v zaselek Staje 
pri Igu, kjer ne gre spregledati zanimivega, v skalo vklesanega nagrobnega napisa iz rimskih časov, ki 
mu domačini pravijo »Stari dedec«. Od tod se mimo Iga pripeljete do naravnega rezervata Ribniki v 
dolini Drage, oddaljenega le kilometer od ceste. Z malo sreče lahko v bližini enega izmed sedmih 
ribnikov ugledate našo edino avtohtono želvo pri nas, sicer ogroženo močvirsko sklednico. Še več 
zanimivosti iz živalskega in rastlinskega sveta najdete na 3 km dolgi Gozdni učni poti Draga nad 
ribniki. Nadaljujete v Pijavo Gorico, od koder pot vodi do območja kolišč na nekdanjem plitvem jezeru 
oz. kasneje močvirju. Doslej je bilo odkritih že več kot 40 kolišč, dve skupini z ostanki naselij pa sta 
uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine. Prav v letu 2021 praznujemo 10 obletnico vpisa.  
Zaključek poti popelje kolesarje čez polja do kraja Škofljica, kjer se ob Dolenjski cesti najde tudi pestra 

kulinarična ponudba. Povratek v Ljubljano se opravi z vlakom od železniške postaje Škofljica do 

glavne železniške postaje v Ljubljani. 

 

 

 



 

Krajša kolesarska tura - Iz mesta v osrčje Ljubljanskega barja 
 
Krajša, predvidoma poldnevna kolesarska tura (skupaj z vožnjo z ladjico in/ali vlakom ter ogledi 
znamenitosti), je tudi zasnovana v dveh različicah (A in B). Različica (A) ponuja kolesarjenje v 
kombinaciji z železniškim prevozom – s kolesom iz središča mesta do osrčja Ljubljanskega barja, po 
njegovih JV obronkih do Škofljice in nato povratek z vlakom nazaj v središče Ljubljane. Različica (B) 
ponuja kolesarjenje v kombinaciji z vlakom (povratek iz Notranjih Goric) ali z doživetjem na turistični 
ladjici, ki lahko služi kot povratek od Podpeči do Ljubljane, kot začetni transfer do posestva Trnulja, 
kot povratek od posestva Trnulja, ali pa se uporabnik odloči kar za kolesarski povratek do izhodišča. 
Variante in kombinacije so odvisne od predhodne organizacije in aranžmaja ture, ki je, ob souporabi 
ladjice, predvidoma vezan na večje skupine kolesarjev (min. 5) in izvedbeno smiseln za vodene 
kolesarske ture. V nadaljevanju sta predstavljeni osnovni kombinaciji, ki vključuje kolesarjenje iz 
središča Ljubljane do Tomišlja in Škofljice ter povratek v Ljubljano z vlakom oz. kolesarjenje iz središča 
Ljubljane do Podpeči s povratkom v Ljubljano s turistično ladjico.  
Poleg dveh osnovnih tras (A) in (B) krajša kolesarska tura vključuje še dva dodatna, opcijska odseka 
različnih kolesarskih in vsebinskih karakteristik, s katerimi si lahko uporabnik poljubno dopolni in 
popestri dan:  
1. kolesarski izlet v Iški vintgar (različica A, možna kombinacija s peš izletom ob reki Iški),  

2. kolesarski (ali peš) vzpon na razgledno točko pri cerkvici sv. Ane nad Podpečjo (različica B).  
 

 

Krajša kolesarska tura (različica A in B) z dodatkoma 

 

 

 

 

 

 



 

Točke interesa ob krajši kolesarski turi (A in B)  
 
1. BOTANIČNI VRT UNIVERZE V LJUBLJANI  

2. POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA (PST KT8)  

3. CERKEV SV. MIHAELA NA BARJU  

4. KOSLERJEV GOZD  

5. ŽUPNIJSKA CERKEV DEVICE MARIJE SV. ROŽNEGA VENCA  

6. KOŠČEVA UČNA POT + IŠKI MOROST  

7. POT BARJANSKA OKNA – STRAHOMERSKO OKNO  

8. CERKEV SV. LOVRENCA  

9. JEZERO PRI PODPEČI  

10. PODPEŠKI KAMNOLOM  

11. CERKEV SV. ANE  

12. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE  

13. MOČVIRSKI TULIPANI  

14. RIBNIK STRAHOMER  

15. BENKOTOVA ŽAGA V IŠKI  

16. IŠKI VINTGAR  

17. CERKEV SV. MIHAELA, IŠKA VAS  

18. STARI DEDEC PRI IGU  

19. RIBNIKI V DOLINI DRAGE PRI IGU (+ Gozdna učna pot Draga)  

20. KOLIŠČA (UNESCO)  
 

Gostinska ponudba ob krajši kolesarski turi (A in B)  
 Restavracija Kitajski zmaj, http://www.kitajski-zmaj.si/  

 Bio restaurant Trnulja, http://www.trnulja.si  

 Gostilna in pizzeria Mars, http://www.gostilna-mars.si/  

 Gostilnica Jezero, http://www.gostilnica-jezero.si/  

 Pizzeria in pivnica Grebenčeva klet, https://www.grebencevaklet.si/  

 Gostišče Iški vintgar, http://www.iski-vintgar.si/  

 Gostilna Ulčar, https://gostilna-ulcar.si/  

 Gostilna Strah, http://www.gostilna-strah.si/  

 Gostilna Petkovšek, https://gostilna-petkovsek.si/  

 Picerija Arkada, http://www.picerija-arkada.si/  

 Gostilna »Pri Špančku«, https://gostilna-pri-spancku.business.site/  
 

 

 

 

 

 



 

Opcije krajše kolesarske ture 
 

OPCIJA A: Iz središča mesta v osrčje Ljubljanskega barja  
 

Kolesarjenje: Ljubljana - Črna vas - Brest - Tomišelj - Strahomer - Iška vas - Staje - Ig - Pijava Gorica - 
Ižanske toplice - Škofljica (4-5 h)  

 Dolžina: 41,1 km  

 Skupaj vzponov/spustov: 110/120 m  

 Zahtevnost: lahka do srednje zahtevna  

 Časovni okvir: 4-5 h  

 Primerno za: treking ali gravel kolo  

 Podlaga: 56 % asfalt, 44 % makadam  
 
Vlak: Škofljica – Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dodatek (1): Iška vas – Iški vintgar – Iška vas  

 
 Dolžina: 7,5 km  

 Skupaj vzponov/spustov: 40/40 m  

 Zahtevnost: lahka do srednje zahtevna  

 Časovni okvir: 1 h  

 Primerno za: treking ali gravel kolo  

 Podlaga: 100 % asfalt  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OPCIJA B: Iz središča mesta v osrčje Ljubljanskega barja  

 
Kolesarjenje: Ljubljana - Črna vas - Brest - Tomišelj - Podkraj - Jezero - Podpeč - Notranje Gorice -
Podpeč (3-4 h)  

 Dolžina: 27,8 km  

 Skupaj vzponov/spustov: 50/50 m  

 Zahtevnost: lahka  

 Časovni okvir: 3-4 h  

 Primerno za: treking ali gravel kolo  

 Podlaga: 52 % asfalt, 45 % makadam  
 
Ladjica: Podpeč – Ljubljana / Vlak: Notranje Gorice – Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dodatek (2): Podpeč – Sv. Ana – Podpeč  
 

 Dolžina: 6,7 km  

 Skupaj vzponov/spustov: 170/170 m  

 Zahtevnost: srednje zahtevna do zahtevna  

 Časovni okvir: 1,5 h  

 Primerno za: treking ali gravel kolo  

 Podlaga: 68 % asfalt, 32 % makadam  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Itinerar krajše kolesarske ture – Iz središča mesta v osrčje 

Ljubljanskega barja 
 
Krajša barjanska tura je edinstvena kombinacija naravnih lepot Ljubljanskega barja in kančka 
mestnega vrveža prestolnice. V duhu trajnostne mobilnosti kolesarjenje v kombinaciji z vlakom ali 
ladjico ponuja številne zanimivosti ob poti. Ta je v dveh različicah dolga 28 oz. 41 km, obe pa 
navdušita z razgibanim terenom in pogledi na raznoliko pokrajino.  
 

Obe različici poti (A in B) se pričneta v ritmu mestnega utripa prav na Prešernovem trgu, s pogledom 

na Tromostovje, Ljubljanski grad in živahne ulice zelene prestolnice. Kolesarji se peljejo mimo Mestne 

hiše, po tlakovanih ulicah pod gradom, pa čez Šuštarski most ob Ljubljanici in Trnovskem pristanu vse 

do Botaničnega vrta. Tu bodo na svoj račun prišli ljubitelji avtohtonih in tropskih rastlin, saj se vrt 

ponaša z več kot 4.500 različnimi vrstami. Del poti do Ljubljanskega barja se prevozi tudi po Poti 

spominov in tovarištva (PST KT8); posebni in v svetu prepoznavni poti po trasi bodeče žice, ki je med 

2. svetovno vojno obkrožala mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolesarje na barju najprej pozdravi izvirna Cerkev Sv. Mihaela arhitekta Jožeta Plečnika, ki zaradi 
močvirnatih tal stoji na kar 347 lesenih pilotih. Malo naprej ob poti sledi največji ostanek visokega 
barja, naravni rezervat Koslerjev gozd. Makadamska pot dalje vodi do še enega naravnega rezervata – 
Iški morost. Sestavljajo ga mokrotni travniki, ki nudijo dom skoraj 200 različnim vrstam metuljev in 
ptic. Ljubitelji opazovanja ptic bodo na Koščevi učni poti našli tudi opazovalnico, kjer lahko z malo 
sreče ujamejo Kosca, redko, ogroženo ptičjo vrsto.  

 



 
Ob zaključku makadamske poti si lahko ogledate še izvire vode Barjanska okna, ki služijo za 
ugotavljanje količine in kakovosti podzemne vode. Na urejeni 2 km dolgi učni poti Barjanska okna 
nikar ne izpustite najbolj znanega Strahomerskega okna z razgledno ploščadjo in informativnimi 
tablami.  
 
Po stiku z asfaltno cesto v Podkraju se različici krajše kolesarske ture ločita. Daljša izmed obeh, 
različica (A), se usmeri levo proti Tomišelju. Nekoliko s poti proti Iški vasi lahko po makadamu pridete 
do še ene vodne zanimivosti, med ribiči priljubljenega ribnika Strahomer.  
 

Dodatek (1): V Iški vasi lahko opcijsko nadaljujete kolesarsko pot mimo Benkotove žage, edine še 

delujoče na reki Iški, proti soteski Iški vintgar (v obe smeri skupaj 8 km), priljubljeni izletniški točki za 

umik od mestnega vrveža in vročine. Za najpogumnejše naj ne zmanjka časa za skok v svežo Iško. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od prijetnega hladu zelene soteske se glavna trasa nadaljuje skozi Iško vas in naprej v zaselek Staje 
pri Igu, kjer ne gre spregledati zanimivega, v skalo vklesanega nagrobnega napisa iz rimskih časov, ki 
mu domačini pravijo »Stari dedec«. Od tod se mimo Iga pripeljete do naravnega rezervata Ribniki v 
dolini Drage, oddaljenega le kilometer od ceste. Z malo sreče lahko v bližini enega izmed sedmih 
ribnikov ugledate našo edino avtohtono želvo pri nas, sicer ogroženo močvirsko sklednico. Še več 
zanimivosti iz živalskega in rastlinskega sveta najdete na 3 km dolgi Gozdni učni poti Draga nad 
ribniki. Nadaljujete v Pijavo Gorico, od koder pot vodi do območja kolišč na nekdanjem plitvem jezeru 
oz. kasneje močvirju. Doslej je bilo odkritih že več kot 40 kolišč, dve skupini z ostanki naselij pa sta 
uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine. Prav v letu 2021 praznujemo 10 obletnico vpisa.  
Zaključek poti popelje kolesarje čez polja do kraja Škofljica, kjer se ob Dolenjski cesti najde tudi pestra 

kulinarična ponudba. Povratek v Ljubljano se opravi z vlakom od železniške postaje Škofljica do 

glavne železniške postaje v Ljubljani. 



 
 

Različica (B) iz Podkraja nadaljuje desno v smeri Podpeči. Nekoliko naprej, pri vasi Jezero, vas bo v 
daljavi na desni strani pričakala Cerkev Sv. Lovrenca, ki z lego na osamljenem griču predstavlja eno 
najbolj fotogeničnih točk barja. Trasa nato vodi do enega najglobljih naravnih jezer v Sloveniji, Jezera 
pri Podpeči, od koder se lahko peš odpravite do razgledne cerkve Sv. Ane ali pa postanek izkoristite 
za osvežitev v vodi in razvajanje v bližnji restavraciji. V nadaljevanju pot pelje mimo Podpeškega 
kamnoloma, katerega marmor krasi tudi stopnišče Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.  
Dodatek (2): Od krožišča v centru Podpeči se lahko odpravite na razgledno točko pri cerkvi Sv. Ane 

nad starim Podpeškim kamnolomom. Kratek, a proti koncu kar zahteven vzpon, primeren za izkušene 

kolesarje (v obe smeri skupaj 7 km ter 170 m vzpona oz. spusta, v zaključku strma in gruščnata 

podlaga), vas bo nagradil z dih jemajočim razgledom na celotno Ljubljansko barje. 

 

 

 

Sledi krajša krožna pot čez Notranje Gorice, kjer domuje Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. 
Ta upravlja s kar 135 km2 velikim zavarovanim območjem, ki spada pod Naturo 2000 in se ponaša z 9 
naravnimi in 7 kulturnimi spomeniki ter 6 rezervati.  
 
Ob povratku v Podpeč čaka zelene raziskovalce le še sproščujoča vožnja z ladjico do Trnovskega 

pristana. Pot je možno tudi prilagoditi, tako da se z ladjico najprej opravi pot iz Ljubljane (od Špice) do 

Posestva Trnulja, sledi kolesarjenje po zgoraj opisani trasi ter povratek z ladjico do Trnovskega 

pristana. 

 

 



 

Opisi točk interesa (POI) ob obeh zasnovanih kolesarskih turah z 

dodatki  
 
ŠTAMPETOV MOST  
Štampetov most je železniški viadukt na relaciji železniške proge med Vrhniko in Logatcem. Gre za 
prvo opečno in kamnito konstrukcijo, zgrajeno leta 1857 kot del avstrijske južne železnice. Med drugo 
svetovno vojno je bil most huje poškodovan, v letih takoj po vojni popravljen, leta 2000 pa temeljito 
obnovljen. Danes se viadukt v dolžini 155 m razteza tudi čez avtocestno povezavo iz smeri Ljubljane 
proti Kopru.  
 
IZVIRI LJUBLJANICE  
Reka Ljubljanica izvira v okolici Vrhnike in Verda, kjer na dan pridejo ponikalnice iz obsežnega 
kraškega zaledja. Znana je kot reka sedmerih imen, saj se vode kraške Ljubljanice na dnu kraških polj 
pojavljajo kot ponikalnice z različnimi imeni: Trbuhovica, Obrh, Stržen, Rak, Pivka, Unica in na koncu 
Ljubljanica.  
 
RETOVJE – IZVIRI VELIKE LJUBLJANICE  
Retovje, zatrepna dolina, je nastala s postopnim udiranjem stropa kraških jam. Tu je izvir Velike 
Ljubljanice, ki obsega več izvirov, med katerimi sta najbolj poznana in najmočnejša Malo Okence in 
Veliko Okence. Po približno kilometru od izvirov se Velika Ljubljanica združi z Malo Ljubljanico in od 
sotočja dalje teče pod bolj znanim imenom Ljubljanica.  
 
MOČILNIK – IZVIRI MALE LJUBLJANICE  
V Močilniku, najbolj znanem izviru Ljubljanice, prihajajo na dan vode, ki ponikajo na Logaškem in 
Planinskem polju. Veliki in Mali Močilnik napajata Malo Ljubljanico, ki se po približno kilometru izliva 
v Veliko Ljubljanico. Hudičeve skale v dolini Velikega Močilnika so bile nekdaj priljubljene tudi med 
plezalci, danes pa je urejeno manjše, a uveljavljeno plezališče Retovje pri Verdu. Okrog Velikega 
Močilnika vodi sprehajalna pot, mimo Malega Močilnika pa asfaltirana cesta.  
 
MOJA LJUBLJANICA (razstava)  
V Kulturnem centru na Vrhniki je na ogled stalna razstava Moja Ljubljanica (http://mojaljubljanica.si), 
ki je posvečena bogati in raznoliki dediščini reke Ljubljanice. Na ogled ponuja več kot 400 
zgodovinskih predmetov, med katerimi so najstarejši stari tudi do 11 000 let. Razstava ponazarja tri 
svetove, ki jih je oblikovala reka: »svet spodaj« (podvodni in pozemni svet, neznano), »svet gladine« 
(nivo prehajanja, tok vode) in »svet zgoraj« (ob reki, svet znanega). Opomba: predvidoma se razstava 
konec leta 2021 seli v Ljubljano.  
 
TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJA  
Tehniški muzej v Bistri je največji muzej v Sloveniji. Njegov namen je zbiranje, zaščita in posredovanje 

slovenske tehniške dediščine. Muzej hrani bogate naravoslovne in tehniške zbirke, med katerimi 

veliko pozornosti pritegnejo najstarejši ohranjeni avtomobil v Sloveniji, Titovi avtomobili ter številne 

delavnice, ki poleg stalnih razstav lahko obiskovalcu popestrijo obisk muzeja. 

 

BOROVNIŠKI VIADUKT  
Borovniški viadukt je nekaj desetletij veljal za največji zidani most v Evropi. Prvi vlaki so po tem 
železniškem mostu, ki je bil del proge Trst – Ljubljana – Dunaj, zapeljali leta 1856. Med drugo 
svetovno vojno je bil viadukt močno poškodovan in postopoma do leta 1950 porušen. Danes je kot 
spomin na ta mogočni viadukt ostal steber, ki stoji sredi naselja.  



 
ŽELEZNIŠKA ČUVAJNICA ŠT. 666  
Železniška čuvajnica št. 666 je zadnja čuvajnica svoje vrste, ki se je ohranila v svoji prvotni obliki in 
ima zato status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Postavljena je bila leta 1857 ob Južni 
železnici Dunaj-Trst, v neposredni bližini borovniškega viadukta.  
 
SOTESKA PEKEL  
Sotesko Pekel je oblikovala deroča reka Otavščica. Po soteski vodi zavarovana in označena pot, ki je 
do tretjega slapa primerna za vse pohodnike (brvi), naprej pa zahteva malo več izkušenosti – ob 
vzpenjanju pomagajo jeklenice, stopnice, lestve in klini. Pekel krasijo številne brzice in slapovi, med 
katerimi je najvišji visok blizu 22 m. Soteska je posebej znana po petih slapovih, ki pozimi zaledenijo 
in so priljubljena točka za ledne plezalce.  
 
GORIŠKI MAH  
Goriški mah je največje in najbolje ohranjeno visoko barje na območju Ljubljanskega barja. Nahaja se 
v bližini vasi Goričica pod Krimom in je lepa postojanka za kolesarje. V jesenskih mesecih pozornost 
privabljajo vijolično obarvani travniki jesenske vrese.  
 
CERKEV SV. ANE  
Cerkev svete Ane stoji na strmem pobočju nad starim kamnolomom Podpeč. Hrib, ki deluje kot 
ogromen pomol nad Barjem, s cerkvene ploščadi ponuja neverjeten pogled na celotno Ljubljansko 
barje od Škofljice do Vrhnike. Cerkev sv. Ane v sedanji obliki stoji že od konca 16. stoletja, ko je bila 
zgrajena na temeljih stare gotske cerkve. Vzpon na sveto Ano je kratek in nezahteven. Zadnji del poti 
predstavlja gramozna in proti vrhu precej strma cesta, zato je ta del vzpona namenjen izkušenejšim 
kolesarjem, ki ga lahko prevozijo v celoti.  
 
PODPEŠKI KAMNOLOM  
V vasi Podpeč je kamnolom, ki so ga uporabljali že Rimljani. Bele lupine fosilnih školjk iz temno sivega 
apnenca so okrasna kombinacija, ki je Rimljane prepričala, da so strugo Ljubljanice poglobili ter 
preusmerili mimo kamnoloma Podpeč. Podpeški kamen so s čolni prevažali v Emono in ga uporabljali 
za okrasitev najpomembnejših stavb v mestu. To se je nadaljevalo več stoletij, zaradi česar so številni 
domačini postali spoštovani mojstri kamnoseštva. Stopnišče Narodne in univerzitetne knjižnice v 
Ljubljani, ki ga je zasnoval Jože Plečnik, prikazuje podpeški marmor v njegovi najboljši možni različici. 
Danes je kamnolom zaščiten kot naravni zaklad, dovoljeni so le manjši izkopi za namene obnove 
starih zgradb.  

 



 
JEZERO PRI PODPEČI  
Ob vasi Jezero se nahaja eno najglobljih naravnih jezer v Sloveniji, Podpeško jezero (Jezero pri 
Podpeči). Kraško jezero, katerega posebnost je podzemni odtok lijakaste oblike z globokim breznom, 
je doslej raziskano do globine 51 m. V poletnih mesecih je priljubljen kraj za osvežitev, predvsem 
spomladi in jeseni pa privabi številne ribiče. Je tudi odlično pohodniško izhodišče – od jezera vodi 
sprehajalna pot do cerkve sv. Ane.  
 
CERKEV SV. LOVRENCA  
Cerkev svetega Lovrenca leži na osamljenem griču, nedaleč od vasi Jezero. Nekoč gotska cerkvica, ki 
je bila kasneje barokizirana, ponuja lep razgled na bližnje barje, ob lepem vremenu in čisti vidljivosti 
pa razgled seže vse do Kamniško Savinjskih Alp. Lega na barjanskem osamelcu je brez dvoma ena 
izmed najbolj fotogeničnih točk Ljubljanskega barja.  
 
ŽUPNIJSKA CERKEV DEVICE MARIJE SV. ROŽNEGA VENCA  
Župnijska cerkev Roženvenske Matere božje na Tomišlju pod Krimom je vidna skoraj iz vseh delov 
Ljubljanskega barja. Sedanja baročna cerkev z dvema stranskima kapelicama in dvema zvonikoma je 
bila zgrajena na mestu nekdanje cerkve, ki je bila omenjena že leta 1526. Že več kot 400 let vsak 
oktober praznujejo praznik Rožnovenske Matere Božje, ki ga je uvedel papež Pij V., ki je zmago nad 
turki leta 1571 pri Lepantu v Grčiji pripisal Marijinemu varstvu.  
 
RIBNIK STRAHOMER  
Nekoliko s poti lahko po makadamskih cestah pridemo do ribnika Strahomer. Obdajajo ga gozdovi, v 
katerih živi rjavi medved. Je priljubljena ribolovna točka, vendar pozor: lovi se le na način »ujemi in 
spusti«. Ker je ribnik znan po lepi naravi in zdravih ribah, na njem radi lovijo tudi številni državniki in 
diplomati.  
 
BENKOTOVA ŽAGA V IŠKI  
Benkotova žaga na reki Iški je tipična beneška žaga z enim žaginim listom. Ta vrsta žage na vodo, ki jo 
je leta 1480 izumil Leonardo da Vinci, je znana po neposredni povezavi med pogonom in žaginim 
mehanizmom. Benkotova žaga se nahaja ob mlinskem toku, umetnem kanalu ob glavni strugi reke 
Iške. Zaradi bistveno manjšega naklona reke pri vasi Iška kot pri njenem zgornjem toku je bil v žago 
vgrajen poseben element - lopatasto vodno kolo. Zasnovan je bil za izkoriščanje nizkega padca vode, 
kar daje žagi poseben pomen. Benkotova žaga je edina še delujoča žaga na Iški. Deluje za lastne 
potrebe in ob tem obiskovalcem predstavlja industrijo žag.  
 
IŠKI VINTGAR  
Iški vintgar je 300–400 metrov globoka soteska nad reko Iško in najostrejša naravna razmejitvena 

črta, ki ločuje dve slovenski regiji (Notranjsko in Dolenjsko). Je priljubljena enodnevna izletniška točka 

za plezanje, sprehajanje in pohodništvo, poleti pa je to oblegana lokacija za sprostitev, kjer se lahko 

obiskovalci izognejo vročini mesta. Iški vintgar ponuja kar nekaj zanimivih točk, vrednih ogleda. Nad 

sotesko se na primer nahaja stara partizanska bolnica Krvavice (ena prvih na slovenskem), 

edinstvenost in mogočnost narave pa uprizarjata Skalni mož in Votli kamen. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CERKEV SV. MIHAELA, IŠKA VAS  
Cerkev sv. Mihaela je bila zgrajena v 12. in 13. stoletju na območju nekdanjega rimskega grobišča. V 
cerkvene zidove so bili (kot gradbeni material in kot okras) vgrajeni rimski nagrobniki. Cerkev krasijo 
številne poznosrednjeveške freske, narejene v različnih stilih, ter muzejska zbirka rimskih 
nagrobnikov.  
 
STARI DEDEC PRI IGU  
V zaselku Staje pri Igu lahko obiskovalci občudujejo eno izmed najbolj posebnih znamenitosti iz 
rimskih časov – nagrobni napis, vklesan v skalo, ki mu domačini pravijo »Stari dedec«. Na območju 
Iga so arheologi našli več kot 120 rimskih nagrobnikov, žarne grobove in zgodnjekrščanske oljenke. 
Rimsko utrdbeno obzidje, ki je tu stalo, je bilo del rimske obrambne črte v 3. in 4. stoletju, v času 
rimskega cesarstva. V 7. in 8. stoletju je zid predstavljal razmejitveno črto naselij Slovanov.  
 
RIBNIKI V DOLINI DRAGE PRI IGU (+ Gozdna učna pot Draga)  
V Dragi pri Igu lahko obiskovalci raziščejo naravni rezervat »Ribniki v dolini Drage«. Sedem ribnikov s 

trstičjem, ki obdajajo obale, nudi odlične pogoje za življenje močvirskim pticam, ki tu gnezdijo in se 

hranijo, prezimijo ali se ustavijo na svojih selitvenih poteh. Tu lahko najdemo tudi izredno ogroženo 

želvo, ki je tudi edina avtohtona želva pri nas, močvirsko sklednico. Gozdna učna pot Draga se 

vzpenja v hribe nad ribniki. Na 3km dolgi poti, ki jo označujejo simboli belega lokvanja, je veliko 

informativnih tabel z opisi drevesnih vrst ob poti. 

 

 



 
 

KOLIŠČA (UNESCO)  
Območje je nekoč pokrivalo plitvo jezero, ki se je skozi tisočletja spremenilo v močvirje. Prvi kmetje 
so na to območje prišli pred približno 6500 leti. V poplavnih ravnicah, ki obkrožajo jezero, so na kolih 
zgradili majhna naselja, kasneje poimenovana kolišča. Leta 1875 so v bližini mesta Ig odkrili prvo 
koliščarsko naselje. Na območju Ljubljanskega barja je bilo doslej odkritih preko 40 kolišč, ki izhajajo 
iz obdobja med sredino petega in sredino drugega tisočletja pred našim štetjem. Dve skupini kolišč iz 
okolice Iga, kjer so bili najdeni ostanki devetih naselij, sta bili uvrščeni na Unescov seznam. Z 
vmesnimi prekinitvami so prebivalci kolišč na Ljubljanskem barju ostali približno 3000 let. Zanimivost: 
v letu 2021 praznujemo 10 let odkar so bila kolišča na Ljubljanskem barju kot del Prazgodovinskih 
kolišč okoli Alp, 111 območij v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji, Sloveniji in Švici vpisana na UNESCO 
seznam svetovne dediščine.  
 
BOTANIČNI VRT UNIVERZE V LJUBLJANI  
Botanični vrt je najstarejša kulturna, akademska in izobraževalna ustanova, ki deluje neprekinjeno že 
od leta 1810. V njem raste več kot 4500 vrst rastlin, od tega več kot tretjina takih, ki so avtohtone v 
Sloveniji. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi velik tropski rastlinjak z več kot 380 tropskimi rastlinskimi 
vrstami.  
 
POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA (PST KT8)  
Pot spominov in tovarištva (PST) je krožna rekreacijska pot okoli Ljubljane, speljana po 32,5 km dolgi 
trasi bodeče žice, ki je med drugo svetovno vojno obkrožala mesto. Imenujejo jo tudi »Zeleni prstan 
Ljubljane«, saj jo obdaja 7500 dreves skoraj petdesetih različnih vrst. Je ena najbolj posebnih poti v 
svetu in prepoznana tudi kot zgodovinski spomenik oblikovane narave.  
 
CERKEV SV. MIHAELA NA BARJU  
Cerkev svetega Mihaela je ena izmed najbolj izvirnih sakralnih stavb 20. stoletja, uvrščena je tudi na 
UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Zgrajena je bila v letih 1937-1939 po načrtih 
arhitekta Jožeta Plečnika. Zaradi močvirnatih barjanskih tal stoji na 347 lesenih pilotih, do cerkvene 
ladje pa vodi dostop v obliki mostu. Notranjost cerkve si je mogoče ogledati po predhodni najavi.  
 
KOSLERJEV GOZD  
Koslerjev gozd (tudi Kozlerjev gozd ali Kozlerjeva gošča) je največji gozdnati ostanek visokega barja. 
Zaradi svoje edinstvenosti in posebnega ekosistema je razglašen za naravni rezervat. V preteklosti je 
bil del posesti plemiške družine Kozler, po kateri je dobil tudi ime. Najbolj znan član te družine, Peter 
Kozler, je avtor prvega zemljevida slovenske dežele.  
 
KOŠČEVA UČNA POT + IŠKI MOROST  
Na poplavnem območju Ljubljanskega barja se razprostira skoraj 64 hektarjev velik naravni rezervat 
Iški morost. Posvečen je ohranjanju edinstvenega naravnega okolja mokrotnih travnikov, ki jih 
naseljuje 89 vrst pisanih metuljev in 100 različnih vrst ptic, kar je polovica vseh ptičjih vrst v Sloveniji. 
Po naravnem rezervatu je speljana Koščeva učna pot, ki je poimenovana po Koscu - redki, ogroženi 
ptičji vrsti. Poleg informativnih tabel je na učni poti postavljena tudi opazovalnica, namenjena 
ljubiteljskim opazovalcem ptic.  

 



 
POT BARJANSKA OKNA – STRAHOMERSKO OKNO  
Barjanska okna so izviri vode na meji med Ljubljanskim barjem, prodnimi nanosi reke Iške in Iškim 
vršajem. Pogled vanje omogoča ugotavljanje količine in kakovosti podzemne vode. Med Podkrajem in 
Lipami poteka okoli 2 km dolga Pot Barjanska okna. Ob najbolj poznanem Strahomerskem oknu je 
urejena razgledna ploščad z informativnimi tablami in sestavljankami, ki obiskovalcem ponujajo 
zanimive informacije o barjanskih oknih. Popisanih je že več kot 50 oken. Največje med njimi je Retje 
s premerom 20 m2.  
 
JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE  
V Notranjih Goricah ima sedež upravitelj Krajinskega parka Ljubljansko barje, Javni zavod Krajinski 
park Ljubljansko barje (https://www.ljubljanskobarje.si/). Zavod skrbi za ohranitev ravnovesja med 
izkoriščanjem in ohranjanjem tega 135 km2 velikega zavarovanega območja. Od leta 2004 je 
Ljubljansko barje uvrščeno v Naturo 2000, bogati pa ga 9 naravnih spomenikov, 6 naravnih 
rezervatov, 5 kulturnih spomenikov državnega pomena in 2 kulturna spomenika lokalnega pomena.  
 
MOČVIRSKI TULIPANI  
Močvirski tulipan v svoji škrlatno rdeči barvi cveti zgodaj spomladi. Raste le na zelo vlažnih rastiščih – 

v Sloveniji ga lahko najdemo le na Ljubljanskem barju, v Krakovskem gozdu in na severovzhodu 

države. Zaradi vezanosti na vlažna rastišča je ta barjanski biser ogrožena vrsta. 

 

 


