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Regija Osrednja Slovenija v številkah

•	 26 občin 
•	 540.000 prebivalcev
•	 2.555 km2 površine
•	 11.438 ležišč (Ljubljana ima 72-odstotni delež,  

od tega 4.489 hotelskih)
•	 1.149.848 prenočitev in 623.618 prihodov v letu 2014
•	 9,6-odstotni delež prenočitev v Sloveniji 
•	 Regija z največjim deležem tujih prenočitev (91,28 %)
•	 Ljubljana doseže 87,7 odstotka prihodov in 86,1 odstotka 

nočitev v regiji
•	 Ljubljana je občina z največjim deležem tujih prenočitev  

(96 %)
•	 Povprečna doba bivanja v regiji je 1,9 dneva 
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Litija
Šmartno pri Litiji
Ivančna Gorica
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Ig
Borovnica
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Vrhnika
Log - Dragomer
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Dobrova - Polhov Gradec
Ljubljana

Od Save do Kamniške Bistrice
V naročje planin
Krjavljeva dežela, skrivnosti patra Ašiča in 
Valvazorjev Bogenšperk
Potovanje skozi čas: Ilirske province, Plečnik, 
koliščarji, grofje Turjaški in Primož Trubar 
Po poti Argonavtov do grofa Blagaja
Poldnevni izlet do zelenih draguljev regije

Turistične informacije

Kazalo
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Če potujemo okrog Ljubljane v smeri urinega kazalca, lahko obiščemo petindvajset
občin, ki skupaj z Ljubljano sestavljajo Osrednjeslovensko regijo, hkrati pa tvorijo
zeleni obroč, njen veliki objem.

Zeleno, ki te ljubim zeleno, je zapisal španski pesnik, ki bi ob tem lahko mislil na
zeleno Ljubljanico z mehkimi, zelenimi obrežji, na zeleno mlado žito in liste bukev
ali zamolklo zeleno barvo smrek in jelk, ki si jih lahko ogledujemo od pomladi do
jeseni. Bele so baročne fasade cerkva, Plečnikove monumentalne stavbe, bele so 
gore na obrobju, meglice nad Barjem in bel je prod reke Save. Predalpski in alpski 
svet se tu srečujeta s kraškim in nam ponujata očarljivo priložnost, da smo v enem 
hipu sredi urbanega vrveža, v drugem pa sami ob reki, sredi jas ali v tišini gozda, 
ki jo moti le petje ptic. Zeleni pokrajini kraljuje bela Ljubljana, ki ji je Evropska 
komisija junija 2014 podelila prestižni naziv zelena prestolnica Evrope za leto 
2016, saj dviguje okoljsko zavest med meščani ter uvaja zelene mestne ukrepe, ki 
se na vsakem koraku odražajo v prijetni atmosferi v mestnem jedru in na zelenih 
nabrežjih Ljubljanice, kar obiskovalci in turisti zelo hitro začutijo. 

Vse to smo opisali v vodiču, ki je pred vami. Vodič po Osrednjeslovenski
regiji smo združili z namigi za odkrivanje regije, s katerimi boste spoznavali skrite
dragulje in jih sami nizali na ogrlico zelenih doživetij regije.

UVOD

Ljubljansko barje
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Mali grad

Velika planina
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Kamnik

www.kamnik-tourism.si

www.okusikamnika.si
tic@kamnik-tourism.si
www.muzej-kamnik-on.net
www.domacija.com
www.velikaplanina.si
www.terme-snovik.si
www.arboretum.si
www.golfarboretum.si
www.zdravilnigaj.si
www.gostilna-repnik.si
www.priorlu.si
www.srce-me-povezuje.si/
kamniska-bistrica/

Na skrajnem severu Osrednjeslovenske regije 
ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp leži 
srednjeveški Kamnik, mesto z bogato zgodovino 
in kulturno dediščino. Zaradi prepleta naravnih 
lepot, trajnih zasaditev, skrbi za okolje in zaradi 
razvoja turistične ponudbe, ki temelji na kar 
najmanjšem vplivu na okolje, je bil Kamnik 
odlikovan s srebrno medaljo Entente Florale 
Europe 2009, s katero ocenjujejo urejenost 
evropskih mest in vasi. 
 
Staro mestno jedro je zanimivo kot celota. 
Nad njim leži na manjšem skalnem griču Mali 
grad, najopaznejša znamenitost mesta. Z njim 
je povezana kamniška legenda o bogati, a 
skopuški grofični Veroniki in njeni tragični usodi. 
Od gradu je danes ostala le kapela, ki sodi med 
najstarejše romanske spomenike v Sloveniji in 
Evropi. 
 
Preteklost in umetnost si lahko ogledate v 
Medobčinskem muzeju Kamnik, ki hrani 
zapuščino kulturne dediščine na območju 
sedmih občin (Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, 
Lukovica, Komenda in Moravče)  
(www.muzej-kamnik-on.net), ali v Budnarjevi 
muzejski hiši, ki je primer kmečkega bivališča 
izpred več kot 350 let in kjer občasno potekajo 
tradicionalne etnološke prireditve  
(www.domacija.com). V Frančiškanskem 
samostanu sta znamenita Plečnikova kapela 
Božjega groba in frančiškanska knjižnica, kjer 
hranijo izvod Dalmatinovega prevoda Biblije, 
Pentatevh ter več kot 10.000 knjig, natisnjenih 
do leta 1799. V Kamniku so živeli in še živijo 
številni znani Kamničani, med njimi Rudolf 
Maister Vojanov. Njemu v čast so v njegovi 
rojstni hiši na Šutni uredili prvi samostojni muzej 
na Slovenskem, posvečen življenju slovenskega 
domoljuba, generala, kulturnika, pesnika in 
bibliofila.
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Arboretum Volčji Potok

Kamnik bogati mnogo turističnih 
prireditev v vseh letnih časih. Staro 
mestno jedro je prizorišče kulturnih 
dogodkov in tradicionalnih prireditev, 
med katerimi je najprepoznavnejši 
mednarodni festival Dnevi narodnih 
noš in oblačilne dediščine. Ne zamudite 
pa niti avgustovskega festivala 
Kamfest, razstave spomladanskega 
cvetja v Arboretumu Volčji Potok, 
ko naenkrat zacvetita kar 2 milijona 
tulipanov, športni navdušenci pa 
Veronikinega teka po ulicah Kamnika ali 
rekreativnega kolesarskega maratona 
Maraton Alpe (www.kamnik-tourism.si).
 
Okolica mesta ponuja številne možnosti 
za izlete, rekreacijo in športne aktivnosti, 
tudi adrenalinske. V osrčju Kamniških Alp 
je dolina reke Kamniške Bistrice, ki je 
priljubljena med ribiči, obenem pa je tudi 
idealno izhodišče za podvige ljubiteljev 
planin na bližnje dvatisočake. Le nekaj 
sto metrov od njenega izvira stoji dvorec 

kralja Aleksandra, ki ga je leta 1932 
zasnoval arhitekt Jože Plečnik. 
 
V Kamniških Alpah leži ena od 
najprivlačnejših planot v Sloveniji – 
Velika planina. Pastirsko naselje s 
tipično arhitekturo velja za eno od 
redkih ohranjenih naselij v Evropi. Vse 
dni v letu se na planino lahko odpravite 
z nihalko in sedežnico ali pa se podate 
po številnih dobro označenih planinskih 
poteh. Planina je najbolj privlačna poleti, 
ko pastirji priženejo živino in ustvarijo 
edinstveno kulturno krajino.
 
Pastirsko dediščino boste spoznali v 
Preskarjevi bajti, ki je preurejena v muzej. 
Poleti ne pozabite obiskati pastirjev, 
ki vam bodo z veseljem predstavili 
pastirsko življenje, vam ponudili kislo 
mleko, sir in druge dobrote ter vam 
povedali zgodbo o trniču, siru ljubezni. 
V pastirskem naselju se nahaja tudi 
kapela, posvečena Mariji Snežni, najbolj 
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Terme Snovik

poznana naravna znamenitost planine pa 
je jama Vetrnica, kjer se sneg obdrži vse 
leto. Kulinarične dobrote lahko okušate 
v različnih planinskih domovih na planini 
(www.velikaplanina.si). 
 
Za sprostitev se odpravite v najvišje 
ležeče terme v Sloveniji – Terme Snovik, 
ki ležijo v neokrnjeni Tuhinjski dolini. 
Ob obisku boste kar prekipevali od 
energije, saj pestro sprostitveno ponudbo 
dopolnjujejo z različnimi programi, tečaji 
in dogodki. Ne izpustite niti sprehodov 
po okoliških tematskih poteh, kjer boste 
spoznali bogato etnološko dediščino 
doline. Apartmajsko naselje »Hiške na 
robu gozda«, ki je prvo v Sloveniji dobilo 
evropski znak za okolje EU Marjetico, vam 
bo za vaš aktivni dopust omogočilo miren 
spanec (www.terme-snovik.si). 

Arboretum Volčji Potok je največji 
botanični vrt v Sloveniji, ki ga lahko 
postavimo ob bok najbolj znanim 
botaničnim parkom sveta. Park se 
razprostira na 88 hektarjih, na katerih 
uspeva okoli 3.500 različnih rastlinskih 
vrst. V parku so še posebej dobrodošle 
družine, saj je v njem postavljeno 
priljubljeno otroško igrišče. Vse leto pa 
potekajo številne razstave, delavnice in 
prireditve (www.arboretum.si).

V neposredni bližini parka bodo na svoj 
račun prišli ljubitelji golfa. Golf Arboretum 
z 18 luknjami privablja igralce tudi s svojo 
slikovito pokrajino in čudovitimi pogledi na 
planine. Da golf postaja vse bolj priljubljen, 
potrjuje dejstvo, da je Slovenija v letu 2015 
prejela prestižno mednarodno nagrado 
Undiscovered Golf Destination of the Year 
2015 kot najbolj obetavna golf destinacija 
leta 2015 (www.golfarboretum.si). 

Kamnik slovi tudi po Naravnem 
zdravilnem gaju v Tunjicah, ki je prvi in 
edini center v Sloveniji z znanstvenimi 
dokazi o zdravilnih učinkih na različna 
bolezenska stanja ter je namenjen 
samozdravljenju, revitalizaciji telesa, 
sprostitvi in krepitvi našega telesa in 
duha. Sredi gozda se v njem v blagem 
naklonu zvrstijo več energijskih centrov in 
izvir žive vode (www.zdravilnigaj.si). 
 
Kamnik z okolico se ponaša z imenitno 
kulinarično ponudbo, združeno pod 
skupno znamko Okusi Kamnika. Jedi 
imajo kulturno vrednost in predstavljajo 
mešanico med tradicionalno ter 
sodobno kulinariko, na eni strani 
zastopajo celotno kamniško območje, 
po drugi strani pa označujejo njegove 
posamične enote in samo mesto Kamnik. 
Hkrati izbor jedi nakazuje tudi družbeno 
raznolikost kamniškega območja. 
Na ta način je poleg pastirskega izročila 
Velike planine (trnič) zastopano lovsko 
izročilo Kamniške Bistrice, ki združuje 
tako prehranske navade visoke cesarske 
gospode (firštov golaž) kot jedi, ki 
so bile na voljo gospodi in preprostim 
divjim lovcem (gamsova juha). V izbor 
je uvrščeno ljudsko izročilo podeželja 
(tuhinjska fila), nekatere podeželske 
(prekmaš, ocvrt kozliček) in meščanske 
jedi (rajželjc, kamniška kajžerca) pa so 
na voljo tudi v širši kulinarični ponudbi. 
Kamniške jedi lahko okušate pri izbranih 
kamniških ponudnikih  
(www.okusikamnika.si).

http://www.velikaplanina.si


8

Med njimi nikar ne izpustite gostilne 
Repnik (Vrhpolje), ki si je s svojo visoko 
kakovostjo, butično domačnostjo 
in dodatno ponudbo prislužila znak 
kakovosti Gostilna Slovenija, svetovno 
priznani popotniški vodnik Lonely 
Planet pa je v najnovejši izdaji gostilno 
uvrstil med šest najboljših v Sloveniji. Za 
popolnejšo izkušnjo vam priporočajo, 
da ob jedi naročite vrhunska vina iz 
njihove vinske kleti. Dodatno ponudbo 
dopolnjujejo z 9 stilno urejenimi sobami, 
vožnjami s kočijami, rojstnodnevnimi 
zabavami za otroke, porokami na 
njihovem vrtu in cateringom  
(T: +386 (0)51 300 357, www.gostilna-repnik.si).

Ne morete pa mimo gostilne  
Pri planinskem orlu v Stahovici, na cesti 
med Kamnikom in Kamniško Bistrico, 
ki se po mnenju Gurmana* uvršča med 
boljše gostinske lokale v Sloveniji. V 
tej družinski gostilni, kjer popotnikom, 
planincem in ljubiteljem dobre hrane že 

več kot 70 let ponujajo obilico domačih 
in lovskih specialitet, pripravljenih še na 
»starem ognju«, kot so to nekdaj počele 
naše babice. Gostilna sprejme do 160 
gostov in je zato primerna tudi za 
različna praznovanja, poroke, obletnice, 
zaključene družbe in druga srečanja. 
Na voljo so tudi prenočišča v udobnih 
in prijetno urejenih sobah, savna in 
masažna kad (T: +386 (0)1 832 54 10,  
www.priorlu.si).  

Kulinarične specialitete lahko okušate 
tudi v restavraciji Potočka v Termah 
Snovik, kjer se ponašajo predvsem z 
jedmi s tuhinjsko postrvjo  
(www.terme-snovik.si).

Domače specialitete lahko okušate v 
prijetnem ambientu v središču Kamnika 
v gostilnici in kavarnici Pri podkvi ter v 
gostilni in galeriji Majolka, na Žalah nad 
Kamnikom v gostilni Mili Vrh ali v Motniku 
v gostilni Pri Flegarju. V restavraciji 

Golf Arboretum

http://www.gostilna-repnik.si
http://www.priorlu.si
http://www.terme-snovik.si
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Arboretum boste poleg dobre kulinarike 
uživali ob pogledih na zelenice Golfa 
Arboretum (T: +386 (0)1 831 80 83,  
www.golfarboretum.si). Planinsko obarvane 
dobrote okušajte v Domžalskem ali 
Jarškem domu na Mali planini, Zelenem 
robu na Veliki planini, Domu v Kamniški 
Bistrici ali na Kraljevem hribu. Ljubitelji 
slaščic boste na svoj račun prišli v kavarni 
Veronika v središču Kamnika, slaščičarni 
Čarobni vrtiček ali hiši slaščic Tarangela. 
Ne zamudite pa niti prigrizkov, ki jih ob 
dobrem pivu ponujajo v pubu Pod skalo.

Trniči so vrsta trdih sirov značilne 
hruškaste oblike, ki jih pripravljajo na 
območju Velike, Male in Gojške planine 
v Kamniško-Savinjskih Alpah ter veljajo 
za posebnost kulturne dediščine pas-
tirstva in alpske kulture v slovenskem 
prostoru. 

Izdelani so iz skute, smetane in soli ter 
okrašeni s posebnimi ornamenti, ki jih 
vtisnejo z reliefno izrezljanimi lesenimi 
paličicami, t. i. »pisavami«. Izdelovali so 
jih v parih, saj s svojo obliko ponazar-
jajo ženske prsi; izbrankam so v znak 
ljubezni podarili enega, drugega pa 
obdržali. 

* Najboljše gostilne v Sloveniji – izbor 
približno 175 najboljših – po ocenah 
najboljših slovenskih ocenjevalcev, kakor jih 
je zbral in uredil Gurman, društvo dobrih 
okusov. Osnovni vodili pri izboru sta bili 
kakovost hrane in ocena lokala v tiskanih 
medijih (2003–2009) (www.gurman.eu).

Velika planina Trniči
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Komenda je eno od najstarejših naselij v okolici 
Kamnika. Prvič se omenja okoli leta 1147, 
povezujejo pa jo tudi z malteškim viteškim 
redom. Z njim se je razvila reja konj, ki danes 
skupaj s konjskimi dirkami, lončarstvom in 
čebelarstvom pomeni tradicijo. 

Največja znamenitost kraja je baročna cerkev 
sv. Petra s trgom, ki ga je preuredil arhitekt 
Jože Plečnik med obema vojnama. Nanj je 
postavil spomenik padlim med prvo svetovno 
vojno, pokrit s starim zvonom in z napisom 
Molimo za zdravo pamet. Okolico župnijske 
cerkve sv. Petra krasijo tri lipe, od katerih 
najstarejša šteje že več kot 700 let.

Druga baročna lepotica je cerkev sv. Pavla, 
znana po baročnih kipih sv. Barbare in  
sv. Marjete. Kamnito gotsko znamenje pa krasi 
rob pokopališča iz leta 1510.

Ogleda vredna je tudi Glavarjeva beneficijska 
hiša, zgrajena leta 1752, s spominsko sobo in 
knjižnico z več kot 2000 knjižnimi izdajami iz 
17. in 18. stoletja. Zunanjost hiše krasijo portal 
z grbom, ki ga je zasnoval baročni umetnik 
Franc Jelovšek, in tri restavrirane Jelovškove 
freske. 

V okolici Komende je več ribnikov in bajerjev, 
kjer se lahko obiskovalec spočije in naužije 
mirne narave. Med najzanimivejšimi je z jelšami 
obkrožen Čukov bajer, ki je raj za žabe, divje 
race in ribe. Za obiskovalce sta zelo privlačna 
tudi Mali in Veliki bajer v gozdu pri Podborštu, 
polna lepih lokvanjev. 

Ljubitelji konj pa bodo uživali na hipodromu 
Komenda, kjer se z več kot polstoletno tradicijo 
odvijajo slovenske in mednarodne kasaške 
dirke in druga konjeniška tekmovanja. Novi 
hlevi Konjeniškega kluba Komenda so po 
mnenju ponosnih domačinov najlepši hlevi 
konjeniških klubov v Sloveniji oziroma kar v 

Komenda

www.komenda.si

www.td-komenda.si
www.gorjan.com
www.gostilna-cubr.com
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srednji Evropi.
Posebni novodobni 
znamenitosti v občini 
Komenda sta poslovna 
cona, ena od treh največjih 
in najlepših v Sloveniji, in 
kmetijski sejem, ki se po 
razstavljavcih, programu in 
obiskovalcih lahko primerja z 
mednarodnim sejmom AGRA 
v Gornji Radgoni.

Za kulinariko je v Komendi 
in okolici dobro in obilno 
poskrbljeno. Izbirate lahko 
med pizzerio hramom 
Gorjan na Gori pri Komendi 
(www.gorjan.com), gostilno Pri 
Olgi v Mostah pri Komendi, 
gostilno in pizzerio Feniks v 
Žejah pri Komendi ter gostilno 
Čebulj v Komendi. 

Gostilna Čubr v Križu pri Komendi je po 
mnenju Gurmana med (naj)boljšimi gostinskimi 
lokali v Sloveniji. V gostilni strežejo vrhunske 
slovenske in mednarodne jedi ter vina, vsak 
dan pečejo pet vrst domačega kruha, nudijo 
izbor sladic po hišnem receptu, znani pa so 
tudi po jedeh na žlico, kot so gobova juha, 
ješprenj, ričet, domači žlikrofi v juhi, pehtranova 
juha (www.gostilna-cubr.com).

Kasaške dirke

Komenda
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Severovzhodno od Šmarne gore, tja do 
brniškega letališča, leži na pretežno  
kmetijskem območju občina Vodice. V naselju 
Vodice je tudi uvoz na avtocesto Ljubljana–
Kranj. V neomadeževani naravi se prepletajo 
ceste in poti, ki med seboj združujejo vasi in 
zaselke, na nizkih vzpetinah je mnogo baročnih 
cerkva. 

Župnijska cerkev sv. Marjete v Vodicah je danes 
mogočna cerkev, zgrajena na mestu baročne 
predhodnice, ki so jo morali po potresu leta 1895 
porušiti.

Med cerkvami je posebej zanimiva cerkev sv. 
Nikolaja v Zapogah, ki jo je dokončal stavbeni 
mojster Gregor Maček (1737). V cerkvi so ene 
od najstarejših (1855) orgel na Slovenskem, delo 
mojstra Petra Rojca iz Podbrezij. Glavni oltar 
je delo Mateja Tomca, podobe delo Matevža 
Koželja in Matije Bradaške, ki je naslikal tudi 
freske. Cerkev ima značilne baročne elemente 
in opremo, ki je pomembna za umetnostno 
pričevanje 19. stoletja.

Nad starodavno vasjo Repnje, omenjeno že leta 
1154, stoji obnovljen tabor – cerkev sv. Tilna, 
katere obsežno obzidje se je ohranilo iz časov 
vpadov Turkov, ko je služilo obrambi. Od tod se 
odpre razgled na celotno dolino občine Vodice. 
Iz Repenj do cerkve vodi pot sv. Tilna, dobro 
označena sprehajalna pot, ki se nadaljuje proti 
Smledniku in konča pri smledniškem Starem 
gradu. Celotna pot poteka skozi gozd, tako 
da je pohodnik tudi v najhujši vročini zaščiten 
pred pripekajočim soncem. Poleg lepe narave 
pot ponuja tudi druge zanimivosti. V vasi 
Repnje stoji rojstna hiša velikega slovenskega 
jezikoslovca Jerneja Kopitarja. Pot vodi naprej 
po grebenu hriba proti smledniškemu gradu, 
kjer se tudi konča. Na cilju si lahko ogledate 
ostanke nekdanjega gradu, grlo pa si osvežite v 
prijetnem gostinskem lokalu poleg ruševin.
Najbolj poznana naravna znamenitost je Šmarna 

Vodice

www.vodice.si

www.facebook.com/obcina.vodice
www.vodiska-presta.si
www.gostilnaprianzelnu.si
www.skarucna.si
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gora, ki je s svojo cerkvijo Matere Božje 
zelo priljubljena izletniška točka. Nanjo 
vodi petnajst poti iz različnih smeri. 
Smer iz Skaručne velja za zahtevno 
pot, po kateri radi hodijo pohodniki, 
ki ljubijo samoto. Bolj idilična je pot 
sv. Tilna, ki vas po senčnih poteh pelje 
do cerkve, od koder je razgled po vsej 
pokrajini. Sicer pa so zeleno okolje in 
lepo prehodni gozdovi primerni za 
nabiranje gob. 

Med kulinarične znamenitosti sodijo 
preste, trdo, hrustljavo in slano pecivo 
v obliki osmice, ki jih pri Jagodicu v 
Vodicah pečejo po starem receptu že 
od leta 1920 (www.vodiska-presta.si). 

Za kulinarično razvajanje s tipičnimi 
slovenskimi jedmi poskrbijo v gostilni 
Skaručna ter gostilni Pri Anzelnu v 
Bukovici (www.gostilnaprianzelnu.si). To 
sta gostilni, kjer se je dobro prepustiti 
gostitelju. Vsaka gostilna ima svoj čar 
in predlagamo vam, da ju obiščete. Po 
mnenju Gurmana se gostilna Skaručna 
uvršča med (naj)boljše gostinske lokale 
v Sloveniji, kjer so domače paštete, 
kuhan goveji jezik, ovčji sir, skuta z 
zelišči, domač kruh, kmečki kanapeji 
z ocvirki, prepeličja jajčka, žolca v 
domačem bučnem olju, volovska krača 
s sveže naribanim hrenom le nekatere 
od jedi, s katerimi vam bodo postregli 
(T: +386 (0)40 799 810, www.skarucna.si).

Cerkev sv. MarjeteŠinkov turn

Vodiške preste

Kužno znamenje

Cerkev sv. Tilna

Jernej Kopitar
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Zbiljsko jezero

Stari grad nad Smlednikom Sv. Jakob
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Ob sotočju Save in Sore, na stiku Sorškega 
polja in Ljubljanske kotline ter z zaledjem 
Polhograjskih Dolomitov ležijo Medvode, zelena 
vrata glavnega mesta, kot so se poimenovali 
sami. Zgodovinski viri jih omenjajo v povezavi 
s starim gradom Goričane, ki ga je pozneje 
nadomestila mogočna baročna stavba. 

Sakralno kulturno dediščino občine predstavlja 
devetnajst cerkva ter množica znamenj in 
kapelic po vseh krajih občine. Iz Smlednika vodi 
križev pot s 14 kapelicami do razvalin Starega 
gradu, ki je eden od treh medvoških gradov, 
zanimivih tako umetniško kot arhitekturno. 
Tretji je renesančni dvorec Lazarini v Valburgi z 
znamenitimi freskami v viteški dvorani.

Kljub spremembam v bivalni kulturi se je 
ohranilo še mnogo dragocene ljudske stavbne 
dediščine. V vasici Zavrh pod Šmarno goro 
je obnovljena rojstna hiša Jakoba Aljaža, 
skladatelja in gornika, ki je kot zaveden 
Slovenec leta 1895 na Triglavu postavil 
znameniti stolp, ki je postal nacionalni simbol. 

Spomeniki najnovejšega obdobja pa so vezani 
na drugo svetovno vojno. V vasi Pirniče sta 
rojstna hiša in spomenik narodnega heroja 
Franca Rozmana - Staneta, znamenitega 
komandanta partizanskih odredov, katerega 
podobo nosi tudi eden od evrskih kovancev. 

Narava nudi možnosti za pohode, kolesarjenje 
in jahanje, za slednjega se dogovorite v 
jahalnem centru v Hrašah. Ljubiteljem golfa pa 
je na voljo golf igrišče pri Smledniku z 18
luknjami z luksuzno restavracijo Evergreen 
(www.golf-ljubljana.si). 

Zbiljsko jezero z gostinskimi lokali ob nabrežju 
je imeniten kraj za druženje, jezero pa daje 
življenjski prostor tudi mnogim vrstam ptic. 
Na vožnjo po jezeru se lahko podate s čolnom, 
ob njem pa s kočijo. Ljubitelji kampiranja 

Medvode

www.medvode.si

www.zstmedvode.si
www.golf-ljubljana.si
www.dm-campsmlednik.si
www.mihovec.com
www.gostilnabelsak-
slavkovdom.si
www.gostilna-dobnikar.com
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lahko postavijo šotor v kampu Smlednik v 
Dragočajni, kjer niso pozabili niti na naturiste, 
saj je del kampa namenjeni izključno njim 
(www.dm-campsmlednik.si). 

V Turistični zvezi Medvode so za turiste 
pripravili več turističnih poti, na katere se 
odpravite peš ali s kolesom. V programe poti 
so vključili vse, kar je zanimivo vedeti, videti, 
doživeti in na kar so ponosni. Posebej na 
Smlednik, ki je nosilec srebrne medalje Entente 
Florale Europe leta 2007. Zelo je priljubljen 
pohod Po poteh roparskih vitezov, ki vas vodi 
iz nižinske Preske do Jetrbenka, enega najvišjih 
vrhov Polhograjskega hribovja (775 m), 
povezanega s številnimi legendami o roparskih 
vitezih Hertenbergih. Na vsaki od poti je 
poskrbljeno tudi za dobro hrano na kmetijah in 
gostilnah ob poti (www.zstmedvode.si). 

Če  se odpravite v medvoške kraje samo zaradi 
kulinarike, boste pred težko nalogo, saj je
gostinska ponudba odlična, pestra in številna. 
Pozorni morate biti samo na to, kdaj je 
posamezno gostišče zaprto, kar je običajno en 
ali dva dni v tednu. 

Po ocenah Gurmana je vredno obiskati 
gostilno Mihovec v Zgornjih Pirničah, 
katere zgodovina sega v leto 1850. Kuhinja 
je slovenska, italijanska, sredozemska, 
lovska, ribja, vegetarijanska in jedi z žara 
(T: +386 (0)1 362 30 60, www.mihovec.com).

In kaj je prava kulinarična posebnost v teh 
krajih? To so panirani in ocvrti bikovi prašniki, ki 
jih pripravljajo v gostilni Bencak v Medvodah, v 
gostilni Jezero v Zbiljah in v gostilni Belšak na 
Slavkovem domu na Golem Brdu, ki nudi tudi 
druge odlične jedi iz izbranih sestavin (T: +386 (0)1 
361 12 42, www.gostilnabelsak-slavkovdom.si).  
Tudi gostilna Belšak je uvrščena na Gurmanov 
seznam dobrih gostiln, je pa tudi ena od treh 
medvoških gostiln, ki se ponašajo z oznako 
»Gostilna Slovenija« (poleg gostilne Mihovec in 
gostilne Dobnikar, T: +386 (0)1 361 29 10,  
www.gostilna-dobnikar.com).

Golf Diners Club Ljubljana, Smlednik



17

Golf Diners Club Ljubljana, Smlednik
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Grad Jablje

Cerkev sv. Primoža in Felicijana
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Mengeš

Mengeš je eden od najstarejših krajev 
v Sloveniji (1254). Na severu mu tvorijo 
čudovito ozadje Kamniške Alpe in Karavanke, 
na vzhodnem delu pa ga obkroža Mengeško 
polje. Poleg Mengša in Dobena sestavljata 
občino Mengeš še naselji Loka pri Mengšu in 
Topole, vse pa povezuje reka Pšata.

V Mengšu in okolici naletite na številne 
obnovljene kapelice in kužna znamenja. 
Najstarejši in najdragocenejši umetnostni 
spomenik je cerkev sv. Mihaela, posebej 
njen gotski prezbiterij iz 15. stoletja s 
freskami Janeza Ljubljanskega. Krstilnica 
in spovednica sta zadnje delo arhitekta 
Jožeta Plečnika. V Loki pri Mengšu si lahko 
ogledate cerkev sv. Primoža in Felicijana 
ter obnovljeni grad Jablje. V Mengšu pa se 
nahajata še Ravbarjev in Staretov grad. 

Nad Mengšem se vzpenja hrib Gobavica 
(433 m), kjer stoji Mengeška koča, ki vabi 
z domačo gostinsko ponudbo in lepim 
razgledom. Na jugozahodnem pogorju leži 
vasica Dobeno, ki je znana po kmečkem 
turizmu, pohodniških poteh in čudovitem 
razgledu. Nad njo leži vrh Rašica z 
razglednim stolpom. 

Mengeš je zaradi številnih izdelovalcev 
glasbil, ene najstarejših godb na Slovenskem 
(1884), glasbenega utripa ter glasbenih 
trgovin in izvajalcev poimenovan glasbeno 
mesto s sloganom »S pesmijo v srcu«. V 
mestu nastajajo harmonike znamk Melodija, 
Zupan, Kapš in kitare Naceta Zaletelja. 

Športni park v Mengšu, Loki pri Mengšu in 
Topolah, wellness šport hotel Harmonija  
(www.harmonija.eu), teniški center, Cegvenški 
bajer, trim steza in pohodniške poti 
dajejo vsakemu obiskovalcu možnost za 
vsestransko športno dejavnost. 

www.menges.si

www.td-menges.si
www.harmonija.eu
www.spasteater.si
www.kamrca.si
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Že več let v Mengšu prirejajo 
številne prireditve, kot so 
Pod mengeško marelo, 
Festival koračnic, Novoletni 
koncert. Večdnevna prireditev 
Sejem v Mengšu pa je ena 
od najstarejših ohranjenih 
tradicij sejmarstva v Mengšu 
(www.td-menges.si). 

Mengeš je znan tudi po 
kulturnih dogodkih v 
Kulturnem domu in igrah 
Kulturnega društva Špas 
teater (www.spasteater.si).

V Mengšu so znane gostilne 
Trdinova klet, Mengeška 
koča, Pavovec, Pri Fani in 
Buon piato ter Oranžerija. V 
Loki pri Mengšu je gostilna 
Tavčar, na Dobenu pa Pri 
Ručigaj, Dobenski hram in 
Pri Blaž. Mengeški kulinarični 
posebnosti sta Trdinova 
jed, imenovana bizgec 
(enolončnica iz ječmenove 
kaše, kislega zelja in repe ter 
suhega mesa), in mengeški 
»hvancat«, ki ga drugod po 
Sloveniji poznamo kot pustno 
pecivo flancat.

Po mnenju Gurmana je 
najboljša v teh krajih 
gostilnica Kamrca v 
Mengšu, kjer se bodo vaše 
brbončice razveselile dobrot 
francosko-italijanske kuhinje s 
slovenskim pridihom. Vinska 
klet je bogata z vrhunskimi 
buteljčnimi vini (www.kamrca.si).

Mengeš
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Cerkev sv. Mihaela
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Na poti iz Ljubljane v Kamnik ali po stari poti 
na letališče Jožeta Pučnika na Brniku se peljete 
skozi Trzin, drugo najmanjšo občino v Sloveniji, 
ki pa spada med razvite in bogatejše. V naselju 
sta razviti družabno in društveno življenje 
s številnimi kulturnimi, športnimi in drugimi 
prireditvami, ki so lahko zanimive tudi za 
obiskovalce od drugod.

V starem delu naselja je več spomeniško 
zanimivih hiš, spomine na stare čase pa 
obujajo tudi kozolci, kašče in še nekateri drugi 
spomeniki kulturne dediščine kraja. 

Najpomembnejši trzinski kulturno-umetniški 
spomenik je župnijska cerkev sv. Florjana. 
Postavljena je bila sredi 14. stoletja. Med 
cerkvenimi umetninami tako lahko najdemo 
dela iz znamenite ljubljanske kiparske 
delavnice, dela Franca Jelovška, Leopolda 
Layerja, Matije Koželja, Matije Bradaške 
mlajšega in starejšega ter tudi Jožeta Plečnika. 

Med kulturno-umetniškimi spomeniki Trzina naj 
omenimo več zanimivih cerkvenih obcestnih 
znamenj, med katerimi je še zlasti zanimivo 
kamnito kužno ali mrliško znamenje. Omeniti 
velja še Kraljevo in Celovo znamenje, je pa še 
več preprostejših, lesenih znamenj.

Med krajevnimi znamenitostmi novejšega 
časa pa omenimo stekleno piramido v obrtno-
industrijski coni.

Zaradi prijetne, še dokaj neokrnjene narave v 
okolici je Trzin lahko prijetno izhodišče za izlete 
k bližnjim izletniškim točkam, kot sta Dobeno 
in Rašica, gozdovi in travniki v okolici naselja 
pa nudijo tudi lepe možnosti za sprostitev in 
rekreacijo v naravi. 

Živahen utrip Trzina boste začutili, če obiščete 
festival TrznFest, enomesečno kulturno 

Trzin

www.trzin.si

trzinfest.trzin.si
www.narobe.eu
damattia@siol.net
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Gostilna Narobe

Fontana

Frnihtov bajer

prireditev, ki se odvije v drugi polovici 
maja in v začetku junija (trzinfest.trzin.si). 

Med kulinarične specialitete pa sodi 
trzinska kranjska klobasa, ki jo delajo 
po izvirnih receptih iz 19. stoletja še 
danes. Med mnogimi gostinskimi 
lokali se posebej odlikuje gostinstvo 
Narobe, opremljeno v starinskem slogu 
in z bogato ponudbo jedi slovenske 
kulinarike. Nudijo tudi prenočišča 
(T: +386 (0)1 564 20 89, www.narobe.eu). 

Špageterija in pizzerija Da Mattia v 
Trzinu pa velja po Gurmanovi oceni za 
enega od boljših gostišč v Sloveniji. 
Kot nakazuje že ime gostišča, kuhajo 
italijansko in sredozemsko hrano 
(T: +386 (0)1 721 47 87, damattia@siol.net).
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Groblje

Menačenkova domačija
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Domžale

Domžale sodijo med mlajša slovenska mesta in 
so pomembno izobraževalno, kulturno in športno 
središče, ki leži ob magistralni cesti Ljubljana–
Maribor.

Domžale se ponašajo z gradom Krumperk iz 16. 
stoletja. V njegovi okolici so urejene sprehajalne, 
jahalne in kolesarske poti, na grajskem travniku 
ima prostor konjeniški klub. Nedaleč od gradu 
si lahko ogledate dve kraški jami, Železno 
jamo in Babjo jamo, v bližnjem Jamarskem 
domu na Gorjuši pa vas bodo navdušile zbirka 
kapnikov iz vseh slovenskih jam ter arheološka 
in Robičeva naravoslovna zbirka. 

Od premnogih cerkva izstopa baročna cerkev 
sv. Mohorja in Fortunata v Grobljah s čudovitim 
stropom, ki ga je s freskami poslikal Franc 
Jelovšek, in izredno akustiko. Do cerkve vodi 
drevored lip. Zanimiva je tudi poznogotska 
cerkev sv. Lenarta v Krtini, obdana z danes 
znižanim taborskim obzidjem.

Svoj pečat je v Dobu pri Domžalah pustil tudi 
Plečnik s krstilnim kamnom v lokalni cerkvi. Del 
Plečnikove arhitekture najdemo tudi v okolici 
čudovitega Češminovega parka. 
V Menačenkovi domačiji, obnovljeni hiši 
krojaškega mojstra, je na ogled značilna 
oprema obrtniške hiše. V stavbi, ki je tipični 
primer arhitekture s konca 19. stoletja, poteka 
tudi program oživljanja etnološke dediščine. 
Za najlepšo stavbo v Domžalah velja 100 let 
star kulturni dom Franca Bernika, zgrajen 
v secesijskem slogu, kjer vse leto potekajo 
koncerti in gledališke predstave priznanih 
umetnikov (www.kd-domzale.si).

Lepo urejena rekreacijska pot ob Kamniški 
Bistrici nudi možnost rekreacije in sprostitve 
v naravi, ob njej pa se nahajajo tudi dva 
fitnesa na prostem in hotel Krona s 44 ležišči 
(www.hotel-krona.si).

www.domzale.si
 
www.gostilnapirc.si
www.gostilnarepansek.si
www.gostilnakeber.com
www.gostilna-janezic.si
www.restavracija-pristan.si
www.slascicarna-lencek.com
www.pivnica-adamravbar.si
www.ambienthotel.si
www.hotel-krona.com
www.sporn.si
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Grad Krumperk
Slamnikarski muzej
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V Slamnikarskem muzeju so predstavljeni 
značilni domžalski slamniki, orodja, s katerimi 
so jih izdelovali, postopki izdelave ter zgodbe, 
povezane s slamnikarsko preteklostjo, ki ima 
300-letno tradicijo (T: +386 (0)1 724 84 08,  
slamnikarski.muzej@kd-domzale.si). V neposredni 
bližini se nahaja tudi nov družinski hotel 
Ambient, ki slovi po masažah in ima poleg lepo 
urejenih sob še kavarno s teraso ob potočku, 
piknik prostor in igrišče za odbojko na mivki 
(www.ambienthotel.si).

V občini Domžale so organizirane številne 
tradicionalne prireditve. Vsekakor je vredno 
obiskati znani pustni karneval na Viru in prireditve, 
ki potekajo v okviru kulturnega poletnega 
festivala Studenec.

V Domžalah in njihovi okolici je mnogo dobrih 
gostiln s stoletno tradicijo in tudi veliko mlajših. 
Po ocvrtih in pečenih piščancih so znani v 
gostilni Pirc na Rovah (www.gostilnapirc.si), krepko 
domačo hrano dobite v gostilni Repanšek v 
Homcu (www.gostilnarepansek.si), v senci devetih 
kostanjev pa se bohoti vrt najstarejše domžalske 
gostilne Keber (1785) (www.gostilnakeber.com). 
V gostilni Janežič na Pšati pa že tretjo 
generacijo strežejo dobro slovensko hrano 
in slovijo po postrvih (www.gostilna-janezic.si). 
Hotel in restavracija Pri Špornu v Radomljah 
sodi v kulinarični vrh ponudbe s širokim 
izborom vsak dan svežih morskih sadežev, 
lupinarjev in rib, mesnih in vegetarijanskih jedi, 
domačih testenin in doma pripravljenih sladic 
(www.sporn.si). Izvrstno ribjo in sredozemsko 
kuhinjo nudijo v priznani restavraciji Pristan 
(www.restavracija-pristan.si), tam lahko naročite 
tudi jedi izpod peke, kot so jih pripravljali v 
ilirskih časih na območju JV Evrope.
Domžale slovijo tudi po slaščičarni Lenček, ki 
skrbi za sladkosnedneže že od leta 1938. Odlični 
so sladoledi, torte, njihova kremna rezina pa sodi 
ob bok blejski (www.slascicarna-lencek.com). 

Ljubitelji piva pa bodo prišli na račun v pivovarni 
in pivnici Adam Ravbar na Rodici pri Domžalah 
(www.pivnica-adamravbar.si).

http://www.restavracija-pristan.si
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Grad Brdo pri Lukovici

Gradiško jezero
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Lukovica leži ob regionalni cesti Ljubljana–  
Celje v hribovitem, z gozdovi poraslem 
območju, znanem kot dolina Črnega grabna. 
Na severu je obdana s Tuhinjsko in na jugu 
z Moravško dolino. Te kraje so poznali že 
Rimljani, saj je tod potekala znamenita rimska 
cesta, imenovana Aquileia – Emona – Celeia, na 
vzhod. 

Na poti po teh krajih vas čaka veliko naravnih 
lepot, znamenitosti in pestre zgodovine, zato 
vas vabimo, da se nam pridružite na potepu.

Stari trg v Lukovici obdajajo mogočne hiše 
iz furmanskih časov, saj je bila Lukovica 
pomemben prehodni kraj. Stara poštna postaja 
je najstarejša ohranjena zgradba na poštni zvezi 
med Ljubljano in Gradcem, ustanovljena 1573.

Delno obnovljeni grad Brdo z začetka 16. 
stoletja na Brdu pri Lukovici obdaja slikovita 
okolica grajskega parka z ribnikom in 
drevoredoma. 

Med cerkvami, ki vas spremljajo na vsaki poti, 
se štiri uvrščajo med kulturne spomenike 
državnega pomena: cerkev sv. Marjete na 
Gradišču pri Lukovici, cerkev sv. Luke v 
Spodnjih Praprečah, cerkev sv. Neže na Golčaju 
in cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Zideh.

Po okolici Lukovice vodijo številne pohodniške 
in planinske poti, turisti pa si radi ogledajo 
tudi Čebelarski center Slovenije na Brdu pri 
Lukovici. V njem se lahko seznanite s pestro 
zgodovino čebelarstva na Slovenskem, 
pokusite in kupite med in druge čebelje 
pridelke vrhunske kakovosti ter se podate 
na zeliščno-čebelarsko učno pot (www.czs.si). 
Okrepčate pa se lahko v gostišču Pri čebelici.

Turistična ponudba v Lukovici je zelo živahna, 
saj lahko izbirate med šestimi turističnimi 
potmi, na katerih si lahko ogledate veliko 

Lukovica

www.lukovica.si

www.czs.si
www.gp-trojane.si
www.gostilnafurman.si
facebook: Dvorec Rus
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Brdo pri Lukovici
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cerkva, prikazov domačih 
obrti in običajev. V nekaterih 
pa se lahko preskusite tudi 
sami. 

Najzanimivejše so prireditve, 
ki ohranjajo rokovnjača, ki 
je hkrati tudi simbol občine 
Lukovica. Na Slovenskem 
pravimo rokovnjači možem, 
ki so se pred 200 leti, v času 
Ilirskih provinc, upirali iti v 
francosko ali avstrijsko vojsko.

Ko boste pohajkovali po 
Lukovici, se nikar ne pozabite 
ustaviti na Trojanah, ki slovijo 
po slastnih trojanskih krofih 
(www.gp-trojane.si). 

Če pa si boste zaželeli pristne 
domače hrane, se odpravite 
do gostilne Pri Bevcu v 
Lukovici pri Domžalah, ki 
ima 200 let dolgo tradicijo in 
senčen poletni vrt. V zimski 
sezoni strežejo odlične koline 
(T: +386 (0)1 723 51 46, +386 (0)41 
532 483). Z dolgo tradicijo se 
lahko pohvalijo tudi v gostilni 
Furman, in to z zrezki v 
furmanski ponvi, rokovnjaškim 
golažem, gobovo juho v 
kruhovi skodelici in s pizzami 
velikankami. V zadnjem času 
pa so začeli variti tudi lastno 
pivo Rokovnjač (T: +386 (0)1 
723 67 36, www.gostilnafurman.si). 
Poseben je tudi dvorec Rus 
v Šentvidu pri Lukovici, ki 
združuje gostilno, trgovino, 
galerijo in poročno dvorano 
(Facebook: Dvorec Rus).
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Limbarska gora, cerkev sv. Valentina

Grad Tuštanj
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Moravče ležijo v Moravški dolini, sredi 
Posavskega hribovja.

V zgodovini je bila dolina znana po številnih 
gradovih in cerkvah. Danes je ohranjen le 
grad Tuštanj iz 15. stoletja, katerega mogočna 
stavba skriva številne neprecenljive vrednosti, 
med drugim originalno pohištvo, porcelan, 
lončene peči in drugo notranjo opremo. Poleti 
se na gradu odvijajo Grajski kulturni večeri.

Veličastna baročna cerkev sv. Martina je 
moravški simbol. Največja vrednost sta 
Layerjevi oljna slika sv. Martina in križev pot.

Hribovita, gozdnata okolica Moravč ponuja 
množico poti za pohodništvo. Pohodniki se 
navdušujejo predvsem nad Limbarsko goro, 
preko katere med drugim vodi tudi evropska 
pešpot E6. Na vrhu hriba stoji znamenita 
baročna cerkev sv. Valentina, ki jo je leta 1735 
zasnoval cenjeni stavbenik Gregor Maček, 
med drugim znan tudi kot graditelj ljubljanske 
mestne hiše. 

Izkušeni jamarji si lahko ogledajo Osoletovo 
jamo v planoti Slivne, največjo podzemno 
jamo moravškega osamelega krasa. Na ranču 
Osole se lahko odločite za ježo konj in vožnjo z 
»zapravljivčkom« (T: +386 (0)41 263 313).

Nedavno so v okolici Moravč uredili sprehajalno 
učno pot ob Rači, ki je namenjena tako 
sprehajalcem po čudoviti neokrnjeni naravi kot 
tudi tistim, ki želijo na zanimiv način spoznati 
življenje ljudi v preteklosti ob številnih mlinih 
in periščih (www.turisticnodrustvo-moravce.org). 
Sprehod se začne v vasi Krašče, nadaljuje se 
mimo apnenčaste stene s številnimi fosili, vodi 
mimo cerkve sv. Andreja, v kateri je največja 
srednjeveška poslikana površina v Sloveniji, in 
se konča na izhodiščni točki. Za zahtevnejše 
pohodnike pa je primerna Moravška planinska 
pot (www.limbarskagora.com). 

Moravče

www.moravce.si

www.turisticnodrustvo-
moravce.org
www.limbarskagora.com
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Moravče so znane po odmevnem 
prvomajskem srečanju v Tuštanju, ki 
se poveže s srečanjem oldtimerjev in 
celodnevnim pohodom po obronkih doline. 
Na predvečer prvega maja zagorijo kresovi 
na Hribu in na Vrhpoljah. Marca se številni 
pohodniki iz vseh smeri srečajo na prireditvi 
Po nagelj na Limbarsko goro, kjer vsaki 
ženski podarijo nagelj.

V Moravški dolini je za lačne in žejne 
obiskovalce dobro poskrbljeno. Poleg 
številnih barov ter gostilnice in pizzerije 
Pri Jurku (T: +386 (0)40 523 006) v dolini je 
med gostilnami poznana gostilna Frfrau 
(T: +386 (0)41 550 285) v Krašcah, kjer vam v 
ambientu stare furmanske gostilne nudijo 
nedeljska družinska kmečka kosila, jeseni 
tudi domače koline. Vse leto pa lahko 
ponudijo domačo prekajeno šunko, salamo 
in suhe klobase. V stari gostilni Nad Logom 
(T: +386 (0)31 614 057) ob cesti proti Izlakam 
pa vam ponudijo domače jedi, kosila in jedi 
po naročilu. V Drtiji je gostišče Peterka (T: 
+386 (0)1 723 12 55, gostisce.peterka@gmail.com), 
katerega specialitete so jedi iz teletine, 
domače koline, potice, zavitki in krofi. 
Družine z otroki pa so vesele otroškega 
igrišča na vrtu gostišča in ponijev, ki se 
pasejo v bližini.

Odlično boste jedli v gostilnah in na 
turističnih kmetijah na Limbarski gori: z 
domačimi dobrotami vam postrežejo v 
gostilni Urankar na samem vrhu ob cerkvi sv. 
Valentina in v kmečkem turizmu  pri Vrhovcu.  
Pod sv. Miklavžem je kmetija Pri Mežnarju, 
katere specialitete so krompirjev kruh, 
špehovka, pozimi domače koline, narezki iz 
domačih mesnin in domače sladice: orehova 
potica, jabolčni zavitek, kremne rezine in 
torte. Vsak dan razen ponedeljka pa se lahko 
ustavite na planinsko malico v Planinskem 
domu na Grmačah (T: +386 (0)70 222 180), ki 
ima čudovit razgled na Kamniške in Julijske 
Alpe.

Pri Vrhovcu, Limbarska gora
Limbarska gora
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Na skrajnem vzhodu Ljubljanske kotline leži Dol 
pri Ljubljani, rojstni kraj velikega matematika 
in topniškega strokovnjaka barona Jurija Vege. 
Del Save, ki teče skozi to »deželo Jurija Vege«, 
je bil od nekdaj elitni ribiški revir za sulce. 

Zaradi mnogih vodotokov so bili ti kraji 
naseljeni že od nekdaj. Mimo Dola naj bi 
tekla tudi znamenita rimska cesta od Vrhnike 
proti Celju. Številne arheološke najdbe na 
tem območju pa segajo tudi mnogo dlje – v 
obdobje bronaste dobe pa tudi eneolitika in 
celo neolitika in časa, ko so te kraje poseljevali 
Slovani. 

S to bogato kulturno dediščino in idilično 
naravo je povezana tudi turistična ponudba: 
ogled dveh klasicističnih graščinskih paviljonov 
v Dolu pri Ljubljani, lov na sulca v reki Savi, 
ogled arheoloških najdb, prikaz tradicionalnega 
pletenja kitk iz slame, pohod po Vegovi poti 
do rojstne hiše barona Jurija Vege, kolesarske 
ture, obisk treh sejmov – spomladanskega v 
Dolu, poletnega z imenom V naravi ob Savi v 
Senožetih in jesenskega v Dolskem. Vsi trije 
sejmi so etnološke prireditve, ki ohranjajo 
in razvijajo lokalno kulturno in kulinarično 
dediščino ter promovirajo domačo kmetijsko 
pridelavo sadja in zelenjave. Poleg tega pa so 
na prodaj ekološka pridelana zelenjava, sadje, 
med in drugi pridelki, ki jih pridelujejo pod 
okriljem projekta Naravnost z dežele. 

Gurmani nikakor ne smete izpustiti obiska 
gostilne s prenočišči Vegov hram. Priljubljena 
je predvsem med turisti, ki uživajo ob pristnih 
slovenskih in drugih odlično pripravljenih 
obedih ter kakovostnih domačih vinih (T: +386 
(0)41 967 813, www.vegovhram.si).

Turistična kmetija Pr' Krač v Dolskem je 
ekološka kmetija, hkrati pa je po mnenju 
Gurmana med (naj)boljšimi gostinskimi 
lokali v Sloveniji. Kuhinja je slovenska in 

Dol pri Ljubljani

www.dol.si

www.vegovhram.si
www.him.si/prkrac
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Rojstna hiša Jurija Vege

Pr’ Krač, DolskoErbergova paviljona

Erbergova paviljona, Dol pri Ljubljani

slow food, zato je rezervacija konec tedna 
obvezna. Na jedilniku so domači kruh, domače 
suhe mesnine, goveja juha z rezanci, krače 
in pečenke, kozlički in svinjska rebrca, v 
sezoni koline s kislo repo, potice in zavitki 
(T: +386 (0)1 563 82 60, www.him.si/prkrac).
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Oglarska kopa, Dole pri Litiji
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Občina Litija leži v vzhodnem delu 
Osrednjeslovenske regije in hkrati v središču 
Slovenije, saj se na njenem ozemlju nahaja  
geometrično središče Slovenije GEOSS. Srce 
ponosno utripa ob repliki knežjega kamna 
na Geossu, ponosno predstavlja vaško situlo, 
vabi na popotovanje od Litije do Čateža in 
dobrojedcem namenja izvrstne kulinarične 
užitke v številnih gostilnah in na turističnih 
kmetijah.

Mesto Litija leži v Litijski kotlini v dolini reke 
Save, ki je prav tu izoblikovala znameniti okljuk. 
Po Valvazorju naj bi ime izhajalo iz latinskega 
lithus, kar pomeni obrežje. Litija s svojo okolico 
je po zgodovinskih virih staro naselje, saj naj bi 
bila obljudena že v prazgodovinski dobi, vendar 
je na razvoj mesta najbolj vplivalo brodarstvo 
na Savi, močno razvito že v rimskih časih. 
Brodarstvo je zamrlo leta 1849, ko je bila skozi 
Litijo speljana južna železnica Dunaj–Trst, prav 
železniški promet pa ima velik pomen za Litijo 
še danes. Med sprehodom po starem mestnem 
jedru Litije si v cerkvi sv. Nikolaja lahko ogledate 
mozaik Spremenjenje Jezusa na gori patra Marka 
Rupnika. V bližini sta Plečnikov spomenik padlim 
v 2. svetovni vojni in secesijska stavba stare 
sodnije, v kateri bo urejen muzej. Med največjimi 
prepoznavnimi zanimivostmi v Litiji je rudnik 
Sitarjevec, ki je bil prvič omenjen v 16. stoletju, 
največji razcvet pa je doživel v 19. in začetku 20. 
stoletja, ko je sodil med največje rudnike svinca 
v Evropi. Rudnik Sitarjevec ima med vsemi 
slovenskimi rudišči najpestrejšo mineralno sestavo 
in tudi v svetovnem merilu enkratne limonitne 
kapnike. Zaradi teh posebnosti v prihodnje 
predvidevajo poleg sanacije rudnika tudi njegovo 
ureditev za turistične namene.

Litija slovi po politično-satiričnem pustnem 
karnevalu, katerega začetki segajo v 19. stoletje in 
Litijani z njim odganjajo zimo. Mesto Litija je tudi 
izhodiščna točka ene od najbolj
priljubljenih izletniških poti

Litija

www.litija.si

turizem.litija@razvoj.si
www.drustvo-geoss.si
info@cr-litija.si
www.razvoj.si
www.pustolovski-park-geoss.si
www.pridelano-doma.si
www.jarina.si
prlavric@gmail.com
pr.krjan@gmail.com
info@celestina.si
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v naši državi – Popotovanja
od Litije do Čateža, na kateri
se vsako leto na drugo soboto v
novembru zbere več
kot 20.000 pohodnikov, ki 
stopajo po poti Levstikovega 
potopisnega spisa iz leta 1858.  

Ob občinskem prazniku, ki ga
občina Litija praznuje 16. junija,
v mestu organizirajo Litijski 
tek skupaj s Festivalom 
skupnosti, na katerem se 
krajevne skupnosti in mestna
skupnost predstavijo skupaj 
z društvi, ki delujejo na teh 
območjih. Na Litijskem teku se 
posamezniki pomerijo na 10
km, ekipe tečejo 5,6 km, 
na promocijskem teku pa 
sodelujejo predšolski otroci in 
osnovnošolci. (www.litija.si).

Med najbolj znanimi izletniškimi 
kraji v občini Litiji je območje 
Vač, ki sodi med pomembnejša 
arheološka najdišča v Sloveniji. 
Situla iz Vač je najstarejši 
staroslovenski simbol iz 
obdobja na prehodu iz 6. v 5. 
stoletje pred našim štetjem. 
Na izjemno pomembnem 
arheološkem najdišču iz železne 
dobe je bilo izkopanih več 
kot 2000 grobov. Na Vačah 
in okolici si lahko ogledate še 
druge znamenitosti: cerkev sv. 
Andreja, v kateri je božji grob, 
sestavljen iz barvnih delcev 
češkega stekla, staro perišče, 
tovorno tehtnico, vodnjak na 
vaškem trgu …

V bližini Vač je vas Slivna, kjer 
se nahaja geometrično središče 
Slovenije – GEOSS, simbol 
slovenstva ter večstoletnega 
prizadevanja za obstoj in razvoj 

ter zakoreninjenost Slovencev na tem prostoru. 
Za vse, ki si želijo stopiti v zakonski stan, kot 
pravi Slovenci, je primerna »slovenska poroka 
na GEOSS-u, ob simbolih slovenstva« (www.
drustvogeoss.si/page/sl/prireditve/poroke_na_geossu). 

Posebno doživetje lahko obiskovalci, željni 
adrenalina, doživijo v pustolovskem parku v 
neposredni bližini GEOSS-a. Namenjen je zabavi 
in preizkušanju spretnosti otrok in odraslih. 
Ponuja pet plezalnih poti različnih težavnostnih 
stopenj, ki jih posameznik premaga v dveh do 
treh urah. Na različnih višinah (od 1 do 11 m od 
tal) je razporejenih 72 plezalnih elementov. Tu se 
lahko popeljete po najdaljšem enkratnem spustu 
po jekleni žici v Sloveniji (490 m) in najdaljšem 
skupnem spustu v dolžini 915 m. Obiskovalci 
lahko prespite v dvoje na viseči postelji v krošnji 
drevesa. Prebudilo vas bo petje ptic ob sončnem 
vzhodu in okrepčali se boste z zajtrkom iz košare 
(T: +386 (0)30 332 332, www.pustolovski-park-geoss.si).

Pustolovski park Geoss

Vaška situla

http://www.drustvogeoss.si/page/sl/prireditve/poroke_na_geossu
http://www.drustvogeoss.si/page/sl/prireditve/poroke_na_geossu
http://www.pustolovski-park-geoss.si/
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V središču Slovenije se lahko 
obiskovalci dobro najedo na turistični  
kmetiji Pr' Lavrič na Malih Selah 
pri Vačah. Pod starim toplarjem iz 
leta 1879 organizirajo piknike, kosila 
ter po želji tudi kmečko ohcet. Na 
kmetiji so na voljo tudi ležišča v 
treh sobah (skupaj do 20 oseb). V 
gostinski ponudbi prevladujejo sveže 
pripravljene domače specialitete: 
pečeno jagnje, svinjska in telečja 
pečenka, pečen piščanec, puran s 
spremljavo zelenjave, ki je ekološko 
pridelana na kmetiji. V zimskem času 
so na voljo tudi koline (pečenice, 
krvavice). Suhe mesnine lahko kupite 
tudi za domov (T: +386 (0)40 359 712, 
prlavric@gmail.com).

V  vzhodnem delu občine Litija se nahaja 
obsežno območje Oglarske dežele. 
Oglarjenje so pred več kot sto leti sem 
zanesli italijanski oglarji, danes tu oglari 
še 16 domačij, ki vsako leto skuhajo 30 
kop. Način priprave kope in življenje 
oglarske družine lahko doživite na 
domačiji Brinovec. Zelo zanimiv je pohod 
po oglarski poti v začetku meseca 
maja. Odrasli in otroci boste po obisku 
Oglarske dežele gozdove videli na nov 
način. Spoznali boste drevesne vrste, 
nabrali ustrezna lesna gradiva in sestavili 
kopo, doživetje boste narisali z ogljem 
in se okrepčali z jedjo, pripravljeno na 
žerjavici iz oglja. V Oglarski deželi na 
Dolah pri Litiji pa se obiskovalci lahko 
okrepčate na izletniški kmetiji  
Pr' Krjan. Razvajali vas bodo z 
domačimi dobrotami, sprejemajo tudi 
zaključene družbe. Okolica kmetije 
ponuja veliko možnosti za izlete in 
rekreacijo v naravi (T: +386 (0)41 757 903, 
+386 (0)1 89 72 074, pr.krjan@gmail.com). 
Za zimske radosti je v neposredni bližini 
urejeno smučišče Dole pri Litiji. Če si 
boste zaželeli izvrstno pripravljene ribje 
jedi, potem obiščite gostišče Celestina 
na stičišču treh občin Litije, Zagorja in 

Radeč, prav na robu Oglarske dežele, 
v povsem neokrnjeni naravi doline 
Sopote (info@gostisce-celestina.si).

Na sredini poti iz Oglarske dežele
proti mestu Litija se lahko ustavite v
vasi Polšnik, od vseh strani obdani
s hribi in cerkvicami na njih,, ki so jih 
domačini povezali v dobro označeno 
pot. Vsako prvo nedeljo v juniju poteka 
pohod z bogato kulinarično ponudbo. V 
neposredni bližini Polšnika leži vas Velika 
Preska, v kateri se nahaja edini leseni 
pločnik v Sloveniji. Poleg prijaznih ljudi 
je tu še čudovita pokrajina, ki navdušuje 
s slikovitimi razgledi. Za gurmanske 
užitke bodo poskrbeli v gostilni Juvan 
(T: +386 (0)1 897 30 22). Ob prelepem 
pogledu na Triglav boste lahko poskušali 
tradicionalne domače jedi.

V neposredni bližini Litije je vas Breg 
pri Litiji, kjer si lahko ogledate zbirko 
prodnikov in edinstvene primerke 
kamnin iz bogate geološke dediščine 
porečja reke Save, sosednja kmetija 
Paternoster vam ponuja tradicionalno 
nastanitev na poseben način – prespite 
lahko na slamnati postelji ali pa na 
prijetno urejenem prostoru parkirate 
svoj avtodom (T: +386 (0)40 186 526). 
Če pa želite sveže domače dobrote 
iz tukajšnjih kmetij okusiti v svojem 
domu, Zadruga Jarina vsako sredo 
dostavlja zabojčke do vaših vrat v 
Ljubljani in okolici, Kamniku in Zasavju 
(www.pridelano-doma.si). 

V turistični točki Srca Slovenije, 
Valvazorjev trg 10, 1270 Litija,  so na 
voljo vse informacije in publikacije o 
turistični ponudbi občine Litija (T: +386 
(0)59 940 503, turizem.litija@razvoj.si).

mailto:prlavric@gmail.com
mailto:pr.krjan@gmail.com
file:///Delo_SSD/Zavod%20za%20Turizem/Letak/VELIKI%20OBJEM_14/NOVI%20TEKSTI/javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(116,117,114,105,122,101,109,46,108,105,116,105,106,97,64,114,97,122,118,111,106,46,115,105)+'?'
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Šmartno pri Litiji s svojimi hribčki, ki ponujajo 
zanimive turistične atrakcije, meji na zahodu z 
Ljubljano, jugu z Dolenjsko, vzhodu z Zasavjem 
ter na severu z Litijo. Kraj je poznan po enem 
najlepših slovenskih gradov – Bogenšperku. 
Sezidali so ga v prvi polovici 16. stoletja, leta 
1672 pa ga je kupil znameniti slovenski polihistor 
in znanstvenik Janez Vajkard Valvasor. V 
njegovi delovni sobi je na ogled originalen 
izvod Slave vojvodine Kranjske (1689), ob njej 
je rekonstruirana bakrotiskarna, spoznali boste 
tudi Valvasorjevo doživljanje narave, umetnosti, 
znanosti, ljudi in časa, v katerem je živel. Vodenje 
po gradu poteka vsako polno uro, napovedanim 
skupinam organizirajo doživljajsko vodstvo v 
spremstvu baronice Ane Maksimile Valvasor in 
hlapca Jurija. Grajski park je odlično mesto za 
piknik, poslovno ali družinsko praznovanje in 
hkrati odlično izhodišče za rekreacijo na krožni 
trim stezi ali za pohodništvo, saj se lahko podate 
po Valvasorjevi krožni poti.

Grad Bogenšperk pa ni namenjen samo 
podoživljanju preteklosti. V njem lahko doživite 
pravljično baročno poroko v lipovem drevoredu, 
poročno slovesnost v grajski knjižnici, ki je nekdaj 
kot hram učenosti služila Valvasorju, cerkveno 
poroko v grajski kapelici in poročno slavje v viteški 
dvorani ali stilno urejenih prostorih gradu. 

Šmartno pri Litiji slovi tudi po novogotski cerkvi 
sv. Martina, ki so jo zgradili po načrtih dunajskega 
arhitekta Adolfa Wagnerja. Mogočna opečna 
stavba s tlorisom v obliki križa in monumentalnim 
dvostolpnim pročeljem krasi središče kraja. 

Okolica Šmartna s Kamplovim hribom, Jablaniško 
dolino, vasico Javorje in Primskovo goro vam nudi 
veliko možnosti za obisk prireditev, rekreacijo v 
neokrnjeni naravi, nabiranje gozdnih sadežev in 
uživanje domačih dobrot na ekoloških kmetijah 
ob poti. Prepredena je s številnimi pohodnimi 
potmi: Čebelarska gozdna učna pot povezuje 
pridelovalce medu, Jablaniška pot vas popelje 

Šmartno pri Litiji

www.smartno-litija.si

www.bogensperk.si
turizem@bogensperk.si
www.gostilnapustovmlin.si
www.primacku.si
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Šmartno pri Litiji

Grad Bogenšperk

po obronkih Jablaniške 
doline, poleg teh pohodniških 
poti je dobro poznana tudi 
Levstikova pot, številni 
obiskovalci pa obiščejo tudi 
Javorsko energijsko pot, kjer 
je poleg zemeljske zdravilne 
energije tudi izjemno lepo 
urejena okolica.

V Šmartnem pri Litiji si lakoto 
lahko potešite v gostilni Pri 
Mačku ali v gostilni Krznar, 
lahko pa se odpravite v 
gostilno Pustov mlin v 
Cerovici, kjer so znani po 
svežih postrvih, v zimskem 
času pa po domačih kolinah. 
V deželi pod Kamplovim 
hribom v gostilni Pri Janezu 
pa vam postrežejo z okusnimi 
nedeljskimi kosili ter jedmi po 
naročilu. 

S turističnimi informacijami in promocijskim gradivom 
vas bodo opremili v Turistično informacijski točki 
Javnega zavoda Bogenšperk, ki  se nahaja na 
osrednjem trgu v Šmartnem in v sprejemnici gradu 
Bogenšperk. 
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Samostan Stična

Višnja Gora



45

Ivančna Gorica, obdana z mehkimi dolenjskimi 
griči, leži na pol poti med Novim mestom in 
Ljubljano.

Njena zgodovina je zanimiva in bogata, posebej 
pomembna pa je njena umeščenost v prostor, 
saj je bil položaj Ivančne Gorice prometno 
vedno zelo pomemben. Zato seveda ni naključje, 
da je ena od znamenitosti Ivančne Gorice rimski 
miljnik, ki stoji na križišču starodavnih poti sredi 
naselja Ivančna Gorica in krasi današnji občinski 
grb. V obeležje rimskih časov tamkajšnje 
turistično društvo vsako leto organizira 
Zgodovinsko-rekreativno popotovanje po rimski 
cesti od Ivančne Gorice do Dvora.

Preteklost in umetnost tukajšnjih krajev sta 
na ogled v samostanu Stična, ki ga je leta 
1136 ustanovil oglejski patriarh Peregrin I. 
Samostan je bil srednjeveško kulturno središče 
Kranjske, poznejše prezidave in dozidave pa 
so vnesle baročne in rokokojske elemente. V 
samostanu so poslikave Janeza Ljubljanskega, 
Fortunata Berganta ter poleg ohranjene 
cerkvene opreme tudi oprema po načrtih 
Jožeta Plečnika. Danes je Stična znova verski 
in kulturni center s stalnimi razstavami Muzeja 
krščanstva na Slovenskem, kjer predstavljajo 
zgodovino krščanstva v Sloveniji in razvoj 
cistercijanov, njihovo življenje za samostanskimi 
zidovi ter arhiv misijonarja Friderika I. Barage 
(www.mks-sticna.si). Obiskovalci si radi ogledajo 
tudi galerijo slikarja patra Gabrijela Humka in 
spominsko razstavo patra in zeliščarja Simona 
Ašiča. Njegove čajne mešanice in ostale 
zeliščne pripravke ponujajo v stiški čajnici 
(www.stiskacajnica.com).
 
S še daljšo tradicijo se ponaša stara prafara 
Šentvid pri Stični, ki jo danes poznamo kot 
zibelko zborovskega petja. Moderni utrip pa 
ji zagotavljata proga za motokros ter športno 
letališče z motornimi in jadralnimi letali za 
panoramski let. Gradišče nad Šentvidom (519 m) 

Ivančna Gorica

www.ivancna-gorica.si

www.prijetnodomace.si
www.td-visnjagora.si
www.mks-sticna.si
www.obrscak-sp.si
www.polzevo.com
www.stiskacajnica.com
www.pristava.si
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je priljubljena pohodniška točka z 
Lavričevo kočo. 
Na Muljavi je bil rojen pisatelj 
Josip Jurčič, ki je leta 1866 
napisal prvi slovenski roman 
Deseti brat. Še vedno je lepo 
ohranjena pisateljeva rojstna 
domačija, ki je danes muzej na 
prostem, po katerem se lahko 
sprehodite in poučite o njegovem 
delu. V naravnem amfiteatru 
sredi domačije pa si lahko vsako 
poletje ogledate gledališko 
uprizoritev enega od Jurčičevih 
del.

Posebno vez s preteklostjo ohranja 
tudi mesto Višnja Gora. Današnji 
videz naselja še vedno spominja 
na nekdanje malo srednjeveško 
mesto, od katerega je deloma 
ostalo ohranjeno obzidje s stolpom 
(www.td-visnjagora.si).

V bližini vasi Krka izvira reka Krka, 
zelena lepotica. Ob izviru je vhod 
v 220 m dolgo kraško Krško jamo, 
ki jo lahko z vodičem obiščete 
od aprila do oktobra. Njena 
znamenitost je poleg tisočletnih 
kapnikov človeška ribica. Vodeni 
ogledi jame z izvirom potekajo od 
aprila do oktobra.

V preteklosti so ob Krki in 
njenih pritokih delovali številni 
mlini in žage, danes pa vedno 
bolj prevladujeta rekreativni in 
turistični pomen reke in njenih 
brzic. Vendarle pa eden od 
mlinov še deluje, saj v Zagradcu 
obratuje Štupnikov mlin, ki ga 
poganja elektrika iz lastne male 
hidroelektrarne. Še posebej 
privlačna je Krka za kopalce, 
kajakaše in ribiče, ki lovijo ribe, 
kot so šarenka, sulec, postrv, 
lipan, podust, som in ščuka. 

Okolica pa nudi še mnoge druge 
aktivnosti v naravi: smučanje na Polževem 
(www.polzevo.com), tek na smučeh, 
pohodništvo po Jurčičevi poti, krožni pešpoti 
Prijetno domače in evropskih pešpoteh E6 in 
E7, tenis, rokomet ter nogomet in konjeništvo, 
po katerem so znani predvsem v Dobu pri 
Šentvidu.

Na koledarju imajo stalno mesto spomladi 
Jurčičev pohod in pohod po krožni poti 
Prijetno domače, pred velikonočnimi 
prazniki Ivankin sejem, junija sta v Šentvidu 
pri Stični kulturni teden in Tabor slovenskih 
pevskih zborov, konec julija je Anin sejem 
v Višnji Gori, septembra shod mladih v 
Stični in oktobra Lavričev pohod. Vse 
skupaj dopolnjujejo še različne športne 
prireditve vse leto, ki privabljajo pohodnike, 
kolesarje, kajakaše in druge rekreativce 
(www.prijetnodomace.si).

Podrobnejše informacije o znamenitostih 
in lokalnih prireditvah v občini Ivančna 
Gorica vam bodo posredovali na sedežu 
Občinske turistične zveze Ivančna 
Gorica (turisticna.zveza@siol.com, T: +386 
(0)1 781 21 30) in Zavoda Prijetno domače 
(turizem@ivancna-gorica.si, T: +386 (0)1 781 21 28).

V Ivančni Gorici z okolico je za kulinariko 
dobro poskrbljeno. V sami Ivančni 
Gorici lahko izbirate med gostilnami 
Krjavelj, Zadružni hram, Na sokolski in 
okrepčevalnico pri Frenku ali se posladkate 

Jurčičeva domačija, Muljava

mailto:turisticna.zveza@siol.com
mailto:turizem@ivancna-gorica.si
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Rojstna hiša Josipa Jurčiča, Muljava

v slaščičarnah Center in Pod zvezdo.
Na Viru pri Stični je turistična kmetija Grofija, 
na Muljavi gostilna pri Obrščaku, kjer pozimi 
vsak dan strežejo sveže koline (T: +386 (0)41 
397 600, www.obrscak-sp.si), nedaleč stran 
na Bojanjem Vrhu pa je picerija Antonač. 
V vasi Krka so gostišče Krka ter turistične 
in izletniške kmetije Javornik, Magovac, 
Hočevar in Podržaj. V okolici Šentvida 
pri Stični so pizzerija Kegeljček, gostilna 
Grabnar, gostilna Štorovje, gostilna Pri Japu 
in turistična kmetija Fajdiga. Nedaleč stran 
vinske gorice ponujajo kakovostna vina 
dolenjskega vinorodnega okoliša, ki se začne 
v okolici vasi Temenica in Sobrače.

V Višnji Gori lahko izbirate med gostilnama 
Šerek in Jelenov rog ter hotelom Polževo, 
ki je prava turistična postojanka. Po dobri 
domači hrani so znane tudi kmetije Habjan, 
Čož in Leskovec, ki se nahajajo v višje 
ležečih vaseh nad Višnjo Goro. Turistične 
informacije lahko ob kavici in osvežitvi v 
tamkajšnjem bazenu dobite na Mestnem 
kopališču Višnja Gora.

V dolini reke Krke se lahko ustavite tudi v 
gostilni Na pajčni, piceriji Toplar in gostišču 
Na vasi, v kavarni Pri Joži pa vas čakajo 
ažurne turistične informacije. Nedaleč od 
doline reke Krke je tudi vasica Ambrus, kjer 
vas vedno čakajo gostoljubni domačini, v 
okolici pa so izvrstni pogoji za nabiranje 
sezonskih gob.

Na Pristavi nad Stično je tudi 
izletniška kmetija Okorn. Njena 
posebnost so ajdovi žganci s 
kislim zeljem, ocvirki, obaro 
ali mlekom. Nikoli ne zmanjka 
domačih suhomesnih izdelkov 
(klobas, bržol, salam, prekajene 
slanine). Vse tamkajšnje domačije 
so danes povezane v Turistično vas 
Pristava, kjer obiskovalcu poleg 
domačih jedi in izdelkov ponujajo 
tudi preživljanje prostega časa v 
edinstvenem parku s postajališčem 
za avtodome (T: +386 (0)40 702 
936, www.pristava.si). Odlične 
domače jedi v okolici Metnaja 
nudijo tudi na turističnih kmetijah 
Miglič in Berčon. Slednja je tik pod 
najvišjim vrhom v občini Ivančna 
Gorica – Obolno 776 m n. v.

Izvir Krke, Krška jama
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Radensko polje

Opazovalnica
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Na začetku Dolenjske, sredi položnega 
hribovja z značilnimi številnimi manjšimi 
dolinami in kraškimi polji, leži občina 
Grosuplje. Območje zaznamujeta bogata 
kulturna in zgodovinska dediščina. 
Začetki poseljenosti na Magdalenski gori 
segajo v mlajšo železno dobo. Urejena 
sprehajalna arheološka pot vas bo vodila po 
zavarovanem območju kulturne dediščine. 
Šmarje - Sap je bilo več kot 700 let cerkveno 
in kulturno središče zahodnega dela Dolenjske. 
V Turenčku so imeli prvo šolo na Slovenskem 
že leta 1504. Od mnogih gradov so ostali 
le razvaline gradu Čušperk, grad Boštanj in 
dvorec Praproče s spominsko sobo pisatelja 
Louisa Adamiča. Sakralno in arhitekturno 
dediščino zastopajo gotska cerkev sv. Martina 
v Velikem Mlačevem, cerkev sv. Petra in 
Pavla na Spodnji Slivnici in romanska cerkev 
Marijinega rojstva v Šmarju - Sapu. Cerkev z 
obzidjem je služila kot protiturški tabor, od 
katerega je viden samo še en stolp – Turenček. 
V cerkvi so ohranjene gotske poslikave in 
freske Štefana Šubica. Tabor Cerovo s cerkvico 
sv. Nikolaja je eden redkih protiturških taborov, 
ki so se ohranili do današnjih dni. Dvovišinsko 
obzidje s številnimi strelnimi linami in tremi 
stolpi predstavlja kmečko arhitekturo najvišje 
ravni. Stolpi so razporejeni tako, da omogočajo 
nadzor nad vso okolico.  

V zadnjih desetih letih postaja Grosuplje 
mesto kipov. Zavod za kiparstvo vsako 
leto povabi priznane kiparje in kiparke, ki 
pod gradom Boštanj klešejo in obdelujejo 
kraški apnenec mesec dni. Končane kipe, 
trenutno jih je 27, postavijo na izbrana mesta 
in slovesno predajo meščanom Grosuplja. 
Sočasno na istem prostoru potekajo kiparske 
delavnice za otroke, mladino in odrasle, ki 
vsakič znova privabijo veliko obiskovalcev. 

Med naravnimi znamenitostmi kraljuje 
Županova jama, ki so jo odkrili leta 1926 in 

Grosuplje

www.grosuplje.si
www.zupanovajama.si
www.radenskopolje.si
info@grosuplje.si
www.kongo.si
www.prmrtinet.si
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jo najdete v bližini Tabora. Vhod v 
jamo je skozi jamo Ledenica, prvo od 
sedmih dvoran, ki jih povezuje več 
kot 600 metrov urejene poti. V jami 
najdete kapnike vseh vrst, oblik in barv, 
prepade, brezna, rove, kristalno čisto 
vodo, pozimi pa tudi ledene kapnike v 
Ledenici. V jamo obiskovalce pospremi 
vodnik, informacije na (T: +386 (0)41 407 
705, www.zupanovajama.si). 

Drugi znameniti kraški pojav v 
grosupeljski občini je presihajoče 
Radensko polje, ki sodi med devet 
najizrazitejših  presihajočih kraških 
polj v Sloveniji in spominja na 
Cerkniško jezero. Nanj pritekajo vode z 
nekraškega sveta in na kraškem polju 
poniknejo v podzemlje. Polje pokaže 
idiličen obraz, ko se razcvetijo značilne 
rože, ali groteskno podobo, ko je ujeto 
v zimski led. Je ugodno naravno okolje 
za mnoge redke, zaščitene vrste rastlin 

in živali. V sredini Radenskega polja 
je 68 metrov visok osamelec Kopanj, 
ki je najlepši primer huma dinarskih 
kraških polj v slovenskem merilu 
(www.radenskopolje.si). 

Lokalni turistični vodniki vas bodo 
z veseljem popeljali po izbranih 
znamenitostih, vodenje lahko 
naročite na Občini Grosuplje (T: +386 
(0)1 788 87 50, info@grosuplje.si). 

Lepot Grosupljega in okolice se lahko 
naužijete, če se peš ali s kolesom 
podate po pokrajini. Čez Kucelj, 
najvišji vrh občine, vodi evropska 
pešpot E6, Grosupeljska planinska 
pot pa zakroži okoli Grosupeljske 
kotline. Posebno doživetje narave 
pa nudita tudi naravoslovna učna 
pot »Po sledeh vodomca« v Logu 
pod vasjo Cerovo ali pa spoznavate 
kulturno dediščino iz rimskih časov 

Kapniška tvorba Matjažev prestol
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ob »Poti kulturne dediščine 
Šmarje - Sap«. 

Med večje rekreativne prireditve 
z daljšo tradicijo sodijo 
kolesarski Maraton treh občin in 
medobčinska športna prvenstva. 
Za lovce in ribiče je Grosuplje 
z okolico prava destinacija. 
Gozdovi so bogati in kraški svet 
nudi v svojih potokih in bajerjih 
življenjski prostor ribam. Najbolj 
obiskan ribiški kraj je boštanjski 
ribnik.

Za kulinariko je v občini dobro 
preskrbljeno v gostilnah, 
pizzerijah in okrepčevalnicah. 
Lakoto si lahko potešite z 
domačimi slovenskimi jedmi, 
ribjimi jedmi, vegetarijanskimi 
jedmi ali jedmi na žaru v 
gostilnah Krpan, Kramar in 
Vodičar, Pr’atku v Brezjah pri 
Grosupljem, na turistični kmetiji 
Giovanni v Peči, v gostilni Slamar 
v Šmarju–Sapu. V gostilni Lunca 
v Zagradcu pri Grosupljem in 
dnevnem baru Pr'Mrtinet  
(T: +386 (0)1 780 89 24, 
www.prmrtinet.si) poskrbijo za 
odlično hrano po predhodnem 
dogovoru. V pensionu Podržaj 
pa vam postrežejo s kitajsko 
hrano. 

Za razburljiva nočna doživetja 
poskrbijo v kraljestvu zabave 
Kongo hotel in casino. V njegovih 
dveh restavracijah kuharji dan in 
noč skrbijo za dobro gurmansko 
izkušnjo. Njihova posebnost je 
tudi afriška kuhinja (www.kongo.si).

Grad Boštanj

Tabor Cerovo

Županov kapnik, Županova jama

http://www.kongo
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Občina Dobrepolje se razprostira na območju 
treh med seboj povezanih kraških dolin, ki ležijo 
med Malo goro in planoto Tisovec. Ponašajo se 
z bogato kulturno in naravno dediščino.

Na Vidmu, občinskem centru, je cerkev sv. 
Križa, v kateri so poslikave Langusa, Wolfa, 
Koželja in Vurnika. Nasproti cerkve stoji 
kapelica sv. Cirila in Metoda Toneta Kralja, 
okolico cerkve in pokopališče pa krasi več 
spomenikov, delo bratov – Toneta in Franceta 
Kralja. Jakličev dom je središče kulturnega in 
turističnega utripa (TIC Dobrepolje, T: +386 (0)41 
96 28 23).

Cerkev sv. Florijana v Ponikvah je bila grajena 
v gotskem slogu, pozneje pa je dobila baročno 
podobo z zlatimi baročnimi oltarji. Angelski oltar 
sv. Mihaela je bil zaradi svoje izjemne lepote 
razstavljen v Beogradu, Sarajevu in Parizu.

Vasi Zagorica in Ponikve sta znani po pustnih 
»mačkarah«. Med ponikovskimi pustnimi 
maskami izstopa maska petelina, med 
zagoriškimi pa pokrivalo »kastur«. Obe maski 
sta bili ovekovečeni tudi na znamkah Pošte 
Slovenije. 

Zdenska vas je s svojo ohranjeno dediščino in 
razgledno lego zanimivo naselje. Za romarsko 
cerkvijo sv. Antona se razprostira lipov gaj s 
45 stoletnimi lipami. V neposredni bližini sta 
dve kraški jami. Kozolci ob vaškem robu s 
svojimi rezljanimi detajli in s svojo dediščino 
predstavljajo vrhunec podeželske arhitekture.

Kraški pojavi – vrtače, vodni izviri, požiralniki in 
jame – vas spremljajo na vsakem koraku. Tudi 
človeška ribica je doma v dobrepoljskih jamah. 
Sredi vasi Podpeč se odpira vhod v pretočno 
vodno jamo, imenovano Podpeška jama, ki jo je 
opisal že J. V. Valvasor leta 1687 v Slavi vojvodine 
Kranjske. V jami se odvijajo tudi  koncerti.

Dobrepolje

www.dobrepolje.si
www.dobrepolje.info
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V Podgori stoji rekreativno-družabni 
center Pri koritu, kjer potekajo 
kulturne in etnološke prireditve, 
od tam pa vodita dve učni poti. 
Sodobno zasnovan križev pot, delo 
14 udeležencev likovne kolonije, je na 
ogled v podgorski cerkvi sv. Miklavža.

Dobrepolje je idilična rodovitna dolina 
z veliko sadja in zelenjave, po gozdovih 
rastejo gobe, jagode, veliko je divjadi, 
tu domujejo tudi medvedi. Pohodne 
poti iz treh dolin vodijo na bližnje 
vrhove in so idilične v vseh letnih časih.

Za kosilo je na voljo več gostiln, kjer 
strežejo dobre malice, kosila in jedi po 
naročilu. Za domačo hrano (divjačina, 
gobje jedi, žganci, štruklji, koline) je 
povsod potreben predhoden dogovor.

Dobrepolje

Videm
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Velike Lašče

Grad Turjak



55

Velike Lašče ležijo sredi razgibane z gozdovi 
porasle kraške pokrajine na meji med Dolenjsko 
in Notranjsko ter imajo bogato kulturno 
zgodovinsko in naravno dediščino. 

V začetku štetja let so rimski legionarji tu 
gradili rimski zaporni zid — Claustra Alpium 
Iuliarum. Ob zidu je speljana  
kulturno - zgodovinska pešpot.

Na vhodu v pokrajino stoji obnovljen grad 
Turjak, ki ima renesančne in romanske prvine 
ter je pomemben člen v razvoju grajske 
arhitekture v srednji Evropi. Grad je bil nekdaj 
last Auerspergov, katerih vrhunec moči je 
sovpadal z obdobjem turških vpadov in 
reformacije na Slovenskem. Grad si lahko 
ogledate konec tedna ali po dogovoru (T: +386 
(0)1 788 10 06, www.trubarjevi-kraji.si).
Junija vsako leto na Turjaku priredijo Turjaške 
dneve, ki privabljajo čedalje več obiskovalcev, 
pripravijo pa jih v spomin na zmago nad Turki 
(leta 1593), ki jo je izbojevala vojska pod 
vodstvom Andreja Turjaškega.

V občini je veliko cerkva, najstarejša pa je 
poznogotska cerkev sv. Lenarta nad vasjo 
Krvava Peč s čudovitim lesenim, barvanim 
stropom, ki je obnovljen in spomeniško 
zavarovan. 

Velike Lašče so znane kot »zibelka slovenske 
kulture«, saj se je tu rodilo več pomembnih 
slovenskih književnikov. 

V Levstikovem domu v Velikih Laščah je 
spominska soba Frana Levstika in Josipa 
Stritarja (T: +386 (0)1 788 10 06).

Trubarjeva domačija, rojstni kraj Primoža 
Trubarja, utemeljitelja slovenskega knjižnega 
jezika, stoji ob vznožju spomeniško zaščitene 
vasi Rašica. Obnovljena je bila ob 400-letnici 
Trubarjeve smrti. Na ogled je vsak dan med 

Velike Lašče

www.velike-lasce.si

www.trubarjevi-kraji.si
www.gradez.si
www.zavod-parnas.org
www.prikuklju.si



56

9. in 17. uro, za vodenje se je treba 
dogovoriti (T: +386 (0)1 788 10 06). 

V hribovski vasici Gradež, v neposredni 
bližini Turjaka, stoji obnovljena 
sušilnica sadja iz leta 1938. V njej vam 
bodo ponudili krhlje, posušene na 
naraven način, odžejali pa se boste 
lahko s krhljevko, domačim sokom in 
poskusili domače žganje. Če se boste 
za obisk dogovorili vnaprej, vam lahko 
pripravijo tudi dvajset različnih potic 
in pravo izvirno domačo hrano (T: +386 
(0)41 766 116, www.gradez.si).

Območje se ponaša tudi z neokrnjeno 
naravo s številnimi kraškimi 
posebnostmi. Med njimi si je še 
posebej vredno ogledati predvsem 
sotesko Iške, krvavske pečine, najvišji 
dolenjski slap Kobilji curek sredi 
gozdnega rezervata in Bajdinške 
slapove. Na Rutarski planoti se križata 
evropski pešpoti E6 in E7.

Po velikolaški deželi so organizirani 
izleti in turistične poti: Velikolaška 
kulturna pot, ki povezuje kraje tu 
rojenih pisateljev, krožna pešpot Ob 
zidu, Pot po Trubarjevi rojstni fari, 
Geološka pot v Kobilji curek in druge, 
ki povezujejo naravne in kulturno-
-zgodovinske znamenitosti ter 
vključujejo tudi obiske starih gostiln 
(www.zavod-parnas.si).

Za gastronomske užitke poskrbi slovita 
gostilna Pri Kuklju. Tematsko obarvani 
jedilniki, vezani na praznike, običaje 
in kulturno tradicijo, bodo zadovoljili 
še tako zahtevnega gosta. V lastni 
slaščičarni pečejo slaščice in potice 
tudi za domov (T: +386 (0)1 788 90 98, 
www.prikuklju.si).

Levstikov trg, Velike Lašče
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Trubarjeva domačija, Rašica
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Občina Škofljica zajema skrajni jugovzhodni 
rob Ljubljanskega barja, Želimeljsko dolino in 
del gričevnatega sveta nad njo.

Območje je bilo poseljeno že v železni dobi, 
o čemer pričajo bogata grobna najdišča v 
Molniku, ki naselje uvrščajo med »rezidence 
halštatskih knezov«.

Med znamenitostmi so grad Lisičje in cerkev sv. 
Uršule v Lanišču iz 15. stoletja s freskami, kjer 
je zaslediti prvi portret »krajine« v slovenskem 
slikarstvu, cerkev sv. Simona in Jude v Pijavi 
Gorici s freskami Janeza Ljubljanskega iz 
15. stoletja in 200 let stara Juvančeva hiša v 
Želimljah kot etnografski spomenik.

Neokrnjena narava, mogočne stare lipe in 
sadovnjaki starih češenj na Orlah nudijo 
možnosti oddiha v naravi. V klubu ranč 
Orle si ljubitelji jahanja lahko najamete 
islandskega konja in na njegovem hrbtu 
raziščete pokrajino, po kateri vodijo štiri 
tematske in rekreativne poti. Svarunova pot 
je 23 km dolga pohodna pot, ki vas vodi 
iz Škofljice po gričevnatem svetu do Vrha 
nad Želimljami, tam se spusti do Želimelj v 
dolino Želimeljščice, po kateri se spet vrne na 
svoje izhodišče. Na Gozdni učni poti Zalog 
spoznavate nekatere značilne drevesne vrste 
tega območja in življenjski utrip v gozdu. 
Čemšeniška grajska pot je dolga 12 km in 
poteka po hribovitem zaledju Lavrice, katere 
zgodovina sega v srednji vek. Popotnik bo na 
poti spoznal zgodovino naselja ter si ogledal 
kulturno in naravno dediščino. Pot, ki večinoma 
poteka po gozdnih kolovozih, je primerna tudi 
za kolesarje. Pijavška barjanska pot je pohodna 
in kolesarska pot, ki vas s središča Pijave Gorice 
vodi na barje. Srečali se boste z zgodovinskimi 
in kulturnimi spomeniki, bogatim rastlinjem, 
značilnim za vlažna območja, občudovali boste 
kakšnega metulja, saj jih tukaj domuje kar 89 
različnih vrst. Barje je tudi bogat rezervat ptic. 

Škofljica

www.skofljica.si

www.grandvid-hotel.com
www.gostilna-cot.si
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Grad Lisičje

Grad Lisičje

Pijava Gorica

Večina poti poteka po Pijavškem barju, 
le zadnji del je speljan po želimeljski 
cesti. Pot je dolga 8,2 km in traja dobri 
dve uri (www.skofljica.si).

V Škofljici lahko turisti tudi prespite, 
saj imajo Grandvid hotel s štirimi 
zvezdicami (T: +386 (0)1 360 22 00, 
www.grandvid-hotel.com). 

Za lačne popotnike je na Škofljici 
dobro poskrbljeno, saj lahko izbirajo 
med več gostišči, od katerih imajo 
tradicijo gostilna Petkovšek, gostilna 
Strah in najstarejša med njimi gostilna 
Čot v Pijavi Gorici, ki obratuje že od 
davnega leta 1697. V zimskem času 
vam bodo postregli z domačimi 
kolinami (pečenice, krvavice, prekajene 
klobase), vsak dan pa vam skuhajo 
govejo juho, spečejo pečenko in 
domač kruh ter pripravijo pražen 
krompir (T: +386 (0)1 366 12 02,  
www.gostilna-cot.si).
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Ig iz zraka

Sv. Mihael, Iška vas
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Občina Ig se razprostira delno po Ljubljanskem 
barju in delno po hribovju, kjer sta najvišja 
Krim in Mokerc. Ig je z Ljubljano povezan po 
»znameniti« ižanski cesti, zgrajeni leta 1827. 

Ižanska pokrajina je kulturni spomenik tako po 
najdbah koliščarskih naseljih izpred 6000 let kot 
po antičnem (rimskem) obdobju. Dve območji 
prazgodovinskih kolišč v občini Ig sta v okviru 
nominacije »Prazgodovinska kolišča okoli Alp«, 
v kateri je Slovenija sodelovala skupaj s Švico, 
Francijo, Nemčijo, Avstrijo in Italijo, vključeni na 
Unescov Seznam svetovne kulturne dediščine 
(www.ljubljanskobarje.si). Najizvirnejša najdba 
koliščarske kulture je poleg drevakov glinena, 
črno žgana in fino zglajena posoda, okrašena 
z vrezi, imenovana ženski idol. Upodobljena je 
ženska, oblečena v laneno obleko. Najdba je iz 
leta 2000 pred našim štetjem in so jo našli leta 
1876 na t. i. Dežmanovem kolišču blizu Iga. 
Nekaj replik iz tega obdobja si lahko ogledate 
na stalni razstavi »Koliščarji z velikega jezera«, 
ki jo ima Društva Fran Govekar Ig na Igu 
(www.drustvo-frangovekar.si).

Na ižanskem območju je bilo najdenih več 
kakor 120 rimskih napisov oziroma kamnitih 
nagrobnikov, ki so vzidani v stene ljubljanske 
stolnice, v cerkvi na Igu, ižanskem gradu, 
nekaj pa jih je v cerkvici sv. Mihaela v Iški vasi. 
Posebej je tu treba omeniti v živo skalo vklesan 
spomenik iz 1. stoletja, imenovan Stari dedec, 
ki leži med Stajami in Kotom.

Na Ižanskem je sakralna dediščina močno 
prisotna. Med cerkvami je najbolj obiskana 
prenovljena cerkev Marije Kraljice miru na 
Kureščku, kjer že vsaj pet stoletij obstaja 
svetišče, posvečeno Mariji. Z znamenitimi 
freskami Janeza Ljubljanskega pa je poslikana 
cerkvica sv. Nikolaja na Visokem.

Ne samo bogata preteklost, tudi sedanjost ponuja 
veliko priložnosti za obisk in ogled teh krajev.

Ig

www.obcina-ig.si

www.ljubljanskobarje.si
www.drustvo-frangovekar.si
www.iskaadventure.si 
www.gostilnica-furman.si
www.iski-vintgar.si
www.kmetija-klančar.si
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Ribniki v dolini Drage nudijo dom 
številnim vrstam ptic. V okolici sedmih 
ribnikov je urejena Gozdna učna pot 
Draga. Dolga je 3,2 km in opremljena s 
27 lesenimi tablami z imeni drevesnih 
vrst, ki jih srečujete ob poti.

Soteska reke Iške privabi v poletnih 
mesecih številne sprehajalce, ki se 
zatečejo v hlad hudourniškega kanjona 
Iški vintgar (www.iskaadventure.si). 

Kopasti Krim, najvišji vrh v okolici 
Ljubljane, je priljubljen cilj za 
pohodnike s kondicijo. Kadar je 
Krim v oblakih, je to znamenje, da 
se bliža slabo vreme. Ob lepem 
vremenu nudi zelo obsežen razgled, 
kar so znali izkoristiti že avstrijski 
zemljemerci, ki so tu v letih 1817–1828 
postavili koordinacijsko izhodišče 
prve katastrske izmere dežel Kranjske, 
Koroške ter Primorske z Istro.

Območje občine Ig nudi mnogo 
užitkov tudi kolesarskim navdušencem, 
saj si lahko na redko prometnih 
cestah in poteh najde vsak kolesar 
svojim sposobnostim primerno turo, 
od lahkotnih voženj po barju do 
zahtevnejših po ižanskem hribovju.

V občini Ig delujejo mnoga društva, 
ki vse leto pripravljajo odmevne 
prireditve: zvrstijo se pohodi na Krim, 
pustni karneval, pohodi po rimskem 
zapornem zidu, konjeniške prireditve 
na hipodromu Vrbljene, Ižanski sejem, 
pohod na stičišče štirih občin.
Za prijetno in dobro kosilo pa se 
oglasite v gostilnici Furman na Igu, 
kjer znajo še posebej dobro pripraviti 
domače jedi (T: +386 (0)1 286 20 50, 
www.gostilnica-furman.si). V gostilni Ulčar 
v Zabrvi na Igu strežejo okusne malice 
in kosila, točijo tudi domače pivo. 
V gostilni in pizzeriji MM ali pizzeriji 
Mars v Brestu si privoščite pizzo ali 

jedi z žara. Od maja do septembra pa 
izkoristite lepe dneve in si v gostišču 
Iški vintgar privoščite sveže postrvi na 
žaru, klasično piknik ponudbo mesa 
in zelenjave na žaru (T: 0(1) 367 32 12, 
www.iski-vintgar.si). Sladkosnedi se bodo 
posladkali s slastnimi palačinkami.
Kmetija pri Klančarju v Stajah nudi 
prenočišča v petih lepo opremljenih 
apartmajih (T: +386 (0)41 264 266, 
www.kmetija-klancar.si).

Cerkev na Kureščku
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»Votu kamen« v soteski Iški vintgar

Bajerji Draga



64

Občina Borovnica leži na jugozahodni strani 
Ljubljanskega barja ob ozki dolini reke 
Borovniščice. V Borovnico vodi več poti, prav 
vsaka pa pozornim očem odkrije mnogo 
zanimivega. Najpomembnejši cesti vodita 
prek Barja; prva mimo Podpeči in druga prek 
Vrhnike, ostale pa tečejo po manj obljudenih 
delih doline ali po gozdovih. Poznajo jih 
predvsem domačini, športniki in pohodniki, 
saj je na planoti Menišija nad kotlino kar nekaj 
razglednih točk, vzletišče za jadralne padalce 
in zmajarje ter primernih poti za gorsko 
kolesarjenje.

Borovniško kulturno dediščino je zaznamovala 
železnica. Nekdanji mogočni borovniški 
viadukt, po katerem je tekla proga Dunaj–Trst, 
je bil med drugo svetovno vojno porušen. Dolg 
je bil 511 m in visok 38 m. Edini preostali steber 
je zavarovan kot tehniški spomenik. Jelenov 
most, drugi viadukt, ki je dolg 230 m in visok 
29 m, pa je ostal nepoškodovan med vsemi 
vojnami in še vedno služi svojemu namenu 
(www.vborovnici.si).

Borovnica je danes prepoznavna tudi po 
največjih nasadih ameriških borovnic v 
Sloveniji. Raztezajo se na Ljubljanskem barju, 
po slastnih modrih jagodah pa je poimenovana 
vsakoletna turistična prireditev Praznik 
borovnic, ki jo prebivalci pripravijo v drugi 
polovici julija (www.ameriskeborovnice.com).

Čez občino potekajo označene planinske 
poti in evropska pešpot E7. Med najbolj 
priljubljenimi potmi je več kot 300-metrski 
vzpon po soteski Pekel. Soteska je dobila ime 
zaradi spremenljive narave, ki ob dolgotrajnem 
deževnem vremenu spremeni romantični, strmi 
vzpon mimo tolmunov in brzic v neobvladljiv 
hudournik. Pot je zahtevna, a varna. 
Opremljena je z varovali, brvmi in lestvami. 
Poteka mimo petih slapov, ki pozimi zaledenijo 
in so primerni za plezanje. 

Borovnica

www.borovnica.si

www.vborovnici.si
www.ameriskeborovnice.com
www.freetime.si/baza/

borovnica/pekel/
freeweb.t-2.net/jelekitt
www.kim-vi.com
www.chgodecflamingo.com
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Sokolski dom

Jelenov most

Soteska Pekel

V soteski se sprehajajo gamsi, 
lisice, risi, volkovi in včasih 
se pojavi tudi rjavi medved. 
Med zaščitenimi vrstami lahko 
opazujete endemični kranjski 
jeglič in povodnega kosa.
Na izhodišču soteske je 
prijetno gostišče Pekel, kjer 
strežejo slastne postrvi iz 
globin peklenskih tolmunov in 
še druge dobrote. Po mnenju 
Gurmana šteje gostilna med 
(naj)boljše gostilne v Sloveniji 
(T: +386 (0)1 754 61 24, www.
freetime.si/baza/borovnica/pekel).

Za dobro kosilo se oglasite tudi 
v pizzeriji KIM-VI (T: +386 (0)1 
754 63 26, www.kim-vi.com)  
ali v gostilni Godec  
(T: +386 (0)1 754 86 46, 
www.chgodecflamingo.com).
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Rekonstruirani poznoantični stražni stolp — utrdba na Lanišču na Hrušici, 
del rimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum

Muharjenje na Unici
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Logatec

Občina Logatec leži v osrčju Notranjske, na stiku 
alpskega in dinarskega sveta, kar ji daje poseben 
pečat, ki se odraža na naravnih vrednotah, 
večinoma v obliki kraških pojavov v južni polovici 
občine vse od Planinskega polja do Logatca, Kalc 
in Hotedršice.   

Planinsko polje je eno od najbolj tipičnih kraških 
polj, ki se razteza na 11 km2 površine in povezuje 
občine Logatec, Postojna in Cerknica. Približno 
dvakrat letno ga poplavi reka Unica, ki priteče na 
dan iz Planinske jame in izginja v podzemlje skozi 
okoli 150 ponorov na drugi strani polja. Unica s 
postrvmi, lipani, ščukami in krapi predstavlja pravi 
raj za ribiče z vsega sveta. Pohvalijo jo kot najbolj 
čisto reko daleč naokoli. Planinsko polje je edino 
slovensko rastišče ogrožene travniške morske 
čebulice, znano pa je tudi po kar 78 vrstah 
metuljev. Zaradi ptice kosec, ki je ogrožena že po 
vsem svetu, sodi v območje Natura 2000. Poleg 
kosca pa svoj dom tu najdejo še številne druge 
živalske vrste. 

Ob stari Tržaški cesti, ki vodi z Vrhnike proti 
Logatcu, stoji lipov drevored, eden najdaljših in 
najbolj znanih obcestnih drevoredov v Sloveniji. 
290 lip in lipovcev na 1,9 km s svojo dominantno 
lego ob vstopu v naselje predstavlja svojevrstno 
značilnost Logatca. Po ustnem izročilu naj bi 
jih okoli leta 1805 zasadili v spomin na poroko 
med Napoleonom Bonapartejem in Marijo Luizo, 
hčerjo avstrijskega cesarja Franca II., zato je 
drevored svojčas nosil Luizino ime, pozneje pa se 
je uveljavilo ime Napoleonov drevored. 

Območje Logatca je bilo skozi celotno zgodovino 
poznano kot ena od najpomembnejših strateških 
točk pri prehodu z Apeninskega polotoka v 
Srednjo Evropo, zaradi česar so vojske tu vseskozi 
postavljale velike zgodovinske strateške »meje« 
vse od rimskega obrambnega sistema z mrežo 
utrdb in zapornih zidov, imenovanih Claustra 
Alpium Iuliarum, do Rapalske meje, Alpskega 
zidu in Rupnikove linije. Ostanki teh meja so še 

www.logatec.si
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Tomažinov mlin

vedno vidni, najlepši primer pa je rimska 
utrdba na Lanišču. Ta obrambni stolp 
je bil v začetku sedemdesetih let 20. 
stoletja obnovljen in kot tak predstavlja 
edini primer rekonstruirane arhitekture 
tega poznoantičnega obrambnega 
sistema v Sloveniji. 

Logatec ima poleg naravnega tudi 
precejšnje bogastvo v kulturni dediščini. 
Posebej naj omenimo Grad Logatec in 
Tomažinov mlin v Hotedršici, ki še vedno 
deluje, njegova posebnost pa je, da je 
postavljen nad naravnim požiralnikom. 
Mlin si lahko ogledate v okviru krožne 
poti po Hotedršici. 
»Časovni stroj« v Logatcu predstavlja 
Vojni muzej z mnogimi artefakti vojaške 
zgodovine Slovencev in slovenskega 
ozemlja od prazgodovine, antičnega 
obdobja, srednjega veka, 1. in 2. svetovne 
vojne do vojne za samostojno Slovenijo 
in razvoja nove Slovenske vojske. 
Posebnost muzeja je zbirka več kakor 

2800 različnih odlikovanj z vsega sveta. 
Etnološke zbirke predmetov so na ogled 
v Tršarjevi domačiji v Lazah in v Muzeju 
starih predmetov »Na griču« ter v 
kozolcu lezcu v Hotedršici. 

Logatec zaznamujejo tudi 
tradicionalne prireditve, ki skozi 
dediščino s pridihom sodobnosti 
razkrijejo dušo domačinov. Med 
največje sodijo: Gregorjev sejem, 
Kmečki praznik na Medvedjem 
Brdu, Kresna nedelja v Hotedršici, 
Prvomajska budnica, Večer pri 
vodnjaku, Poletje v Rovtah,  Večer pod 
lipo, Juterškovo srečanje, Logaško 
poletje, Božično–novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Logatec, silvestrska 
predstava in silvestrovanje na prostem.  
Logatec ponuja veliko možnosti 
za užitke na svežem zraku in 
aktivno preživljanje časa. Kolesarski 
navdušenci lahko lepote občine 
najbolje spoznate, če jo prekolesarite. 
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Mnoge pešpoti, kot so 
Notranjska planinska pot, 
Jamarska transverzala 
ter Jamarska pot Laze – 
Pokojišče ali pa tudi krožna 
Logaška planinska pot, vas 
bodo sprostile. Adrenalina 
željni že poznate hrib Ženček, 
ki je poleg Sekirice znan 
kot najboljši (šolski) teren 
v Sloveniji  za jadranje na 
vetru, primeren za začetnike 
in za izkušene pilote. Na 
ribolov vas vabimo v raj za 
ribiče z vsega sveta, na reko 
Unico, tiste, ki se s tem šele 
spoznavate, pa na Erikov ribnik 
– logaško blejsko jezero. Med 
najbolj znanimi rekreacijskimi 
točkami je nedvomno hrib 
Sekirica (545 m), okoli 
katerega potekajo pešpoti, ob 
snežnih zimah tudi do 15 km 
in več prog za tek na smučeh, 
smučišče z vlečnico, na severni 
strani pa so postavljene štiri 
smučarske skakalnice, v bližini 
katerih je na zaledenelem 
ribniku Lokva mogoče tudi 
drsati. 

Tudi lačnih vas ne bomo spustili 
iz naših krajev. Čakajo vas 
kmetije odprtih vrat Kisovec, 
Urbanovc, Tumle, Šinkovc, 
gostilne Turk, Pod kostanji, 
Marché, Jeršin - Korenčan, Pri 
Kramarju, Pri Rezki, Baron, 
pizzerije Zvonček, Pr’ Krištof’, 
Bolero in Tavžentroža ter nekaj 
okrepčevalnic ter pestra bera 
pubov in barov. 
Na Logaškem vas čakajo 
tudi čiste, udobne in 
urejene postelje pri prijaznih 
ponudnikih: Sobe Ivanka Sutter, 
nastanitvena kmetija Žigon, 
gostišče

Sekirica, (k)raj za rekreativce v vseh letnih časih

Jeršin, gostilna Turk, center šolskih in obšolskih 
dejavnosti Dom Medved, Villa Tollazzi, hotel 
Grajman, gostinsko-rekreacijski center Zapolje 
in jamarski kamp Laze. Tisti, ki si želite sprostiti 
v neokrnjeni naravi, stran od stresnih mestnih 
središč, pa lahko zase, za svojo družino ali krog 
prijateljev najamete hišo Razglednik, kjer boste 
lahko čisto na samem spoznavali, kako je živeti 
v hiši in kako je imeti zelenjavni vrtiček, ter 
uživali ob čudovitem razgledu vse do Ljubljane, 
Triglava, Javornikov in Hrušice, medtem ko 
vas ne bo videl nihče. Zato vabljeni na obisk in 
preverite ponudbo na www.logatec.si. 
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Izvir Ljubljanice

Tehniški muzej Slovenije, Bistra
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Občina Vrhnika leži na zahodnem robu 
Ljubljanskega barja in ob obronkih Pokojiške 
planote ter združuje predalpski svet, kras in 
barje (www.vrhnika.si). 

Nastanek in razvoj Vrhnike sta najtesneje 
povezana z ladjami in prometom po mirno 
tekoči in globoki Ljubljanici, ki tu izvira kot 
reka iz enajstih kraških izvirov. Njena zgodovina 
sega daleč nazaj od paleolitika preko 
mostiščarjev, starih Rimljanov, srednjega veka v 
novi vek. Načini potovanja po trgovskih poteh 
so se spreminjali skozi čas, edinstvena lega pa 
daje Vrhniki tudi v današnjem času poseben 
pomen.

Kulturna dediščina je tu bogata in mogočna. 
Samo v mestu so tri cerkve, zgrajene v 
gotskem slogu in pozneje barokizirane s 
poslikavami velikih mojstrov tistega časa. 
O pomenu Vrhnike govorita tudi mogočni 
srednjeveški stavbi Stara sodnija in Stara 
pošta oziroma Lavrenčičeva hiša, ki stoji na 
bregu Ljubljanice, kjer je bilo nekoč potniško 
pristanišče. Mogočen pa je tudi klasicistično 
zasnovan Črni orel, nekdanji hotel.

Spomenik Ivanu Cankarju (1876–1918), 
največjemu slovenskemu pisatelju, dramatiku 
in pesniku, stoji v središču Vrhnike. Pisateljevo 
podobo v bronu je leta 1930 izdelal kipar Ivo 
Jurkovič. V mestu pa si lahko ogledate tudi 
pisateljevo spominsko hišo.

Spomenik padlim v NOB, mogočno delo 
kiparja Borisa Kalina in arhitekta Borisa Kobeta, 
zre z vrha hriba na mesto.

V Bistri pri Vrhniki si velja ogledati Tehniški 
muzej Slovenije. Muzej je edinstvena 
tehniška, kulturnozgodovinska in naravna 
znamenitost. V nekdanjem samostanskem 
oziroma grajskem poslopju, v čudovitem 
okolju s parkom, ribnikom in gozdno učno 

Vrhnika

www.vrhnika.si

www.visitvrhnika.si
www.tms.si
www.zavod-cankar.si
tic@zavod-cankar.si
www.mantova.si
www.gostilna-kranjc.com
www.gostilna-bajc.si
www.gostilna-bistra.com
www.pd-vrhnika.si
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potjo so na ogled številne stalne 
zbirke s področja kmetijstva, prometa, 
gozdarstva, lesarstva, lovstva, 
ribištva, tekstila, elektrotehnike in 
tiskarstva. Obiskovalci namenijo veliko 
pozornosti predvsem obsežni zbirki 
Titovih avtomobilov. V muzeju ob 
nedeljah potekajo prikazi starih tehnik 
in načinov dela ter orodij, naprav in 
strojev, ki so jih nekoč uporabljali 
pri vsakdanjih opravilih. Po ogledu 
se lahko okrepčate z dobrotami v 
sosednji gostilni Bistra, kjer nudijo 
pestro izbiro domačih slovenskih jedi, 
jedi iz mednarodne kuhinje, domače 
sladice in slavnostne menije. Grad 
Bistro pa si lahko izberete tudi za 
kraj svoje poroke na prostem in za 
slavje, ki sledi. Poseben čar so vožnja 
z oldtimerjem in golobi, ki poletijo v 
nebo (www.tms.si).

Pot, ki vodi na Ulovko, vas pripelje do 
cerkvice sv. Miklavža iz 16. stoletja 
na Kurenu. Cerkev je nespremenjena 
vse od svojega nastanka in je ostala 
dragocena pričevalka slovenske 
sakralne umetnosti, zato je razglašena 
za kulturni spomenik. Najznamenitejši 
je njen lesen strop, ki sloni na dveh 
lesenih stebrih in je razdeljen na 96 
kvadratov, poslikanih z živalskimi, 
rastlinskimi in geometrijskimi motivi. 
Če boste cerkev obiskali konec tedna, 
si lahko privoščite odlično kosilo na 
kmetiji odprtih vrat Na Kurenu. 

Kašče predstavljajo del nekdaj bogate 
arhitekturne dediščine širšega okoliša 
Vrhnike, ki se je ohranila do danes. 
V kašči so včasih shranjevali živila, 
predvsem žito, danes pa svojemu 
namenu služijo le še na kmečkih 
gospodarstvih. V vrhniški okolici 
je znanih 17 kašč, najstarejša je 
Jelovčanova, ki nosi letnico 1808.
Miklčeva kašča v Verdu je grajena 
v baročnem slogu. Leta 1981 so jo 

obnovili in jo v spomin na slikarja 
Jožefa Petkovška poimenovali Galerija 
Kašča. V njej je na ogled stalna 
razstava fotografij Petkovškovih 
likovnih del, občasno pa tudi razstave 
del sodobnih likovnih umetnikov.

Naravno dediščino najmočneje 
predstavljajo izviri Ljubljanice 
v Retovjah, Močilniku in Bistri s 
spremljajočimi kraškimi pojavi. 

Naravni rezervat Mali plac na 
Kostanjevici pri Bevkah je edinstven 
primer t. i. visokega barja in velja 
za eno od redkih tovrstnih naravnih 
okolij v južni Evropi. Predstavlja eno 
od zadnjih zatočišč skoraj iztrebljene 
avtohtone močvirske želve.

Prav tako je za naravni spomenik 
razglašen del kamnoloma črnega 
apnenca na pobočju Lesnega Brda. 
V lapornih plasteh si je moč ogledati 
okoli 25 vrst okamenin, predvsem 
školjk. Razgled nad pokrajino vam 
zagotavlja razgledni stolp na Planini, ki 
je svojo novo podobo dobil leta 2008 
(www.pd-vrhnika.si).

Za razgibano športno in kulturno 
življenje ter turistične zanimivosti in 
ponudbo skrbi Zavod Ivana Cankarja 
za kulturo, šport in turizem. Osrednji 
kulturni hram je Cankarjev dom na 
Vrhniki (www.zavod-cankar.si) na Kurenu.

Pod okriljem zavoda se vse leto odvijajo 
različne turistične in etnološke prireditve, 
srečanja, sejemske prireditve ter obilica 
športnih in kulturnih dogodkov. Dobro 
so obiskani Cankarjevi dnevi od konca 
aprila pa do druge polovice maja in 
tradicionalni Argonavtski dnevi konec 
junija z zaključno Nočjo na Vrhniki, 
Poletje na Vrhniki pa poskrbi za živahen 
preplet glasbenih dogodkov in uličnega 
gledališča. 
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(0)1 755 34 77, www.gostilna-bajc.si) v 
Sinji Gorici, pred kratkim prenovljena 
gostilna Bistra (ter hotel in hostel) v 
neposredni bližini Tehniškega muzeja 
Slovenija v Bistri (T: +386 (0)1 750 57 
42, www.gostilna-bistra.com). Gostinski 
ponudbi je namenjen dobršen del 
spletne strani www.visitvrhnika.si. 

Med vsemi gostišči ima posebno 
mesto kmetija odprtih vrat »Na 
Kurenu«, ki je po mnenju Gurmana 
med (naj)boljšimi gostinskimi lokali v 
Sloveniji in slovi po dobrotah iz krušne 
peči, kot so pečenke, krače, jagenjčki in 
odojki, ponudijo pa vam tudi jabolčni 
zavitek in sezonsko jurčke (T: +386 (0)41 
350 670, kuren.kmetija@gmail.com).

Rojstna hiša Ivana Cankarja

Pokrajina nudi številne možnosti 
za pohodništvo, kolesarjenje in 
opazovanje edinstvene narave. Na 
pot se lahko podate sami ali po 
organiziranih turističnih poteh, kot 
so Po poti Cankarjevih obeležij, 
Podlipa – skrivnostna vas, Skrivnostna 
Ljubljanica – reka sedmih imen, 
Vrhniška kurirska planinska pot, 
Kolesarska pot K1 in druge. 

Za obveščanje turistov skrbi TIC 
Vrhnika (T: +386 (0)1 755 10 54, 
tic@zavod-cankar.si, www.visitvrhnika.si). 

Za kulinariko je na vaših poteh 
po Vrhniki in njeni okolici dobro 
poskrbljeno. V občini so številna 
dobra gostišča, kot so hotel Mantova 
(www.mantova.si), gostilna Turšič, 
gostilnica in pizzerija Stara kašča, 
gostilna Pri Kranjcu na Hribu (T: +386 
(0)1 755 48 22, www.gostilna-kranjc.com), 
gostilna Bajc s prenočišči (T: +386 

http://www.gostilna-bajc.si
http://www.visitvrhnika.si
mailto:tic@zavod-cankar.si
http://www.visitvrhnika.si
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Občina Log - Dragomer leži ob stari magistralni 
cesti Ljubljana–Koper. Na severni strani je 
Polhograjsko hribovje, proti jugu se odpira 
široka močvirna ravnina Ljubljanskega 
barja, ki se zaključi ob reki Ljubljanici 
(www.log-dragomer.si).

Ti kraji imajo dolgo zgodovino, iz novejšega 
obdobja pa je občina bogatejša za spominsko 
obeležje osamosvojitvene vojne leta 1991. 
Na hiši Dobčnikovih v Dragomerju, kjer so 
med vojno hranili tajne podatke, ga je odkrilo 
Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana 
ob slovesnosti praznovanja 20. obletnice 
osamosvojitve.

Zaradi neokrnjene narave so iz teh krajev 
lepe pohodne poti ter številne možnost za 
potepanje s kolesom in raziskovanje narave s 
fotoaparatom.

Posebna znamenitost je športni park Log, 
v katerem stoji leta 2008 zgrajena največja 
plezalna stena na prostem v Sloveniji, 
namenjena balvanskemu plezanju. Opremljena 
je z več kot 2000 oprimki različnih oblik in 
barv, ki omogočajo sestavljanje različno težkih 
plezalnih smeri. Na njej vsako leto poteka 
tekmovanje za državno prvenstvo v balvanskem 
plezanju. V obratovalnem času je odprta za vse 
ljubitelje športnega plezanja, za organizirane 
skupine pa po dogovoru s skrbnikom stene tudi 
zunaj tega časa. Sezonsko karto lahko kupite v 
gostinskem lokalu Mosquitos ob plezalni steni. 
Maja 2011 je Log gostil tekmovanje v svetovnem 
pokalu v težavnostnem plezanju in si prislužil 
odlične ocene Mednarodne zveze v športnem 
plezanju – IFSC (www.tc-center.si). 

Log - Dragomer

www.log-dragomer.si

www.gostilna-ponvica.si
www.tc-center.si
www.tc-center.si/
restavracija-toscana
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Sv. Lovrenc, Dragomer

Barje

Za kulinarično razvajanje poskrbijo 
v gostilni in pizzeriji Ponvica, ki je 
odprta vse dni v letu. Njihov jedilnik 
sestavljajo tako jedi z žara, morske 
dobrote, steaki izbrane govedi, 
solate in tudi sladice iz lastne 
slaščičarne (T: +386 (0)1 365 73 01, 
www.gostilna-ponvica.si).
 
Z okusnimi picami in solatami boste 
postreženi tudi v priznani Pizzeriji 
Siciliana, ki nadaljuje gostinsko 
tradicijo v stari Rusovi gostilni (T: +386 
(0)1 756 53 30).
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Občina Brezovica je osrednja občina 
Ljubljanskega barja in reke Ljubljanice s pritoki.

Delno jo pokrivajo kraški borovi in smrekovi 
gozdovi, ki soustvarjajo zdravilno klimo na 
Rakiški planoti z jezerom. Posebnost med 
iglavci je Brinarjeva jelka, ki je zato uvrščena 
med spomenike naravne dediščine. Rjavi 
medved ima v krimskih gozdovih in na 
Rakiški planoti številne brloge. Zato ni odveč 
previdnost pri raziskovanju gozdov in hoji po 
obljudenih poteh.

V Podpeči je najgloblje kraško Podpeško 
jezero, kamor zahajajo ribiči lovit številne 
ribje vrste, poleti pa je primerno za kopanje 
in občudovanje belih lokvanjev. Ob jezeru je 
gostilna Jezero, kjer lahko uživate v okusni 
hrani (T: +386 (0)1 363 14 40, www.kaval-group.si). 
Znamenit je črni apnenec iz podpeškega 
kamnoloma, ki je bil priljubljen material 
arhitekta Jožeta Plečnika. Iz njega je 
izdelano tudi notranje stopnišče v Narodni in 
univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Nad Podpečjo 
je za pohodnike priljubljena vzpetina Sv. 
Ana s cerkvijo. Med Podpečjo in Ljubljano je 
Ljubljanica plovna in je del turistične ponudbe.

V osrčju velike gozdno–kraške planote leži 
800 metrov nad morjem razloženo naselje 
in počitniški kraj Rakitna. Izredno ugodne 
bioklimatske razmere, ki jih ustvarja mešanje 
sredozemskih in alpskih zračnih tokov, so 
Rakitno naredile za enega najbolj zdravih 
srednjegorskih krajev v Sloveniji. Pozimi 
Rakitno prepredejo tekaške proge, jezero pa 
postane romantično drsališče. Velika pridobitev 
je nov hotel Rakitna (www.rakitna.si). 

Če si želite raziskovati barjanske ravnice 
in hribovito zaledje peš ali s kolesom, se 
odpravite po varnih poteh za rekreacijo, 
poimenovanih po znanem zeliščarju Simonu 
Ašiču. Ašičeve poti povezujejo kraje in vasi po 

Brezovica

www.brezovica.si
 
www.kaval-group.si
www.rakitna.si
www.svz-si.eu/sl/Pri_
Zahostniku
www.pr-kopac.com
www.gostlnazgornjikirn.si
www.pripoku.com
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bližnjicah, kolovozih ter potekajo po 
celotni osrednji Sloveniji. Označene so 
z rumeno-zelenimi markacijami. 

Obiskovalci lahko v brezoviški turistični 
ponudbi izbirajo med jadralnim 
padalstvom, poletom z balonom ali 
letalom, vožnjo s konjsko vprego, 
jahanjem, vožnjo po Ljubljanici ali 
s kolesom. Urejena je 23 km dolga 
kolesarska pot od Ljubljane prek 
Brezovice, Podpeči in Bistre do 
Vrhnike.
 
Za ljubitelje vrtov je posebno doživetje 
obisk vrta pri Zahostniku v Vnanjih 
Goricah (www.svz-si.eu/sl/Pri_Zahostniku).
 
Na Brezovici ne boste ostali lačni. 
Gostilna Pr’ Kopač slovi po pripravi 
ocvrtega piščanca, polnjenih telečjih 
prsi, enolončnic in krvavic z zeljem. Tu 
se tradicija družinske gostilne, ki sega 

v leto 1848, prepleta s kakovostno 
ponudbo (T: +376 (0)1 365 30 66, 
www.pr-kopac.com).
 
Gostilna Zgornji Kirn v Kamniku pod 
Krimom je družinska gostilna, že pol 
stoletja znana po odličnih mesnih 
jedeh iz teletine, žrebička, kozlička, 
jagenjčka, zimskih kolinah in lastnih 
sladicah, kot so zavitki, marelični 
cmoki in čokoladna kasata (T: +386 (0)1 
363 10 13, www.gostlnazgornjikirn.si).
 
Gostišče Pri Poku na Brezovici je 
gostilna že vse od leta 1793 in se po 
mnenju Gurmana uvršča med (naj)
boljše gostinske lokale v Sloveniji. 
Kuhinja je slow food. Večina jedi 
temelji na domačih sestavinah in 
bogati tradiciji, uspešno dopolnjeni z 
znanjem moderne svetovne kulinarike 
(T: +386 (0)1 365 74 10, www.pripoku.com).

Rakitna
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Horjul leži v Horjulski dolini sredi slikovitega 
naravnega okolja dinarskokraškega in alpskega 
sveta. Po dolini teče potok Horjulščica, nad njo 
se dvigajo hribi in strma dolomitska pobočja, v 
katerih so tudi kraške jame. 

Sredi slikovite pokrajine se očem pokažejo 
znamenitosti sakralne kulturne dediščine. V 
Horjulu si je mogoče ogledati baročno cerkev 
sv. Marjete s poslikavami slikarja Janeza 
Šubica, pokopališče arhitekta Jožeta Plečnika, 
relief »pieta«, delo kiparja Franceta Kralja iz 
leta 1923. 

V vasi Samotorica stoji lepa renesančna cerkev 
sv. Mihaela z zanimivim stropom in freskami iz 
16. stoletja. 

V kraju Vrzdenec stoji cerkev sv. Kancijana iz 
13. stoletja z najstarejšimi freskami v Sloveniji, 
v bližini pa je domačija Železnik, ki je poznana 
po izdelavi harmonik in črni kuhinji. Ogledate 
pa si lahko tudi živalski vrt ZOO park Rožman. 

Cerkvica sv. Urha med Zaklancem in Podolnico 
je obdana s srednjeveškim obrambnim 
taborom z dvema stolpoma. Obzidje s cerkvico 
je upodobljeno tudi na občinskem grbu. V 
bližnjem skednju je etnografski muzej, kjer je 
na ogled razstava kmečkega orodja in opravil 
ter oblačil. 

Urejen vaški trg v središču Horjula je stičišče 
kulturne in turistične ponudbe. 

Horjul z okolico je primeren tudi za ljubitelje 
rekreacije. Športni park Horjul pa poleg 
zunanjega košarkarskega in balinarskega 
igrišča nudi tudi dvorano za in-line hokej 
(www.sports-house.si). Zaradi svoje raznolikosti 
je zanimiva celotna okolica Horjula tako 
za planinske izlete kot za kolesarske izlete. 
Razgledne točke Kožljek (788 m), Koreno (729 
m) in Gradišče (547 m) nudijo prelepe razglede 

Horjul

www.horjul.si

www.sports-house.si
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Protiturški tabor in cerkev sv. Urha

Koreno nad Horjulom

Sv. Urh, Podolnica

na Ljubljansko barje na eni strani 
ter Julijske in Kamniško-Savinjske 
Alpe na drugi strani. 

Za dobro domačo hrano je v 
teh krajih poskrbljeno. Veliko 
obiskovalcev privabljajo tudi 
turistične kmetije na Korenu in 
Samotorici, kjer vam bodo postregli 
odlično domačo hrano. Med njimi 
so: izletniška kmetija Ramovš (T: 
+386 (0)1 754 07 60), kmetija odprtih 
vrat Pri Jauš (T: +386 (0)1 754 05 59), 
kmetija odprtih vrat Pri Lenart (T: 
+386 (0)41 799 260) ter turistična 
kmetija Pri Hlipč (T: +386 (0)1 754 
00 13). Žganci, potica špehovka, 
suhe klobase in salame, prekajena 
slanina, jabolčni zavitek iz domačih 
jabolk so jedi, ki se priležejo po 
rekreativnem naporu.
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Dvor pri Polhovem Gradcu

Polhograjska graščina
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Občina Dobrova - Polhov Gradec leži v 
osrčju Polhograjskega hribovja, ki se zajeda v 
Ljubljansko kotlino.

Na Polhograjskem so številne znamenitosti 
arheološke, zgodovinske, etnološke, kulturne in 
naravne dediščine.

Osrednje naselje je Polhov Gradec s Kalvarijo 
in renesančno polhograjsko graščino z 
grajskim parkom, večstoletno lipo, Neptunovim 
vodnjakom, grajskim dvoriščem, ki ga 
zaključuje baročni portal, in angleškim stolpom 
z uro. V graščinskih prostorih je Krajevni muzej, 
ki predstavlja zbirko predmetov arheološke 
in etnološke dediščine tega območja. Na 
ogled je zbirka, ki prikazuje življenje in 
zgodovinsko dogajanje v kraju, ki sega v čas 
pred antiko. Nekdanji lastnik polhograjske 
graščine grof Rihard Ursinij Blagaj je v začetku 
19. stoletja odkril dotlej neznano rastlinsko 
vrsto, ki so jo poimenovali po njem – blagajev 
volčin, in jo uvrstili v botanični sistem 
(www.grad-polhovgradec.si).
 
V graščini je tudi Muzej pošte in 
telekomunikacij, v katerem lahko poslušate 
melodije poštnega roga, telefonirate s pomočjo 
ročne in koračne centrale ter se preizkusite v 
znanju Morsejeve abecede. 
Spajanje starega z novim zastopa e-točka v 
graščini, ki obiskovalcem omogoča sodobno 
komunikacijo (www.tms.si).

Grad ni namenjen le preteklosti, ampak si ga 
lahko izberete tudi za tisti poseben prostor, za 
vašo romantično poroko, kjer lahko izrečete 
svoj usodni da.  

Polhograjska graščina ni daleč od vasi 
Dvor, kjer si lahko ogledate enega od 
najpomembnejših poznogotskih spomenikov 
na Slovenskem, cerkev sv. Petra. Med 
dragocenostmi je šest zlatih oltarjev, sliki 

Dobrova - Polhov Gradec

www.dobrova-
polhovgradec.si

www.grad-polhovgradec.si
www.tms.si
www.boznar.si
www.gric.si

http://www.tms.si
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Metzingerja in kipi polhograjske rezbarske družine 
Facijev. Na kasetiranem stropu najdemo letnico 
1577 in dva zgodnja napisa v slovenskem jeziku. 

Iz Polhovega Gradca, središča Krajinskega parka 
Polhograjski Dolomiti, peljejo številne pohodniške 
poti k bližnjim kulturnim in naravnim znamenitostim. 
Do njih se lahko odpravite sami ali z vodičem. Manj 
izkušeni pohodniki se odpravijo na Mali vrh ali na 
slikovito polhograjsko Goro (824 m) s cerkvijo sv. 
Lovrenca. Gora je ne samo barvita kulisa kraja, 
po katerem je hribovje dobilo ime, temveč tudi 
priljubljena gorniška, botanična in zgodovinska 
zanimivost. A za njo prav nič ne zaostajajo njeni 
bližnji vrhovi: Grmada, Tošč in Sv. Jakob. Zahodno 
od njih se visoko nad dolino razprostira obli grič – 
Črni vrh s cerkvijo sv. Lenarta. Za njim se še više 
vzpenja nekdaj najvišja vzpetina v Polhograjskem 
hribovju – Pasja ravan (1020 m). Od tam pa se nam 
že odprejo novi pogledi na škofjeloško stran. Na 
poti se lahko ustavite na turističnih kmetijah, ki vas 
gostoljubno pogostijo. Na nekaterih kmetijah pa 
lahko kupite tudi domačo zelenjavo, sadje in drugo. 

Posebej čebelarstvo ima v dobrovski okolici in na 
Polhograjskem dolgo tradicijo, ki se nadaljuje v 
Domu čebelarjev v Polhovem Gradcu, kjer domuje 
tudi čebelarstvo Božnar. Tam lahko pokusite in 
kupite med, medene izdelke in še mnogo drugega 
(www.boznar.si).
 
Če ste ljubitelji sirov, lahko obiščete sirarstvo 
Orešnik v Šentjoštu nad Horjulom, kjer vam 
pripravijo pokušino domačih kozjih sirov.

Kulinarična ponudba je zbrana pod imenom Dob-
rote Blagajeve dežele. Sem štejejo poleg turistič-
nih kmetij in kmetij za prodajo izdelkov, čebelarjev 
in sirarstva tudi gostilne. Posebej velja poudariti 
gostišče Grič, kjer boste izkusili nepozabno kulina-
rično doživetje z lokalno pridelano hrano (T: +386 
(0)1 754 01 28, www.gric.si). Kmečka tržnica pa je od-
prta vsako soboto v Ljubljani, pri trgovini Interspar 
na Viču, in vsako tretjo soboto v mesecu  v Polho-
vem Gradcu pred trgovino Mercator.
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Neptunov vodnjak, Polhograjska graščina
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Panorama Ljubljane

Vodnjak pri Zlati ladjici, Novi trg
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Prebivalci in tudi številni obiskovalci pravijo, 
da je Ljubljana mesto po meri človeka. Čeprav 
se uvršča med srednje velika evropska mesta, 
ohranja prijaznost manjšega kraja, hkrati pa 
premore vse, kar imajo velike prestolnice. 
Medtem ko pozimi pride na plan njen zasanjani 
srednjeevropski značaj, jo poleti odlikuje 
sredozemska sproščenost. Simbolizira jo 
ljubljanski zmaj, ki je del legende o Argonavtih. 
Arhitekturno lahko Ljubljano označimo kot mesto 
baroka, secesije in moderne ter mesto arhitektov 
Jožeta Plečnika, Maksa Fabianija in Ivana Vurnika, 
začetnikov moderne slovenske arhitekture Eda 
Ravnikarja in Eda Mihevca in njihovih naslednikov. 
Čeprav najbolj slovi po svoji zgodovinski 
dediščini in tradiciji, je po starosti prebivalcev 
razmeroma mlado mesto s sodobnim življenjskim 
utripom. Po varnosti se umešča v sam svetovni 
vrh, saj je bila po raziskavi Reader’s Digest 2008 
postavljena na najvišje mesto na lestvici najbolj 
poštenih mest na svetu. 

Ljubljana skozi čas
Trije trgi, Mestni, Stari in Gornji, sestavljajo 
zgodovinsko jedro najstarejšega, 
srednjeveškega dela Ljubljane. Na Mestnem 
trgu stoji Mestna hiša (Magistrat, Rotovž), 
stavba iz 15. stoletja, ki hrani številne spomine 
na ljubljansko preteklost. Trg pred njo krasi 
znameniti baročni vodnjak treh kranjskih 
rek, delo Francesca Robbe (original hranijo v 
Narodni galeriji). Na prehodu z Mestnega na 
Stari trg stopite še na Čevljarski most, ki je ime 
dobil po nekdanjih čevljarskih delavnicah na 
mostu in si ga je avtor, arhitekt Jože Plečnik, 
zamislil kot trg na vodi.

Stari trg je najstarejši del srednjeveškega 
mesta. Hiše so skoraj vse baročne, posebej 
vredna ogleda je trinadstropna Schweigerjeva 
hiša z eno najlepših poznobaročnih fasad v 
Ljubljani. Na koncu trga stoji Herkulov vodnjak. 
Na Gornjem trgu so nekoč stala ena od vrat 

Ljubljana

www.visitljubljana.com

www.cd-cc.si
www.mglc.si
www.mnzs.si
www.zoo.si
www.botanicni-vrt.si
www.ljubljanskobarje.si
www.labirint-umetnosti.si
www.exodos.si
www.drugagodba.si
www.ljubljanafestival.si
www.
knjiznicapodkrosnjami.si
www.liffe.si
www.souhostel.com
www.kinosiska.si
www.cvetlicarna.info
www.sport-ljubljana.si
www.nagradu.si
www.kaval-group.si
www.evino.si
www.bicikelj.si
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v srednjeveško Ljubljano. 
Središče trga obvladuje cerkev 
sv. Florijana. Pot nadaljujete 
čez Šentjakobski most in 
se sprehodite po Bregu. 
Najpomembnejša stavba na 
Bregu je Zoisova palača, dom 
znanega mecena barona 
Žige Zoisa, osrednje osebe 
slovenskega razsvetljenstva. 
Na koncu se vam bo odprl 
Novi trg, na katerem 
prevladuje stavba SAZU – 
sedež Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti. V 
neposredni bližini stoji 
čudovita stavba Narodne in 
univerzitetne knjižnice (NUK), 
zgrajena v letih 1935–1940 
po načrtih Jožeta Plečnika. 
Knjižnica danes hrani številne 
zgodovinske rokopise in tiske 
ter vzorčne izvode vseh v 
Sloveniji izdanih publikacij.

Od knjižnice vas le nekaj 
korakov loči od Trga francoske 
revolucije. Najpomembnejši 
kompleks na trgu so Križanke, 
nekdaj posest nemškega 
viteškega reda ali križnikov 
iz sredine 13. stoletja. Ves 
samostanski kompleks je v 
petdesetih letih prejšnjega 
stoletja prezidal Jože Plečnik, 
danes pa je namenjen 
predvsem prireditvam 
Festivala Ljubljana. 

Na spodnjem delu trga stoji 
Turjaška palača oziroma 
palača deželnih knezov 
Auerspergov. V njej je 
danes sedež Mestnega 
muzeja. V središču trga 
stoji spomenik, postavljen v 
spomin Napoleonovim Ilirskim 
provincam (1809–1813). 

Po Vegovi ulici se boste 
sprehajali po poti nekdanjega 
srednjeveškega obzidja (na 
koncu ulice je še ohranjen 
srednjeveški stolp) in obzidja 
nekdanje rimske Emone. Ulico 
je prav tako uredil Plečnik. 

Kongresni trg je dobil ime 
po kongresu Svete alianse 
leta 1821, ki pomeni politični 
zaključek napoleonskih 
vojn. Danes je trg obnovljen 
z vidnim pečatom Jožeta 
Plečnika, pod njim pa 
je garaža. Tako se lahko 
pripeljete v mesto, parkirate in 
se odpravite v mestno jedro, 
ki je postalo promenada in 
prostor družabnosti. Na robu 
trga stoji stavba Univerze 
v Ljubljani, nekoč stavba 
Deželnega dvorca. Poleg 
je Slovenska filharmonija, 
naslednica ene od najstarejših 
glasbenih ustanov v Evropi in na svetu, 
Academie Philharmonicorum, nastale leta 
1701. V parku, imenovanem Zvezda, stoji kopija 
rimskega kipa Emonca, ki so ga našli leta 1836 
ob gradnji klasicistične stavbe Kazine. Videti 
je mogoče tudi arheološke ostanke rimske 
Emone, odkrite ob gradnji garaže.

Uršulinski samostan in cerkev svete Trojice 
sodita med najlepše spomenike ljubljanskega 
baroka. Notranjost krasi ogromen glavni oltar, 
delo Francesca Robbe. Pred cerkvijo stoji steber 
sv. Trojice, postavljen leta 1693 v zahvalo, ker 
je bilo mesto obvarovano kuge. V neposredni 
bližini je stavba SNG Drama Ljubljana, kjer 
domuje ena od osrednjih slovenskih gledaliških 
hiš. Trg republike, največji ljubljanski trg, je 
zasnoval arhitekt Edvard Ravnikar. Tu stoji 
spomenik upora proti okupatorju, na severu 
trga pa zgradba Parlamenta, ob kateri je v 
parku grobnica narodnih herojev. V središču 
trga je obsežna ploščad, namenjena množičnim 
zborovanjem, na njej je bila 25. junija leta 1991 
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razglašena osamosvojitev Slovenije. 
Nad trgom se dvigujejo stavba 
Cankarjevega doma, kulturnega in 
kongresnega centra (www.cd-cc.si), ter 
stolpnici Ljubljanske banke in stolpnica 
TR3, za njim pa se širi park Tivoli.

Zelena Ljubljana
Ljubljana je mesto z zeleno dušo in 
nosilka prestižnega naziva zelena 
prestolnica Evrope 2016. Evropska 
komisija je junija 2014 podelila 
Ljubljani ta prestižni naziv zaradi 
»dvigovanja okoljske zavesti med 
meščani, trajnostne strategije ‚Vizija 
2025‘, implementacije vrste zelenih 
mestnih ukrepov v zadnjem desetletju 
ter impresivnega omrežja javnega 
prometa«. Mestu, ki ga odlikuje visoka 
okoljska zavest, je vse do danes uspelo 
ohraniti zeleno podobo.

Park Tivoli je največji ljubljanski park, ki 
sega v samo središče mesta. Jakopičevo 
sprehajališče, danes priljubljeno tudi 
kot največje ljubljansko razstavišče na 
prostem, vodi do Tivolskega gradu, kjer 
je sedež Mednarodnega grafičnega 
likovnega centra (www.mglc.si). Na desno 
stran se sprehodite do Cekinovega gradu, 
kjer domuje Muzej novejše zgodovine 
(www.mnzs.si). Ob robu parka stoji še 
športni rekreacijski center Tivoli. Na levi 
strani Jakopičevega sprehajališča se ob 
ribniku razprostira Tivolski rastlinjak. Pot 
lahko nadaljujete še naprej do živalskega 
vrta. Ljubljanski živalski vrt – ZOO 
Ljubljana je danes sodoben živalski vrt, 
kjer gojijo domorodno živalstvo Slovenije 
in nekaj tujerodnih predstavnikov 
dvoživk, plazilcev, ptičev in sesalcev. Leži 
v naravnem okolju krajinskega parka 
Rožnika, ki zavzema 19,6 ha površine in 
ima 6,5 km sprehajalnih poti (www.zoo.si). 

Tivoli
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Rožnik je nižji hrib, ki je 
s svojo lego in urejenimi 
gozdnimi potmi zelo 
priljubljena destinacija za 
sprehajalce in tekače. Ima dva 
vrhova – Šišenski hrib (429 
m) in bolj obiskan Cankarjev 
vrh (394 m). Slednjega so 
poimenovali po enem od 
najbolj cenjenih slovenskih 
pisateljev Ivanu Cankarju, 
ki je med letoma 1910 in 
1917 živel na kmetiji na tem 
mestu. Kmetija je danes 
prenovljena v gostilno, nad 
njo pa stoji cerkev Marijinega 
obiskanja. Na livadi pod 
cerkvijo je prostor za različne 
prireditve in slavnosti – med 
drugim tu vsako leto priredijo 
praznovanje s kresovanjem ob 
prazniku dela (1. maj). 

Ob vznožju Rožnika leži 
koseški bajer. V toplejših 
mesecih na njem prirejajo 
modelarske dirke z motornimi 
čolnički, priljubljeno pa je 
tudi ribarjenje. Pozimi je na 
njem mogoče drsati. Bajer 
je življenjski prostor tudi 
številnim racam in labodom. 

Pot spominov in tovarištva 
(PST) je 34 kilometrov dolga 
urejena peščena pot okrog 
Ljubljane. Speljana je po 
trasi, kjer je bila med drugo 
svetovno vojno napeljana 
bodeča žica, da bi prekinila 
stik med mestom in zaledjem. 
Pot poteka skozi naseljena 
območja pa tudi zunaj njih, 
kjer so v spomin Titu zasajeni 
čudoviti drevoredi. Urejena 
pot je idealna za sprehode in 
tek v vseh letnih časih, vsako 
leto okrog 9. maja, praznika 

Čolni na Ljubljanici

Trnovsko nabrežje
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Ljubljane, ki zaznamuje osvoboditev 
mesta po drugi svetovni vojni, pa po 
poti poteka tradicionalni pohod okoli 
Ljubljane. 

Botanični vrt v Ljubljani deluje že od 
leta 1810 in je najstarejša slovenska 
kulturna, znanstvena in izobraževalna 
ustanova z nepretrganim delovanjem. 
V njem je več kakor 4500 vrst, podvrst 
in oblik rastlin, od katerih je več kot 
tretjina domačih, rastejo pa tudi 
rastline iz različnih predelov Evrope in 
drugih kontinentov. Prava dragocenost 
in posebnost Ljubljanskega 
botaničnega vrta je fleischmannov 
rebrinec (www.botanicni-vrt.si).

V Labirintu umetnosti v bližini Muzeja 
arhitekture in oblikovanja na Fužinah 
je zasajenih v obliki labirintov 287 
tis. V osrčju labirinta je lesena klop s 
ponudbo raznovrstnih knjig. Labirint 
si je bolgarski umetnik Venelin 
Shurelov zamislil kot umetniško 
delo, zmožno spreminjanja v času 
(www.labirint-umetnosti.si). 

Ljubljanska vodna pot
Ljubljanica, reka, ki teče skozi središče 
Ljubljane, je pogosto poetično 
poimenovana reka sedmih imen. Njena 
vodna pot namreč obsega sedem 
po imenu različnih rek, ki se stekajo 
z različnih krajev na Notranjskem:  
Trbuhovico, Obrh, Stržen, Rak, Pivko, 
Unico in Ljubljanico. Ljubljanica daje 
življenjski prostor številnim ribam, 
zanimiveje pa je, da v vodi in njeni bližini 
prebiva okrog 45 vrst sesalcev, med 
drugimi tudi nutrije in zelo ogrožena 
vidra. V Ljubljani se lahko vkrcate na 
turistično ladjico, ki vas popelje skozi 
mesto pod znamenitimi ljubljanskimi 
mostovi do Botaničnega vrta ali še dlje. 

Barje, edinstven preplet 
narave in zgodovine na pragu 
Ljubljane
Na pragu glavnega mesta, dosegljivo 
peš, s kolesom ali javnim prevozom, 
se razprostira Ljubljansko barje. 
Območje, skozi katerega leno teče reka 
Ljubljanica, ima tako bogato zgodovino, 
arheološko dediščino, etnološke 
posebnosti, predvsem pa edinstveno 
naravo, da je prava odločitev za kratek 
pobeg iz urbane Ljubljane. Splet 
kulturne krajine in narave, v katerem so 
se ohranile številne rastlinske in živalske 
vrste in njihovi življenjski prostori, so 
v sodobni Evropi že prava redkost in 
raj za potrpežljive opazovalce narave, 
opremljene s fotoaparati.
Ostanki prazgodovinske kulture 
koliščarjev na Ljubljanskem barju so 
vpisani v Unescov Seznam svetovne 
dediščine (www.ljubljanskobarje.si).  

Posebno doživetje je ogledati si Barje, 
kot ga vidijo ptice. Z balonom lahko 
poletite takrat, ko je narava najlepša: 
zgodaj zjutraj ali zvečer. Rezervacije 
sprejema balonarski center Barje  
(T: +386 (0)1 512 92 20, +386 (0)41 664 545, 
balon@siol.net).

Zvonček »Ljubljana«
Vrtovi in parki, otožno Barje, obrežje 
reke Save in pobočja okoliških hribov 
se zelo zgodaj spomladi, ko še zgineva 
sneg, pobelijo z morjem navadnih, malih 
belih zvončkov. Značilni barvi zvončka 
»Ljubljana« sta sinje zelena in bleščeče 
bela. Galanthus nivalis »Ljubljana« 
je predstavljen tudi v knjigi Botanic 
Gardens: A Living History, ki je izšla 
pri založbi Black Dog Publishing Ltd. v 
Londonu leta 2007. V njej so s sliko in 
besedo predstavljeni najpomembnejši 
botanični vrtovi na svetu, med njimi tudi 
Botanični vrt Ljubljana. 
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Srce Ljubljane 
Prešernov trg, osrednji ljubljanski trg, 
je dobil ime po največjem slovenskem 
pesniku, Francetu Prešernu, čigar 
spomenik krasi središče trga. 
Najmogočnejša stavba na trgu je 
frančiškanska cerkev Marijinega 
oznanjenja s samostanom, ki je 
čudovit primerek zgodnjega baroka. 

Tromostovje je nastalo med letoma 
1929 in 1932, ko je Jože Plečnik 
osrednjemu mostu dodal še dva 
mostova, namenjena pešcem, in 
tako ustvaril edinstveno arhitekturno 
posebnost Ljubljane. Večji del 
Vodnikovega trga zajema slikovita 
osrednja tržnica, ki jo je v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja zasnoval 
Jože Plečnik. Tu lahko poleg sadja, 
zelenjave, rib, začimb in rož kupite 
skoraj vse vrste hrane, tudi slovenske 
specialitete, kakršni sta pršut ali potica. 

Številni lokali na tržnici ponujajo sveže 
in slastne prigrizke, vključno z ribicami. 

Kolonade tržnice prekinja najmlajši 
izmed mostov v središču mesta, 
Mesarski most, ki ga je na tem 
mestu načrtoval že Jože Plečnik. 
Svojevrsten pečat mu dajejo skulpture 
Jakova Brdarja v podobi bronastih 
školjk in žab, glavni akterji pa so 
veliki in dramatični Brdarjevi kipi. 
Posebnost mostu so tudi ključavnice 
z ljubezenskimi sporočili, ki krasijo 
njegovo ograjo. 

Trg na eni strani zaključuje baročna 
stolnica sv. Nikolaja. Notranjosti dajejo 
poseben čar freske Giulia Quaglia. 
Posebnost so bronasta glavna vrata, 
na katerih je upodobljena zgodovina 
krščanstva na Slovenskem, in stranska 
vrata z uprizoritvijo portretov 
ljubljanskih škofov v 20. stoletju. V 

Prešernov trg in Tromostovje
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sosednjem Semenišču je edinstvena 
baročna semeniška knjižnica. Na drugi 
strani trg zaključuje Zmajski most, 
zgrajen leta 1901 kot prva pomembna 
secesijska stvaritev v Ljubljani. 
Vodnikov trg se nadaljuje v Krekov 
trg, ki slovi po zanimivi uri na stavbi 
Lutkovnega gledališča. Vsako polno 
uro se namreč tu zasliši glasba in iz 
urinega stolpa stopi Martin Krpan, 
slavni junak slovenske pravljice, s svojo 
kobilico. Na Krekovem trgu je tudi 
postaja tirne vzpenjače, ki povezuje 
grad in mestno jedro. 

Ljubljanski grad je najopaznejša 
znamenitost Ljubljane; je privlačna 
turistična točka in prizorišče številnih 
prireditev, ki v slikovitem grajskem 
okolju dajejo poseben pečat utripu 
mesta. Del gradu si lahko ogledate 
sami: ogledate si lahko stalno razstavo 
slovenske zgodovine, se povzpnete 

na razgledni stolp, ki ponuja najlepši 
razgled na Ljubljano in okolico, ali se 
udeležite vodenega ogleda Časovni 
stroj, na katerem vas kostumirani 
vodniki popeljejo skozi šest prelomnih 
obdobij, ki so zaznamovala zgodovino 
gradu in mesta pod njim. Na grad se 
lahko povzpnete s tirno vzpenjačo, 
se zapeljete s turističnim vlakcem 
ali pa se sprehodite peš po eni od 
urejenih stez. Na grajskem dvorišču je 
odlična slovenska gostilna Na gradu 
z izborom jedi alpske, panonske in 
sredozemske kuhinje (www.nagradu.si). 
V Stolpu strelcev pa lahko obiščete 
vrhunsko restavracijo Strelec, kjer 
pod vodstvom priznanega kuharskega 
mojstra Igorja Jagodica ponujajo 
svojevrstno doživetje sodobne 
slovenske kulinarike (www.kaval-group.si). 

Kongresni trg Zadružna gospodarska banka

http://www.nagradu.si
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Ljubljana – mesto 
kulture 
Ljubljana je mesto kulture, 
je dom številnih gledališč, 
muzejev in galerij, ponaša pa 
se tudi z eno od najstarejših 
filharmonij na svetu. 

Kultura je za Ljubljančane 
način življenja in mišljenja ter 
del vsakdana. V prestolnici 
se vsako leto zvrsti več kot 
10.000 kulturnih prireditev. 
Prebivalce Ljubljane in 
obiskovalce navdušujejo 
umetniki vseh zvrsti – 
od vrhunskih glasbenih, 
gledaliških in likovnih 
ustvarjalcev do alternativnih in 
avantgardnih umetnikov. 

Vsakega aprila se na 
različnih prizoriščih odvije 
festival Exodos, ki povezuje 
sodobne plesne in gledališke 
ustvarjalce z vsega sveta 
(www.exodos.si).

Dogajanje v središču 
Ljubljane v maju zaznamuje 
mednarodni festival 
Druga godba, ki je eden 
od festivalov z najdaljšo 
tradicijo v Sloveniji. Od 
začetkov v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja ta festival 
etno glasbe v Ljubljano 
vabi priznana in najnovejša 
imena z vsega sveta 
(www.drugagodba.si).

Zaščitni znak poletne kulturne 
ponudbe Ljubljane je postala 
prireditev Junij v Ljubljani. 
Od začetka junija do konca 
avgusta pa v stari Ljubljani 
poteka tradicionalni festival 
Poletje v Stari Ljubljani, 

Cankarjev dom

Knjižnica pod krošnjami

Slovenska filharmonija
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ki dogajanje v mestu popestri s 
sporedom več deset koncertov 
klasične glasbe. Festival se zaključi 
s priljubljeno prireditvijo Noč v Stari 
Ljubljani (www.ljubljanafestival.si).  

Križanke se poleti prelevijo v eno od 
glavnih prizorišč Festivala Ljubljana, 
ki se ponaša z več kot šest desetletij 
dolgo tradicijo

Na ulicah in trgih se v začetku julija 
odvija mednarodni festival uličnega 
gledališča Ana Desetnica. Program 
obsega od preprostih predstav do 
multimedijskih spektaklov, ki vsebujejo 
živo igro, živo glasbo in video projekcijo.

Mladi levi – mednarodni festival 
gledališča in plesa se odvija v drugi 
polovici avgusta. Na festivalu se vsako 
leto predstavljajo skupine in umetniki, ki 
jih odlikujejo samosvoji pristopi k sodobni 
gledališki in plesni ustvarjalnosti. 

V Ljubljani že več poletij na različnih 
lokacijah poteka projekt Knjižnica 
pod krošnjami. Obiskovalci knjižnice 
so vseh starosti, ponudba knjig in 
revij pa je prilagojena tudi lokaciji. Na 
Ljubljanskem gradu je zaradi turistov 
več tujega gradiva, na Petkovškovem 
nabrežju je na voljo več časopisov in 
tujih revij, v parku Tabor pa se zadržuje 
predvsem starejša populacija. Obisk je 
brezplačen, poskrbljeno pa je tudi za 
udobje (www.knjiznicapodkrosnjami.si). 

Od leta 1990 v Ljubljani poteka 
mednarodni filmski festival LIFFe. 
Ta največji slovenski filmski festival 
se odvija novembra na več lokacijah, 
med drugim tudi v Cankarjevem domu. 
V štirinajstih dneh se predstavijo 
zlasti manj poznane produkcije, ki 
sicer redkeje zaidejo v slovenske 
kinematografe (www.liffe.si).

Zmajski most
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Nočni utrip 
Nočni utrip mesta boste najbolje 
začutili v Metelkova mestu, ki je v 
Sloveniji in tudi že v svetu znano 
središče umetniškega ustvarjanja, 
političnega delovanja in neodvisne 
kulturne produkcije s področij 
glasbe, gledališča, slikarstva, videa, 
stripa, kiparstva in drugih umetnosti. 
Metelkova mesto se je razvilo v 
pomembno središče alternativnega 
dogajanja, kjer se vsak dan vrstijo 
koncerti, predavanja, nastopi didžejev 
in druge prireditve, na katerih 
nastopajo izvajalci z vsega sveta. V 
mestu je v nekdanji zaporniški kasarni 
hostel Celica, ki je na vrhu seznama 
najpopularnejših hostlov vodnika 
Lonely Planet, vodnik Rough Guides pa 
ga uvršča med 25 najboljših prenočišč 
(www.souhostel.com). 

Kino Šiška, center urbane kulture, se 
nahaja slabe tri kilometre iz središča 
mesta. Z udarnimi koncerti žanrov, 
kot so alter pop, rock, hip hop, heavy 
rock metal, punk, indie in avantgardna 
elektronika, jazz in moderna klasika, 

ter z izvirnimi razstavami je Kino Šiška 
obvezna postojanka za vse ljubitelje 
dobre glasbe (www.kinosiska.si).

Klub Cvetličarna je priljubljen tako 
med ljubitelji plesnih ritmov, ki se v 
družbi priznanih didžejev zabavajo 
ob petkih in sobotah, kot tudi med 
ljubitelji stand-up komedije, ki pridejo 
na svoj račun vsak ponedeljek. Oder 
Cvetličarne je občasno tudi prizorišče 
koncertov glasbenikov svetovnega 
merila (www.cvetlicarna.info). 

Dvorana Stožice je prizorišče za 
velike zabavno–kulturne in športne 
prireditve, saj sprejme več kot 12.000 
obiskovalcev (www.sport-ljubljana.si). 

Mesto nakupov
Ljubljana je tudi mesto nakupov 
na bolšjih trgih, tržnicah, galerijah, 
umetniških ateljejih, trgovskih centrih, 
butikih. Najelitnejši trgovski del mesta 
je spodnji del Miklošičeve z nekaj 
franšiznimi trgovinami, v zadnjih 
letih pa je oživelo tudi staro mestno 
jedro od Mestnega do Gornjega trga. 
Največja ponudba najširšega spektra 
izdelkov je v trgovskem centru BTC 
City in na Rudniku v Supernovi in 
drugih prodajnih centrih.

Kino Šiška

Stadion Stožice

http://www.souhostel.com
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V okviru izbora Ljubljanska kakovost 
(Ljubljana Quality) vsaki dve leti 
poteka ocenjevanje turistične ponudbe 
v centru Ljubljane. Strokovna komisija 
ponudnike ocenjuje po skrbno 
pripravljenih merilih ter po metodi 
»skritega gosta«. Najbolje ocenjeni 
med njimi prejmejo znak ljubljanske 
kakovosti in oceno kakovosti.

Ko nakupujete v centru Ljubljane, 
bodite pozorni na znak in oceno 
ljubljanske kakovosti, ki ju imajo 
dobitniki praviloma izobešena na 
vidnem mestu. Med najbolje ocenjenimi 
prodajalnami za leto 2015 so:  Galerija 
Emporium, blagovnica Maxi, blagovnica 
Nama, Zara, Marina Yachting, Cliché, 
Max&Co, Wolfova 5 ter M4line.

 
Kulinarična Ljubljana
Kulinarična Ljubljana je zelo bogata. 
Premore več odličnih restavracij, 
slaščičarn, kavarn, barov, vinotek in 
pivnic. Gastronomski preplet slovenske, 
mediteranske, balkanske in mednarodne 
kuhinje dopolnjuje ponudba azijskih 
kuhinj, podprt pa je tudi z izborom 
odprtih in buteljčnih slovenskih in 
tujih vin. Poleg odlične hrane in pijače 
se lahko Ljubljana pohvali z velikim 
številom lokalov z izredno atraktivno, 
moderno ureditvijo interierja. 

V okviru projekta Okusi Ljubljane 
so na novo zaživele priljubljene 
tradicionalne jedi, ki zaznamujejo 
okus Ljubljančanov. Jedi, ki jih lahko 
poskusite v številnih restavracijah 
v mestu, so pripravljene po starih 
receptih, a na sodobne načine. So 
iz sestavin lokalnega izvora in brez 
umetnih dodatkov. 

Značilno ljubljansko kosilo sestavljajo:
•	 goveja juha z rezanci ali »bleki«,
•	 pražen krompir,
•	 kuhan goveji rep ali drug kos 

govedine iz juhe,
•	 priloga k mesu: jabolčni ali 

smetanov hren, v pomladno-
poletnem obdobju tudi drobnjakova 
jajčna omaka (»šnitlihov zos«),

•	 solata z motovilcem in trdo 
kuhanim jajcem (v zimskem času 
kislo zelje ali repa, pripravljena na 
različne načine),

•	 sladica: skutne palačinke s pehtranom 
ali torta Ljubljana.

V okviru izbora Ljubljanska kakovost 
najbolje ocenjene restavracije v 
Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija 
prejmejo znak in oceno ljubljanske 
kakovosti. Strokovna komisija 
ponudnike ocenjuje po skrbno 
pripravljenih merilih ter po metodi 
»skritega gosta«. 

Maxim Plečnikova tržnica
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Med najbolje ocenjenimi restavracijami za leto 
2015 so: Restavracija Strelec, Restavracija JB, 
Restavracija Maxim, Japonska restavracija 
Maru, Restavracija Harfa, Restavracija CUBO, 
Gostišče Grič v Šentjoštu nad Horjulom, 
Gostilna Čubr v Komendi, Gostilna Kovač ter 
Gostilna na gradu. 

Med dobitnicami znaka ljubljanske kakovosti 
poleg vrhunskih restavracij lahko najdete 
tudi vrsto cenovno dostopnejših restavracij, 
tradicionalnih slovenskih gostiln ter 
slaščičarn.

Sladko življenje
Za vse tiste, ki se ne morejo upreti sladkim 
dobrotam, je Ljubljana idealno mesto. 
Ponudba peciva in slaščic, v katerih se 
uporabljajo samo prvovrstne sestavine brez 
konzervansov in umetnih barvil, se stalno 
veča.

V Ljubljani se je ohranila tradicija, kot jo ima 
Dunaj, da se ob kavi ali čaju tudi posladkamo 
s svojo najljubšo sladico. Tako so kavarne 
in čajne hiše tudi slaščičarne in obratno. Ko 
posije sonce, pa se odpre 100 in 1 stojnica s 
sladoledom s 100 in 1 okusom, ki se mirno 
kosajo z italijanskimi sladoledi. V samem 
središču mesta na Trubarjevi cesti je Rustika, 
ki izdeluje lastno čokolado, odličen sladoled 
– kaj menite o jagodnem z balzamičnim 
kisom – in slastne torte. Slaščičarna Zvezda 

domuje na Wolfovi, Zvezdica 
pa v hotelu Slon. V podhodu 
Maximarketa se skriva 
Čokoladnica, kjer so sladice 
z belgijskim in francoskim 
navdihom, v slaščičarni na 
ploščadi pa poskusite rezino 
Tivoli oziroma Maxi, ki jo v 
Ljubljani pečejo po istem 
receptu že več kot 50 let. 
Glavne sestavine so vanilijeva 
maslena krema in več plasti 
orehovega testa s čokoladnim 
oblivom. Če se sprehodite 
do Trnovega, boste odkrili 
slaščičarno Viki s sadnimi 
pitami, ki se topijo v ustih. 
Prav posebna je slaščičarna 
Pr‘ Mihalek v Šiški, kjer 
pečejo tradicionalne torte 
pa tudi sladice za vegane 
in torte brez moke. Seveda 
pa se lahko razvajate še v 
slaščičarni na Gradu in na 
terasi Nebotičnika. Z doma 
pripravljenimi sladicami 
pa strežejo tudi v vseh 
restavracijah, v tistih s 
slovensko hrano pa tudi 
s prekmursko gibanico 
in jabolčnim zavitkom. V 
Romeu ob Ljubljanici pečejo 
palačinke s toliko slastnimi 
nadevi, da se med njimi težko 
odločite. Ponudbe za sladko 
popotovanje po Ljubljani je še 
veliko. 

Priznani ljubljanski kuharji: Igor Jagodic,  
Janez Bratovž, Andrej Kuhar
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Ljubljana, mesto vina in trte
Ljubljana nosi naziv »mesto vina in 
trte«, saj je bila v preteklih stoletjih 
tudi središče vinskega trgovanja v 
naših deželah, že v času Emone pa 
so njeni prebivalci posadili trto na 
pobočju sedanjega grajskega hriba. 

Ljubljanske vinoteke so večinoma 
strnjene v samem mestnem jedru. 
Vinoteka Movia v stavbi ljubljanskega 
Magistrata znane vinarske družine 
Kristančič iz Brd uvaja najvišje 
standarde kakovosti in odgovornega 
uživanja vina. Vinoteka Dvor ima 
odličen izbor vin iz vseh treh 
slovenskih vinorodnih dežel in za k 
sladicam priporoča pikolit iz Vipavske 
doline, štajerski muškat otonel in zlato 
penino iz Radgone. Dvorni bar se 
ponaša z največjim izborom buteljčnih 
vin, strežejo pa tudi prigrizke. Ne gre 
pa prezreti najstarejše v kavarni in 
pivnici Paviljon na Gospodarskem 
razstavišču  in najnovejše vinoteke 
EVino BAR na Šmartinski 53, kjer imajo 
vedno na voljo vsaj 20 vin na kozarec, 
na vinski karti pa je več kakor 600 
različnih vrst vina, nakup pa je mogoč 
tudi preko spleta www.evino.si. Če 
ste nakup vina v vinoteki zamudili, je 
pester izbor slovenskih vin na voljo v 
vinotekah vseh večjih veleblagovnic v 
mestu, ki so odprte tudi ob sobotah in 
nedeljah.

Ljubljanska vinska pot je prireditev, 
na kateri jedro Ljubljane popestrijo 
vinarji in ponudniki domačih dobrot iz 
vse Slovenije. Pozno spomladi poteka 
prireditev pod sloganom »Poletna 
vinska razvajanja«, novembra ji sledita 
»Martinovanje« in Slovenski festival 
vin Ljubljana.  

Turistične informacije
Najboljši pripomoček za odkrivanje 
Ljubljane je turistična kartica Ljubljana 
Card. Z njo se lahko neomejeno vozite 
z javnim prevozom, imate pa še vrsto 
ugodnosti, kot so en brezplačni redni 
ogled mesta, prost vstop v galerije, 
muzeje, Ljubljanski grad in druge 
znamenitosti, brezplačen najem kolesa, 
uporabo interneta in še mnogo več. 
Izbirate lahko med dnevno, dvodnevno 
in tridnevno kartico po cenah 23 EUR, 
30 EUR in 35 EUR. Priskrbite si jo lahko 
v turističnih informacijskih centrih in v 
hotelskih recepcijah ter preko interneta 
na www.visitljubljana.com. Če si želite 
Ljubljano ogledati s kolesom, si ga 
lahko poceni izposodite 7 dni v tednu, 
24 ur na dan. V okviru sistema BicikeLJ 
si lahko kolesa za zgolj 1 EUR letne 
članarine izposojate na postajališčih, ki 
so med seboj oddaljena približno 300 
do 500 metrov (www.bicikelj.si). 

V Ljubljani delujeta dva informacijska 
centra. V enem od njiju prejmete 
informacije za celotno Slovenijo. Najdete 
ju na Stritarjevi ulici E5 ter Krekovem 
trgu 10. 

Na spletnem mestu 
www.visitljubljana.com je združena vsa 
turistična ponudba Ljubljane in njene 
okolice. Spletno mesto je prilagojeno 
tudi za ogled na vseh vrstah mobilnih 
naprav. 

Od nekdaj jedi so ljubljanske slovele!
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Iz Ljubljane se bomo popeljali proti 
Medvodam na sotočju Save in Sore ter 
do Zbiljskega jezera, ki je nastalo 
ob zgraditvi jezu hidroelektrarne v 
Medvodah. Jezero si bomo ogledali kar 
med plovbo s turistično ladjico. 
Pot nas bo nato vodila do vasice Smlednik 
in golf igrišča Smlednik, ki velja za 
najlepše v Sloveniji. Prijazni gostitelji 
nam bodo predstavili igrišče, temu pa 
bo sledilo kosilo v tamkajšnji restavraciji, 
ki razen po dobri hrani slovi po številnih 
zanimivih podrobnostih. Če boste dobro 
pogledali, boste odkrili marsikatero 
od njih, za namig pa vsaj eno: dobro si 
oglejte luči in na njih boste našli gorenjski 
nagelj. Po izvrstnem kosilu nas bo pot 
vodila do Arboretuma Volčji Potok. 
Gotovo ste se že kdaj sprehodili po tem 
biseru, a prav vsak naslednji obisk pomeni 
novo odkritje. Po prijetnem sprehodu 
se bomo odpeljali proti Domžalam, 
mimo cerkve v Grobljah. V Domžalah, 
mestu, ki je zelo povezano s tradicijo 
izdelovanja slamnikov, bomo obiskali staro 
Menačenkovo domačijo. Od tod pa nas 
bo prijetno utrujene pot vodila nazaj do 
Ljubljane.

Od Save do Kamniške Bistrice
Predlog programa avtobusnega izleta za skupine z namigi za posameznike

Vsem, ki se boste na pot odpravili 
sami, pa predlagamo še:

• Ob Zbiljskem jezeru se lahko 
ustavite kadarkoli. Poleg 
kulinarike si lahko privoščite 
malce veslanja s čolni iz 
tamkajšnje čolnarne. 

• V Vodicah lahko obiščete 
znamenito pekarno prest 
Jagodic, kjer kuhajo in pečejo 
znamenite preste po receptu iz 
16. stoletja. 

• Med potjo proti Kamniku pa se 
lahko ustavite tudi v Komendi, 
ki jo zaznamujeta cerkev sv. 
Petra in Plečnikovo pokopališče 
ob njej. Blizu, v vasici Podboršt, 
je zasebni lončarski muzej s 
pomenljivim imenom: Lončarski 
muzej Janeza Lončarja. 

• Ob vročih dneh nikakor ne 
izpustite Term Snovik, kjer 
se boste prijetno ohladili, 
v restavraciji pa si lahko 
privoščite tudi izvrstne jedi. 
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Iz Ljubljane nas bo pot vodila skozi Trzin do 
Mengša, kjer si bomo ogledali zanimivo cerkev 
sv. Mihaela. Pot bomo nadaljevali do Kamnika, 
ki velja za enega od najlepših srednjeveških mest 
v Sloveniji. Njegova zgodovina sega skoraj 800 
let nazaj, v daljni srednji vek, ko je bilo cvetoče 
obrtniško mesto. Tu so domovale številne znane 
rodbine, med drugim tudi grofje Andeški z 
Bavarske. Sledi zgodovine se kažejo še danes, zato 
se bomo sprehodili po skrivnostnih ozkih ulicah 
in se povzpeli na Mali grad. Tam bomo spoznali 
legendo o grofični Veroniki, se ozrli na najlepši 
mestni razgled in obiskali dvonadstropno kapelo, 
edinstven romanski spomenik. Ulica Šutna, nekoč 
obrtniška ulica, velja za najlepšo v Kamniku. Oglasili 
se bomo v privlačnih trgovinicah z domačimi in 
lokalnimi izdelki, nato pa spoznali rojstno hišo 
generala in pesnika Rudolfa Maistra, ki se je rodil 
prav v Kamniku. Zgodovino Kamnika in druge 
privlačne vsebine bomo spoznali v Medobčinskem 
muzeju Kamnik v gradu Zaprice.
Nato se bomo odpravili v osrčje Kamniško-
Savinjskih Alp. Iz doline Kamniške Bistrice se bomo 
z nihalko in sedežnico (po želji pa lahko tudi peš 
po številnih dobro označenih planinskih poteh) 
podali na Veliko planino. Zaradi številnih izjemnih 
razgledov na vrhove Kamniško-Savinjskih Alp in 
ohranjene pastirske dediščine velja za najlepšo 
slovensko planino. V pastirskem naselju si bomo 
ogledali vas, spoznali njihov parlament, plesišče 
z odrom in se podali do kapelice Marije Snežne. 
V Preskarjevem muzeju bomo spoznali, kako so 
pastirji živeli nekoč in kako danes. Po želji si bomo 
ogledali izdelovanje trniča, sira ljubezni. V vasi si 
bomo privoščili pastirsko malico. Na poti nazaj se 
bomo oglasili v jami Vetrnice, v dolini pa si ogledali 
še naravno dediščino doline Kamniške Bistrice. 
Večerjo z Okusi Kamnika si bomo privoščili pri 
enem od kamniških gostinskih ponudnikov.
Prijetno podkrepljeni se bomo počasi vračali proti 
Ljubljani in se ustavili v Domžalah, kjer si bomo 
ogledali Menačenkovo domačijo.

V naročje planin
Predlog programa avtobusnega izleta za skupine z namigi za posameznike

Vsem, ki se boste na 
pot odpravili sami, pa 
predlagamo še ogled 
naslednjih znamenitosti:

• V Kamniku ne 
spreglejte Svečarstva 
Stele, kjer izdelujejo 
posebne Plečnikove 
sveče.

• Obiščite Terme Snovik, 
najvišje ležeče terme v 
Sloveniji, in ostanite v 
objemu gora več dni.

• Podajte se na pravo 
kulinarično doživetje 
in okusite Kamnik z 
izbranimi lokalnimi 
jedmi.

• Sprehodite se med 
bogatim rastlinjem, ki 
ga ponuja Arboretum 
Volčji Potok.

• Nove energije se 
naužijte v Naravnem 
zdravilnem gaju 
Tunjice.

• Spoznajte dediščino 
podeželja in obiščite 
350 let staro 
Budnarjevo domačijo s 
črno kuhinjo.
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Iz Ljubljane se bomo odpeljali proti 
Lavrici in Škofljici ter se po stari cesti 
proti Grosuplju najprej povzpeli do 
naselja Šmarja – Sap, ki je bilo več 
kot 700 let cerkveno in kulturno 
središče zahodnega dela Dolenjske. 
Cerkev Marijinega rojstva, ki kraj 
zaznamuje, je bila svoje čase taborska 
cerkev. Pot nas bo nato vodila 
do Višnje Gore, mesta, ki je bilo 
pomembno zaradi obrambe pred Turki. 
Zanimivost mesta je gotovo grb, v 
katerem ima prav posebno mesto polž, 
znano pa je tudi po Jurčičevi povesti 
Kozlovska sodba v Višnji Gori. Pot 
nas bo nato vodila do Ivančne Gorice 
in Stične, kjer bo naš prvi postanek. 
Obiskali bomo cistercijanski samostan, 
ki je bil srednjeveško kulturno središče 
Kranjske. Tu so nastali Stiški rokopisi, 
eno od najstarejših ohranjenih besedil 
v slovenskem jeziku. Ogledali si bomo 
razstavi Življenje za samostanskimi 
zidovi in Zgodovina krščanstva na 
Slovenskem. Seveda bo ostalo nekaj 
časa tudi za obisk lekarne, kjer boste 
lahko kupili čaje in druge izdelke, ki 
jih je pripravljal pater Ašič, in si morda 

Krjavljeva dežela, skrivnosti patra Ašiča 
in Valvazorjev Bogenšperk

Predlog programa avtobusnega izleta za skupine z namigi za posameznike

privoščili skodelico zdravilnega čaja. 
Iz Stične nas bo pot vodila do bližnje 
Muljave, rojstnega kraja Josipa 
Jurčiča. Obiskali bomo njegovo rojstno 
hišo in si ogledali pravo slovensko 
domačijo. Seveda ne bomo izpustili niti 
Krjavljeve koče. Po obeh ogledih se bo 
zagotovo prileglo okusno kosilo. Nato 
se bomo spustili do Ivančne Gorice in 
se podali proti Bogenšperku, kjer je 
ustvarjal Janez Vajkard Valvasor, ki se 
mu moramo zahvaliti za čudovito delo 
Slava vojvodine Kranjske. Ogledali si 
bomo grad, se sprehodili po vrtovih in 
se nato odpeljali mimo Šmartnega, 
ki mu kraljuje neogotska cerkev sv. 
Martina, in mimo Litije proti Ljubljani, 
kamor bomo prispeli v poznih 
popoldanskih urah.
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Vsem, ki se boste na pot odpravili 
sami, pa predlagamo še ogled 
naslednjih znamenitosti:

• Nedaleč od Muljave sta vasica 
Krka in izvir reke Krke, ene od 
najdaljših slovenskih rek, ki 
je od vaške cerkve oddaljena 
približno 1,5 km. Ob poti se lahko 
okrepčate v katerem od gostišč. 
Prijeten sprehod lahko zaključite 
z obiskom Krške jame. V vasi Krka 
je tudi kajak center Carpe Diem, 
v katerem vas bodo z veseljem 
poučili o osnovah veslanja in se z 
vami podali na izlet po reki Krki.  

• Šentvid pri Stični slovi po 
vsakoletnem taboru pevskih 
zborov. 

• Od Šmartnega se lahko proti 
Ljubljani odpravite tudi po slikoviti 
cesti mimo Trebeljevega in 
Besnice.

• Vsekakor pa ne izpustite obiska 
geometričnega središča Geoss 

pri slikoviti vasici Slivna in vasice 
Vače, kjer so odkrili vaško situlo. 
Še danes lahko v bližini vasi 
najdete njeno povečano različico.  

• In če se boste spustili proti 
Moravčam, ne spreglejte gradu 
Tuštanj, enega od redkih 
slovenskih gradičev, ki je v zasebni 
lasti, obiščite tudi Lukovico in 
Trojane. Naši avstrijski sosedje 
imenujejo stari cestni prelaz 
čez Trojane, ki so ga uporabljali 
že Rimljani, kar Krapfenpass ali 
Krofov prelaz – seveda zaradi 
tamkajšnjih slastnih krofov.
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Popotovanje skozi čas: 
Ilirske province, Plečnik, koliščarji, grofje 

Turjaški in Primož Trubar
Predlog programa avtobusnega izleta za skupine z namigi za posameznike

Naša pot se bo začela v središču 
Ljubljane. Zapeljali se bomo do 
Botaničnega vrta v Ljubljani. 
Ljubljana je bila med letoma 1809 
in 1813 prestolnica Ilirskih provinc, 
Francozi pa so prinesli ljubezen do 
urejenih parkov tudi v naše kraje. Tako 
so spodbudili nastanek ljubljanskega 
parka Tivoli in ustanovili  Botanični vrt 
v Ljubljani, ki je leta 2010 praznoval 
200. obletnico. Ob tem jubileju je vrt 
pridobil tudi nov rastlinjak, sicer pa 
se ponosno uvršča med najstarejše 
vrtove na svetu, ki so še vedno na 
prvotni lokaciji. Med sprehodom po 
vrtu bomo spoznali številne domače in 
tuje rastline. 
Po ogledu bomo pot nadaljevali na 
Ljubljansko barje, natančneje do Črne 
vasi, kjer si bomo ogledali eno od 
Plečnikovih mojstrovin − cerkev sv. 
Mihaela. Po ogledu se bomo podali 
v osrčje Ljubljanskega barja, kjer je 
bilo svoje čase jezero, na katerem so 
prebivali mostiščarji. Popeljali se bomo 
do Podpeči, mimo znamenitega 
kamnoloma, ki so ga izkoriščali že 
Rimljani, tamkajšnji kamen pa so 
nazadnje uporabili za gradnjo Narodne 
in univerzitetne knjižnice po načrtih 
Jožeta Plečnika. Pot nas bo vodila 
do Iga, kjer si bomo ogledali manjšo 
razstavo o koliščarjih. Nato bomo 
nadaljevali do Škofljice ter Pijave 
Gorice in Velikih Lašč.  V današnji 
občini so se rodili pomembni Slovenci, 
kot so Primož Trubar, Fran Levstik in 

Josip Stritar. A ker bo ravno čas kosila, 
se bomo najprej okrepčali v znani 
gostilni. Nato se bomo popeljali do 
bližnje vasice Rašica ter si ogledali 
Trubarjevo domačijo, zatem pa gremo 
še do Turjaka, kjer se bomo sprehodili 
do turjaškega gradu, ki se ponaša s 
pestro zgodovino. Od tod namreč 
izvira rod Turjaških, ki so bili izjemno 
pomembni predvsem med vojnami 
proti Turkom. Anastazij Grun je bil 
Prešernov učenec in se je preizkusil 
tudi v poeziji, pa tudi Jurij Dalmatin, 
tisti, ki je Sveto pismo v slovenski 
jezik prevedel, se je tukaj skrival. 
Pred mogočno graščino času kljubuje 
mogočna lipa, ki jo je Prešeren prekrstil 
v hrast, pod katerim je posedala 
nečimrna Turjaška Rozamunda. Po 
ogledu delno obnovljenega gradu se 
bomo spet spustili na Ljubljansko 
barje ter se mimo Škofljice in Lavrice 
vrnili v Ljubljano. 
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Vsem, ki se boste na pot odpravili sami, 
pa predlagamo še ogled naslednjih 
znamenitosti:

• Če se boste med potjo ustavili v 
Podpeči, se vsekakor odpravite do 
cerkve sv. Ane nad vasjo, od koder 
se razprostira čudovit pogled na 
Ljubljansko barje. 

• V vročih dneh pa z glavne ceste proti 
Igu zavijte proti Podpeškemu jezeru, kjer 
se boste zlahka ohladili, še posebej, če 
se boste spustili malce globlje. Jezero 
je namreč globoko več kot 50 metrov. 
Ustavite se še v brunarici Jezero, kjer 
pripravljajo izvrstne malice, kot nalašč za 
ljubitelje jedi na žlico. Seveda ne manjka 
niti drugih specialitet. 

• Če si na poti želite ogledati še kulturni 
spomenik državnega pomena, je 
cerkev sv. Simona in Jude v Pijavi Gorici 
vsekakor vredna vaše pozornosti.

• Pot vas iz Podpeči lahko zanese 
tudi na Rakitno, ki se ponaša z lepim 
jezercem in novim hotelom, kraj pa je 
znan tudi po odlični klimi. 

• Če vas bo pot vodila naprej proti 
Vrhniki, se morate ustaviti v Borovnici, 
ki, kot že ime pove, slovi po borovnicah. 
V bližini je soteska Pekel, pred njo pa 
gostilna, znana po izvrstnih postrvih. 
Pred gostilno je tudi prostor, primeren za 
piknike.   

• Iz Rašice pa se lahko odpravite do 
Zdenske vasi v občini Dobrepolje, ki se 
ponaša z romarsko cerkvijo sv. Antona. 
In če se zapeljete proti Grosupljemu, se 
bo pred vami odprlo Radensko polje, 
kraško polje, nad katerim kraljujejo 
ostaline gradu Boštanj. V bližini je tudi 
Županova jama.
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Po poti Argonatov do grofa Blagaja
Predlog programa avtobusnega izleta za skupine z namigi za posameznike

Iz središča Ljubljane se bomo z 
avtobusom popeljali do Botaničnega 
vrta v Ljubljani. Med sprehodom po 
vrtu bomo spoznali številne domače 
in tuje rastline. Od tam se bomo po 
obrobju Ljubljanskega barja odpeljali 
do Vrhnike. Vrhnika ali Nauportus je 
stara naselbina, ki je bila pomembna 
predvsem zaradi pristanišča na 
Ljubljanici. V vrhniškem grbu je tudi 
ladja Argo, s katero so Argonavti 

na begu pred zasledovalci prišli do 
Ljubljane in Vrhnike. Našo pot bomo 
nadaljevali do Bistre, kjer danes 
domuje Tehniški muzej Slovenije. V 
stavbi nekdanjega cistercijanskega 
samostana so na ogled številne zbirke, 
najbolj priljubljena je zbirka Titovih 
avtomobilov. 
Po kosilu se bomo zapeljali do Horjula 
in naprej do Polhovega Gradca. 
Ta je znan po graščini, v kateri je 
danes zelo zanimiv Muzej pošte in 
telekomunikacij, včasih pa je bil grad 
last grofa Blagaja. In ravno po njem 
je dobila ime ena od avtohtonih 
rastlinskih vrst, blagajanka ali blagajev 
volčin. Po ogledu se bomo odpravili 
nazaj proti Ljubljani.
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Vsem, ki se boste na pot odpravili 
sami, pa predlagamo naslednje: 
• Pred vami so številne zanimive 

poti. Z vrhniško-ljubljanske 
smeri vas bo pred Logatcem 
pozdravil eden od najdaljših 
lipovih drevoredov v Sloveniji, 
Napoleonov drevored. 

• Na poti iz Ajdovščine v Logatec si 
lahko ogledate rimsko utrdbo na 
Lanišču. 

• Iz Idrije vas pot po Keltiki vodi 
skozi Hotedršico, kjer vas bodo 
prijazno popeljali po krožni poti 
in vam med drugim razkazali tudi 
Tomažinov mlin, ki je zgrajen nad 
požiralnikom in tak je v Evropi 
samo še eden. 

• Če ste ljubitelj miru in narave, se 
lahko sprostite na Planinskem 
polju, ki ga lahko obiščete s 
cerkniške ali postojnsko-koprske 
smeri. 

• Iz žirovske smeri se pripeljete 
v Rovte, kjer vas bo navdihnil 
fantastičen razgled tako proti 
srednji Sloveniji kakor Julijskim 
Alpam. 

• Za še en lep razgled, tokrat nad 
Ljubljanskim barjem vse tja do 
Ljubljane, pa priporočamo, da 
se povzpnete na pred kratkim 
obnovljen razgledni stolp na 
Planini nad Staro Vrhniko.
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Pot nas bo iz Ljubljane vodila mimo 
Grosupljega do Županove jame. Jamo 
sestavlja sedem čudovitih dvoran, ki jih 
povezuje več kot 600 metrov urejene poti 
in razsvetljujejo posebni reflektorji. V njej 
najdemo skoraj vse znane jamske pojave: 
kapnike vseh vrst, oblik in barv, prepade, 
brezna, rove, sigaste ponve s kristalno čisto 
vodo, pozimi pa tudi ledene kapnike v Ledenici. 
Po ogledu jame se bomo sprehodili še do 
tabora Cerovo, edinega res lepo ohranjenega 
protiturškega tabora. Po ogledu se bomo 
sprehodili nazaj do Županove jame in od tam z 
avtobusom proti Grosupljemu in Ljubljani.

Poldnevni izlet do zelenih draguljev regije
Predlog programa avtobusnega izleta za skupine z namigi za posameznike

Vsem, ki se boste na pot 
odpravili sami, še ta namig:

• Do tabora Cerovo se lahko 
pripeljete po makadamski 
cesti. Izlet lahko razširite 
proti Velikim Laščam, 
Rašici in Turjaku ali pa 
se odločite za sprehod 
po čudovitem kraškem 
Radenskem polju v bližini 
Grosupljega.
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Ljubljanski turistični informacijski center
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 306 12 15
tic@visitljubljana.si
www.visitljubljana.com
Odprto: 1. 6. do 30. 9., vsak dan 8.00–21.00
1. 10. do 31. 5., vsak dan 8.00–19.00

Turistično informacijski center Vrhnika
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika
T: +386 (0)1 755 10 54
tic@zavod-cankar.si
www.visitvrhnika.si
Odprto: ponedeljek do petek 8.00–18.00
sobota 8.00–14.00

Turistično informacijski center Kamnik
Glavni trg 2, 1241 Kamnik
T: +386 (0)1 831 82 50
tic@kamnik-tourism.si
www.kamnik-tourism.si
Odprto:
poletni delovni čas:
ponedeljek do nedelja in prazniki
9.00–20.00 (od drugega vikenda v juniju do
drugega vikenda v septembru)
zimski delovni čas:
ponedeljek do sobota: 10.00–16.00; nedelja in
prazniki: 10.00–14.00

Turistično informacijski center Medvode
Cesta ob Sori, paviljon 1, 1215 Medvode
T: +386 (0)1 361 43 46
ticmedvode@tzm.si
Odprto: ponedeljek do petek 10.00–18.00

Slovenski turistični informacijski center
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 306 45 76
stic@visitljubljana.si
www.visitljubljana.com
Odprto: 1. 6. do 30. 9., vsak dan 8.00–21.00
1. 10. do 31. 5., ponedeljek do petek 8.00–19.00
sobote, nedelje in prazniki 8.00–17.00

Informacijska pisarna Krajinskega parka 
Ljubljansko barje
Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
T: +386 (0)8 205 23 50
info@ljubljanskobarje.si
www.ljubljanskobarje.si
Odprto: ponedeljek do petek 8.00–14.00

Turistična točka Srca Slovenije
Valvazorjev trg 10, 1270 Litija
T: +386 (0)59 940 503
turizem.litija@razvoj.si
Odprto: sreda 10.00–17.00
četrtek in petek 10.00–15.00
sobota 9.00–12.00

Turistično informacijski center Grosuplje
Adamičeva c. 15, 1290 Grosuplje
T: +386 (0)1 786 25 74
tic@gro.sik.si
www.grosuplje.si
Odprto: ponedeljek do petek 9.00–19.00
sobota 8.00–13.00

Turistične informacije

Ustanoviteljica



III109




