
Vodnik po regionalnih pešpoteh 
v Ljubljanski urbani regiji





Kako se obnašati v naravi
Na sprehodu nismo nikoli sami. Obkrožajo nas drugi obiskovalci, pa tudi živalski 
svet območij, ki jih obiskujemo. Ne vznemirjajmo jih z nepotrebnim hrupom in ne 
dovolimo našim psom, da jih preganjajo. Za pomoč uporabljajmo vrvice. 

Prisluhnimo naravi in jo opazujmo. Presenečeni bomo, kaj vse se dogaja 
okoli nas. S tem bo naše doživetje večje. Večerne in zgodnje jutranje ure niso 
priporočljive za hojo po pešpoteh.

Upoštevajmo, da so pešpoti namenjene pešcem. Vožnji z vozili so namenjene 
ceste.

Po naporni hoji prav pride malica in pijača. Smeti pospravimo v nahrbtnik, ki bo še 
vedno lažji, kot je bil pred tem. 

Rastline so najlepše v naravnem okolju. Ne nabirajmo in uničujmo jih po nepotreb-
nem. Gobe in druge gozdne sadeže nabirajmo v zmernih količinah.

Tisti, ki so sejali in sadili, naj tudi žanjejo. Ne pobirajmo kmetijskih pridelkov ob 
poti in ne hodimo po nepokošenih travnikih.

Ne sekajmo in uničujmo drevja. Pustimo ta opravila tistim, ki se na to spoznajo.

Oprema poti (informacijske table, oznake, klopi in mize) je namenjena vsem 
obiskovalcem. Ne uničujmo je.

Uvod
Vodnik po regionalnih pešpoteh strnjeno predstavlja 17 pešpoti, ki povezujejo 
območja nekaterih občin v ljubljanski urbani regiji. Poti vključujejo večino 
priljubljenih izletniških točk. Ob njih so številne zanimivosti ter pestra turistična in 
gostinska ponudba. 

Pešpoti vam bodo približale raznolikost območja, vključenega v ljubljansko urbano 
regijo. Tako boste lahko uživali v enkratnih razgledih, se razgibali v naravnem 
okolju, se sprehodili skozi gozd ali ob reki ter spoznali naravne in kulturne 
zanimivosti. Poti vas bodo vodile tudi po mestnih ulicah, skozi številna podeželska 
naselja in mimo posameznih domačij, s čimer boste spoznali razlike v načinu 
življenja. 

Večina poti je namenjena celodnevnim izletom. Poti za večdnevne izlete so 
sestavljene iz več krajših krožnih odsekov. Na spremljajočih kartah so poleg 
regionalnih pešpoti prikazane tudi vse obstoječe planinske poti, kar vam 
omogoča, da prilagodite izlet svojim željam.

V nadaljevanju je napisanih nekaj priporočil.

TEŽAVNOSTNA STOPNJA

OPIS POTI

ZANIM
IVOSTI OB POTI

STRANSKI PREREZ POTI

IZHODIŠČA

FOTOGRAFIJA

PRIPOROČILA

DOLŽINA POTI IN ČAS HOJE

REGIONALNE PEŠPOTI

PLANINSKE POTI



Pot je zanimiva v vseh letnih časih, najbolj pa jeseni, ko je mogoče 
nabirati kostanj in pokušati domače sadje na kmetijah ob poti. 
Prvo nedeljo v oktobru je na Jančah organizirana tradicionalna 
prireditev Kostanjeva nedelja. Pot je primerna za vse, zahtevna pa je 
predvsem zaradi svoje dolžine.

SREDNJE ZAHTEVNABESNIŠKA POT
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Dostop
Javni 
prevoz

Parkirni 
prostor

Sostro 
(postajališče 

LPP, proga 
št. 13, pri 
cerkvi sv. 
Lenarta)

z vzhodne 
ljubljanske 
obvoznice v 
smeri Sostrega, 
do cerkve sv. 
Lenarta

DA;
LPP, 
proga št. 13

DA;
parkirišče 
pri cerkvi 
sv. Lenarta

Čas hoje: 9–10 ur Dolžina: 28,5 km
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Cerkev sv. Lenarta v Sostrem (1)
Domačija Mrkotovc (2)
Domačija Snopičar (3)
Domačija Anderjac (4)
Kmetija Jakopič (5)
Kmetija Jožman (6)
Domačija Kostevc (7)
Kmetija Črnivec (8)
Kmetija Balant (9)
Planinski dom in cerkev sv. Miklavža na Jančah (10)
Dom radioamaterjev na Žagarskem vrhu (11)

0,0 km/000 h Izlet začnemo pri cerkvi sv. Lenarta (1) in gremo mimo gostilne Pri Kovaču v smeri Sadinje vasi. Po 300 metrih zavijemo 
levo na označeno Kostanjevo pot, ki nas skozi kostanjev gozd pripelje prek Tablarjevega hriba (387 m n. v.) do vasi 
Češnjica. 

2,0 km/030 h Med drevjem se na levi strani odpira pogled na vrhove Kamniško-Savinjskih Alp, v vasi pa lahko zavijemo h kmetijama 
Mrkotovc (2) in Snopičar (3), ki ponujata sezonsko sadje in zelenjavo. Pot nadaljujemo po Kostanjevi poti mimo stare 
hiše z letnico 1895 in skozi Zagradišče, kjer se lahko na koncu vasi spočijemo na klopici ob izviru pitne vode. 

3,6 km/100 h Mimo sadovnjakov in kmetij po Kostanjevi poti pridemo pod vznožje Babne gore in jo obkrožimo po zahodni strani. V 
senci krošenj je nad potjo urejen prostor za piknik, kjer se lahko v vročih poletnih dneh ohladimo in zaužijemo malico.

4,5 km/115 h Ko pridemo do asfaltne ceste, zavijemo po njej levo in na naslednjem križišču desno, v smeri Besnice. Pot poteka po 
lokalni cesti. Ko pridemo v dolino Besnice, sledimo kažipotu na levo in nato na glavni cesti še enkrat levo.

6,4 km/150 h S ceste zavijemo desno na Sadno cesto in se vzpenjamo po njej v smeri Vnajnarja. Ob cesti je kmetija Anderjac (4), ki 
ponuja domače sadje, žganje in jajca.

7,7 km/215 h Sto metrov za kmetijo zavijemo s Sadne ceste levo na makadamsko pot in mimo sadovnjakov pridemo do Borovničeve 
poti, po kateri nadaljujemo v smeri Janč. 

8,8 km/240 h Pot vodi skozi kostanjev gozd mimo kmetije Jakopič (5), kjer se lahko posladkamo z domačim sadjem. V bližini kmetije je 
urejena tudi miza s klopcami za počitek. Malo naprej je označen odcep za kmetijo Jožman (6), naš izlet pa se nadaljuje 
po Borovničevi poti.

10,5 km/310 h Pot nas pripelje do domačije Kostevc (7), ki ponuja domače sadje, mošt in žganje. Na kmetiji si lahko spočijete ob 
pogledu na Vnajnarje in Ljubljansko kotlino ter v ozadju na Kamniško-Savinjske Alpe. Malo naprej po Borovničevi poti je 
na grebenu v bližini lovske opazovalnice urejen prostor za počitek s čudovitim razgledom.

11,5 km/330 h Po Borovničevi poti nadaljujemo mimo kmetij Črnivec (8) in Balant (9), ki ponujata domače proizvode. Približno 100 
metrov za kmetijo Balant zavijemo levo po označeni poti čez hrib Zavrh (710 m n. v.) proti Jančam.

14,0 km/415 h Z Janč (794 m n. v.) se razprostirajo lepi razgledi na slovenske gore in hribovja, vse do Triglava, Karavank, Kamniških 
planin, pa tudi do Pohorja. Planinski dom na Jančah (10) gosti številne pohodnike, zlasti med tradicionalnimi 
vsakoletnimi prireditvami, kot sta Slovenski praznik jagod in Kostanjeva nedelja. V domu se lahko okrepčate z različnimi 
dobrotami. V središču vasi je cerkev sv. Miklavža, prvič omenjena leta 1526. Pred cerkvijo se po označeni planinski poti 
skozi gozd spustimo v smeri Trebeljevega.

14,7 km/430 h Ko pridemo do Sadne ceste, po njej nadaljujemo pot v smeri proti jugu (za orientacijo je lahko električni vod ob cesti). 
Na levo se odpira pogled na Posavsko hribovje in v lepem vremenu se vidi Kum (1220 m n. v.). 

15,9 km/500 h V vasi Volavje zavijemo z asfaltne ceste desno na markirano pot in se po njej spustimo do Zgornje Besnice.

18,2 km/530 h V Zgornji Besnici se po asfaltni cesti vzpnemo v smeri Javorja. Skoraj na vrhu klanca se znova vključimo na Kostanjevo 
pot in po njej nadaljujemo v smeri Sostrega.

20,2 km/630 h Greben, na katerem se odpre razgled na celotno Ljubljansko kotlino, okoliško hribovje in Kamniško-Savinjske Alpe, se 
imenuje Javorski vrh. Pot nas pelje mimo posameznih kmetij in kostanjevih gozdov. Ob cesti si lahko tudi odpočijemo na 
urejenem prostoru z mizo in klopmi.

22,6 km/720 h Kostanjeva pot nas vodi tudi čez Žagarski vrh (627 m n. v.). Dom radioamaterjev (11) je postavljen ob poti. V domu se 
lahko spočijete in okrepčate. Z Žagarskega vrha se nato začnemo spuščati po Kostanjevi poti v smeri Sostrega.

24,4 km/800 h Ko pridemo pod Babno goro, zavijemo levo po Kostanjevi poti in se po isti poti, kot smo začeli, vrnemo do izhodišča v 
Sostrem.

Utrinek s poti

Izhodišče: Cerkev sv. Lenarta v Sostrem; v ozadju Ljubljana



Po poti se lahko odpravimo v vseh letnih časih, razen pozimi, ko je 
pohod zelo zahteven. Prvo nedeljo v oktobru je na Jančah organi-
zirana tradicionalna prireditev Kostanjeva nedelja. Pot je primerna 
tudi za rekreativne pohodnike, vendar pa vsebuje nekatere strmejše 
vzpone in spuste, zaradi katerih je treba imeti dobro pohodniško 
obutev.

ZAHTEVNAPOT LAZE–JANČE
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Dostop
Javni 
prevoz

Parkirni 
prostor

železniška 
postaja 

Laze

po regionalni 
cesti 
Ljubljana–Litija

DA;
železniška 
povezava 
Ljubljana–
Zidani Most

DA;
pri železniški 
postaji (tudi 
kolesarnica)

Čas hoje: 5–6 ur Dolžina: 13,8 km
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Kmetija Topolovčar (1)
Planinski dom na Jančah (2)
Cerkev sv. Miklavža na Jančah (3)
Gostinca (4)

0,0 km/000 h Izhodišče poti je železniška postaja Laze, od koder se odpravimo po markirani Badjurovi krožni poti (oznaka B. K. P.) v 
smeri Janč. Ko se dvignemo nad Laze, pridemo do prostora s klopco ob manjšem potočku, kjer se lahko pripravimo na 
pohod, saj nas takoj čaka hud vzpon. V ozadju se nam občasno odpira razgled na savsko ravnico in Dol pri Ljubljani ter 
okoliške vasi.

1,8 km/045 h V kratkem času se mimo Rogača vzpnemo do Jernača in Lipavčevega griča, kjer smo že nad 550 m n. v. Od tam vzpon 
ni več tako intenziven. Pohod nadaljujemo po poti, ki večinoma poteka po grebenu. Na levo se nam občasno odpira 
razgled na Posavsko hribovje, na desno pa na Ljubljansko kotlino in ob lepem vremenu na Kamniško-Savinjske Alpe. Ob 
poti si lahko odpočijemo na urejenem počivališču in se okrepčamo z malico.

5,0 km/145 h Pot se pozneje priključi Sadni cesti med Javorjem in Jančami. Na poti je tudi odcep za kmetijo Topolovčar (1), ki je od 
naše poti oddaljena približno 500 metrov. Na kmetiji ponujajo domače jagode, češnje, med, žganje, likerje, kis, mošt, 
gobe in kostanj. Pot nadaljujemo proti Jančam.

5,7 km/215 h Z Janč (794 m n. v.) se razprostirajo lepi razgledi na slovenske gore in hribovja – vse do Triglava, Karavank, Kamniških 
planin, pa tudi do Pohorja. Planinski dom na Jančah (2) gosti številne pohodnike, zlasti med tradicionalnimi vsakoletnimi 
prireditvami, kot sta Slovenski praznik jagod in Kostanjeva nedelja. V domu se lahko okrepčate z različnimi dobrotami. 
V jedru vasi je cerkev sv. Miklavža (3), prvič omenjena leta 1526. Na Jančah se pot križa z različnimi drugimi planinskimi 
potmi in z Besniško regionalno pešpotjo. Za nadaljevanje se od planinskega doma spustimo po poti, po kateri smo prišli, 
in zavijemo levo na markirano pot v smeri Gostince.

7,5 km/300 h Skozi kostanjev gozd pridemo do Seten brda (615 m n. v.), kjer se lahko v vročih poletnih mesecih ohladimo v senci 
dreves na prostoru za piknik ob poti. Izlet nadaljujemo po markirani poti, ki se strmo spusti v Konjski graben, kamor se 
zlivajo številni manjši potočki. Pot nadaljujemo navzdol ob potočku. V deževnih mesecih je pot ponekod blatna. 

10,6 km/345 h Pot skozi gozd se pozneje vključi na makadamsko cesto, ki vodi mimo mnogih jas na levi strani. Na jasah si lahko na 
urejenih počivališčih tudi odpočijemo. Ko izlet nadaljujemo po poti navzdol, se na desno odcepi pot na Kramarjev hrib. 
Mi pa gremo ob potoku navzdol in pridemo do kozolca, ki stoji na levi strani. Kozolec je urejen, pod njim so postavljene 
mize in klopi, ter namenjen večjim piknikom v naravi. Ob kozolcu je urejeno tudi manjše otroško igrišče. Pohod nadalju-
jemo ob potoku navzdol.

11,8 km/430 h V Gostinci (4) gremo skozi podhod pod železniško progo in nato po glavni cesti desno proti izhodišču. Cesta ni zelo 
prometna, vendar pa moramo biti kljub temu zelo previdni, saj ni pločnika. Na levi strani je lepo vidna savska ravnica s 
polji in travniki. Po cesti se vrnemo do železniške postaje v Lazah, kjer smo izlet tudi začeli.

Izhodišče: železniška postaja Laze

Sončni zahod na poti



Pot je zanimiva v vseh letnih časih, zgolj v obdobju po dolgotrajnem 
deževju je prehodnost dobrepoljsko struškega polja otežena in na 
določenih mestih zaradi poplavljenosti nemogoča. Pot je izjemno 
pisana, razgibana in prijetna, zahtevna je zgolj zaradi svoje dolžine 
zato priporočamo, da si izbirate krajše odseke ali predlagane 
krožne poti.

NEZAHTEVNADOBREPOLJSKA IN STRUŠKA POT

Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Dostop
Javni 
prevoz

Parkirni 
prostor

Videm  
(za občinsko 

stavbo),

 Pri Cerkvi 
– Struge  
(pri cerkvi)

Cesta iz smeri 
Ljubljana – Turjak 
– Rašica – Videm 
ter cesta iz 
smeri Ljubljana 
– Grosuplje – 
Mlačevo – Videm 
ter naprej po cesti 
Videm – Pri Cerkvi 
– Struge – Smuka

DA;
Informacije o 
voznem redu na 
http:// 
www.vozni-red.si, 
vstopno/izstopna 
postaja Videm /
Dobrepolje in 
Struge

DA;
Videm (za 
občinsko 
stavbo),  
Pri Cerkvi  
– Struge  
(ob 
cerkvi)

Skupni čas hoje: 

23 ur
Skupna dolžina:  

55,2 km
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Cerkev sv. Križa na Vidmu (1)
Cerkev sv. Antona Padovanskega (2)
Lipov gaj (3)
Svetoantonska jama – naravni spomenik (4)
Stara luža (5)
Požiralnik Rašice (6)
Cerkev sv. Martina v Podpeči (7)
Podpeška jama – pretočna vodna jama (8)
Luža pri Koritu (Žovkno) (9)
Mlake (10)
Kompoljska jama (11)
Jama Tatarca (12)
Jama Zelenka (13)
Potiskavška jama (14)
Papežev kevdrc (15)
Mlaka Rekarica (16)
Kavčja jama (17)
Podtaborska jama (18)
Želkoča jama (19)
Cvarova jama (20) 
Krviška okroglica – stopnjasto brezno (21)

Kulturna pot

0,0 km/000 h Pot začnemo na Vidmu, kamor se najlažje pripeljemo z avtom oziroma medkrajevnim avtobusom, ki vozi večkrat dnevno. Če 
smo se pripeljali z avtom, ga pustimo za občinsko stavbo, na velikem parkirišču. Na Vidmu si je pred začetkom poti vredno 
ogledati cerkev sv. Križa (1). Pot začnemo v smeri proti Kompoljam in na križišču ob kapelici  zavijemo levo proti Podgorici.

0,8 km/015 h Iz Podgorice, kjer se je rodil Fran Jaklič – Podgoričan (pisatelj, učitelj, organizator in politik) nadaljujemo pot proti Zagorici.

2,0 km/045 h V Zagorici zavijemo na prvem večjem odcepu levo med hiše in pot nadaljujemo po kolovozni poti čez travnike in gozd do 
Male vasi. Na desni strani čez travnike gledamo Stevnice. Zagorica je rojstna vas Franceta Kralj in Toneta Kralj.

3,3 km/115 h Za prvimi hišami v Mali vasi na asfaltni poti zavijemo desno v vas, kjer je bila včasih vaška luža. Na robu vaškega prostora 
zavijemo levo med hiše. Na koncu hiš se konča tudi asfalt in kolovoz nas pelje mimo večjega skladišča lesa do Zdenske 
vasi. Iz Male vasi izvira vplivna Štehova rodovina in babica Frana Jakliča – Podgoričana.

4,1 km/145 h Ko pridemo na asfaltirano pot v Zdenski vasi, zavijemo levo in v križišču s kapelico desno proti Grosuplju. Po nekaj ko-
rakih hoje na ovinku skrenemo z glavne poti levo v hrib proti cerkvi sv. Antona Padovanskega (2). Ob cerkvi je Lipov gaj 
stoletnih lip (3), kjer so se včasih odvijali dobro obiskani živinski sejmi. Za cerkvijo je možno priti tudi do Svetoantonske 
jame (4), ene izmed številnih v tem zakraselem delu Dobrepoljske doline. Izpred cerkve se nam odpre prekrasen pogled 
na celotno Dobrepoljsko dolino (desno Cesta in Videmski hrib, naravnost Videm s Podpečjo in cerkvijo sv. Martina v 
ozadju ter levo izrazita vrstna pozidava Zdenske vasi).

4,5km /200 h Od cerkve zavijemo na kolovoz med ogradami za živino, ki so v poletnih mesecih vedno polne. Po kolovozu se spustimo 
v vas Cesta, ki jo prečkamo do makadamske poti.

5,3km /220 h Od križišča zavijemo levo proti Vidmu, prečkamo železniško progo in lokalno cesto Zdenska vas-Predstruge, pot nadalju-
jemo naravnost proti Vidmu. Po nekaj metrih pridemo do naravne znamenitosti – mokrišča Stara luža (5). Mokrišče je 
delno umaknjeno s ceste, zato je potrebno, v kolikor si želimo ogledati to izjemno stvaritev narave, stopiti s ceste po 
poljski poti v notranjost. Pot nadaljujemo do Vidma.

6,5km /315 h Na Vidmu si je vredno ogledati še Jakličev dom (Spominska soba pisatelja F. Jakliča – Podgoričana, Etnološka zbirka 
»Živimo z ljudskim izročilom« in Dokumentacija umetniškega dela Franceta Kralj) ter bogata dela kiparjev Toneta in 
Franceta Kralja (kapelica sv. Cirila in Metoda, spomenik padlim v 1. sv. vojni, nagrobnik družine Drobnič ). Po svoji bogati 
zgodovini je zanimiva tudi Štehova hiša.

Čas hoje: 3 ure Dolžina: 6,5 km

Mokrišče Stara luža s pogledom proti Mali vasi, v ozadju Planski vrh (777 m n.m.)



NEZAHTEVNA

Krožna pot proti Ponikvam

0,0 km/000 h Pot začnemo na Vidmu in nadaljujemo v smeri proti Cesti, na poti si lahko ogledamo še naravno znamenitost Stara luža 
(5) - mokrišče. Vrnemo se nazaj na glavno pot, prečkamo lokalno cesto Zdenska vas-Predstruge in železniško progo in 
pridemo v vas Cesta. V vasi se držimo levo do večje makadamske poti, ki vodi navkreber proti gozdu – proti vasi Vodice.

1,6 km/030 h Po makadamski poti nadaljujemo naravnost proti Vodicam. Na Vodice vodi široka in dobro utrjena makadamska pot 
skozi gozd.

3,0 km/130 h Po krajšem vzponu prispemo do večjega razpotja, kjer se držimo desno in pot po gozdu nadaljujemo v rahlem vzponu 
proti vasi. V naslednjem večjem križišču zavijemo na levo.

6,2 km/310 h Vas Vodice prečkamo in na koncu zavijemo levo po asfaltirani cesti skozi gozd. Spustimo se do glavne ceste Ponikve-
Videm.

9,0 km/420 h Pot nas le nekaj korakov vodi ob glavni cesti proti Ponikvam, kjer po 500 m zavijemo desno na kolovoz med tipične 
dobrepoljske travnike. Držimo se levo. Pogled nam počiva na vrtačah in uvalah kraškega polja ter v oddaljenosti na nekaj 
okoliških vrhovih (najvišji med njimi je na desni strani, Goli vrh 584 m n.v.).

10,7 km/500 h Kolovoz nas pripelje naravnost v vas Ponikve, kjer zavijemo desno v smeri proti Rašici in po nekaj korakih na ovinku levo 
med hiše proti prenovljeni cerkvici sv. Florijana (ogleda vredni baročni oltarji iz 17. st.). Mimo cerkve vodi kolovoz na 
travnike. Na naši desni strani je naravni spomenik - požiralnik Rašice (6). Držimo se levega kolovoza naravnost do gozda. 
Pot v gozdu se v prvih nekaj metrih hitro vzpne do železniške proge, ki jo prečkamo, potem pa je vzpon bolj položen in 
lažji. V gozdu se držimo levo, predvsem pa dobro sledimo oznakam, saj je poti veliko in bi se drugače lahko kaj hitro 
znašli na napačnem koncu. Pot nas pripelje do prenovljene cerkvice sv. Martina (7), ob kateri se na urejenem počivališču 
ustavimo, si privoščimo oddih in uživamo v prekrasnem razgledu na celotno Dobrepoljsko dolino. Od cerkvice se 
spustimo v vas Podpeč, kjer si lahko ob vznožju hriba ogledamo Podpeško jamo (8).

14,9 km/650 h V vasi Podpeč zavijemo proti Vidmu, nazaj proti izhodišču v smeri cerkve sv. Križa (oziroma nadaljujemo pot naprej proti 
Kompoljam in Strugam).

16,2 km/730 h Na Vidmu končamo našo pot.

DOBREPOLJSKA IN STRUŠKA POT

Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Čas hoje: 730 ure Dolžina: 16,2 km

Cerkev sv. Križa na Vidmu, v ozadju iz desne proti levi:  
Kamni vrh, Vrhušček, Grmada in Petelinjek



Krožna pot proti Strugam

0,0 km/0 h Na Vidmu za občinsko stavbo pustimo avto in se odpravimo v smeri proti Kompoljam. Po nekaj korakih zavijemo desno 
proti Podpeči. Ob vznožju vasi se odpira vhod v pretočno vodno jamo imenovano Podpeška jama (8), ki jo je opisoval že 
J. V. Valvazor, nad njo pa se v pobočju bohoti cerkev sv. Martina (7). Vrnemo se na začetek vasi.

1,0 km/040 h Med prvimi hišami v vasi zavijemo levo na kolovozno pot, ki vodi naravnost do gozdnega roba in ob gozdnem robu nada-
ljujemo pot do vasi Podgora. Pot mimo cerkve sv. Nikolaja nadaljujemo do sredine vasi, kjer zavijemo desno (navkreber) 
in naprej ob gozdnem robu mimo naravnega spomenika Luža pri Koritu (Žovkno) (9), med travniki pa vodi pot do vasi 
Kompolje (Grmada 887 m n.v.).

4,9 km/250 h V vasi Kompolje takoj za cerkvijo sv. Vida zavijemo na glavno cesto Videm-Struge desno proti Strugam, po 500 m pa 
zavijemo desno na travnike proti t.i. Mlakam (10) (osrednjemu in južnem delu Dobropoljsko Struške doline). Mlake so 
poplavni travniki in jelševja, ki so pomemben življenjski prostor redkih vrst ptic in drugih živali. Pot do Potiskavca nas vodi 
mimo štirih jam: Kompoljske jame (11), Tatarce (12), Zelenke (13) in Potiskavške jame (14).

10,3 km/400 h V vas Potiskavec ne vstopamo, temveč nas pot vodi naprej do vasi Tržič, ki jo prečkamo, ter do vasi Podtabor. Nad potjo 
do Tržiča je jama Papežev kevderc (15), pred vasjo Podtabor pa mlaka Rekarica (16). Iz Podtabora zavijemo levo v vas Pri 
Cerkvi-Struge. V vasi, 100 m pred gostilno Pri Šuštarju zavijemo desno do hiše «čebelnjak«, ki spada že v Kolenčo vas. 
Za hišo se vzpenja pot navkreber v gozd proti vasi Tisovec. To pot so do nekoč uporabljali vaščani Tisovca kot edino pot 
do šole in trgovine v Strugah. Malce izven same vasi Tisovec pa si lahko ogledamo še izredno lepo Cvarovo jamo (20).

17,4 km/630h V vasi Tisovec se sprehodimo mimo cerkve sv. Petra in Pavla in pot nadaljujemo med hišami naravnost na dobro utrjeno 
makadamsko gozdno pot. Dvesto metrov iz vasi Tisovec se pot razcepi in je treba zaviti levo, potem se držimo glavne 
ceste. Čez približno kilometer in pol se pot ponovno razcepi, kjer zavijemo levo v dolino do Zagorice. Po začetnem 
vzponu se pot rahlo spušča mimo Štihovih lazov in Štefanovega hriba, kjer je naravni spomenik Krviška okroglica (21), 
čez Stevnice v Zagorico. Pot je v celoti speljana po gozdu. 

24,5 km/850h Iz Zagorice se po asfaltni poti vrnemo naravnost proti Vidmu, na izhodišče.

26,7 km/930h Videm je lep kraj, kjer je kar nekaj možnosti, da si pred odhodom domov spočijemo in potešimo žejo. V novi turistični 
pisarni pa so vam na voljo tudi dodatne informacije o turistični in ostali ponudbi v občini Dobrepolje.

Krožna pot – Struge

0,0 km/0 h V Strugah pot začnemo v vasi Pri Cerkvi - Struge. Tja najlažje pridemo z avtom oziroma medkrajevnim avtobusom, ki vozi 
večkrat dnevno. Iz vasi Pri Cerkvi – Struge zavijemo na pot proti Paki oziroma Podtaboru, do katerega nas vodi asfaltira-
na pot. V vasi Podtabor se orientiramo desno v smeri proti hribu med hiše, kjer nas pot vodi v gozd. Ob poti so Kavčja 
jama (17), Podtaborska jama (18) in Želkoča jama (19).

1,7 km/045h Po ožji gozdni poti, ki jo uporabljajo tudi kot vlako za spravilo lesa, prispemo do dobro utrjene gozdne makadamske poti. 
Pot se po 400 m razcepi, en krak vodi nazaj v dolino v vas Rapljevo, drugi krak pa navkreber do Hlevnega dola. Držimo 
se levega kraka in zavijemo v dolino v vas Rapljevo.

4,2 km/230h V vasi Rapljevo se držimo glavne ceste levo, po kateri pridemo mimo Zajčjega Loga do vasi Pri Cerkvi - Struge.

5,8 km/300h V vasi Pri Cerkvi - Struge je ob poslovilnem objektu postavljena klop, kjer si lahko po prijetni poti oddahnemo.

Čas hoje: 930 ure Dolžina: 26,7 km

Čas hoje: 3 ure Dolžina: 5,8 km



Če želite prehoditi celotno Dolenjsko pot v enem kosu, si vzemite 
dovolj časa. Pot je zanimiva v vseh letnih časih, tudi poleti v vročini, 
saj je večina poti speljana skozi gozd. Pot je pisana in razgibana, a 
zahtevna zaradi dolžine in velike višinske razlike, ki jo je potrebno 
premagati (Lavričeva pot). 

ZAHTEVNADOLENJSKA POT
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji
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Krška jama (1)
Izvir reke Krke (2)
Poltarica – izviri (3)
Jurčičeva domačija v Muljavi (4)
Lectov grad (5)
Cerkev sv. Lamberta (6)
Cerkev sv. Miklavža na Gradišču (7)
Cerkev sv. Janeza Krstnika (8)
Cerkev sv. Vida v Šentvidu pri Stični (9)
Lavričeva koča (10)
Katujška jama (11)

Krožna pot do izvira reke Krke (del Jurčičeve poti)

0,0 km/000 h Pot začnemo v Muljavi, kjer parkiramo za Mercatorjevo trgovino in začnemo v smeri proti vasi Potok pri Muljavi.

0,5 km/015 h V središču vasi zavijemo na Jurčičevo pot desno na kolovoz in v smeri med travniki proti gozdu. Skozi gozd pridemo v vas 
Znojile pri Krki. Na začetku vasi se nam odpre lep pogled na dolino, v kateri vidimo vasi Žvajdrga in Gabrovčec v daljavi 
pa Marinsko reber.

1,5 km/040 h Prečkamo vas Znojile in nadaljujemo po glavni cesti v vas Krka. Vas Krka je stara vas ob reki Krki, ki ne kaže svojih let. 
Je izredno lepo urejena, večina hiš je obnovljenih, kar ustvarja prav posebno prijetno vzdušje. V vasi se usmerimo na 
Jurčičevo pot ter zavijemo ob prihodu na glavno cesto na desno čez most in naravnost v hrib proti cerkvi. Pred cerkvijo 
zavijemo spet desno na pot proti izviru reke Krke. Pred izvirom se ustavimo ob urejenem pritoku Krke, reki Poltarici (3). 
Ob pritoku je urejeno počivališče in postavljena informativna tabla o pomenu, nastanku in zgodovini območja.

4.0 km/120 h Ob pritoku Poltarice prečkamo most in gremo naravnost proti izviru reke Krke. Na poti se lahko ustavimo na izletniški 
kmetiji Podržaj oziroma Hočevar, ki sta odprti v poletni sezoni in ob koncih tedna. Za kmečkim turizmom zavijemo z 
glavne poti na ozko pot čez travnik, ki nas vodi do pred kratkim urejenega vhoda v Krško jamo (1) – izvira reke Krke (2). 
Ob jami je informativna tabla z osnovnimi informacijami o nastanku jame in značilnostih kraškega sveta. 

4,8 km/140 Pot nas vodi ob vhodu v jamo naprej čez travnik in čez vas Trebnjo Gorico. Vas prečkamo in se med zadnjimi hišami 
usmerimo na zgornji kolovoz, ki vodi ob hribu proti manjšemu gozdičku. Čez gozd vodi ozka stezica, ki pride ven spet 
na travnike, in sicer nazaj v vas Znojile. Po travniku se spustimo nad ekstenzivnim nasadom jablan na glavno pot, ki pelje 
skozi vas.

6,2 km/240 h Na glavni poti zavijemo levo v vas Znojile, iz katere se čez vas Potok pri Muljavi vrnemo v Muljavo po isti poti, kot smo 
prišli.

7,1 km/315 h V Muljavi je v od Mercatorjeve trgovine, kjer smo parkirali, le nekaj korakov do Jurčičeve domačije (4), ki je vsekakor 
vredna ogleda. Od trgovine zavijemo levo na stransko pot, ki vodi med hišami navkreber. Na levi strani sta lepo 
urejeni hiši Jurčičeve domačije, kjer so etnografski muzej in prostori kulturnega društva. Za hišama je prenovljeno tudi 
gospodarsko poslopje, v katerem v poletnih mesecih deluje bar. Poleg poslopja stoji Krjavljeva koča, pod kočo pa oder 
in prizorišče na prostem, kjer vsako leto odigrajo kar nekaj predstav Desetega brata.

Čas hoje: 315 ure Dolžina: 7,1 km

Jurčičeva domačija v Muljavi v kateri so uredili Etnografski muzej Cerkev sv. Miklavža na Gradišču



ZAHTEVNADOLENJSKA POT
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Povezovalna pot med Muljavo (delom Jurčičeve poti) in Lavričevo potjo

0,0 km/000 h Od Jurčičeve domačije nadaljujemo levo ven iz Muljave – sledimo markacijam do križišča, ki ga prečkamo, in gremo 
naravnost čez cesto v gozd na Slemeno. 

0,8 km/015 h Pot v gozdu je dobro označena, kljub temu moramo biti pozorni, saj je markacij za različne poti kar nekaj. Držimo se 
poti, ki nas vodi navzgor v hrib in na vrhu na križišču navzdol desno. Pot je povezana s stečinami, vendar pa se držimo 
glavne poti, ki vodi v dolino in ven iz gozda. Pot se potem ne nadaljuje več v gozd, temveč nas vodi ob gozdnem robu ter 
pozneje na kolovoz med travnike v smeri proti vasi Malo Črnelo.

2,7 km/100 h V vasi Malo Črnelo zavijemo na glavno asfaltno pot mimo vaške cerkvice desno proti glavni cesti Ivančna Gorica–
Žužemberk. Prečkamo glavno cesto in pot nadaljujemo po makadamski poti rahlo navkreber do vasi Škrjanče. V 
vasi zavijemo levo in pot nadaljujemo naravnost skozi vas. Sledimo glavni poti, ki nas vodi proti glavni cesti Ivančna 
Gorica–Žužemberk. V zaselku Mrzlo polje, preden pridemo prav do glavne ceste, zavijemo desno med hišama na pot, ki 
vodi vzporedno z avtocesto proti Rogovili – mostu čez avtocesto. 

10,0 km/245 h Ko prečkamo most čez avtocesto, z mosta zavijemo takoj desno na poljsko pot, ki poteka ob avtocesti čez travnike do 
zapuščene kmetije in naprej do glavne poti v vas Vrhpolje pri Šentvidu. Na glavni poti zavijemo levo in takoj za tem na 
levo na ožjo poljsko pot proti železniški progi, a ne prečkamo proge, temveč hodimo ob progi do glavne poti proti Artiži 
vasi. Zavijemo levo proti Glogovici v podvoz. Pot nadaljujemo skozi Klemenčič do Glogovice. V Glogovici se držimo levo 
proti Butalam. Iz Butal gremo naravnost v Dole, kjer prečkamo glavno regionalno pot Ivančna Gorica–Šentvid pri Stični 
in se držimo glavne poti do vasi Dol. 

13,3 km/400 h V vasi Dol zavijemo levo na poljsko pot čez dvorišče zadnje hiše v vasi, v gozd do glavne označene pešpoti – Lavričeve 
poti. Pešpot je krožna, tako da je vseeno, v katero smer se obrnemo (levo – gremo najprej gor proti Gradišču in Lavričevi 
koči, desno pa v Pristavljo vas, Šentvid pri Stični …).

13,8 km/445 h Če zavijemo desno v Pristavljo vas, se spustimo po gozdni poti v vas, kjer je glavna pot skozi vas asfaltirana. Sledimo 
glavni poti, ki nas pripelje v Šentvid pri Stični. 

14,7 km/500 h Šentvid pri Stični je večje naselje, v katerem je prekrasna cerkev sv. Vida (9). Za utrujene in žejne se najde kar nekaj 
gostiln, za tiste, ki pa uživate v kulturi, so v Šentvidu postavili galerijo na prostem.

Čas hoje: 5 ur Dolžina: 14,7 km



Krožna Lavričeva pot

0,0 km/000 h V Šentvidu je izhodišče za vse, ki želite pot začeti na zgornjem koncu. Za cerkvijo sv. Vida je veliko parkirišče, pot pa se 
začne ob cerkvi, navzdol mimo trgovine TUŠ, kjer se držimo desno. Iz glavne poti skrenemo levo med hiše – sledimo 
oznakam Lavričeve poti, mimo zapuščene tovarne Zmaj baterije. Pot se za tovarno priključi poljski poti, ki vodi med 
travnike. Na desni strani sta nad potjo nižji hrib Goli vrh in Klopčič, na levi strani se bohoti Gradišče, naravnost pa zremo 
v sleme Vrhnika. Pot nas vodi do vasi Anžlovo.

1,1 km/020 h V vasi Anžlovo ob zadnji hiši ob gozdu zavijemo navkreber po poti v gozd. V gozdu se držimo markacij. Pot čez gozd je 
prijetna, dobro utrjena in široka. Pot nas vodi čez sleme Vrhnika (394 m n. m.) do vasi Predulce. Tukaj se pot razcepi in 
je mogoče narediti manjši ovinek do sv. Ane (417 m n. m.). Pot se nadaljuje čez glavno križišče pešpoti desno nazaj v 
gozd do vasi Bukovica. Ko nad vasjo Bukovica pridemo iz gozda, se nam odpre pogled na prekrasno Temniško dolino, 
obdano z griči in hribi. Na desni strani so grički, polni vinogradov, levo pa se na vrhovih bohotijo prelepi gozdovi. Kolovo-
zna pot se spusti v vas mimo cerkve sv. Janeza Krstnika (8), odprto samo na praznik Janeza Krstnika. Posebnost cerkvice 
je kamnita prižnica, ki je postavljena pred vhod v cerkev.

3,0 km/120 h V vasi Bukovica prečkamo glavno cesto in nadaljujemo pot naravnost proti Čagoškemu hribu. Pot je do vzpona v hrib as-
faltirana, ob večjem ovinku glavne poti levo v hrib zavijemo na makadamsko pot desno ob vznožju hriba. Do gozda imamo 
še kakšnih 15 minut. Pot se nadaljuje v gozd, v katerem dosledno sledimo markacijam. Pot v gozdu je razgibana, naprej 
nas vodi navkreber, potem se spusti v dolinico, kjer se tudi konča. Naprej nas vodi poljska pot v vas Cerovec. 

5,3 km/200 h V vasi Cerovec sledimo oznakam za Lavričevo pot, med hišami, in pot nadaljujemo proti gozdu. Pot nas naprej čez 
gozd pelje po asfaltni cesti, s katere po približno 300 metrih zavijemo levo na gozdno pot v hrib. Pot je razgibana in nas 
vodi malce po gozdu, potem spet pridemo ven iz gozda na planjavo med travnike kjer pot ponovno zavije v gozd. Od 
zadnjih hiš v vasi Cerovo na planjavi gremo nazaj v gozd, kjer se pot razcepi – tu je mogoče zaviti proti Lectovem gradu 
(610 m n. m.) (5). Pot nadaljujemo naprej, sledimo markacijam, ker je manjših poti, ki so posledica izsekavanja gozda, kar 
nekaj. Iz gozda nas pot vodi na večjo planjavo, s katere je prekrasen razgled. Pot se tukaj razcepi na Gornji Vrh in proti 
Javorjem. Lavričevo pot tukaj seka Javorjeva razgledna pot.

6,6 km/235 h Iz planjave uberemo levo pot navkreber skozi vas in naravnost v gozd. Po pol ure hoje prispemo do razglednega stolpa 
Felič Vrh. Stolp je narejen v treh nadstropjih tako, da se z vseh strani vidi daleč naokrog. Od razglednega stolpa se 
spustimo nazaj na gozdno pot, ki nas vodi v dolino, in na večjem križišču gozdnih poti zavijemo levo v vas Gornji Vrh. V 
vasi nas pot vodi najprej malce navzgor in potem navzdol do križišča. Na križišču se združita Viridina in Lavričeva pot. 
Tam izberemo levo pot, ki vodi v dolino. V dolini prispemo do osamljene kmetije, pri kateri pot nadaljujemo naravnost v 
hrib in po nekaj metrih nazaj v gozd. Pot v gozdu se kar strmo vzpenja približno 200 metrov. 

10,2 km/400 h Na vrhu hriba pridemo na makadamsko pot, kjer lahko zavijemo levo proti cerkvi sv. Lamberta (6) oziroma nadaljujemo 
pot desno. Po nekaj metrih hoje po makadamu nas pot pripelje ven iz gozda na travnike Pristave nad Stično do parti-
zanskega doma, ki je s poti dobro viden, oziroma gremo po glavni cesti navzdol v dolino čez vas Belek v vas Dobrava pri 
Stični. V vasi iz glavne poti zavijemo levo na kolovoz in potem na gozdno pot proti Gradišču oziroma sledimo smeroka-
zom Lavričeva pot. Pot se tukaj najprej rahlo spusti, potem pa spet precej strmo dvigne na Gradišče. Na vrhu je cerkev 
sv. Miklavža (7) pod njo pa planinska koča – Lavričeva koča (10) z lepo urejeno okolico in prelepim razgledom na Stično 
in naprej na dolino proti Žužemberku. Na poti na Gradišče gremo mimo Katujške jame (11).

12,6 km/450 h Z Gradišča oziroma Lavričeve koče, ki je odprta ob koncu tedna, zavijemo v gozd nazaj dol v dolino. V gozdu sledimo 
markacijam in prispemo do Pristavlje vasi. Od tam nadaljujemo pot naravnost po glavni cesti v Šentvid pri Stični. 

13,6 km/515 h V Šentvidu pri Stični si lahko v eni izmed gostiln oddahnemo pred odhodom domov.

Čas hoje: 515 ure Dolžina: 13,6 km

Cerkev sv. Janeza Krstnika v Bukovci



Pot je primerna za vse, zahtevna pa je predvsem zaradi svoje 
dolžine. Skrajšamo jo lahko tako, da se del poti peljemo z 
avtobusom, s katerega lahko izstopimo na Rodici, v Domžalah 
Trzinu ali v Mengšu.

SREDNJE ZAHTEVNAHOMŠKO-RAŠIŠKA POT
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Čas hoje: 9 ur Dolžina: 27,8 km

Dostop
Javni 
prevoz

Parkirni 
prostor

Grad  
Jablje,

 Mengeš 
(športni park), 

Domžale 
(pri mostu 

čez Kamniško 
Bistrico na 
Šumberški 

cesti)

lokalna cesta 
Trzin–Mengeš ali 
skozi Domžale 
po Cesti talcev 
ali Rojski cesti

DA;
avtobus 
Ljubljana–
Mengeš, 
avtobus 
Ljubljana–
Domžale in 
železniška 
povezava 
Ljubljana–
Trzin

DA;
pri gradu 
Jablje, ob 
Šolski ulici 
v Mengšu 
ali parkirni 
prostori v 
Domžalah

N
A

D
M

O
R

SK
A

 V
IŠ

IN
A

 (
m

)

RAZDALJA (km)

200

300

400

500

600

700

800

0,
0 3,0 6,

0
9,
0

15
,0

12
,0

27
,0

18
,0

24
,0

21
,0

RAZDALJA (km)

N
A

D
M

O
R

SK
A

 V
IŠ

IN
A

 (
m

)



0,0 km/000 h Pohod začnemo pri gradu Jablje (1) v bližini Trzina, ki se v pisnih virih prvič omenja leta 1268. Grad je le občasno odprt 
za oglede, saj v njem deluje Center za evropsko prihodnost. Od gradu se začnemo rahlo vzpenjati po gozdni poti, s 
katere nadaljujemo po markirani planinski poti v smeri Spodnjega Dobenega.

1,8 km/045 h Skozi gozd pridemo do kmečkega turizma Pri Ručigaju (2) v Dobenem, ki ponuja domačo hrano. V bližini je tudi 
Ručigajev studenec s pitno vodo. Po asfaltirani cesti se začnemo vzpenjati proti Zgornjemu Dobenemu.

3,0 km/100 h V Zgornjem Dobenem gremo mimo kmečkega turizma Blaž (3), ki poleg domače hrane ponuja tudi prenočišča. Pot 
nadaljujemo v smeri Stolpa na Rašici. Na levo se nam odpre pogled na Trzin in v lepem vremenu na Posavsko hribovje.  
Z asfaltne poti se pozneje vključimo desno na markirano pot skozi gozd.

4,3 km/130 h Pod vrhom Staneta Košca je planinski dom Rašiške čete (4), kjer se lahko odpočijemo in okrepčamo. V bližini doma 
je razgledni stolp (5), s katerega je lep razgled na vse strani. Na vzhodu vidimo Domžalsko ravnino, za njo Posavsko 
hribovje, proti jugovzhodu pa za Dolenjskim gričevjem Gorjance in Kočevski rog. Na jugu je obširna Ljubljanska kotlina 
s Krimom (1107 m n. v.) v ozadju, daleč na obzorju pa so Snežnik, Javorniki in Nanos. Na jugozahodu se nad Ljubljansko 
kotlino dviga Polhograjsko hribovje, na zahodu je v bližini Šmarna gora (669 m n. v.), za njo pa je obsežen razgled čez 
gorenjsko ravnino proti zahodu na Škofjeloško pogorje in v ozadju Julijce s Triglavom (2864 m n. v.). Severozahodno 
vidimo greben Karavank s Stolom (2236 m n. v.). Pogled proti severu razkrije celotne Kamniške Alpe z najvišjim vrhom 
Grintovcem (2558 m n. v.). Pot od doma nadaljujemo po makadamski poti proti Šinkovem Turnu in Mengšu. Lahko 
izberemo tudi grebensko pot proti Srednjem hribu, kjer se pot združi z varianto prek Šinkovega Turna. Pot nas vodi nad 
naseljem Krakovo, kjer prečkamo smučarsko skakalnico. Po nekaj minutah zavijemo desno na markirano pot v smeri 
Šinkovega Turna.

7,7 km/230 h Nadaljujemo mimo cerkve Device Marije (6), ki se prvič omenja leta 1526, sedanja stavba pa je iz 18. stoletja. V bližini 
sta tudi košarkaško igrišče in kapelica. Pred kapelico s ceste zavijemo desno in nadaljujemo prek travnika, od koder je 
razgled na Kamniško-Savinjske Alpe. Ko pridemo do zaselka, zavijemo desno po poti v gozd in se vzpnemo na Srednji 
hrib.

9,1 km/300 h Na Srednjem hribu se križa več markiranih poti. Nadaljujemo po skrajno levi poti proti severu, ki nas vodi čez Magarovnik 
(402 m n. v.) in Marijin hrib (408 m n. v.) proti Mengeški koči.

11,6 km/345 h Pri Mengeški koči (7) na Gobavici (433 m n. v.) se lahko spočijemo in okrepčamo, otroci pa si lahko ogledajo manjši 
živalski vrt ali pa se igrajo na otroškem igrišču. Od koče se nato spustimo v Mengeš, proti športnemu parku.

12,5 km/415 h V Mengšu (8), v katerem najdemo tako elemente kulturnozgodovinske dediščine kot tudi dovolj gostinske ponudbe, 
nadaljujemo pot v smeri Kranja. Ko prečkamo potok Pšata, zavijemo desno s ceste na poljsko pot. Med polji pozneje 
zavijemo desno proti Homcu.

17,2 km/530 h Na Homškem hribu stoji baročna cerkev Marijinega rojstva (9) iz 18. stoletja. S hriba se spustimo po poti mimo razpela 
proti Kamniški Bistrici (10). Ob reki navzdol nadaljujemo prek manjšega mostička čez kanal reke in skozi gozd pridemo 
do Preserja, kjer prečkamo reko. Pot nato nadaljujemo ob reki mimo Radomelj proti Domžalam. Ob poti je več klopi in 
prostorov za piknik.

21,9 km/700 h Pri Domžalah prečkamo reko in nadaljujemo ob njej do izhodišča pri manjšem mostičku. Pot nadaljujemo skozi Domžale 
(11) mimo stadiona, po Karantanski in Ljubljanski cesti proti Trzinu. 

26,0 km/830 h Ko pridemo v Trzin, na prvem semaforju prečkamo obvoznico in nadaljujemo v smeri proti Mengšu. Na prvem semafori-
ziranem križišču gremo levo mimo šole. Ko pridemo prek potočka, se po stopnicah vzpnemo na hrib Onger, kjer si lahko 
na urejenem prostoru za piknik odpočijemo. Skozi drevje se nam odpira pogled desno na Domžale in levo na Trzin. Pot 
nadaljujemo proti severu in se spustimo do izhodišča pri gradu Jablje.

Grad Jablje (1)
Kmečki turizem Pri Ručigaju (2)
Kmečki turizem Blaž (3)
Planinski dom Rašiške čete na Rašici (631 m n. v.) (4)
Razgledni stolp na vrhu Staneta Košca (641 m n. v.) (5)
Cerkev Device Marije (6)
Mengeška koča (7)
Mengeš (8)
Cerkev Marijinega rojstva na Homškem hribu (9)
Struga Kamniške Bistrice (10)
Domžale (11)

Razgledni stolp na Rašici

Homški hrib
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Pot je dobro označena, primerna tudi za otroke in starejše. Lahko 
se je lotimo v celoti, kot je opisana, lahko pa se ji priključimo in jo 
zapustimo na poljubnih točkah.
Pot je višinsko razgibana, z nekaj krajšimi strmejšimi vzponi.

SREDNJE ZAHTEVNATROJIŠKA POT
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji
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0,0 km/000 h Iz središča Domžal, kjer sta železniška in avtobusna postaja, se odpravimo proti vzhodu mimo blagovnice Vele po 
Ulici Matije Tomca in Miklošičevi ulici do mostu čez Kamniško Bistrico. Začnemo lahko tudi pred trgovskim centrom 
Mercatorja v Domžalah (napotimo se severno do mostu za pešce čez Kamniško Bistrico) ali pa pri Osnovni šoli 
Domžale (napotimo se proti jugu do že omenjenega mostu za pešce). Prečkamo most (spomenik talcem pri Mostnarju) 
in ob obronku Šumberka (1) nadaljujemo do začetka trim steze, kjer naletimo na markacije in začetek Domžalske 
poti spominov. Markacijam sledimo čez zahodni in severni del Šumberka. Pri spomeniku trem ustreljenim talcem (4) 
prečkamo cesto Domžale–Podrečje. Nadaljujemo po kolovozu do razgledne točke nad avtocesto Ljubljana–Blagovica, 
ki jo prečkamo v podhodu. Nadaljujemo do povezovalne makadamske ceste Domžale–Krumperk (2), od koder je lep 
pogled na grad Adama Ravbarja. Če si ga želimo pobližje pogledati ali obiskati Železno jamo na Gorjuši, potem se 
odpravimo po makadamu in se pozneje vrnemo nazaj, drugače pa prečkamo makadamsko cesto in se po gozdni poti 
vzpnemo do Tabora s cerkvijo sv. Kunigunde.

4 km/130 h Od cerkve sv. Kunigunde (3) se vrnemo na križišče poti pod kmetijo, nadaljujemo pa po poti na severni strani kmetije, 
kjer nas markacije vodijo skozi gozd (10) po markirani poti (pojavijo se oznake Ljubljanske mladinske poti, s črkovno 
oznako M poleg markacije) v vas Brdo. Pri gasilskem domu zavijemo levo navzgor po asfaltirani cesti proti Dobovljam.

6 km/145 h Pred hišami zavijemo ostro desno in sledimo markirani poti (10) do zaselka Oklo. Na desni je velik spomenik NOB (4). 
Naprej sledimo kažipotu za Trojico, navkreber po gozdni poti mimo počitniških hišic proti jugovzhodu v gozd. Po 10 
minutah strme hoje (mimo mogočne lipe) pridemo do razvalin nekdanje Judeževe domačije.

7 km/200 h Od tu nadaljujemo ob gozdnem robu, na prvem razcepu desno, prečimo gozdno jaso in nadaljujemo skozi gozd. 
Markacije nas vodijo do razpotja, kjer lahko izbiramo med dvema različicama:

a) nadaljujemo levo navzdol skozi gozd do asfaltirane ceste pod vasjo Žeje. Pot nadaljujemo po cesti do Žej (skulptura 
viteza sv. Florjana) (5), čez zaselek Uševk (pri Rožičevi domačiji je vpisna knjiga) v vas Sveta Trojica (6, 7), ki je najvišje 
ležeče naselje v občini Domžale;

b) sredi poti, ki se spušča proti Žejam, zavijemo ostro desno in nadaljujemo po gozdni vlaki prek Rebri (10), ki zaobide 
Vrh Trojice po južni strani. Vrh Trojice (553 m n. v.) je oddaljen le nekaj minut hoje iz vasi (cerkev sv. Trojice) (7) proti 
severu, ponuja pa nam lep razgled: od severa proti vzhodu si sledijo Kamniško-Savinjske Alpe, Menina planina in 
Posavsko hribovje, na jugu Janče in Krim, na zahodu pa Polhograjsko hribovje, Rašica in Lubnik. Ko se naužijemo 
razgleda, nadaljujemo pot po cesti proti jugovzhodu. Na levi strani nas spremlja razgled na Moravško dolino z Limbarsko 
goro, pred nami pa je gozdnati hrbet Murovice. Ob poti so razvaline nekdanjega Tovorovega gradu (9) in obnovljen 
vodnjak. Pridemo na preval Konfin s počitniškimi hišami (kapelica z dvema lipama, na bližnji vzpetini severno od ceste (8) 
je izjemen pogled na Kamniško-Savinjske Alpe), kjer se priključimo Moravški planinski poti.

10,5 km/330 h Desno navzdol proti jugu gre steza v Dolsko. Če želimo nadaljevati po poti na Murovico (743 m n. v.), sledimo planinski 
poti, za kar potrebujemo še dodatno uro hoje.

Mestni gozd Šumberk z gozdno učno potjo (1)
Grad Krumperk in Železna jama (2)
Cerkev sv. Kunigunde na Taboru iz 15. stoletja z utrjenim 
obzidjem (3)
Spominska obeležja NOB (spomenik talcem pri Mostnarju 
v Domžalah, Oklo, tiskarna pri Rožiču v Uševku, pomnik 
sestreljenemu ameriškemu bombniku na Sveti Trojici) (4)
Skulptura viteza sv. Florjana v Žejah – največja v Evropi (5)
Sveta Trojica, najvišje ležeče naselje v občini Domžale (6)
Cerkev sv. Trojice iz 16. stoletja, na pokopališču počiva pesnik 
Dane Zajc (1929–2005) (7)
Razgledišče (vrh 556 m) nad zaselkom Konfin (8)
Ruševine srednjeveškega gradu Koprivnik ali Tovorov grad na 
Konfinu (9)
Obronki Posavskega hribovja, kraški pojavi osamelega 
Moravškega krasa (10)

Kapelica na Konfinu



SREDNJE ZAHTEVNAKAMNIŠKA POT
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji
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Čas hoje: 10 ur Dolžina: 27 km

Pot je zanimiva v vseh letnih časih. Primerna za vse, zahtevna pa je 
predvsem zaradi svoje dolžine.
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0,0 km/000 h Izlet začnemo na glavni avtobusni postaji v Kamniku. Tu prečkamo most čez Kamniško Bistrico in zavijemo desno ob 
glavni obvozni cesti mimo središča Kamnika. Pri prvem prehodu za pešce prečkamo cesto in se po drugi strani ceste 
usmerimo nazaj, do začetka pešpoti na Stari grad nad Kamnikom (1). Vzpenjamo se po strmi gozdni poti mimo Vrta 
mlinčkov (2) in kmalu prispemo do ruševin Starega gradu, ki kraljujejo nad Kamnikom.

0,6 km/020 h Tu stoji tudi gostišče, v katerem si lahko privoščimo prvi postanek pred nadaljevanjem poti proti Zgornjemu Rudniku. Pot 
nato nadaljujemo po asfaltni cesti, ki vodi v dolino, vse do odcepa gozdne poti na levo mimo vzpetine Straža, po kateri si 
skrajšamo pot, in prispemo do glavne ceste, ki vodi iz Kamnika proti Palovčam. Zavijemo levo v smeri proti Palovčam in 
sledimo cesti vse do kažipota, ki nas usmeri desno navzdol.

2,9 km /055 h Po gozdni poti se postopoma spuščamo proti Zgornjemu Rudniku. Sledimo gozdni poti, ki se priključi na gozdno cesto. 
Tu zavijemo levo in ji sledimo vse do manjšega počitniškega objekta. Tu se s ceste levo odcepi ožja gozdna pot, vendar 
mi sledimo gozdni cesti. Ko pridemo do makadamske ceste, ki vodi s Perovega proti Rudniku, zavijemo levo nanjo in ji 
sledimo. Cesta nas vodi po gozdnem robu v dolino, potem pa se spet vzpnemo po cesti mimo kapelice pri Hrastarju (3), 
kamnoloma in kmetije pod njim. Pred kmetijo pri ostrem levem ovinku lahko skrenemo desno in se odpočijemo na klopi 
pod orehom.

5,5 km/145 h Nadaljujemo pot in sledimo cesti v dolino mimo zaselka Spodnji Rudnik, mimo galerije Repanšek do Opekarniške ulice 
v Radomljah.

8,1 km/300 h Ko prispemo do glavne ceste Radomlje–Rova, prečkamo cesto in sledimo kažipotu do nogometnega igrišča. Pot lahko 
začnemo tudi pri cerkvi sv. Marjete v Radomljah (4), od koder sledimo glavni cesti do kažipota proti nogometnemu 
igrišču. Pot nas vodi levo mimo nogometnega igrišča in naprej proti ribniku Črnelo (5). Tu sledimo pešpoti mimo ribnika. 
Ko prispemo do ribiške koče, sledimo makadamski cesti do razcepa, po kateri prispemo do glavne ceste in se usmerimo 
desno proti naselju Rova. Sledimo glavni cesti do križišča, kjer se usmerimo desno skozi vas, do križišča pri kapelici. Tu 
zavijemo desno v smeri proti naseljem Dolenje, Vrhovlje, Dupeljne. Na koncu naselja se na desno odcepi kolovoz, po 
katerem pridemo do gozda. Tu se nadaljuje gozdna cesta, s katere pa se kmalu odcepimo na levo in sledimo pešpoti do 
priključka na širšo gozdno cesto. Sledimo gozdni cesti čez območje Češeniških gmajn (6) in kmalu po prečkanju potoka 
Želodnik zavijemo levo na ožjo gozdno pot, po kateri se počasi vzpenjamo. Sledimo kažipotom, ki nas pripeljejo na 
Stegne, od tu pa navzdol do naselja Dolenje in ob gozdnem robu ter v zadnjem odseku po poti čez travnik prispemo do 
ceste proti Rafolčam. Tu zavijemo desno in se po njej odpravimo do križišča s cesto, ki vodi do naselja Vrhovlje.

14,5 km/530 h Cesta nas vodi mimo naselje Vrhovlje in naprej proti naselju Dupeljne.

16,5 km/615 h V Dupeljnah zavijemo levo v križišču in nadaljujemo pot skozi naselje. Za zadnjimi hišami se začne makadamska pot, po 
kateri se spustimo do kmetije Florjanček. Pri kmetiji sledimo ostremu desnemu ovinku in nadaljujemo po gozdni cesti, ki 
se spušča v dolino Rovščice. Tu začnemo slediti planinskim markacijam. Po prečkanju mostu čez Rovščico se usmerimo 
mimo naselja Kolovec naprej po planinski poti, po kateri prispemo do turistične kmetije Pri Čeh (7).

19,4 km/730 h Po daljšem postanku nadaljujemo pot po gozdni cesti, tu se planinska pot, ki smo jo do sedaj spremljali, odcepi levo 
proti Rudniku, mi pa nadaljujemo naravnost proti Grdavovemu hribu. Na naslednjem križišču gozdnih cest sledimo kaži-
potu in nadaljujemo pot po gozdni cesti. Ko se gozdna cesta konča z obračališčem za tovornjake, nadaljujemo navkreber 
po gozdni vlaki, po kateri prispemo do zaselka Trebelno pri Palovčah.

22,7 km/840 h Po zadnjem postanku nadaljujemo pot po cesti mimo domačije in se vzpnemo do glavne ceste proti Palovčam.

24,3 km/910 h Sledimo glavni cesti do razcepa proti Zgornjemu Rudniku

27,0 km/1000 h in se po isti poti vrnemo do izhodišča v Kamniku.

Stari grad nad Kamnikom (1)
Vrt mlinčkov (2)
Kapelica pri Hrastarju (3)
Cerkev sv. Marjete v Radomljah (4)
Ribnik Črnelo (5)
Češeniške gmajne – barja (6)
Izletniška kmetija Pri Čeh (7)
Mlake

Ribnik Črnelo

Pogled na Kamnik in naprej proti Ljubljanski kotlini iz Starega gradu



Pot je izredno lahka, saj se vzpnemo samo na Rožnik in Ljubljanski 
grad, sicer se sprehajamo po Ljubljani med ulicami, kjer si lahko 
ogledamo številne znamenitosti.

NEZAHTEVNALJUBLJANSKA POT
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji
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0 km/000 h Avto pustimo na parkirišču v Tivoliju in se odpravimo proti drevoredu, kjer nas na začetku Jesenkove poti čaka informa-
cijska tabla s pomembnejšimi podatki. Na Jesenkovi poti, ki je dobro markirana, lahko vidimo označene različne vrste 
dreves. Krajinski park Tivoli (1) je bil zavarovan z odlokom leta 1984 in obsega mestni park Tivoli ter gričevnati gozd na 
Rožniku in Šišenskem hribu. Na zahodni strani Šišenskega hriba je nastala vodna površina Koseški bajer, ki je pomem-
ben življenjski prostor za nekatere redke in ogrožene živalske vrste. 

1,3 km/045 h Po Jesenkovi poti prispemo do razpotja, kjer gremo proti Mostecu. Na desni strani vidimo razgledni stolp, zgrajen iz 
rdeče opeke, ki pa je zaprt. Ko se spuščamo v dolino, vidimo tri različno velike smučarske skakalnice. Na naši desni je 
Mostec, kjer je gostišče z urejeno okolico, primerno za počitek in okrepčilo, vendar pa pot nadaljujemo proti Koseškemu 
bajerju, torej levo, po nekaj metrih pa ponovno zavijemo ostro levo proti skakalnicam, vzporedno s potokom. 

2,4 km/110 h Na vrhu naletne steze se priključimo glavni cesti in zavijemo desno. Na razpotju pridemo v bližino Drenikovega vrha in se 
napotimo proti Cankarjevemu vrhu (Rožniku). 

3,8 km/125 h Na Rožniku si lahko ogledamo cerkev Marijinega obiskanja (2), ki je bila zgrajena v 18. stoletju, gostilno Rožnik (3), ki 
je pritlična podolžna kmečka hiša z letnico 1869, v kateri je v letih 1910–1917 živel in ustvarjal Ivan Cankar, ter njegovo 
spominsko sobo (4). Tu se lahko ustavimo in si ob prelepem pogledu privoščimo pijačo in jedačo. Vrnemo se na pot, po 
kateri smo prišli, in se na razpotju držimo levo. Ob najprej železni, nato pa leseni ograji se spustimo ob živalskem vrtu (5) 
do ceste ter se nato ponovno obrnemo levo proti parkirišču pri živalskem vrtu. To parkirišče je drugo izhodišče te poti. 

4,8 km/145 h Nasproti vhoda v živalski vrt gremo čez cesto, sledimo asfaltirani cesti za kolesarje in prečkamo potok čez mostiček. 
Sprehodimo se po Jamnikarjevi in nato zavijemo levo po Kokaljevi do konca ulice in desno ob potoku po še vedno isti 
ulici. 

5,4 km/200 h Na začetku Bizjakove vidimo na levi strani mostiček, ki ga tudi prečkamo, in se priključimo na cesto Rožna dolina, cesta 
VI. Nato zavijemo desno na cesto Rožna dolina, cesta XVII.

6,2 km/220 h Prispemo do semaforja, prečkamo železniško progo in se po Gregorinovi ulici spustimo do Tržaške, ki jo prečkamo, in 
pot nadaljujemo po Zavetiški. 

6,6 km/235 h Na mostičku se usmerimo levo po Mencingerjevi ulici ob potoku. Sprehodimo se do konca ulice mimo Inštituta za metal-
ne konstrukcije, nato zavijemo levo in se sprehodimo čez most. Na semaforju gremo desno in takoj nato zavijemo levo na 
Murnikovo. Na koncu Murnikove gremo desno na Mirje in nadaljujemo do Emonske ceste, kjer zavijemo desno. 

8,7 km/300 h Prispemo do cerkve sv. Janeza Krstnika v Trnovem (6) in nadaljujemo pot po Eipprovi ulici, na Trnovski pristan in se 
sprehodimo po Krakovskem nasipu ob Ljubljanici. Pot nadaljujemo po Karlovški cesti mimo cerkve na Levstikovem trgu, 
kjer gremo levo na Rožno ulico. 

9,5 km/315 h Kmalu se začne vzpon na Ljubljanski grad (7) po Ulici na Grad. Na razcepu se držimo desno in se usmerimo na maka-
damsko pot, ki nas po strmih stopnicah pripelje na vrh oziroma na grajsko planoto. Tu si lahko odpočijemo in ogledamo 
poročno dvorano, grajsko galerijo, večnamensko dvorano, razgledni stolp, kapelo, obrambni jarek, peterokotni stolp 
ali pa samo uživamo v razgledu na Ljubljano. Desno od vhoda v grad se po vijugasti makadamski poti spustimo nazaj v 
mesto. 

10 km/340 h Prispemo na ulico Na Stolbi. Usmerimo se levo na Streliško, kjer pri predoru zavijemo desno na Kopitarjevo. Pred mo-
stom gremo levo na Adamič-Lundrovo nabrežje, po katerem se potem čez Tromostovje (8) sprehodimo do Prešernovega 
trga (9). 

11,7 km/400 h Pot nadaljujemo po Čopovi do glavne ceste in potem naprej po Cankarjevi. Zavijemo desno na Beethovnovo in za 
blokom levo na Puharjevo. Pot nadaljujemo mimo Narodne galerije (10) in pod podhodom naravnost do izhodiščne 
točke v Tivoliju.

Park Tivoli (1)
Cerkev Marijinega obiskanja na Rožniku (2)
Gostilna Rožnik (3)
Cankarjeva spominska soba in spomenik (4)
Živalski vrt (5)
Cerkev sv. Janeza Krstnika v Trnovem (6)
Ljubljanski grad (7)
Tromostovje (8)
Prešernov trg (9)
Narodna galerija (10)

Pogled na mesto Ljubljana

Ljubljanica



Pot je zanimiva v vseh letnih časih. Pot je primerna za vse, zahtevna 
pa je predvsem zaradi svoje dolžine.

SREDNJE ZAHTEVNAMOTNIŠKA POT
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Dostop
Javni 
prevoz

Parkirni 
prostor

Motnik 
(Gasilski 

dom),

Špitalič 
(zaselek 

Jastroblje)

iz Kamnika 
preko Tuhinjske 
doline in čez 
prelaz Kozjak 
do Špitaliča ali 
še naprej do 
Motnika

DA;
avtobus 
Kamnik–
Motnik

DA;
pri Gasilskem 
domu v 
Motniku, 
ob cesti v  
zaselku 
Jastroblje

Čas hoje: 8 ur Dolžina: 23,6 km
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0,0 km/000 h Izlet pričnemo v središču Motnika v Parku s prangerjem (4). Najprej sledimo oznakam za Motniško turistično pot do 
cerkve sv. Jurija in sv. Marije Magdalene (1), lahko se sprehodimo še do kužnega znamenja (2) in povzpnemo na 
vzpetino nad Motnikom, kjer kraljujejo ruševine Motniškega gradu (6). Od obeh cerkva sledimo rumeno-rdečim oznakam 
Evropske pešpoti E6 in nadaljujemo po poti čez nadvoz nad regionalno cesto Kamnik – Vransko, po kateri kmalu 
pridemo do ceste, ki vodi do zaselkov Vrh in  Srobotno. Zavijemo levo in po kratkem odseku hoje po asfaltu na ostrem 
desnem ovinku zavijemo na kolovozno pot, po kateri se po grapi vzpnemo do ceste pod Srobotnim. Sprehodimo se 
mimo domačije  Podbregar in sledimo njihovi dostopni poti do glavne ceste do zaselka Srobotno. Zavijemo levo in kmalu 
prispemo do zaselka Srobotno. 

3,1 km/100h Na križišču sledimo kažipotu, ki nas usmerja desno navzgor po široki makadamski poti skozi gozd. Na križišču gozdnih 
poti zavijemo levo in se po gozdni cesti vzpnemo do Slopi. 

5,3 km/140 h Čez obširne in skrbno obdelane travnike in pašnike prispemo do domačije Slopnik. Od tu naprej sledimo markirani 
planinski poti proti Menini planini, ki poteka sprva po gozdni cesti, potem pa večinoma po gozdnih vlakah, ki so dobro 
vzdrževane in lahko prehodne.  

6,8 km/210 h V ostrem ovinku se priključimo na cesto, ki iz Češnjic v Tuhinjski dolini vodi na Menino planino. Zavijemo levo navzdol in 
sledimo cesti vse do gručastega zaselka treh domačij Spodnji Okrog (7) z ohranjeno urbanistično zasnovo in arhitektur-
no tipologijo kmečkih domov iz 19. stoletja.

12,8 km/400 h V središču naselja pri obcestnem znamenju zavijemo levo navzdol po makadamski poti, po kateri mimo zaselka Spodnji 
Okrog  prispemo do domačije Novak. Tu sledimo kažipotu  desno  mimo same domačije in po travniški poti do glavne 
ceste proti Špitaliču in Motniku. 

14,9 km/445 h V Jastrobljah prečkamo cesto in se usmerimo levo mimo hiš in čez strugo potoka, sledimo desno široki poljski poti čez 
travnike in se vzpnemo do domačije Zobava. Tu se priključimo na makadamsko cesto proti Lipovcu, priljubljeni izletniški 
točki.

17,6 km/545 h Z gozdne ceste zavijemo levo proti gostišču Lipovec. Po daljšem postanku in okrepčilu se vrnemo na gozdno cesto, po 
kateri smo prispeli in nadaljujemo po njej v smeri proti vzhodu. Po 200 m zavijemo ostro levo na ožjo gozdno pot. Na 
razcepu gozdnih poti zavijemo desno in kmalu prispemo do gručastega zaselka Mala Raven.

20,3 km/645 h Od zaselka Mala Raven sledimo glavni dostopni cesti navzdol v Mejačev graben, do križišča, kjer zavijemo levo navzgor 
proti Strmcu in naprej proti Motniku. Desno vodi cesta do Trojan.

23,6 km/800 h Po dobri uri hoje po asfaltni, vendar prometno neobremenjeni cesti se vrnemo v naselje Motnik, kjer se lahko okrepčamo 
v Gostilni pri Flegarju (4), v sosednji domačiji Pri Jernejk (5) pa lahko poskusite različne domače dobrote – med in 
ostale čebelje izdelke, sokove, marmelade, zelišča, pekovsko pecivo iz pire. 

Cerkev sv. Jurija in kapela sv. Marije Magdalene (1)
Kužno znamenje (2)
Park s prangerjem (3)
Gostilna Pri Flegarju (4)
Kmetija Pri Jernejk (5)
ruševine Motniškega gradu (6)
Zaselek Sp. Okrog (7)
Gostišče Lipovec (8)

Panorama Motnika

Cerkvi sv. Jurija in sv. Marije Magdalene v Motniku



Pot je zanimiva v vseh letnih časih, pozimi pa je treba računati 
na slabše razmere. Po vrhovih Polhograjskih dolomitov se nam 
odpirajo razgledi na vse strani. Maja na skalnih pobočjih Grmade 
cveti Blagajev volčin (Daphne Blagayana), ki spada med zavarovane 
vrste. Zaradi razgibanosti in dolžine se pot uvršča med zahtevnejše, 
zato se nanjo odpravimo pripravljeni.

ZELO ZAHTEVNAPOT NA GRMADO
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Dostop
Javni 
prevoz

Parkirni 
prostor

Sora pri 
Medvodah,

Topol pri 
Medvodah

po lokalni cesti 
Medvode–Sora

DA;
LPP do 
Medvod, 
MPP Škofja 
Loka– 
Medvode

DA;
na 
izhodišču

Čas hoje: 8 ur Dolžina: 20,5 km
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0,0 km/000 h Pot začnemo v vasi Sora blizu Medvod. Najlažje se tja pripeljemo z avtom. Na začetku poti je manjše parkirišče. 

0,50 km/015 h Iz Sore gremo po asfaltirani cesti proti Osolniku, mimo cerkve sv. Štefana (1) in po približno 500 metrih ceste zavijemo 
desno na gozdno markirano pot. 

1,7 km/030 h Nadaljujemo po markirani poti in po vzponu skozi gozd po približno pol ure hoje prispemo na Hom (718 m n. v.), kjer se 
nam odpre razgled na Sorško polje.

3,5 km/045 h Z vrha se spustimo nazaj na cesto. Markirana pot nas pelje po cesti oziroma gozdu proti Osolniku.

4,0 km/115 h Pred vasjo se spet odpravimo s ceste ter po krajšem strmem vzponu in dobri uri hoje dosežemo vrh Osolnika (857 
m n. v.) s cerkvijo sv. Mohorja (2) iz 16. stoletja.

4,5 km/130 h Sledi spust do kmetije Rožnik (3), od tam naprej pa po ravni poti skozi gozd proti Govejku. 

6,4 km/215 h Obrtniški dom na Govejku (4) (727 m n. v.) je naslednja točka in od tam naprej sledimo oznakam proti Tošču oziroma 
Grmadi.

8,0 km/245 h Do Grmade premagamo še najvišjo točko na poti – Veliki Babnik (905 m n. v.). 

10,0 km/330 h Ob vznožju Tošča pridemo do kmetije odprtih vrat na Gontah (5). (Če imamo dovolj moči, se lahko povzpnemo na vrh 
Tošča (1021 m n. v.).) 

10,8 km/400 h Po krajšem vzponu prispemo na vrh Grmade (899 m n. v.), kjer se odpre prelep razgled na bližnjo in daljno okolico.

14,0 km/500 h Z vrha se skozi gozd spustimo proti Topolu (6, 7 in 8), kjer je največ gostinske ponudbe. Tu se na krajšem delu pridruži-
mo Poti na Katarino. 

14,3 km/515 h Nadaljujemo pot skozi vas, kjer nas čaka strm vzpon po asfaltni cesti. Na vrhu zavijemo levo, mimo gostilne in naprej 
proti Brezovici (9), kjer nas čaka čudovit pogled na vrhove Polhograjskih dolomitov.

15,2 km/545 h Mimo domačij na Brezovici se povzpnemo še na zadnji vrh na poti, na sv. Jakob (10) (806 m n. v.).

16,5 km/600 h Sledi spust po pobočju sv. Jakoba po cesti proti Tehovcu, kjer sta cerkev sv. Florjana (11) in obeležje lovskim tovarišem 
(12). Malo naprej gremo mimo kašče na domačiji Tehovec (13).

18,2 km/645 h Nadaljujemo po cesti proti Studenčicam, kjer pred vasjo zavijemo desno.

20,5 km/800 h Mimo hiš po označeni poti skozi gozd se počasi spustimo v dolino Ločnice, kjer pridemo na cesto, ki pelje iz Sore proti 
Topolu. Še mimo hiše kulinarike Jezeršek in že smo na začetku poti.

Cerkev sv. Štefana v Sori (1)
Osolnik – cerkev sv. Mohorja in Fortunata (2)
Kmetija odprtih vrat Rožnik (3)
Obrtniški dom na Govejku (4)
Kmetija odprtih vrat na Gontah (5)
Vrh Polhograjske grmade (6)
Topol pri Medvodah – gostilna Dobnikar (7)
Turistična kmetija Pr' Jur (8)
Turistična kmetija Na Vihri (9)
Cerkev sv. Jakoba (10)
Tehovec – cerkev sv. Florjana (11)
Obeležje lovskim tovarišem (12)
Kašča na domačiji Tehovec 1 (13)

Vrh Grmade

Osolnik in cerkev sv. Mohorja in Fortunata



ZAHTEVNA

Pot je zanimiva in prehodna v vseh letnih časih, pozimi pa je treba 
računati na otežene razmere. Pot predstavlja značilnost krajinske 
podobe Polhograjskih dolomitov, ki so območje izjemne biotske 
pestrosti, kjer so nahajališča nekaterih endemičnih rastlin, prav tako 
pa tudi klasična nahajališča kranjskega petoprstnika in Blagajevega 
volčina. Zaradi dolžine pot spada med srednje zahtevnejše, zato se 
nanjo podajmo kondicijsko pripravljeni.POT NA KATARINO

Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Dostop
Javni 
prevoz

Parkirni 
prostor

Ljubljana 
–Šentvid, 

(Cesta v 
Hrib)

Šentvid, s 
Celovške ceste 
zavijemo na 
Cesto v Hrib

DA;
LPP proga št. 
1, 8, 25

NE;
ni na voljo v 
neposredni 
bližini, 
ampak ob 
Ljudskem 
domu v 
Šentvidu

Čas hoje: 7 ur Dolžina: 18 km

N
A

D
M

O
R

SK
A

 V
IŠ

IN
A

 (
m

)

RAZDALJA (km)

200

300

400

500

600

700

800

0,
0

6,
0

4,
02,0 8,

0
10
,0

14
,0

12
,0

18
,0

16
,0

RAZDALJA (km)

N
A

D
M

O
R

SK
A

 V
IŠ

IN
A

 (
m

)



0,0 km/000 h S Celovške ceste v Šentvidu (pred vhodom v predor v Šentviški hrib) na križišču zavijemo na Cesto v Hrib, po ostrem 
ovinku pridemo do izhodiščne table, kjer se odpravimo v gozd na markirano pot. Sledi strmejši vzpon skozi gozd. 

0,5 km/015 h Ko se vzpon konča, se pot zoži in po gozdni poti nadaljujemo proti Toškemu čelu. 

4,5 km/100 h Po približno uri pretežno ravninske hoje prispemo do Toškega čela (1) in stanovanjskih hiš. Tu zavijemo na cesto, ki nas 
pelje proti Katarini. Tabla ob cesti nas opozarja, da vstopamo v krajinski park Polhograjski dolomiti.

8,5 km/230 h Pot nadaljujemo po cesti proti Topolu (3, 5). Do Katarine hodimo skozi gozd po makadamski cesti in po približno 
poldrugi uri zmerne hoje prispemo do Katarine.

9,0 km/300 h V središču vasi zavijemo desno v strm klanec. Prispemo do gostišča Pr' Jur (2), v bližini pa je tudi gostišče Na vihri. Od 
tu sledimo poti proti cerkvi sv. Katarine (4) s spominskim znamenjem, pokopališčem in pokopališko kapelo. Tu dosežemo 
tudi najvišjo točko ob poti.

V središču vasi zavijemo desno v strm klanec. Prispemo do gostišča Pr' Jur (2), v bližini pa je tudi gostišče Na vihri. Od 
tu sledimo poti proti cerkvi sv. Katarine (4) s spominskim znamenjem, pokopališčem in pokopališko kapelo. Tu dosežemo 
tudi najvišjo točko ob poti.

10 km/330 h Odpravimo se proti Jetrbenku (5). Če želimo na vrh, moramo slediti tablam. Za vzpon in spust z Jetrbenka potrebujemo 
približno 15 minut. Na vrhu Jetrbenka je včasih stal grad, razvaline pa danes niso več vidne.

13 km/500 h Mimo Jetrbenka sledimo markirani poti, ki nas vodi do Slavkovega doma (6) oziroma Golega Brda. Pot, ki se polagoma 
spušča, nas skozi gozd pripelje do obronkov vasi Golo Brdo. Ob poti stoji Slavkov dom, v katerem se lahko spočijemo 
in okrepčamo.

14 km/515 h Pot nadaljujemo po asfaltirani cesti proti gostišču Bormes (7). Tu zavijemo na markirano pot, ki pelje proti Stanežičam 
oziroma Dvoru. 

15,5 km/545 h Sledimo markacijam skozi gozd. Pot se rahlo dviga proti Dvorskemu hribu. Tu skrenemo z označene poti, ki pelje v Dvor, 
in gremo po grebenu proti izhodišču naše poti. Pot je označena, saj je ta del del trase tradicionalnega teka po obronkih 
Šentviške kotline.

17,5 km/645 h Pot je večinoma ravna, občasno pa se nam odpre razgled na predmestje Ljubljane in Šmarno goro. Pri križu se vrnemo 
na pot, kjer smo začeli.

18,0 km/700 h Od tu se spustimo nazaj na izhodišče naše poti.

Toško čelo (1)
Pr' Jur (2)
Na Vihri (3)
Cerkev sv. Katarine (4)
Jetrbenk (5)
Slavkov dom na Golem Brdu (6)
Gostilna Bormes (7)sv. Katarina Nad megleno Ljubljano

Jetrbenk

Katarina



Najprimernejši čas obiska je od začetka pomladi do sredine jeseni. 
Ob dolgotrajnejšem deževju je bolje počakati, da se pot osuši.

SREDNJE ZAHTEVNAPOT OB KAMNIŠKI BISTRICI
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Dostop
Javni 
prevoz

Parkirni 
prostor

Zg. Stahovica 
–Iverje  

(pri kamnolomu)

Kamnik–
Kamniška 
Bistrica

DA;
avtobus  
Kamnik– 
Kamniška 
Bistrica 
(postajališče 
Hudo polje)

DA;
parkirišče 
Calcita v 
Stahovici, pri 
mostu čez 
Kamniško 
Bistrico pri 
kamnolomu

Čas hoje: 630 ure Dolžina: 14,7 km
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Soteska Mali in Veliki Predaselj z naravnim mostom (1)
Gostišče in piknik prostor Pri Jurju (2)
Plečnikov dvorec (3)
Dom v Kamniški Bistrici (4)
jezerce ob izviru Kamniške Bistrice (5)
Spominski park (6)
korita Kamniške Bele (1)
Mali izvirek (8)
Izvir pod Mokrico (9)
Slap Kopiščnice (10)
Jerebova griča (11)

0,0 km/000 h Izlet pričnemo pri mostu čez Kamniško Bistrico v Zg. Stahovici (Iverje), kjer se prične t.i. Koželjeva učna pot. Od tu 
sledimo toku Kamniške Bistrice proti njenemu izviru v Kamniški Bistrici. Najprej nas pot vodi po širšem kolovozu, ki 
se kmalu začne dvigovati in oddaljevati od rečne struge. Na ostrem ovinku v levo ga zapustimo in gremo desno na 
stezo.  Po razgibani stezi se nato dvigamo in spuščamo ter prečkamo nekaj potočkov vse do Ribje peči. Tu se ponovno 
dvignemo in po spustu prispemo na gozdno cesto, ki vodi od spodnje postaje nihalke v dolino Korošice. 

2,9 km /130 h Po prečkanju cesto, se pot spusti do potoka Korošica, ki ga prečkamo po lesenem mostičku. Naša pot nato sledi toku 
Kamniške Bistrice, mimo slapu Kopiščnice (9) in na drugi strani Kamniške Bistrice Jerebova griča (10), vse do soteske 
Malega Predaslja (1). Tam se vzpnemo in v loku obkrožimo majhno razširitev soteske ter čez lesen mostiček nad 
zagozdenim kamnom (naravni most – Veliki Predaselj (1)) preidemo na drugi breg Kamniške Bistrice. Po gozdni stezi 
prispemo do gozdne ceste in betonskega mostu čez sotesko Predaselj. Ta sodi med najzanimivejše dele Kamniške 
Bistrice, kjer si je reka zarezala več kot 100m dolgo, do 35m globoko in le nekaj metrov široko sotesko.

5,3 km/230 h Prečkamo gozdno cesto in nadaljujemo pot po robu soteske. Kmalu se od nje oddaljimo in se približamo glavni cesti 
proti Kamniški Bistrici. Tu se nato pot rahlo spusti levo nad Mali izvirek (8), drugi stalni izvir Kamniške Bistrice, nato pa 
zavije desno v rahlem vzponu proti spodnjemu parkirišču v Kamniški Bistrici. Prečkamo parkirišče in se po glavni cesti 
napotimo proti Domu v Kamniški Bistrici (4).

6,3 km/300 h Preden prispemo do Doma v Kamniški Bistrici prečkamo most čez Kamniško Bistrico, s katerega se nam odpre pogled 
na kraški izvir reke v obliki jezerca (5), do katerega vodi steza. Iz mahovitega skalovja nad jezercem šume, posebno po 
deževju in spomladi ob topljenju snega, številni izviri Kamniške Bistrice. Po ogledu jezerca in krepčilnem postanku v 
Domu pot nadaljujemo naprej po cesti, mimo spomenika NOB na desni strani in malo navzdol preko mostu čez potok 
Sedelšček. Tu bodimo pozorni na kažipota proti Kamniškemu in Kokrskemu sedlu. Pot nadaljujemo v smeri Kokrskega 
sedla, vendar ne gremo do hiše, ampak se že prej usmerimo desno navzgor po gozdni vlaki, ki se začne postopoma 
vzpenjati. Pri prvem odcepu zavijemo levo na drugo gozdno vlako, na naslednjih dveh križiščih pa se držimo naravnost. 
Po gozdni vlaki se spustimo do križišča cest, ki vodijo desno proti Koncu, levo od nje v Kurjo dolino, levo navzdol pa v 
Kamniško Bistrico. Prečkamo cesto, kjer nas kažipot usmeri desno navzdol v smeri Spominskega parka (6). Spustimo 
se do mostička, gremo čezenj in se na drugi strani dvignemo v gozd. Steza se nato vije najprej okoli manjših in večjih 
balvanov s spominskimi ploščami posvečenim zasluženim planincem in raziskovalcem Kamniških Alp. Pot nadaljujemo 
po ožji gozdni vlaki, prečimo hudourniško strugo, po kateri se počasi spuščamo do gozdne ceste, ki vodi do lovskega 
Plečnikovega dvorca (3) in naprej po cesti do velike jase, kjer je na desni gostišče »Pri Jurju« (2). 

8,7 km/330 h Pot nadaljujemo po neizraziti poti, ki prečka jaso. Od tu se nadaljuje sprva široka pot, ki postane ožja in se povsem 
približa reki. Steza se nato oddalji od reke (tretji izvir Kamniške Bistrice pod Mokrico (8)) in se nadaljuje naravnost dokler 
ne prispemo do ovinka gozdne ceste, ki levo vodi čez Predaselj in naravnost proti Brsnikom. 

9,6 km/400 h Nadaljujemo naravnost po gozdni cesti rahlo navzdol dokler ne pridemo na veliko jaso – Brsniki. Na koncu jase se na 
desni strani nahaja počitniška hiša, pri kateri se desno odcepi gozdna cesta, ki vodi na Gornje Brsnike. Nadaljujemo 
naravnost po cesti skozi visoki gozd do roba in tam desno navzdol do križišča z gozdno cesto po dolini potoka Korošice.

11,8 km/500 h Tu zavijemo levo čez most, po kakšnih stotih metrih pa se desno strmo navzgor odcepi gozdna vlaka. Po vztrajnem 
vzpenjanju po gozdnih vlakah dosežemo gozdno cesto, ki z desne pripelje iz doline Korošice. Pot nadaljujemo levo do 
prvega izrazitega desnega ovinka, kjer zavijemo levo po široki vlaki. Po kratkem strmem vzponu in prečkanju številnih 
drč pot nadaljujemo počasi navzdol in kmalu dosežemo Široki žleb. To je večje travnato pobočje, kjer so nekdaj pasli. 
Nadaljujemo pot skozi gozd počasi navzdol in okoli roba pridemo do druge doline – Kamnati žleb. Gozdna vlaka se 
počasi spušča, prečka še en žleb, ki je precej ozek in strm, nato ostro zavije levo in po nekaj deset metrih spet desno.  
Tu pridemo na »spodnjo« Koželjevo pot in se po isti poti kot smo 

14,7 km /630 h začeli vrnemo do izhodišča.

Izvir Kamniške Bistrice

Izhodišče Koželjeve poti



Pot lahko opravimo v obeh smereh, lahko si privoščimo vzpon 
ali sestop po Dolskem grabnu, odvisno od vremenskih razmer in 
utrujenosti. Preverimo tudi vozne rede nihalke. Potrebna je ustrezna 
obutev.

Težaven dolg vzpon, precejšnja višinska razlika, pot po sami planoti 
pa ni zahtevna. Če je megleno vreme, je pot orientacijsko težavna.

ZAHTEVNAPOT PO VELIKI PLANINI
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Dostop
Javni 
prevoz

Parkirni 
prostor

Spodnja 
postaja 
žičnice 

na Veliko 
Planino

Kamnik–
Kamniška Bistrica

DA;
avtobus 
Kamnik–
Kamniška 
Bistrica

DA;
ob spodnji 
postaji 
nihalke 
Velika 
Planina

Čas hoje: 530 ure Dolžina: 12,6 km
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Višinski pasovi gozda (1)
Jami Velika in Mala Veternica (2)
Kali za napajanje živine (3)
Pastirsko selišče Velika planina s Preskarjevo bajto (4)
Kapela Marije Snežne (5)
Jama v Kofcah (6)
Domžalski dom (7)
Jarški dom (8)

0,0 km/000 h Od parkirišča po makadamski cesti proti Kraljevemu hribu, do ovinka (50 metrov), kjer stopimo na gozdno pot. Po 200 
metrih prečkamo makadamsko cesto in nadaljujemo proti ustju Dolskega grabna skozi jesenov gozdni sestoj. 
Zložna pot se vzpenja po levem bregu grape, v strmini po serpentinah proti stenam Kuklarjev, ki zapirajo pogled proti 
jugu. Nato prečka ozke grape, izogiblje se skalnim izdankom in se drži smeri proti zahodu.

3,0 km/145 h Prostrani pašniki planine Dol, na sedlu med osrednjo planoto Velike planine in Konjem, vabijo k počitku. Ponuja se 
razgled na okoliški gozd, ki ravno na tej višini prehaja iz bukovja v iglast sestoj (1). 

4,2 km/200 h Naprej stopimo v strmino proti planini Konjščici, do katere se vzpnemo za 200 metrov skozi bukovo-smrekov gozd, ki ga 
višje zamenja ruševje (1). Dosežemo zahodni rob planote in se usmerimo proti osrčju z bajtarskimi naselji.

5,0 km/245 h Vzpon je končan, poplačani pa smo z razgledi, ki so z vsakim korakom širši. Skozi rušje in mimo kala (3) vijuga pot do 
razpotja na Zelenem robu. 

6,5 km/300 h Nadaljujemo mimo jam Male in Velike Veternice (2), proti osrednjemu bajtarskemu naselju Veliki stan z večjim kalom in 
kapelo Marije Snežne (5). Tu je urejen muzej v Preskarjevi bajti (4), edini ohranjeni velikoplaninski bajti.

8,0 km/330 h Pot se nadaljuje proti zahodu mimo jame Kofca (6) in Domžalskega doma (7). Ves čas sledimo rdečim kovinskim drogo-
vom s puščicami. Naprej po makadamski poti in prek vzpetine, za katero stoji Jarški dom (8). 

9,5 km/400 h Tu se ponuja razgled prek Male planine, ki jo naša pot prečka med bajtami do jugovzhodnega roba planote, nato se 
obrne nazaj okrog robne vzpetine, proti severu mimo Črnuškega doma, zaobide Poljanski rob po vzhodni strani, ves čas 
pa poteka nad gozdom.

11,0 km/500 h Od Marije Snežne (5) se dvignemo ob vlečnici na najvišjo točko poti, Gradišče (1667 m n. m.). Na desni je strnjeno 
počitniško naselje z gostiščem na Zelenem robu. 

12,6 km/530 h Proti hotelu Šimnovec se spustimo po grobi makadamski poti, ki prečka smučišče Purman in nadaljuje ob sedežnici do 
zgornje postaje nihalke. 

Planšarsko naselje

Dolina Kamniške Bistrice



Pot je dolga, premagujemo veliko višinsko razliko, dolg strm vzpon 
na začetku, menjavanje vzponov in spustov.

ZELO ZAHTEVNAPOT NA KAMNIŠKI VRH
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji
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Calcit) 
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Čas hoje: 4–5 ur Dolžina: 11,3 km
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0,0 km/000 h S parkirišča za Calcitom se napotimo prek Kamniške Bistrice ter gremo med hišama Županje njive 12 b in c navzgor 
na kolovoz. Po kolovozu zavijemo levo navzdol, mimo kozolca in hiše do Marijine kapelice. Nadaljujemo po cesti ob 
Bistričici navzgor do mostu.

0,6 km/010 h Ne prečkamo mostu, ampak gremo naravnost in sledimo cesti navzgor do kmetij in naprej do naslednjega križišča. Sle-
dimo cesti desno mimo znamenja. Pred gozdom zavijemo s ceste levo čez Tratnikov graben in strmo navzgor proti levi v 
gozd. Hodimo ob kamniti ogradi do roba gozda, kjer gremo naravnost na jaso in tik ob njenem desnem robu naravnost 
na travnato sedelce. Po zelo kratkem spustu pridemo do gozda in na širok kolovoz. Po njem gremo skoraj vodoravno do 
zaselka Slevo.

2,7 km/100 h Hodimo naravnost mimo nove hiše navzgor in se usmerimo levo na makadamsko cesto. Po njej se vzpenjamo desno, 
mimo spomenika padlim borcem na levi strani in naprej do peskokopa. Na križišču levo hodimo navzgor po kolovozu v 
strmino, po levem robu prostranih senožeti, dokler se teren ne zravna, in na levo prekoračimo žičnato ograjo prek lesene 
stopnice. Sledimo stezi proti grebenu, prestopimo žično ograjo. Nadaljujemo nad grapama in prečimo celotno pobočje, 
prek katerega se vzpnemo do planine Osredek.

5,5 km/230 h Od stanu pri lipi gremo desno navzgor do gozdnega roba in nadaljujemo na sedelce, kjer se usmerimo desno proti 
Kamniškemu vrhu. Od tod izbiramo med markirano severno gozdno in razgledno grebensko južno stezo. Sledimo smeri  
proti vzhodu. Na sedlu se poti združita, po krajšem vzponu dosežemo vrh.

7,0 km/320 h Sestopimo nazaj na sedlo, kjer zavijemo ostro levo vodoravno in malo navzgor na manjše rebro. Pot se spušča v 
nekajkrat ponovljenih ostrih zavojih v smeri proti vzhodu, prečka pobočje in se na grebenu združi s potjo, ki pride od 
počitniških hišic pod nami. 

8,0 km/350 h Nadaljujemo čez greben proti vzhodu v gozdiček in levo navzdol mimo opuščenih krmilnic čez rebro do šupe – Jurčeva 
uta. Od tod se spustimo desno na senožet, nato navzdol vzdolž grebena v gozd. Priključimo se gozdni vlaki in ji sledimo 
vse do manjše čistine, imenovane Čista reber. Nadaljujemo po gozdni vlaki po vrhu grebena do sedla pod Cicljem, 
kjer se spustimo po strmi gozdni vlaki naravnost navzdol. Na križišču vlak gremo  levo dol in nato desno vse do jarka s 
potokom. Od tu levo in ven iz gozda in že smo na Hlelih. Nadaljujemo po desni strani travnika in naprej po odprtem do 
prve hiše v Županjih njivah na asfaltirano cesto. Po cesti pridemo do Marijine kapelice, če pa želimo do parkirišča pri 
Calcitu, zavijemo tik pred ovinkom levo, skoraj na koncu vasi, na poljski kolovoz in mu sledimo naravnost mimo kozolca 
na rob ježe in med hišami na spodnjo asfaltno cesto.

 11,3 km/440 h Ta nas prek mostu pripelje nazaj na parkirišče. 

Botanično pestra pobočja (1)
Slap Korošak (2)
Planina Osredek (3)
Kapelica Marije v Županjih njivah (4)

Greben - Pot na Kamniški vrh

Pot na Kamniški vrh



Pot je najzahtevnejša, ko se vzpenjamo po soteski Pekel, saj je 
večinoma skalnata in ob deževju ali po njem lahko nevarna. Na 
nekaterih odsekih je zavarovana z jeklenicami, zato previdnost in 
primerna obutev nista odveč. V nadaljevanju je pot prijetna, saj se 
spustimo nazaj v dolino po dobro vzdrževani gozdni cesti.

SREDNJE ZAHTEVNAPOT V  PEK EL
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Dostop
Javni 
prevoz

Parkirni 
prostor

Gostišče 
Pekel

iz Ljubljane v 
smeri Borovnice 
do soteske Pekel

NE DA;
pri gostišču 
Pekel

Čas hoje: 430 ure Dolžina: 12,8 km
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0,0 km/000 h Naše izhodišče je na začetku soteske Pekel (1) pri gostišču Pekel, kjer se po markirani poti odpravimo do slapov. Globo-
ko zarezano strugo potoka Otavščica (ali ponekod tudi Borovniščica), ki se z Bloško-rakitniške planote spušča v dolino 
Ljubljanskega barja, so naši predniki poimenovali Pekel. Pekel nam ponuja bogat rastlinski in živalski svet. 

0,4 km/020 h Prvi slap, ki meri 4 metre, je tako po nadmorski višini in tudi po višini vodnega padca najnižji. Drugi slap ima že 16 
metrov. V nadaljevanju poti se povzpnemo po strmih stopnicah do tretjega slapu, ki meri 18 metrov in kjer previdnost ni 
odveč, saj so stopnice nekoliko zahtevnejše. Pri slapu je počivališče s prijetnim razgledom (2). 

0,8 km/030 h Po tretjem slapu pridemo do razpotja, kjer nas smerokaz usmerja levo za ogled četrtega slapu (17 metrov) oziroma 
desno za ogled Pokojišča in Hudičevega zoba (3). Mi se usmerimo desno v smeri Hudičevega zoba. Do skalnega 
osamelca je pot zavarovana z jeklenicami. Na vrhu je razgledna točka, s katere vidimo zaselek Pristava in vasi v zatrepu 
borovniške kotline: Niževec, Zabočevo in Brezovica. 

1,1 km/100 h Ponovno dosežemo razpotje, kjer si levo lahko ogledamo peti slap, ki meri 20 metrov in je po višini vodnega padca med 
najvišjimi. Tu lahko pot nadaljujemo tudi nazaj v sotesko, vendar pa se mi usmerimo desno navzgor v smeri Pokojišča, 
kjer v nekaj minutah pridemo do gozdne ceste in pot nadaljujemo desno v smeri smerokaza Pokojišče.

1,4 km/115 h Na vrhu nas markirana pot vodi desno do Pokojišča, mi pa gremo levo po nemarkirani, a dobro urejeni in vzdrževani 
gozdni poti, kjer je tudi smerokaz za Kožljek. 

2,1 km/130 h Na poti se nam levo odpre lep razgled na izdolbeno pot Otavščice in pot nadaljujemo ob potoku. 

3,4 km/150 h Sprehodimo se mimo Čebelarstva Petrovčič, kjer so postavljeni čebelnjaki in klopca za počitek. Nad klopco visijo sme-
rokazi za Pokojišče (4 km), Kožljek (3 km) in našo smer, to je Borovnico (7 km). Ko prispemo do razpotja, nas smerokaz 
usmeri levo.

4,6 km/200 h Pot nadaljujemo do naslednjega razpotja, kjer zavijemo levo in ob deževnih dneh prečkamo majhen potoček, nakar se na 
razpotju ponovno držimo levo.

5,3 km/220 h Na vrhu hriba pridemo do razcepa, ki je označen s smerokazi za Krimsko jamo, mi pa se držimo desno proti Borovnici 
(9 km). Pot se začne spuščati navzdol v smeri Borovnice. Na desni strani lahko občudujemo lep razgled na pobočje 
Riglja, Pruha in Pliviša ter na dolino, na desni strani pa se razprostira pogled na Suhi hrib in Gredo.

5,8 km/230 h Prispemo do klopi in mize, kjer si lahko odpočijemo, privoščimo prigrizek in poleg tega uživamo v prelepem razgledu na 
dolino.

9,5 km/315 h Hoja po urejeni gozdni poti se konča, pot nadaljujemo po asfaltirani cesti, kjer prispemo do prvih kmetijskih poslopij na 
Kopitovem griču in prečkamo most nad potokom Prušnica. Na levi lahko vidimo tudi manjši jez.

10,0 km/330 h Na križišču, kjer je postavljena kapelica Marije Brezmadežne, zavijemo levo in zapustimo vas Brezovica pri Borovnici. V 
vasi si lahko ogledamo tudi kulturno dediščino, in sicer domačijo, ki stoji ob cesti na severozahodnem robu vasi. Gre za 
domačijo v gruči: nadstropno zidano hišo (leto 1872) z arkadnimi hodniki na dvoriščni strani. Nadstropno gospodarsko 
poslopje ima opečnate mreže, mlin in žago, mlatilnico, čebelnjak in vrt ob hiši (4). 

10,8 km/350 h Po asfaltirani poti med kmetijami se odpravimo do vasi Dražica in ko prispemo do nadvoza železniške proge, zavijemo 
levo. Tu je postavljen tudi smerokaz za sotesko Pekel. V vasi Ohonica se držimo prednostne ceste, kjer nas smerokaz 
vodi nazaj v sotesko Pekel. Ob poti so postavljene tudi klopice, kjer si lahko odpočijemo. 

12,8 km/430 h Pot končamo na izhodiščni točki v Peklu, kjer se lahko v gostišču okrepčamo ali pa se za konec poti sprostimo na jasi ob 
obnovljenem mlinu, okoli katerega so postavljene tudi klopice za počitek. 

Soteska Pekel (1)
Pekelski slapovi (2)
Hudičev zob (3)
Domačija Brezovica pri Borovnici 2 (4)

Slap v soteski Pekel

Mlin v soteski Pekel



Pot je večinoma ravninska in prehodna v vseh letnih časih, 
pozimi pa je treba računati na težje razmere. Orientacija na poti 
ni zahtevna, pot pa nas vodi mimo številnih naravnih in kulturnih 
znamenitosti. Zaradi dolžine se na pot odpravimo pripravljeni.

SREDNJE ZAHTEVNASMLEDNIŠKA POT
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji
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Čas hoje: 7 ur Dolžina: 20 km

N
A

D
M

O
R

SK
A

 V
IŠ

IN
A

 (
m

)

RAZDALJA (km)

200

300

400

500

600

700

800

0,
0

6,
0

4,
02,0 8,

0
10
,0

14
,0

12
,0

20
,0

18
,0

16
,0

RAZDALJA (km)

N
A

D
M

O
R

SK
A

 V
IŠ

IN
A

 (
m

)



0,0 km/000 h Začnemo v centru Medvod pri blagovnem centru blizu sotočja Save in Sore (1). Od tu se odpravimo po lokalni cesti proti 
Verju. Pot nas vodi mimo obratov tovarne Donit, čez Savo pod jezom HE Medvode. V vasi Verje pri gostilni zavijemo levo.

0,9 km/020 h Po približno 100 metrih (pri zastavah) zavijemo še enkrat levo. Mimo hiš pridemo do jezu HE Medvode (2). 

1,4 km/030 h Pot nadaljujemo ob obali Zbiljskega jezera (3).

2,5 km/045 h Mimo vikendov in po približno 500 metrih zavijemo v breg. Pot nas skozi gozd po kratkem vzponu pripelje na vrh Čevča.

3,5 km/110 h Od tod nadaljujemo pot po grebenu proti Smledniku. Prečkamo daljnovod in prispemo do cerkve sv. Urha (4).

4,6 km/130 h Skozi Smlednik odidemo do Kalvarije (kapelice križevega pota) (5), potem pa sledi krajši vzpon na Stari grad oziroma 
Smledniški hrib (6).

6,5 km/210 h Od tu sledimo stezi, ki pelje proti Repnjam (sv. Tilen). Pot nas vodi prek Hraškega hriba in po približno 20 minutah hoje 
pridemo do križišča, kjer se odcepi pot proti Hrašam.

7,6 km/230 h Po označeni poti se spustimo po gozdu do vasi Hraše. Kratek čas nadaljujemo po glavni cesti, pred vasjo pa zavijemo 
desno proti mlakam v Hrašah (7). 

9,0 km/300 h Mimo mlak po poljski cesti nadaljujemo proti Valburgi in dvorcu Lazzarini (8).

10,3 km/320 h Pri dvorcu zavijemo desno v smeri proti Mošam. Sledimo cesti.

12,6 km/410 h V vasi Moše pridemo do jezu HE Mavčiče, tu pa zavijemo levo. Pot nadaljujemo ob levem bregu Save proti Dragočajni.

14,0 km/445 h Skozi Dragočajno mimo hotela Kanu prispemo do glavne ceste in mostu čez Savo. Prečkamo Savo.

16,0 km/520 h Potem sledimo cesti, gremo skozi manjši gozd in nato prek glavne ceste zavijemo proti obali Zbiljskega jezera. Nadaljuje-
mo ob obali mimo bistroja Dotik in naprej ob obali jezera proti HE Medvode oziroma Medvodam. 

18,5 km/610 h Ko se oddaljimo od jezera, zavijemo proti Svetju in se ob glavni cesti spustimo proti centru Medvod.

20 km/700 h Vrnemo se na izhodišče poti.

Sotočje Save in Sore (1)
HE Medvode (2)
Zbiljsko jezero (3)
Cerkev sv. Urha v Smledniku (4)
Kalvarija (kapelice s križevim potom) (5)
Smledniški grad (6)
Mlake v Hrašah (7)
Dvorec Lazzarini v Valburgi (8)

Zbiljsko jezero

Smledniški grad



Pot je srednje zahtevna in vključuje dva večja vzpona, in sicer na 
Grmado in nato še takoj na Šmarno goro, ter enega manjšega proti 
Vrhu Staneta Kosca. Na koncu sledi sproščujoč sprehod ob reki 
Savi do izhodiščne točke.

SREDNJE ZAHTEVNAŠMARNO–SAVSKA POT
Mreža pešpoti v Ljubljanski urbani regiji
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0,0 km/000 h Pot začnemo v Tacnu na parkirišču v bližini mostu čez Savo in postajališča LPP. Najprej sledimo tablam, ki nas usmerjajo 
na Šmarno goro, nato pa smo pozorni na table, ki nas vodijo na Grmado (1).

2,1 km/115 h Na vrh Grmade (676 m n. m.) prispemo po Mazijevi poti, ki je nekoliko strmejša in zahtevnejša, vendar pa vredna hoje, 
saj nam ponudi čudovit razgled na Polhograjske dolomite in Ljubljansko kotlino. 

3,1 km/145 h Nadaljujemo po markirani poti do Šmarne gore (2), kjer lahko pozvonimo na znameniti zvonček, ki naj bi nam uresničil 
želje. Na vrhu Šmarne gore (667 m n. m.) je gostilna, kjer se lahko okrepčamo in odpočijemo. Poleg gostilne stoji tudi 
cerkev Matere Božje iz sredine 18. stoletja s kupolo nad cerkvenim prostorom in manjšo nad prezbiterijem. V cerkvi je 
služboval tudi sloviti duhovnik, skladatelj in planinec Jakob Aljaž, domačin, rojen v Zavrhu ob vznožju hriba.

3,8 km/215 h Z vrha Šmarne gore se spustimo nazaj proti sedlu. Pred sedlom se usmerimo desno na markirano pot in ji sledimo skozi 
gozd. Spustimo se do vznožja Šmarne gore in nadaljujemo proti Povodju. Prečkamo potok Gračenica.

5,6 km/245 h Ko prispemo do avtoceste, pot zavije desno in sledi avtocesti do nadvoza, kjer gremo čez avtocesto. 

6,3 km/300 h Potem nas smerokaz usmeri desno, prispemo do ribogojnice Povodje (3). Za ribogojnico nas smerokaz usmeri levo, 
nato sledimo markacijam PD Rašiške čete. 

7,4 km/345 h Mimo Malega vrha (483 m n. m.) prispemo na makadamsko cesto in zavijemo levo okoli Velikega vrha (568 m n. m.).

8,3 km/355 h Na razcepu se usmerimo desno proti vasi Rašica.

9,3 km/415 h Cesta se razcepi levo proti planinskemu domu na Vrh Staneta Kosca (641m n. m.), naša pot pa nas pelje desno v vas 
Rašica (5).

10,7 km/430 h Sprehodimo se skozi vas in se na koncu usmerimo levo na makadamsko pot, kjer nas smerokazi in nato markacije vodijo 
proti Črnučam–Ježici in vasi Gameljne. 

11,8 km/450 h Sledimo označbam in prispemo na jaso, kjer si lahko odpočijemo in okrepčamo ter uživamo v pogledu na Spodnje 
Gameljne in v ozadju na Ljubljano. 

12,1 km/500 h Nato se po mostu in mimo gostilne Maček sprehodimo ob cerkvi. Pot nadaljujemo do križišča, kjer stoji tudi kapelica, 
in gremo naravnost proti reki Savi. Sprehodimo se skozi naselje in nadaljujemo pot po makadamski poti. Na svoji desni 
lahko občudujemo pogled na Grmado in Šmarno goro.

12,9 km/515 h Na razpotju se usmerimo desno in se po betonski stezi sprehodimo naravnost do Save (5), nato ob njej nadaljujemo pot. 
Čaka nas tudi urejeno počivališče, kjer se lahko ustavimo in uživamo ob reki. 

14,5 km/610 h Prispemo do poseka, kjer je postavljen plinovod, ter zavijemo desno do ceste in nato levo po makadamski cesti. 

14,7 km/620 h Čeprav glavna cesta, po kateri hodimo, zavije strmo desno, mi nadaljujemo po manjši potki naravnost in se še vedno 
zadržujemo v bližini reke Save. 

15,7 km/630 h Prispemo v naselje, in sicer na ulico Ivice Pirjevčeve, ter nadaljujemo levo po Židankovi in ponovno levo po Poti sodarjev. 

16,1 km/645 h Na koncu ulice prispemo do gostišča, pri katerem prečkamo cesto do izhodišča v Tacnu.
Grmada (1)
Šmarna gora (2)
Ribogojnica Povodje (3)
Rašica (4)
Sava (5)

Sava

Pogled z Grmade
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