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 Namigi za izlete



Osrednja Slovenija – pokrajina za 
barvita doživetja

Časi so se spremenili, in vse več nas je, ki bomo namesto 
daljših počitnic svoje proste dni namenili krajšim izletom. 
Ni treba, da gremo daleč, če si želimo doživetij. Imamo 
jih tik pred nosom, in prav to smo vam želeli dokazati s 
programi izletov, ki smo jih pripravili in jih predstavljamo 
v zgibanki, namenjeni prav vam.
Zasnovali smo izlete, katerih izhodišče je središče 
slovenskega avtocestnega križa, potem pa vas poti 
vodijo po slikovitih asfaltiranih podeželskih poteh. 
Poti so speljane tako, da lahko kar najbolj uživate v 
raziskovanju bogate pokrajine.
Prepričani smo, da vam bodo naši namigi v pomoč pri 
načrtovanju vaših izletov, svetujemo pa vam, da, preden 
se odpravite na pot, na spletnih straneh preverite 
odpiralni čas. Največ znamenitosti je za individualne 
obiske odprtih ob koncih tedna.
Na vsakem izletu je prostor tako za odkrivanje naravnih 
in kulturnih znamenitosti kot tudi za kulinarična 
doživetja. Ob poteh pa je tudi kar nekaj možnosti za 
nakupe pridelkov in izdelkov domače obrti.
Izleti so vsebinsko obsežni, tako da vas bo, če se boste 
kje zadržali dlje, v poznojesenskih in zimskih dnevih 
prehitela tema.
Programi izletov so nastali v sodelovanju z občinami 
v Osrednjeslovenski regiji. Projekt v sodelovanju z 
Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije 
ter ob sofinanciranju Evropskega sklada za regionalni 
razvoj vodi Turizem Ljubljana.

Več informacij:
Slovenski turistični informacijski center – STIC
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 306 45 75, 306 45 76
E-pošta: stic@visitljubljana.si

Turistični informacijski center Ljubljana – TIC
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 306 12 15
E-pošta: tic@visitljubljana.si

www.visitljubljana.si

Ljubljana–Medvode–Zbilje–Smlednik–Vodice– 
Moste–Mengeš–Trzin–Ljubljana

V Ljubljani se usmerimo proti severu in sledimo cesti 
proti Medvodam. Tik pred Medvodami zavijemo levo, 
proti Goričanam, mimo dvorca in nekaterih zanimivih 
hiš, primerkov slovenskega ljudskega stavbarstva. Pot 
nas nato vodi proti severovzhodu, proti Zbiljam. Zbiljsko 
jezero je nastalo pred dobrimi 60-imi leti, ko so gradili 
hidoelektrarno Medvode in je bil v bližnjih Medvodah 
postavljen jez. Jezero je postalo mala vodna oaza in 
mirno zatočišče v bližini glavnega mesta. Zanimivo je 
v vseh letnih časih, verjetno se ob lepem vremenu ne 
bomo mogli upreti povabilu na vožnjo po mirni vodi, 
bogati s številnimi pticami. V bližnji vasici Repnje stoji 
rojstna hiša Jerneja Kopitarja, v Zavrhu pa rojstna hiša 
Jakoba Aljaža. Podamo se lahko tudi na okrepčilo 
v restavracijo ob golfišču v Smledniku. Osveženi 
nadaljujemo pot do zelo znane in lepo ohranjene 
Kalvarije v Smledniku. Štirinajstih kapelic križevega pota 
nas vabi na sprehod. Na trenutke je pot strma, a ko 
bomo prispeli na vrh Starega gradu, nam zagotovo ne 
bo žal, ker bomo nagrajeni z lepim razgledom. Vrnemo 
se na izhodišče in nadaljujemo popotovanje skozi 
Vodice, Moste, Mengeš, Trzin nazaj na avtocestni obroč.

www.kamnik.si, www.kamnik-tourism.si,  
www.velikaplanina.si



Ljubljana–Trzin–Mengeš–Budnarjeva domačija– 
Kamnik–Velika planina–Komenda –Vodice–Ljubljana

Pot nas vodi iz Ljubljane mimo Trzina in Mengša 
do kamniške obvoznice. Na prvem večjem križišču 
zavijemo desno (smer Stari grad). Po vijugasti cesti 
se povzpnemo nad mesto in pot nadaljujemo mimo 
odcepa na Stari grad. Po prevoženih petih kilometrih 
smo že v vasi Zgornje Palovče. Na desni strani ceste 
stoji Budnarjeva domačija. Prav gotovo bomo očarani 
nad njeno ohranjenostjo in predstavitvijo življenja naših 
babic in dedkov na podeželju. Po ogledu se vrnemo 
v dolino in se ustavimo v Kamniku. Sprehodimo se 
do Malega gradu, si ogledamo frančiškansko cerkev s 
kapelo Božjega groba (delo arhitekta Jožeta Plečnika) in 
svečarno Stele, nato nadaljujemo pot po dolini Kamniške 
Bistrice do njenega izvira. Predlagamo tudi sprehod do 
kanjona Predaselj, potem pa nazaj do postaje žičnice 
na Veliko planino. Z gondolo se povzpnemo na vrh. Tu 
se v poletnih mesecih lahko sprehodimo med pašniki, 
obiščemo eno izmed pastirskih koč, se okrepčamo 
s kislim mlekom, potem pa se vrnemo v dolino. Če 
nam čas dopušča, se ustavimo tudi v Tunjicah, znanih 
po naravnem zdravilnem gaju, si ogledamo vadbeni 
poligon Gibanova in obiščemo muzej morskih konjičkov. 
Domov se odpravimo skozi Moste in Komendo ter se pri 
Vodicah priključimo avtocestnemu križu.

www.medvode.si, www.komenda.si, www.vodice.si,  
www.golf-ljubljana.si, www.menges.si, www.trzin.si

Ljubljana–Domžale–Radomlje–Arboretum–Vir– 
Krumperk–Gorjuša–Sveta Trojica–Tuštanj– 
Lukovica–Snovik–Ljubljana

Prva ogledna točka je Arboretum Volčji Potok. Sprehod 
skozi zbirko več kot 3500 dreves, grmovnic in zelnatih 
rastlin nas bo sprostil in nam potrdil, kako bogata je 
naša narava. Lahko si ogledamo še kakšno razstavo ali 
pa se udeležimo katere od delavnic, ki jih za obiskovalce 
redno pripravljajo v Arboretumu. Pot nadaljujemo 
proti Viru pri Domžalah in naprej mimo Krumperka do 
Gorjuše. Tu si je vsako nedeljo popoldne v Jamarskem 
muzeju mogoče ogledati jamarsko raziskovanje, pa tudi 
arheološko in Robičevo naravoslovno zbirko. Lahko se 
dogovorite tudi za ogled Železne jame v neposredni 
bližini. Po ogledu sledimo cesti, ki se dviga strmo proti 
Sveti Trojici, od koder nam bo pogled segal desno na 
Ljubljansko kotlino, levo pa že v Moravško dolino. Skozi 
vasi Javorščica in Vrhpolje pridemo prav pred grad 
Tuštanj. Oskrbniki nam bodo z veseljem predstavili 
njegovo zgodovino. Pot nadaljujemo po glavni cesti 
proti Lukovici. Na Brdu pri Lukovici si ogledamo delno 
obnovljeni grad Brdo, v katerem se je rodil in živel 
pisatelj Janko Kersnik. Lahko se tudi sprehodimo po 
grajskem parku z ribnikom in drevoredoma. Nad gradom 
ima sedež Čebelarska zveza Slovenije. Pot nadaljujemo 
skozi središče Lukovice – Stari trg, ki ga krasijo značilna 
pročelja furmanskih hiš, dalje pa v Tuhinjsko dolino, s 
postankom v Termah Snovik, kjer nas bo zdravilna voda 
zagotovo poživila. Vrnemo se mimo Kamnika, avtocesti 
se priključimo v Domžalah ali pa v Trzinu.

www.arboretum-vp.si, www.golfarboretum.si,  
www.domzale.si, www.lukovica.si



Ljubljana–Dol–Litija–Vače–Geoss–Limbarska 
gora–Moravče–Krtina–Ljubljana  

Obiščimo središče Slovenije! Peljemo se po glavni cesti 
Ljubljana–Dol, kjer si lahko ogledamo 2 klasicistična 
graščinska paviljona. Nadaljujemo po cesti proti Litiji 
in pri naselju Zgornji Hotič zavijemo levo navkreber. Po 
nekaj kilometrih prispemo na Vače, ki so svetovno znane 
po vaški situli. Le malo dlje od hiše njenega najditelja 
Janeza Grilca stoji njena večja kopija, ki nam omogoča, 
da si podrobno ogledamo podobe takratnega življenja. 
Okoli naselja vodi zelo znana arheološka pot. Nad 
pokopališčem si pogledamo fosilne ostanke morskega 
dna, ob glavni cesti pa občudujemo zanimive skulpture, 
ki so jih ustvarili umetniki v kiparskih kolonijah. Pot 
nadaljujemo proti geometrijskemu središču GEOSS. 
Za adrenalina željne je v bližini tudi pustolovski park. 
Po veselih dogodivščinah se napotimo proti severu, 
v Moravško dolino. Dolina je bogata in zanimivosti ne 
manjka. Predlagamo vzpon na čudovito razgledno 
točko, Limbarsko goro. Sledi vrnitev domov – skozi 
Moravče in Krtino se vrnemo na avtocesto.

www.moravce.si, www.limbarskagora.si, www.dol.si, 
www.litija.si, www.dustvo-geoss.si, www.razvoj.si

Ljubljana Sostro–Podlipoglav–Magdalenska Gora– 
Grosuplje–Praproče–Višnja Gora–Ivančna Gorica 
–Stična (Pristava)–Bogenšperk–Šmartno pri Litiji– 
Zavrstnik– Ljubljana ob Besnici (kopanje Atlantis)

Bi radi spoznali vzhodni del Osrednjeslovenske regije? V 
Ljubljani izberemo izvoz Ljubljana Sostro, nadaljujemo 
proti Podlipoglavu, Velikemu in Malemu Lipoglavu, nato 
pa se spustimo v Šmarsko dolino. Tik ob cesti bomo 
postali, saj je na Magdalenski gori zelo lepo ohranjeno 
prazgodovinsko naselje z umetno narejenimi terasami in 
obrambnimi nasipi. Magdalenska gora sodi med najbolj 
znana arheološka najdišča pri nas. Urejena arheološka 
pot ob cerkvi sv. Magdalene nas bo z malce domišljije 
popeljala v zanimivo življenje ljudi, ki so živeli v železni 
dobi. Pot nadaljujemo skozi Grosuplje proti vzhodu, 
proti naselju Praproče, kjer lahko v delu ohranjenega 
stranskega poslopja graščine obiščemo spominsko 
sobo pisatelja Louisa Adamiča. Naprej skozi Višnjo 
Goro (mesto iz leta 1478), ki je znana po dogodkih iz 
Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori. Ob Višnjici 
nadaljujemo pot do Ivančne Gorice, od tam pa proti 
Stični. Povzpnemo se na čudovito razgledno točko 
Pristava. Znana je po gomilnih grobiščih, danes pa kot 
izjemna izletniška točka z bogato ponudbo turističnih 
kmetij. Spustimo se nazaj v dolino, obiščemo verski 
muzej v cistercijanskem samostanu, nato pa odhitimo 
čez gričevnate kraje do Valvazorjevega Bogenšperka. 
Za grajskimi zidovi se skrivajo zanimive zgodbe, 
pa tudi Valvazorjevo ustvarjalno življenje se čuti na 
vsakem koraku. S tem ogledom se bo končalo tudi naše 
raziskovanje vzhodnega dela regije Osrednja Slovenija. 
Pot domov nas bo vodila preko Šmartnega pri Litiji, 
Zavrstnika, po razgibani dolini Besnice do izhodiščne 
točke. Morda pa imamo še dovolj časa, da se sprostimo 
v Vodnem mestu? Če ste vzeli na pot kopalke, ni 
nobenih ovir!

www.smartno-litija.si, www.bogensperk.si,  
www.ivancna-gorica.si, www.polzevo.com,  
www.mks-sticna.si



Ljubljana–Škofljica–Šmarje - Sap–Grosuplje– 
Kopanj–Čušperk–Zdenska vas–izvir Krke–Muljava 
–Ivančna Gorica–Ljubljana

Dinamičen in privlačen dan v objemu čarobne kraške 
reke Krke! Predlagamo izlet, primeren za toplejše dni, v 
jugovzhodni del regije, k izviru reke Krke. Pot začnemo 
pri izvozu Ljubljana jug ter jo nadaljujemo mimo Lavrice, 
Škofljice, Šmarja - Sapa, skozi središče Grosuplja, naselje 
Malo Mlačevo, kjer na križišču zavijemo desno, v osrčje 
kraškega sveta. Če se bomo za izlet odločili po deževnih 
dnevih, se bodo okoli nas pokazali razigrani otočki 
presihajočega kraškega Radenskega polja. Prelivajoče 
barve različnih, za to območje značilnih rastlin nas bodo 
prav gotovo prevzele. Na levi strani ob cesti bomo 
opazili zapuščen grad Boštanj, zatem osamelec Kopanj, 
prazgodovinsko gradišče, znano kot eden izmed krajev, 
kjer je največji slovenski pesnik France Prešeren preživel 
svoja šolska leta. Pot nadaljujemo skozi Čušperk. Tu si 
lahko ogledamo še delujočo vzvodno tehtnico, (ki so jo 
uporabljali za tehtanje vozil) iz prve polovice 20. stoletja, 
kapelo Matere Božje, edini ostanek enega najstarejših 
gradov v Sloveniji, in najstarejši slovenski vodni mlin 
Brinje, vse do Zdenske vasi, kjer zavijemo levo proti 
vzhodu, proti izviru reke Krke. Vožnja traja slabih 20 
minut. V vasi Krka pri cerkvi zavijemo levo, mimo majhne 
hišice, ki je bila nekoč tudi šola Josipa Jurčiča, do izvira 
reke Krke. Poiščemo si parkirišče, saj bo to naš glavni 
postanek. Možnosti za sprostitev je res veliko: sprehod 
ob izviru, obisk Krške jame ali vožnja s kajakom po Krki 
(primerna je za vsakogar, ne glede na izkušnje). Za oboje 
pa se je treba napovedati. Tisti, ki si želijo bolj umirjeno 
dopoldne, lahko počivajo ob vodi ali pa celo preberejo 
katero od Jurčičevih zgodb. Za kosilo je tu več možnosti: 
sveže postrvi iz domače reke ob izviru ali pa domača 
pojedina v enem izmed gostišč v okolici. Popoldne 
sledi ogled Jurčičeve domačije oz. muzeja na prostem 
na Muljavi, ob bolj pozni uri pa si lahko ogledamo eno 
od gledaliških iger, ki jih pripravijo domačini. Sledi pot 
domov: do Ivančne Gorice po regionalni cesti, od tam pa 
na avtocesto. 

www.grosuplje.si, www.dobrepolje.si,  
www.radenskopolje.si, www.kayak.si, www.jurcic.si

Ljubljana–Škofljica–Želimlje–Želimeljska dolina
–Turjak–Županova jama–Cerovo–Grosuplje– 
Ljubljana  

Pojdimo po poti grofov Turjačanov. Izlet je primeren tudi 
za hladnejše nedeljske dni, treba je paziti le na odpiralne 
čase!
Iz avtoceste zavijemo pri izvozu Ljubljana  jug in se 
mimo Lavrice ter Škofljice peljemo do vasi Pijava 
Gorica. Tu zavijemo desno proti Želimljam. Pred nami 
se bo odprla prelepa dolina Želimeljščice, ozka pot nas 
bo vodila še višje – vse do gradu Turjak. Tu bo že čas 
za prvi postanek. Obiskali bomo domovanje kranjskih 
grofov Turjačanov. V gradu je na ogled zanimiv prikaz 
njihovega življenja. Ogled gradu in njegove okolice nam 
bo polepšal kar kakšno dobro uro. Sledi čas za kosilo, 
a ne predolgo, saj se v nedeljo ob 15. uri že odpirajo 
vrata ene najlepših kraških jam - Županove jame. Od 
Turjaka je lepo označena pot do nekaj kilometrov 
oddaljenega vhoda v jamo. Pri ogledu moramo biti 
točni, saj se za vodnikom vedno zaprejo vrata. Tudi na 
topla oblačila ne pozabimo, saj je v prvem delu jame 
tudi poleti zelo hladno. Ogled traja dobro uro. Po ogledu 
se sprehodimo (ali pa zapeljemo, če smo preutrujeni) do 
tabora Cerovo. Skupaj s cerkvico sv. Miklavža je to eden 
najlepše ohranjenih protiturških taborov. Poleg cerkvice 
je zanimiva razstava življenja nekoč, pa tudi sprehod po 
dvovišinskem obzidju je nekaj posebnega. Na poti proti 
avtomobilu se ustavimo še ob visokoenergetski točki, 
kjer se bomo pred vrnitvijo domov napolnili z dodatno 
energijo in se tako veselo podali v nov začetek tedna. 
Ob vrnitvi nas bo pot vodila skozi vas Št. Jurij, Grosuplje 
in nato na avtocesto.

www.skofljica.si, www.zupanovajama.si,  
www.velike-lasce.si, www.trubarjevi-kraji.si



Ljubljana–Matena–Koščeva učna pot–Ig– 
Kurešček–Rob–Trubarjev mlin–Velike Lašče–  
Podsmreka–Rakitna–Ljubljana

Spoznajmo južni del Osrednjeslovenske regije! Cestni 
križ zapustimo pri izvozu Ljubljana Rudnik in se 
peljemo proti Igu. Ne spreglejmo kažipota proti Mateni, 
saj nas bo ta pot vodila po prebujajoči se pokrajini 
Ljubljanskega barja. Kmalu za Brestom prečkamo 
most čez Iško (pogosto je struga tudi suha). Tu lahko 
parkiramo in se sprehodimo do Koščeve učne poti v 
naravnem rezervatu Iški morost (do tja se lahko tudi 
zapeljemo po makadamski cesti). Zgodnje jutranje ure 
nas bodo nagradile z opazovanjem številnih vrst ptic, 
ki živijo ali pa le počivajo na tem delu. Če ne bomo 
prepoznali vseh, nam bodo v pomoč table na lepo 
izdelani opazovalnici. Potem se vrnemo na glavno 
cesto levo proti Igu. Poiščemo smer Kurešček in se 
kmalu začnemo vzpenjati. Ob poti se nam razprostira 
čudovit razgled po Ljubljanski kotlini. Pot nadaljujemo 
skozi Zapotok do Roba, kjer se usmerimo proti vzhodu, 
proti Raščici. Ustavimo se na Trubarjevi domačiji, kjer 
je odraščal avtor prvih dveh tiskanih knjig Primož 
Trubar. Vzamemo si čas za krajši postanek za ogled 
mlina in razstave, nato pa se peljemo naprej skozi 
središče Velikih Lašč, desno po Stritarjevi ulici do 
rojstne vasi Josipa Stritarja, Podsmreke. Ogledamo si 
Stritarjevo kaščo z urejeno zbirko kmečkega orodja. 
Pot nadaljujemo v dolino do Kaplanovega, levo proti 
Karlovici, tu pa desno proti Cajnarjem vse do Topola, 
kjer se obrnemo navzgor proti Rakitni. Rakitna je znana 
po klimatskem zdravilišču, zato si vzamemo nekaj časa 
za sprehod ob jezeru, da se nadihamo zdravilnega zraka. 
Sledi spust v Ljubljansko kotlino: Podpeč, Notranje 
Gorice, Brezovica, avtocestni križ.

www.obcina-ig.si, www.ljubljanskobarje.si,  
www.brezovica.si 

Ljubljana–Črna vas–Podpeč–Borovnica–Pekel– 
Bistra–Vrhnika–Sinja Gorica–Blatna Brezovica–
Bevke–Mali plac–Ljubljana

Raziskovanje Ljubljanskega barja začnemo pri Plečnikovi 
cerkvi v Črni vasi. Zagotovo nas bosta navdušili 
iznajdljivost in ustvarjalnost arhitekta Jožeta Plečnika, 
ki mu je uspelo na močvirnatih tleh in revnem območju 
ustvariti mogočno, prav posebno cerkev sv. Mihaela. 
Sledimo glavni cesti mimo Podpeči do Jezera in si 
ogledamo naravno jezero, ki je izreden naravni pojav na 
stiku Ljubljanskega barja in Krimskega hribovja. Tu se 
osvežimo, morda celo stopimo do cerkvice sv. Ane, od 
koder nam seže pogled daleč po Ljubljanskem barju. 
Vrnemo se proti Podpeči, od tu dalje gremo mimo 
Borovnice, kjer lahko zavijemo še do soteske Pekel in se 
povzpnemo do katerega od Pekelskih slapov. Vrnemo se 
do Borovnice in naprej proti Bistri. Tukaj stoji nekdanji 
samostan, kjer zdaj domuje zelo zanimiv Tehniški muzej 
Slovenije z izredno zanimivimi muzejskimi zbirkami, med 
drugim tudi Titovih avtomobilov. Po ogledu sledi vrnitev 
mimo Vrhnike, skozi Sinjo Gorico (smer Ljubljana, odcep 
desno!) in Blatne Brezovice do Bevk. Tu se spustimo 
levo proti avtocesti. Usmerimo se proti Drenovemu 
Griču. Kmalu bomo na desni strani opazili napis »Mali 
plac«. Avto parkiramo na neurejenem parkirišču in od 
tod nadaljujemo peš. Vstopili bomo v enega od zadnjih 
ostankov nižinskega visokega barja in tako tudi enega 
od zadnjih mokrišč v južni Evropi. Občudovali bomo 
intenzivno rast močvirskih rastlin, rogoza, šašov, vodne 
perunike, morda opazimo tudi šotne mahove. Okoli 
mokrišča vodi urejena gozdna pot – prehodimo jo v 20 
minutah (v bolj mokrem delu leta priporočamo ustrezno 
obutev). Vrnemo se na cesto proti Drenovemu Griču in 
Brezovici.

www.borovnica.si, www.tms.si, www.log-dragomer.si



Vrhnika–Močilnik–Logatec–Laze (smer Rakek)– 
Planinsko polje–Kalce–Lanišče–Hotedrščica– 
Medvedje Brdo–Rovtarske Žibrše–Zaplana–
Ulovka–Vrhnika  

Zahodni mejni del regije se začenja ob izviru Ljubljanice. 
Med Vrhniko in Bistro skrivnostna reka sedmih imen še 
zadnjič pokuka na plan. Številni kraški izviri v Močilniku, 
Retovju in Bistri nas razveseljujejo v vseh letnih časih. 
Pot nadaljujemo, tako kot nekoč Rimljani ter različna 
osvajalska plemena, proti Logatcu. Tudi Napoleon je 
tu pustil svoj pečat z mogočnim nasadom lip ob glavni 
cesti. V Logatcu sledimo smeri Rakek, ki nas popelje 
skozi čudoviti kraški svet. Že prej smo lahko občudovali 
številne kraške vrtače, zdaj pa se kmalu za vasjo Laze 
pred nami odpre čudoviti svet Planinskega kraškega 
polja, ki zaradi dejavne reke Unice ni nikoli enak. V Planini 
se vrnemo v logaško občino proti naselju Kalce. Tu lahko 
na kratko zavijemo levo do Lanišča, kjer si ogledamo 
ostanke rimske utrdbe, ki je mejila naše kraje z Zahodom 
vse do začetka prejšnjega stoletja. Vrnemo se do Kalc in 
nadaljujemo pot do Hotedršice, kjer si moramo ogledati 
Tomažinov mlin. To je namreč edini, še delujoči mlin v 
Sloveniji, ki je bil zgrajen nad naravnim požiralnikom. 
Pot nas pelje dalje do Godoviča, tu pa desno strmo 
navzgor do naselja Medvedje Brdo. Čudovit razgled 
in turistične kmetije nas vabijo, tako da se bomo tukaj 
pomudili nekoliko dlje. Po počitku sledi vrnitev v dolino: 
skozi Rovtarske Žibrše, Zaplano, Ulovko do Vrhnike, 
kamor bomo prišli ravno pravi čas, da si ogledamo še 
Cankarjevo spominsko sobo.

www.logatec.si, www.vrhnika.si, www.zavod-cankar.si

Ljubljana–Dobrova–Polhov Gradec–Smrečje–
Sveti trije kralji–Šentjošt–Horjul–Lesno Brdo–
Ljubljana

Iz Ljubljane se odpravimo do kamnoloma Lesno Brdo, ki 
je nekdaj slovel po svojem črnem marmorju (dva velikana, 
ki podpirata podboje vrat v ljubljansko semenišča, sta 
narejena iz tega kamna), raziskujemo školjke, ki so ostale tu 
od nekdanjega morja. Lahko pa se povzpnemo na kamen, v 
katerega so umetniki na svojih delavnicah izoblikovali stopala 
Jazona, ki je s te točke opazoval Ljubljansko barje in se 
odločil zgraditi naše današnje glavno mesto v najožjem delu: 
v ljubljanskih vratih ob gričih. 
Pot nadaljujemo do Zaklanca, kjer se lahko ustavimo v prvem
zasebnem živalskem vrtu Rožman, obiščemo znamenito 
cerkev sv. Urha, ki je s svojim obrambnim zidom upodobljena 
na grbu občine Horjul. Pot nadaljujemo proti Šentjoštu 
(predlagamo, da se ustavite v Sirarstvu Orešnik, ki je 
poznano po dobrih kozjih sirih), skozi vas Smrečje do najvišje 
točke Svetih treh kraljev. Pred nami se bo odprl lep pogled 
na vse strani Slovenije. Pot nadaljujemo po zanimivih poteh 
Polhograjskega hribovja do Polhovega Gradca, kjer nas 
Blagajeva pot popelje v davno leto 1837, ko je te kraje obiskal 
saški kralj in tukaj srečal Blagajko. V polhograjski graščini si 
lahko ogledamo zbirko Krajevnega muzeja in Muzeja pošte 
in telekomunikacij. Ko se iz Polhovega Gradca vračamo v 
Ljubljano, se nam pogled ustavi na kalvariji, v Dvoru pa nas 
preseneti mogočna gotska cerkev. 
Ob pogledu na lepote dežele se nam bo zagotovo utrnila 
ideja, kam nas bo pot vodila naslednjič. Srečno! 

www.horjul.si, www.dobrova-polhovgradec.si,  
www.grad-polhovgradec.si
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