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Turistične informacije
Ljubljanski turistični informacijski center

Adamič-Lundrovo nabrežje 2, T: +386 (0)1 306 12 15
tic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Odprto: 01.06 - 30.09: vsak dan, od 8.00 - 21.00
01.10 - 31.05: vsak dan

Slovenski turistični informacijski center
Krekov trg 10, T: +386 (0)1 306 45 75, +386 (0)1 306 45 76
stic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Odprto: 01.06 - 30.09: vsak dan, od 8.00 - 21.00
01.10 - 31.05: od 8.00 - 19.00,  
sobote, nedelje in prazniki: 8.00 - 15.00

Turistična pisarna (železniška postaja)
Trg OF 6, T: +386 (0)1 433 94 75
ticzp@visitljubljana.si, www.ljubljana.com
Odprto: 01.06 - 30.09: od 8.00 - 22.00
01.10 - 31.05: od 10.00 - 19.00, sobote: od 8.00 - 15.00
nedelje in prazniki zaprto

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: 1. 11. - 31. 3. od ponedeljka do petka 10.00-18.00, 
sobote, nedelje in prazniki 10.00-14.00; 1. 4. - 30. 6 vsak 
dan 10.00-18.00; 1. 7 - 31. 8. vsak dan 9.00-20.00; 1. 9. - 
31. 10 vsak dan 10.00-18.00. 

Turistično informacijski center Grosuplje
Adamičeva c. 15, 1290 Grosuplje, T: +386 (0)1 786 25 74
tic@gro.sik.si
Odprto: april – oktober: ponedeljek, sreda, petek 14.00 - 
18.00, sobota 9.00 - 13.00

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

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: ob delavnikih 8.00 - 14.00
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Skozi zelena vrata v  naročje 
Polhograjskih  dolomitov

Dogodivščina se začne v Ljubljani, kjer poiščemo izvoz 
Ljubljana - Medvode. Po stari cesti se odpeljemo proti Škofji Loki, 
a tik pred Medvodami zavijemo levo, čez železniško progo. Pred 
seboj zagledamo Bonovec, ki je v zimskem času tekaški poligon.

Pot lahko nadaljujemo do Slavkovega planinskega doma na 
Golem Brdu. Izpred doma se nam odprejo številne pohodne poti, 
lahko izberemo bodisi strme poti ali pa tiste manj zahtevne in tudi 
družinam prijazne. Ko zaključimo športnorekreacijske aktivnosti, 
si v domu, ki je gostilna, naročimo, kar nam srce poželi. Obiščemo 
lahko Čebelarstvo Bukovšek, Golo Brdo 19, kjer je doma kranjska 
čebela. Od leta 1934 vzrejajo matice kranjske sivke, s katero so 
ime Slovenije ponesli že na vse celine. Kar težko je verjeti, a matico 
pošljejo kar po navadni pošti. Veseli bodo obiska, prosijo le za 
vnaprejšnji klic.

V vasi Žlebe se lahko ustavimo na kmetiji Malenšek z domačimi 
mlečnimi izdelki. Privoščimo si nepozaben skok v bogato 
preteklost tega kraja. Zanimiva je zgodba o roparskih vitezih 
Hertenbergih, ki so nekoč ropali po teh krajih in zbirali bogastvo v 
Jeterbenku. 

Na trasi proti Medvodam stoji v vasi Goričane mogočni grad 
Goričane. Ime je dobil po starem gradu Goriče, ki je stal na bližnjem 
hribu že leta 928 in vse do potresa 1511. Današnjo podobo je dobil v 
17. stoletju. Grad je sedaj v lasti cerkve in žal zaprt za obiskovalce.

Zapeljimo se še do vasi Sora, do cerkve sv. Štefana, kjer je 
lepa razgledna točka. Vas Sora je znana kot najstarejša župnija 
medvoškega okoliša. V Sori sta delovala slovenski pesnik 
Valentin Vodnik in pisatelj Fran Saleški Finžgar. Dobro se vidita 
karmeličanski samostan ter v bližnji vasici Dol Dolinčkova hiša, ki 
predstavlja tipično gradnjo kmečkih hiš v 16. stoletju. 

Če je v nas vsaj malo pohodne žilice, nas pot zanese na Topol, 
vsem dobro poznano Katarino. Ta kraj je pribežališče mnogih 
enodnevnih pohodnikov, ki si hodijo nabirat moči v neokrnjeno 
naravo Polhograjskih Dolomitov (Tošč, Sv. Jakob, Grmada). Na poti 
se lahko okrepčamo v eni od dobrih gostiln.

Ko prispemo v Medvode, se usmerimo na drugo stran reke 
Sore proti vasi Zbilje. Jezero je zanimivo v vsakem letnem času, 
verjetno se ne bomo mogli upreti povabilu na vožnjo po mirni 
vodi, obkroženi s številnimi pticami. Labodi so le eden od zaščitnih 
simbolov jezera. Osvežimo se lahko v lokalih ob jezeru.

Pot nadaljujemo proti vasi Smlednik. Vas je leta 2007 prejela 
srebrno evropsko priznanje na ocenjevanju Entente Florale za 
najlepše urejen kraj v kategoriji manjših krajev. V vasi si ogledamo 
trg sv. Urha in kmetijo Jeraj, poznano po odličnem jabolčnem 
soku, nato se peš povzpnemo po poti štirinajstih kapelic križevega 
pota, zgrajenih v 18. stoletju. Na trenutke je pot resda strma, a ko 
bomo prispeli do zadnjega znamenja, bo razgled neprecenljiv. 
Pika na i pa je malo višje zagotovo smledniški Stari grad, razvalina 
mogočnega gradu, ki naj bi stal že v 11. stoletju. Če se ozremo v 
dolino, se nam pogled ustavi na dvorcu Lazarini, zgrajenem v 



6

renesančnem slogu. V daljavi pa lahko vidimo tudi kamp Smlednik 
v vasi Dragočajna. Tam je urejena čudovita sprehajalna pot po 
kanjonu Zarica. 

Ko se spustimo nazaj do vasi Smlednik, nadaljujemo pot mimo 
golf igrišča Smlednik. Na igrišču goste čakata Klubska hiša in 
odlična restavracija Evergreen. Pot nadaljujemo proti vasi Pirniče. 
Peljemo se mimo rojstne hiše velikega Slovenca Jakoba Aljaža. 
Občina Medvode praznuje občinski praznik na njegov rojstni dan, 
6. julija. Če čas dopušča, se lahko ustavimo na bližnji kmetiji Mis, 
v bližini je tudi rojstna hiša narodnega heroja Franca Rozmana - 
Staneta, ki je spremenjena v muzej. 

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Medvode: 15 km 

PRIPOROČAMO: 
Urejene sprehajalne poti, Zbiljsko jezero, rojstni hiši Jakoba Aljaža 
ter Franca Rozmana Staneta

PRIREDITVE:
Spomladanska turistična tržnica v Medvodah (marec), 
pomladanski koncert v cerkvi sv. Marjete v Žlebeh (maj), pohod po 
poteh roparskih vitezov (junij), festival kranjske klobase (avgust), 
dan doživljajskega turizma na Katarini (oktober), blagoslov 
konj v Hrašah (december), prireditev ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti na Sv. Jakobu (december)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.medvode.si

ZANIMIVOST:
Turistično društvo Zbilje je že leta 1954 prvič organiziralo Zbiljsko 
noč, ki so jo poimenovali Beneška noč. Pod tem imenom so jo 
prirejali deset let in že na prvi poskrbeli za manjši ognjemet, čolne 
pa so okrasili z lampijončki. Ognjemet, ki ga pripravijo na jezeru, 
skupaj z osvetljeno gladino jezera ustvari čarobno doživetje. 

http://www.medvode.si
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Vodice – Repnje
Preden si ogledamo vasice na Ljubljanskem polju, se 

povzpnimo na Šmarno goro. Pobočja Šmarne gore in Grmade so 
danes prepletena z nešteto potmi. Marsikatera steza, predvsem 
pa bližnjica, je nastala v zadnjih nekaj letih, nekatere pa so uhodili 
že pred več stoletji. Arhivski zapisi pričajo, da so ljudje zahajali na 
Goro že v zgodnjem obdobju prejšnjega tisočletja. Tja do zadnjega 
desetletja 19. stoletja so med obiskovalci Šmarne gore prevladovali 
romarji, saj je bila to zelo obiskana božja pot.

Izhodišč je več, izberimo tisto, ki je najprimernejše za našo 
telesno pripravljenost in tudi za naše nadaljevanje poti. Tokrat naj 
bo to vasica Zavrh. Vožnja mimo Šentvida, Vižmarij, Tacna in Vikrč 
nam je verjetno dobro poznana. Avto pustimo v vasi Zavrh in od 
tod nadaljujemo peš. V vasi Zavrh se je rodil Jakob Aljaž. Majhna, 
a dragocena znamenitost v neposredni bližini je Matjaževa jama, 
prava kapniška jama z naravnim oknom v stropu. Nahaja se v 
pobočju Gradišča ali Matjaževega hriba, le nekaj deset metrov nad 
nižino v Zavrhu. Pohod nadaljujemo proti vrhu. 

Šmarna gora z Grmado je izrazito zaključena enota kot 
osamelec, pretežno poraščen z mešanim gozdom. O bogastvu 
rastlinskega sveta na tem območju priča podatek, da tu raste 
kar 832 rastlinskih vrst, kar je skoraj tretjina vseh rastlinskih 
vrst v Sloveniji. Največ jih je na strmih, apnenčastih, toplih 
prisojnih pobočjih. Sprehodimo se lahko po gozdni učni poti po 
šmarnogorski Grmadi, ki je označena z okroglimi zeleno-rumenimi 
markacijami. Pot vodi preko južnega pobočja na vrh Grmade in 
se po severnem pobočju vrne na izhodišče. Predstavljenih je več 
deset rastlinskih vrst in gozdnih združb. 

Po okrepčilu se spustimo v dolino in nadaljujemo vožnjo 
skozi Skaručno, Repnje, Zapoge vse do Vodic. Vodice ležijo 
severovzhodno od Šmarne gore. Na nizkih vzpetinah v okolici je 
mnogo cerkva. 

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 tu je lep 
razgled. Iz Repenj do cerkve vodi pot sv. Tilna, dobro označena 
atraktivna pohodniška pot, ki se nadaljuje proti Smledniku in konča 
pri smledniškem Starem gradu. Celotna pot poteka skozi gozd.

Usmerimo se naprej proti Zapogam, kjer je posebej zanimiva 
cerkev sv. Nikolaja, ki jo je dokončal stavbeni mojster Gregor Maček 
(1737). V cerkvi so ene od najstarejših orgel na Slovenskem, delo 
mojstra Petra Rojca. 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.

Bi se malo »pocrkljali«? Z dobrimi, domačimi, hrustljavimi 
prestami? Potem je delavnica odprtih vrat Pri Jagodicu kot nalašč 
za nas! Ne bo nam žal!
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ODDALJENOST: 
Ljubljana–Vodice: 20 km 

PRIPOROČAMO: 
Matjaževa jama, gozdna učna pot Grmada, cerkev sv. Nikolaja v 
Zapogah, cerkev in pot sv. Tilna v Repnjah, rojstna hiša Jerneja 
Kopitarja

PRIREDITVE:
Rock Fest Vodice (zabava za mlade), gorski kronometer na Rašico, 
srečanje lastnikov starodobnih vozil (Moto Club Mak Vodice, konec 
avgusta), športne prireditve in turnirji (in-line hokej, balinanje, 
šahovski turnir, odbojka na mivki, turnir v malem nogometu, 
košarkarsko tekmovanje, tekmovanje v namiznem nogometu)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.vodice.si

ZANIMIVOST:
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 1932. Vodiška presta je narejena iz 
krušnega testa, torej moke, vode, kvasa in soli. Je trikrat zavita in 
ima značilno obliko osmice. Posebnost teh prest, katerih način 
priprave je bil dolgo časa skrivnost, je, da jih pred peko tudi 
skuhajo. To jim da značilen lesk in večjo obstojnost.

http://www.vodice.si
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K izviru žive vode
Komenda in zdravilni gaj Tunjice

Komenda je naselje na vzhodnem robu Kranjskega polja ob 
izlivu potoka Reke v Pšato. Povezana je bila, kar izpričuje že ime, 
z malteškimi vitezi. Prvi so se tu naselili leta 1223. Komendatorji so 
imeli sedež v komen(d)ski graščini. V Komendi so malteški vitezi 
ostali dejavni do današnjih dni.

Prvotna cerkev sv. Petra je prvič omenjena leta 1147. Zagotovo 
pa je bil kraj naseljen že davno pred tem, arheologi so namreč 
odkrili več rimskih žganih grobov, v cerkveni krstilnici je rimski 
nagrobnik. Načrt za novo cerkev je naredil stavbenik Gregor 
Maček. Prižnica in veliki oltar spadata med najlepše baročne 
umetnine v Sloveniji. Notranjost so urejali po načrtih slikarja Franca 
Jelovška, pred nekaj leti pa so v oltar ponovno postavili njegov 
tabernakelj, Plečnikovega, ki je bil dotlej v oltarju, pa so prestavili 
v kapelo Matere božje. Arhitekt Jože Plečnik je zasnoval tudi 
evharistični svetilnik, na katerem piše »Molimo za zdravo pamet«, 
in spomenik padlim v prvi svetovni vojni ter ureditev trga pred 
cerkvijo (leta 1935). Na pokopališču stoji gotsko znamenje (1510) iz 
prvotne cerkve v Komendi; krasi ga grb malteškega viteškega reda.

Na vzpetini proti župnijski cerkvi opazimo hišo iz sredine 
18. stoletja. Zunanjost krasijo Jelovškov portal z grbom lastnika 
Glavarja, freske in spominska plošča Zveze čebelarskih društev 
Slovenije. Nekdanji lastnik – župnik in gospodarstvenik Peter Pavel 
Glavar, sicer malteški vitez, je sodil med najbolj znane dobrotnike 
svojega časa. Njegova spominska soba s knjižnico je vredna 
ogleda.

Okolico župnijske cerkve sv. Petra krasijo tri lipe. Prva, 
najstarejša lipa naj bi bila stara že več kot 700 let. Izvirala naj bi 
iz časa prihoda vitezov Ivanovcev k sv. Petru na Kranjskem in 
njihovega prevzema tukajšnje posesti leta 1256. Sedaj naj bi bil njen 
obseg okrog 6 m, nekdaj pa naj bi bil veliko večji. Druga, Glavarjeva 
lipa je iz leta 1748, danes ima obseg 407 cm. Tretjo, daleč najmlajšo 
lipo je leta 1992 v spomin na dan, ko so ZDA priznale samostojnost 
Slovenije, zasadil Luka Šmid. V desetih letih je dosegla višino dobre 
štiri metre.

Med naravne znamenitosti sodi tudi Kriški bajer. Med ribami 
je največ je krapov, ki jih v ribniku še posebej gojijo in lovijo, precej 
pa je tudi ščuk, somov, amurjev, tolstolobikov, klenov in linjev. 
Voda je motna zaradi krapov, ki rijejo po blatu, a je čista. Ribnik 
je pretočen, saj vanj priteka voda iz studenca, ki izvira okrog 200 
m severozahodno, odteka pa skozi izpust, ob velikih količinah 
padavin pa tudi skozi dve dodatni odprtini na bližnje polje na 
Drnovem, kjer ponikne. Gladina vode v bajerju je vse leto približno 
enako visoka.

Komenda slovi tudi po konjih. Ima hipodrom, na njem 
Konjeniški klub prireja kasaške dirke.

Nato se odpravimo v kraj Tunjice, ki so nastale sredi tunjiškega 
gričevja. Tu vlada posebna energija, kar je vedel že Peter Pavel 
Glavar. V 18. stoletju je na hribček dal sezidati mogočno baročno 
cerkev sv. Ane, ki je narejena po vzoru cerkve sv. Neže v Rimu.

Nedaleč stran je pred dobrim desetletjem nastal Naravni 
zdravilni gaj, kjer na površje privre več energijskih centrov, ki imajo 
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poseben zdravilen učinek na enega ali več organskih sistemov. Po 
gaju nas bo popeljal terapevt in nam pripravil sproščujoče vaje, kar 
bo ugodno vplivalo na naš organizem in splošno počutje. Naravni 
zdravilni gaj pa je poznan tudi po živi vodi z izjemno sestavo in 
energijsko močjo, ki ohranja optimalno raven energije v telesu.

V okviru centra je na ogled tudi razstava najstarejših morskih 
konjičkov na svetu, s čimer so se Tunjice pri Kamniku zapisale na 
svetovni zemljevid geološke dediščine človeštva. Najdeni fosili 
morskih konjičkov so stari okoli trinajst milijonov let in so kar osem 
milijonov let starejši od znanih fosilov morskih konjičkov iz Italije.

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Komenda: 25 km 

PRIPOROČAMO: 
Glavarjeva knjižnica (odprta je le po predhodnem dogovoru), 
cerkev sv. Petra, zdravilni gaj Tunjice z muzejem morskih konjičkov

PRIREDITVE: 
Kulturni večeri v kulturnem domu (občasno), koncerti enkrat do 
dvakrat na leto v cerkvi, kmetijski sejem (marca), kmetijsko-obrtni 
sejem (oktobra), kmečke in kasaške dirke (junija in septembra), 
prijateljski dvoboj na hipodromu 16. septembra 

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.komenda.si

ZANIMIVOST:
Malteški viteški red je v Komendi in okolici uvedel konjerejo. Na 
velikonočno jutro in telovo so imeli procesijo na konjih, potem pa 
konjski sejem, znan tudi na tujem. Največ konj so pokupili Italijani. 
Zaradi pogostih prepirov na sejmu sta Marija Terezija leta 1777 in 
Jožef II. leta 1782 te procesije prepovedala. Znova so jih oživili leta 
1812, zadnja je bila leta 1817. Pred leti so jih obnovili.

http://www.komenda.si
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V Mengeš – kjer je 
glasba še vedno doma

Naselje je nastalo v bližini stare rimske ceste Emona–Celeia. 
Zagotovo pa je bilo območje poseljeno že v prazgodovini, o čemer 
pričajo izkopanine iz časov Ilirov in Keltov ter prazgodovinsko 
najdišče na Gobavici nad Mengšem. Številne najdbe na 
mengeškem območju iz antične dobe Rimljanov, med katerimi 
so rimski grobovi, nagrobniki, keramika, kovanci, sponke, kažejo, 
da je bil Mengeš v tem času precej naseljen. Prav tako pa lahko na 
tem območju upravičeno iščemo tudi do sedaj še neznano rimsko 
postojanko Ad Quartodecimo.

Najstarejši dokumenti govorijo o starem mengeškem gradu, po 
katerem naj bi pozneje kraj dobil tudi ime, to je iz lastnega imena 
Meingo, Mengoz ali Mengingoz in pripone -burg. V 15. stoletju je 
nemško ime Manspurg za Mengeš dobilo svojo dokončno obliko. 
Leta 2004 je Mengeš praznoval 850-letnico omembe kraja. 
Današnji grb Mengša – dvojni trnek v srebrnem polju – je posnet 
po grbu nekdanjih vitezov Mengeških, ki se je ohranil na pečatih. 
Najstarejši je pečat Hertlina Mengeškega na listini iz leta 1320. 
Zakaj trnek? Hudomušna razlaga pravi, da so si stari Mengeški po 
bitkah in turnirjih mirili živce z ribolovom. V Mengšu so se rodili ali 
živeli številni znani Slovenci, med njimi pisatelj Janez Trdina, njegov 
rojstni dan 29. maj je tudi občinski praznik, slikar Franc Jelovšek, 
kartograf Ivan Selan, umetnostni zgodovinar Janez Veider, 
izumitelj stenografije Fran Novak in drugi.

Zaradi prometne lege kraja je v 18. stoletju zacvetelo 
prevozništvo. Mengeš je bil desetletja po drugi svetovni vojni 
znan po slamnikarstvu. Razvile pa so se tudi druge obrti: 
mizarstvo, pečarstvo, kovaštvo, kamnoseštvo, tesarstvo, krojaštvo, 
mesarstvo, opekarstvo, usnjarstvo, pivovarstvo in papirničarstvo. 
Prva kartonažna tovarna na Kranjskem je bila ustanovljena 1897. 
leta. Razen zadnjih štirih so se dejavnosti ohranile, pridružile 
pa so se jim mnoge novodobne. Po drugi svetovni vojni je bila 
zelo znana tovarna glasbil MELODIJA. Tovarne žal danes ni več. 
Izdelavo glasbil v Mengšu ohranja kar lepo število obrtnikov. 
Glasbena tradicija, godba, ki deluje že od davnega leta 1884, 
in dobra glasbena šola so botrovale nastanku velikega števila 
narodnozabavnih ansamblov. Glasbena govorica se izraža tudi v 
zvonjenju in pritrkovanju, ki se zvesto ohranja. Mengeš s ponosom 
imenujemo tudi glasbeno mesto, kjer je harmonika doma. 

Med največje znamenitosti kraja sodita cerkev sv. Mihaela s 
čudovito Plečnikovo krstilnico in cerkev sv. Primoža in Felicijana v 
Loki pri Mengšu. Da je tod prebivala gospoda, pričajo tudi gradovi. 
Od starega mengeškega gradu na hribu nad Oranžerijo so danes 
vidne le še razvaline kapelice sv. Lovrenca. Dostop je po zadnjem 
delu trimske steze. Spodnji oziroma Staretov grad ob Oranžeriji 
je trenutno v zelo slabem stanju. Zgornji ali Ravbarjev grad, kjer 
je danes sedež založbe Izolit, je vzorčni primer revitalizacije 
arhitekturne dediščine. Grad Jablje, ki deluje po temeljiti prenovi 
pod okriljem Centra za evropsko prihodnost, nas vedno znova 
navdušuje s svojo renesančno arhitekturo. Vabljivo vzdušje pa 
nam pričarajo čudovite freske s posvetnimi prizori rojaka, slikarja 
Franca Jelovška. 
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Za rekreacijo je v Mengšu dobro poskrbljeno. Trimska steza na 
pobočju Gobavice, ki se začne in konča pri Oranžeriji, vključuje tudi 
gozdno učno pot. Po polju in hribovju v okolici so speljane številne 
pohodne poti in marsikatera od njih nas bo pripeljala do starih 
vasi: Dobena, poimenovanega po hrastu dob ali dub, ali pa do 
vasi Topole. Na Mengeško kočo z okrepčevalnico, igrali za otroke 
in manjšim živalskim vrtom pridemo najlažje po trim stezi. Do 
Cegvenškega bajerja se sprehodimo ob južnem vznožju Gobavice, 
na Rašico in Dobeno pa se povzpnemo mimo gradu Jablje.

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Mengeš: 15 km

PRIPOROČAMO:
Cerkev sv. Mihaela s Plečnikovo krstilnico in spovednico, grad 
Jablje, Mengeška koča, Harmonija – tenis in wellnes center, trimska 
steza, športni parki  (Topole, Loka pri Mengšu, Mengeš)

PRIREDITVE:
Novoletni koncerti simfonikov in Mengeške godbe (december), 
prireditev Pod mengeško marelo (februar), Mihaelov sejem 
(september), likovne razstave vse leto, predstave Špas Teatra in 
društev v Kulturnem domu

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.menges.si

ZANIMIVOST:
V ljudski pesmi so se ohranili simboli prebivalcev Mengša in 
sosednjih vasi:
Kdo, kdo, kdo so pa to? Mengšani, Mengšani, Mengšani so to!
Mengšan se izmed vseh spozna, baca na ram'ima. O ja, Mengšani 
so to!
Kdo, kdo, kdo so pa to? Ločani, Ločani, Ločani so to.
Ločan se izmed vseh spozna, rž za klobukom ima. O ja, Ločani so to!
Kdo, kdo, kdo so pa to? Dobenci, Dobenci, Dobenci so to!
Doben'c se izmed vseh spozna, hruško v rok' ima. O ja, Dobenci so 
to!
Kdo, kdo, kdo so pa to? Topolci, Topolci, Topolci so to!
Topolc se izmed vse spozna korito na vag' ima. O ja, Topolci so to!

http://www.menges.si
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V rastlinski raj
Trzin – Arboretum 
Volčji potok

V neposredni bližini Ljubljane so kraji, ki so bili še do nedavno 
pravo ruralno območje, njihova podoba pa se je v zadnjih letih 
močno spremenila. Prvi med njimi je Trzin.

Stari del, ki je še ohranil nekatere značilnosti nekdanje podobe 
kraja, se od vzhodnih obronkov hriba Onger širi proti Trzinskemu 
polju, ki je še v prejšnjih desetletjih prehranjevalo Trzin. Na 
območju Trzina so našli kar nekaj ostankov iz obdobja rimskega 
imperija, saj je tod vodila glavna cesta Emona–Celeia. Sicer pa ima 
najstarejša listina, v kateri je zapisano ime kraja, datum 15. maj 1273. 
To je dokument Nemškega viteškega reda, s katerim je kranjski 
deželni glavar potrdil, da se je Viljem v korist Nemškega viteškega 
reda odpovedal pravicam do šestih kmetij v Trzinu, kraj sam pa je 
v listini zapisan z imenom Direzin. Valvasor je zapisal, da so Trzinci 
sloveli po izdelovanju postelj, pletenju ribiških mrež ter izdelovanju 
ribiških palic in vrvi. Sicer pa so se Trzinci v glavnem preživljali 
z obdelovanjem zemlje in živinorejo. Številni so se ukvarjali z 
mesarstvom – tako rekoč v vsaki drugi hiši so imeli mesarja ali pa 
vsaj klavca. Bili so cenjeni izdelovalci in prodajalci klobas, med 
drugim naj bi bili prav trzinski mesarji tisti, ki so začeli izdelovati 
klobase, katerih se je pozneje prijelo ime kranjska klobasa. Nekateri 
so se ukvarjali tudi z mešetarjenjem in prekupčevanjem z živino, 
kot prevozniki – furmani pa so bili nekateri Trzinci znani vse do 
Celovca. Danes si je v Trzinu vredno ogledati Frnihtov bajer, 
nekdanji glinokop, ki ga je zalila voda, ter domačo cerkev sv. 
Florijana. V Trzinu se je rodil tudi najvidnejši ljubljanski župan ter 
tudi sicer zelo pomemben politik in gospodarstvenik Ivan Hribar.

Izlet nadaljujemo vse do Volčjega Potoka, našega največjega 
arboretuma. Nekoč je v Volčjem Potoku stal grad, ki ga omenja tudi 
Valvasor, a naj bi bil že v njegovem času v ruševinah. V 17. stoletju 
so pod hribom postavili lep dvonadstropni dvorec s pravokotnim 
tlorisom. Njegovi lastniki so se menjavali, dokler ga ni leta 1882 
kupil ljubljanski veletrgovec Ferdinand Souvan, ki ga je leta 1885 
preuredil in okoli graščine zasadil park. Park je njegov sin Leon 
razširil in poskrbel za številne nasade v njem. Leto 1944 je bilo za 
dvorec usodno, saj je bil do tal požgan. Ohranjeni in obnovljeni so 
le vrtni paviljon, grajska kapela in stopnišče, ki vodi v grajski park. 
Na območju parka je nastal arboretum. Leta 1999 so ga razglasili 
za kulturni spomenik državnega pomena, sledila je ustanovitev 
državnega javnega zavoda Arboretum Volčji Potok, ki deluje pod 
okriljem Ministrstva za kulturo. Obsega 85 hektarjev površin in ima 
40 zaposlenih vrtnarjev, inženirjev in krajinskih arhitektov.

V Volčjem Potoku uspeva približno 2500 vrst in sort iglavcev in 
listavcev ter okoli 300 samoniklih zelnatih rastlin. Število trajnic in 
enoletnic se iz leta v leto spreminja. Drevesa in grmi pripadajo tako 
osnovnim botaničnim vrstam iz Evrope, Severne Amerike, Azije 
kot kulturam, ki so bile vzgojene v okrasne namene. V rozariju pa je 
več kot 200 sort vrtnic.

Vabljiv je kotiček Pod lipami na majhni ravnini pod strmim 
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Volčjim hribom, kjer se odpira pogled na Veliko jezero, stari park 
in pobočja, kjer je nekdaj stal stari grad. Pod lipami so leta 1998 
postavili spomenik Leonu Souvanu. V Arboretumu je tudi galerija 
in v njej stalna zbirka živalskih plastik akademskega kiparja Janeza 
Boljke. Na robu parternega parka pa je otroško igrišče z otroškim 
labirintom. 

V Volčjem Potoku je tudi veliko igrišče za golf z 18 luknjami. 
Njegovo središče je klubska hiša ob jezeru v bližini devete zelenice.

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Trzin: 10 km 

PRIPOROČAMO:
Cerkev sv. Florijana v Trzinu, učna pot v Trzinu, Frnihtov bajer, 
Arboretum – tematski vodeni ogledi

PRIREDITVE: 
Trzin: Florjanov sejem (maj), Trzinska pomlad (maj in junij), 
Mednarodni  folklorni festival (junija), Trzinski dan (9. junij)
Arboretum Volčji Potok: tematske razstave preko vsega leta, 
turnirji golfa 

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.trzin.si

ZANIMIVOST:
Francozi so kraje okoli Trzina zasedli trikrat. Prvič so prišli v aprilu 
1797 in ostali mesec dni. Drugič so prišli novembra 1805 in ostali do 
konca februarja 1806. Njihova tretja okupacija je trajala od pomladi 
1809 do septembra 1813. Nekaj francoskih vojakov se je nastanilo 
pri Gregcu v Trzinu, v hiši pa so se zbirali tudi drugi vojaki. Trije 
trzinski fantje so bili radovedni, kaj se v hiši dogaja, in so skozi okno 
gledali noter. Francozi, ki so jih opazili, so menili, da so vohuni. 
Fantje so stekli, vojaki pa so za njimi streljali in pri tem enega ubili.

http://www.trzin.si
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Kamnik – v naročju planin … 
Kamnik je srednjeveško mestece v naročju Kamniško-Savinjskih 

Alp, ki ponuja številna doživetja. Ne le v svojem starem mestnem 
jedru, pač pa tudi v slikoviti okolici, ki omogoča čudovite razglede, 
stik z neokrnjeno naravo, dobro ohranjeno kulturno dediščino in 
pestro turistično ponudbo. 

Iz Ljubljane v Kamnik pridemo mimo Trzina in Mengša ali pa po 
avtocesti mimo Domžal in Radomelj. Dobri sta tudi avtobusna in 
železniška povezava. 

Zgodovina mesta Kamnik sega v daljni srednji vek, ko je bilo 
cvetoče obrtniško mesto in dom številnih znanih rodbin, med drugim 
grofov Andeških z nemške Bavarske. Njihovo središče je bil Mali grad. 
Od nekdanjega grajskega kompleksa je ostala le dvonadstropna 
romanska kapela s kripto, edinstven arhitekturni spomenik, ki v 
slovenski stavbni dediščini nima ustrezne primerjave. Od tod se vije 
najlepši pogled na Kamnik in mogočne Kamniško-Savinjske Alpe. 
Z gradom je povezana tudi legenda o zakleti grofični Veroniki, ki jo 
najdemo v občinskem grbu.

Sprehodimo se po ozkih ulicah in obiščimo Glavni trg, 
frančiškanski samostan s cerkvijo sv. Jakoba, knjižnico in Plečnikovim 
božjim grobom ter ulico Šutna, ki velja za najlepšo v Kamniku. Na njej 
bomo našli prvi zasebni muzej na Slovenskem, Sadnikarjev muzej. 
Na koncu ulice se povzpnimo na bližnji grič, kjer je v renesančno-
baročnem gradu Zaprice Medobčinski muzej Kamnik. 

V srednjeveškem mestu se je med drugim ohranila ena od 
najstarejših obrti na Slovenskem – svečarstvo in medičarstvo. Kako 
so nekoč izdelovali sveče, nam bodo z veseljem predstavili v stari 
meščanski Lectarjevi hiši, kjer je danes Svečarna Stele.

Utrip mesta bomo najbolje občutili ob posedanju v številnih 
kavarnah, slaščičarnah in dobrih gostilnah ter v času prireditev, ki 
jih ni malo. Vrstijo se vse leto, na različnih prizoriščih in z različnimi 
tematikami. Največ obiskovalcev privabijo Dnevi narodnih noš in 
oblačilne dediščine drugi konec tedna v septembru. 

Iz mesta se podajmo v osrčje Kamniško-Savinjskih Alp, kjer 
izvira ena od najčistejših rek v Sloveniji v zgornjem toku, Kamniška 
Bistrica. Ob njej je speljana Koželjeva pešpot, ob kateri bomo 
občudovali bogato rastlinje, rečne oblike in ledeniške ostanke. Glavna 
znamenitost doline je vintgar – Veliki in Mali Predaselj, kjer je reka ob 
izviru najgloblje zarezala v svojo strugo. Tu je tudi izhodiščna točka za 
številne planinske poti.

Iz doline reke Kamniške Bistrice se lahko z nihalko popeljemo 
na Veliko planino, ki zaradi izjemnih razgledov na vrhove Kamniško-
Savinjskih Alp in ohranjeno pastirsko dediščino velja za najlepšo 
slovensko planino. Najživahnejše je poleti, ko pastirji priženejo živino in 
ustvarijo posebno kulturno krajino. Prijazni pastirji nam bodo z veseljem 
ponudili kislo mleko, sir ali masovnik, okrepčamo pa se lahko tudi v 
planinskih domovih, ki nudijo domače jedi, nekateri pa tudi prenočišča.

Vzhodno od Kamnika leži neokrnjena Tuhinjska dolina, kjer 
so v eni od stranskih dolin najvišje ležeče terme na Slovenskem, 
terme Snovik. Njihova voda je nadvse zdravilna in blagodejno vpliva 
predvsem na kosti, kožo in prebavo. Privoščimo si daljši oddih in 
prespimo v njihovih hišicah na robu gozda, apartmajih, ki so prvi v 
Sloveniji dobili evropski znak za okolje, marjetico.
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Če pa si želimo še bolje spoznati podeželje v okolici Kamnika, si 
moramo ogledati 350 let staro Budnarjevo muzejsko hišo v Zgornjih 
Palovčah nad Kamnikom. Ko bomo prestopili duri domačije, nas bo 
vonj črne kuhinje popeljal v čas naših babic in dedkov. Na javorjevi 
mizi v »hiši«, glavnem prostoru domačije, pa nam bodo z veseljem 
postregli z domačimi dobrotami.

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Kamnik: 25 km

PRIPOROČAMO: 
Kamnik – mestno jedro, Velika planina (nihalka), dolina Kamniške 
Bistrice, terme Snovik, Budnarjeva muzejska hiša

PRIREDITVE: 
Kamnik: Srednjeveški dan (drugi vikend v juniju), kolesarski 
maraton Alpe (druga nedelja v juliju), Kamfest (avgust), Dnevi 
narodnih noš in oblačilne dediščine (drugi vikend v septembru)
Velika planina: praznik Marije Snežne (avgust)
Snovik: Bilo je nekoč (avgust)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.kamnik-tourism.si

ZANIMIVOST:
Trniči so posebna vrsta kislih sirov z Velike planine, ki jih še danes 
izdelujejo pastirji. Imajo predvsem simbolen pomen. Vedno so 
jih izdelovali v parih in naj bi imeli obliko ženskih prsi. Nekoč so 
jih fantje podarjali svojim izbranim dekletom v znak zvestobe in 
ljubezni. Še danes jih lahko kupimo kot spominek.

http://www.kamnik-tourism.si
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V Domžale – kjer je 
slamnikarstvo doma

Tokrat se podajmo v domžalsko občino. 
Glavna dejavnost Domžal in okoliških krajev je bilo dolgo časa 

slamnikarstvo. Leta 1856 so postavili prvi dve tovarni slamnikov, 
pred prvo svetovno vojno jih je bilo že 25, vsega skupaj pa je bilo na 
Domžalskem povezanih s slamnikarstvom okoli 12.000 ljudi. Zato 
so se Domžalčani tudi odločili, da v grb in zastavo občine Domžale 
vstavijo tri zlate žitne klase na modrem ozadju, ki so med seboj 
prepleteni v slamnikarsko kito. V značilni secesijski stavbi Godbenega 
doma v središču mesta si lahko ogledamo slamnikarsko zbirko, ki 
lahko vključuje tudi demonstracijo pletenja kit in šivanja slamnikov 
ter različne delavnice, nudi pa zanimivo in sodobno predstavitev 
slamnikarstva. 

V neposredni bližini je Menačenkova domačija, muzejska hiša, ki 
odseva način bivanja kmečko-delavske družine vsaj treh generacij in je 
tipičen primer arhitekture tistega časa na tem območju. Ogledamo si 
lahko tudi mesečno razstavo in poskusimo domači zeliščni čaj ali aperitiv.

Po ogledu pot nadaljujemo do Gorjuše. Gorjuša je razložena vas 
v skrajnem zahodnem delu Posavskega hribovja, nad levim bregom 
rečice Rače. Nedaleč od vasi je Železna jama, za oglede so jo uredili 
leta 1963. To ni edina jama v bližini Gorjuše, znani sta še kapniška 
Miševa jama z dvema vhodoma in Babja jama, v kateri so našli kosti 
pragoveda, alpskega svizca, losa, bobra in okoli 200 kamnitih rezil 
ledenodobnega lovca. Pred Jamarskim domom stoji doprsni kip 
raziskovalca in biospeleologa Simona Robiča (1824–1897). Jamo si je 
najbolje ogledati pod vodstvom vodnika Društva za raziskovanje jam, 
nato pa ne pozabimo še na zbirko kamnin in fosilov domžalske občine, 
vključno z najdbami iz Babje jame, ki jim pripisujejo starost od 12.000 
do 15.000 let. Iz ljubljanskega Prirodoslovnega muzeja Slovenije so 
prenesli v Jamarski dom zbirko najlepših kapnikov iz slovenskih jam 
Franca Hohenwarta (1771–1844). Dodali so ji načrte jam in fotografije 
jamarjev pri raziskovanju podzemlja. Posebej je predstavljena 
Robičeva zbirka. Po zbiralcu so slepe hrošče, ki živijo edino v jamah 
v okolici Domžal in Moravč, poimenovali robiči. Simon Robič je uspel 
zbrati okoli 12.000 živali, 6600 mahov in 1200 kamnin. Tu je tudi 
njegova zbirka polžjih lupin. V posebni omari je mini zbirka avtorja 
Staneta Stražarja, ki je sodeloval tudi pri postavitvi drugih zbirk. Na 
ogled je postavil ostanke ameriškega bombnika liberator B-24, ki je 2. 
aprila 1944 strmoglavil v bližini Sv. Trojice, nedaleč od Gorjuše. 

Od tod se ponujajo pogledi proti Kamniškim planinam in Moravški 
dolini ter na bližnji grad Krumperk. Njegova zgodovina je zanimiva 
in povezana z vitezi Ravbarji. Tik ob gradu so prostori konjeniškega 
centra Krumperk, ki je pod okriljem ljubljanske Univerze. Tu se lahko 
zaustavimo in se poskusimo v jahalnih sposobnostih. A ne predolgo! 
Podajmo se še na vožnjo do vrha Svete Trojice, od koder se nam bo 
odprl čudovit pogled – na eni strani na Ljubljansko kotlino, na drugi pa 
na Moravško dolino. Neprecenljivo!
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ODDALJENOST: 
Ljubljana–Domžale: 15 km

PRIPOROČAMO:
Muzej slamnikarstva v Domžalah, muzejske zbirke v Jamarskem 
domu (ob nedeljah med 14. in 17. uro, po dogovoru tudi druge dni 
in ure), Železna jama, Babja jama, razgledna točka Sveta Trojica, 
pregledni opisi kolesarskih poti po občini 

PRIREDITVE: 
Mesečni dogodki v Menačenkovi domačiji (razstave, tematski večeri, 
ustvarjalne delavnice), dogodki v slamnikarskem muzeju, kulturni 
poletni festival Studenec, pustni karneval na Viru, etno-rock festival

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.domzale.si

ZANIMIVOST:
Adam Ravbar (ponekod Rauber) je nemara najslavnejši mož 
stare kranjske plemiške rodbine, zapisane v slovensko zgodovino. 
Krumperk so Ravbarji dobili v posest v prvem desetletju 16. stoletja, 
ko je bil grad še precej manjši. Podoba, kakršno kaže danes, je 
nastala za časa Adama Ravbarja. Nikolaj Ravbar je leta 1462 
pomagal rešiti cesarja Friderika III., ko so ga na Dunaju oblegali 
uporniki, Gašper Ravbar je leta 1484 z zvijačo uničil Erazma iz 
Predjame, Krištof Ravbar je bil ljubljanski škof in vojskovodja, Andrej 
Eberhard Ravbar se je bahal z osmimi zaporednimi dvojčki, ki mu jih 
je rodila druga žena, medtem ko si je Adam Ravbar pridobil zasluge 
in čast zmagovalca v bitki pri Sisku okoli leta 1580.

http://www.domzale.si
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Po dobrih starih 
furmanskih poteh
Brdo pri Lukovici

 
Dolina Črnega grabna je obdana na severu s Tuhinjsko dolino 

in na jugu z Moravško. Že Rimljani so jo poznali kot prometno 
povezavo z vzhodom, saj je tod potekala znamenita rimska cesta, 
imenovana Aquileia–Emona–Celeia. Ni čudno, da pravijo, da 
ime Lukovica izhaja iz glagola »lukati«, kar pomeni opazovati, 
gledati, prežati.

Lukovica kot sedež občine nas bo zagotovo prevzela s svojim 
ohranjenim jedrom. Lepo so ohranjene fasade furmanskih hiš. 
Kraj nam je verjetno dobro poznan po rokovnjačih s konca 18. in 
začetka 19. stoletja, eden je tudi v občinskem grbu. V romanu z 
naslovom Rokovnjači sta jih opisala Josip Jurčič in Janko Kersnik. 
Slednji je živel na gradu Brdo pri Lukovici in bil med drugim tudi 
lukoviški župan. 

Brdo pri Lukovici je majhno gručasto naselje. Grad so leta 
1943 požgali, danes pa je obodno zidovje s stolpi že obnovljeno. 
Napisna plošča nad vhodnim renesančnim portalom naznanja, 
da je grad Brdo začel zidati leta 1552 Hans Lamberški, lastnik 
Črnelega in Mengša, delo pa je z božjo pomočjo dokončal njegov 
sin Andrej pl. Lamberg, gospod na Črnelem in v Jablah. Lastniki so 
se menjali, od leta 1868 do začetka druge svetovne vojne so imeli 
v gradu okrajno sodišče, notariat, odvetniško pisarno, davkarijo in 
žandarmerijo. 

Sodnik Jožef Kersnik se je priženil na posestvo v prvi polovici 
19. stoletja. V gradu se je rodil pisatelj Janko Kersnik (1852–1897), 
ki je bil lastnik gradu od leta 1883 do smrti. Janko Kersnik je 
spoznaval Črni graben, tesno dolino, ki je že od nekdaj ponujala 
naravni prehod iz Ljubljanske kotline prek trojanskega sedla v 
Savinjsko dolino. Na Brdu pri Lukovici je Kersnik napisal svoja 
najboljša dela in v njih opisal tudi okolico in ljudi, s katerimi se je 
srečeval kot notar. 

O Kersnikovem življenju in delu pripoveduje stalna razstava 
v bližnji šoli, poimenovani po njem. Na grajskem stolpu je 
spominska plošča v čast pisatelja. V bližini gradu stoji cerkev 
Marijinega vnebovzetja, baročna stavba, zgrajena leta 1718 na 
mestu prvotne grajske kapele. Leta 1753 so jo prezidali in leta 
1883 podaljšali. V notranjosti je nekaj slik Franca Jelovška. Temu 
ustvarjalcu pripisujejo tudi sončno uro na južni zunanji strani 
cerkve. Lep gotski kip Marije z Jezusom, nastal okoli leta 1460, ki je 
najprej krasil Kersnikovo kapelo ob poti v Lukovico in nato cerkev 
Marijinega vnebovzetja, zdaj hranijo v Narodni galeriji v Ljubljani. 

V bližini se nahaja Čebelarski center Slovenije s sedežem 
Čebelarske zveze Slovenije. Tu lahko spoznamo, kako živijo 
marljive živalce in kako se je razvijalo čebelarstvo pri nas. Za 
najradovednejše se organizirane tudi različne tematske poti.

V Šentvidu pri Lukovici poiščimo domačijo Rus. Sledovi 
aktivnega življenja lastnikov so ohranjeni v tematskih sobah, na 
podstrehi pa sta na ogled prikaz življenja in dela v starih časih ter 
predstavitev meščanske kulture.
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ODDALJENOST: 
Ljubljana–Lukovica: 23 km 

PRIPOROČAMO:
Vodstvo po Brdu (ogled gradu, cerkve in zbirke), zbirke o Janku 
Kersniku v osnovni šoli, Muzej čebelarstva na Slovenskem

PRIREDITVE:
Peregrinov sejem v Lukovici (april), Šraufov spominski pohod 
v Krašnji (maj),  Vidov sejem v Šentvidu pri Lukovici (junij), 
Rokovnjaška noč na Brdu pri Lukovici (avgust),  občinski praznik (4. 
september), tek in pohod za krof v Krašnji (oktober), Lukov sejem v 
Lukovici (oktober), novoletni koncert Godbe Lukovica (december)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.lukovica.si

ZANIMIVOST:
Kot sodnika sta na Brdu pri Lukovici službovala slovenska skladatelja 
Oskar Dev (1868–1932) in Anton Lajovic (1878–1960). V gradu je 
stanoval tudi notar Janko Rahne, ki je bil leposlovec in publicist. V 
začetku 1903. leta je pri njem slikal Ivan Grohar. Naslikal je več slik, 
med njimi tudi eno za gostilno Pri Bevcu v Lukovici. Ob gostilni je 
še danes kegljišče, na katero je hodil tudi Grohar. Naslikal je plakat 
za kegljišče in ta je bil dolgo izobešen nad igriščem. Ko so po drugi 
svetovni vojni obnavljali gostilno, so plakat položili na tla, da ga ne bi 
zamazali. Tam ga je ugledal eden od Kersnikov in opozoril nanj, pa 
so mu rekli, naj ga kar odnese. Tako je rešil Groharjev plakat.

http://www.lukovica.si
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V Moravče – kjer je pesnik 
Dane Zajc svojo  »pil mladost«

Lepote Moravške doline opevajo številne domače pesmi, 
saj je dolina sredi Posavskega hribovja z vseh strani obkrožena s 
čudovitimi in z gozdom bogatimi hribi ter je bila od nekdaj poznana 
po številnih gradovih in cerkvah.

Najprej naj nas pot vodi na eno od najlepših razglednih točk v 
osrednji Sloveniji – na Limbarsko goro. Če se želimo razgibati, se 
bomo na 773 m visoko goro povzpeli po označenih poteh kar peš 
iz Moravč. Na vrhu stoji znamenita romarska baročna cerkev sv. 
Valentina, ki jo je leta 1735 zasnoval znani stavbenik Gregor Maček, 
širši javnosti poznan kot graditelj ljubljanske stolnice in mestne hiše v 
glavnem mestu. Posebnost cerkve je samostoječi zvonik, kakršnega 
sicer pogosto opazimo v krajih z beneškim gradbenim vplivom. Vrh 
Limbarske gore z obema kapelicama vzhodno in zahodno od cerkve 
je od leta 1999 razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik. Že na 
samem vrhu in pobočju si lahko privoščimo tudi njihove domače jedi.

Na poti nazaj v dolino se ustavimo v Moravčah. Te so nastale na 
križišču krajevnih cest, ki se stekajo proti s parkom obdani župnijski 
cerkvi sv. Martina v središču kraja. Staro naselje je bilo najprej kot 
fara omenjeno že v 13. stoletju, župniki so bili večkrat namestniki 
oglejskega patriarha za Gorenjsko. V času reformacije je bilo tod 
precej močno luteranstvo. Kmetje svobodnjaki so dolgo stražili na 
mejah deželnega sodišča. V začetku 19. stoletja je kraj postal trg. 
Cerkev sv. Martina so barokizirali sredi 18. stoletja. Ogleda vredne so 
slike z motivi moravške pokrajine iz Layerjeve delavnice.

Okrogla urbana zasnova se je ohranila do danes, a novi del se 
razvija na jugovzhodni strani. Na osrednjem trgu pred cerkvijo stoji 
velika gostilniška (Jurkova) hiša iz leta 1803, zanimiva mešanica 
podeželskega baroka in klasicističnih oblik, ki jo lahko primerjamo s 
skromnimi graščinami; v njej je bil leta 1850 rojen pisatelj Fran Detela. 
Danes pa v hiši domujeta picerija in kavarna. V parku trga so leta 1906 
postavili kip Jurija Vege (1754–1802), matematika in utemeljitelja 
znanstvene balistike, ker je prvo šolsko znanje dobil prav v Moravčah. 

Daleč naokrog so bili znani sejmi na martinovo in matijevo, do 
leta 1933 so imeli celo klicarja, ki je izkliceval čas. V okolici so že nekoč 
kopali kremenčev pesek ter ga vozili tudi na Štajersko in Češko. V 
srednjem veku je v kraju cvetelo suknarstvo, danes so priljubljena 
moravška gostišča.

Ne spreglejmo gradu Tuštanj, ki se ponaša z bogato zgodovino 
in je edini od nekdanjih šestih moravških gradov.  ffstein (kamnina 
lehnjak) je bil postavljen že v 15. stoletju, v 17. stoletju je bil prenovljen 
in je dobil današnjo zasnovo. Na notranjem dvorišču, obdanem z 
obokanimi arkadnimi hodniki, stoji vodnjak. Občudujemo lahko del 
lončene peči z grbom, sobe, opremljene z bogatim stilnim pohištvom 
v slogu bidermajer, nekaj omar v renesančnem slogu, originalen 
lesen in kasetiran pod pa strope s štukaturnimi okviri in še marsikaj. 
Ohranjenih je tudi nekaj starih knjig in listin skupaj z enim sicer redko 
ohranjenih klavikordom, predhodnikom klavirja, iz leta 1805. Čudovit 
vrt krasijo štiristo let stara lipa in tristo let stari platani. 

Zaključimo izlet na Javoršici, kjer je čudovit razgled vse do 
Ljubljanske kotline. Tu se je leta 1929 rodil slovenski pesnik Dane Zajc. 
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ODDALJENOST: 
Ljubljana–Moravče: 30 km

PRIPOROČAMO:
Cerkvi sv. Martina v Moravčah in sv. Valentina na Limbarski gori, 
grad Tuštanj, učna sprehajalna pot Rača, cerkev sv. Andreja v 
Krašcah, Baljeva kajža v Moravčah, rojstna hiša – kmečki dvorec 
pisatelja Frana Detele

PRIREDITVE: 
Pohod Po nagelj na Limbarsko goro (marec), prvomajsko srečanje 
na Tuštanju z oldtimerji, pohodom in glasbo; sprehod po učni poti 
ob Rači z mlini in perišči, kmečki praznik (julij), slovo poletju z glasbo 
na Limbarski gori (jeseni), grajski kulturni večeri v gradu Tuštanj 

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.moravce.si

ZANIMIVOST:
Pesnik Dane Zajc je med drugim zapisal:
Zdaj vem, da mi je dušo napojil 
z mehkobo tajno, 
z lepoto bajno 
trepet dreves 
v gozdovih tihih, kjer sem pil 
mladost.

http://www.moravce.si
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Po Vegovih poteh
Dol pri Ljubljani

Dol je naselje v bližini sotočja treh rek: Save, Kamniške Bistrice 
in Ljubljanice. Kljub svoji majhnosti  je bil kraj v 19. stoletju znan po 
vsej Evropi. Na robu savske terase je namreč stal dvorec, katerega 
sloves je segel do kraljev. Zgradili so ga leta 1540, najslavnejši 
lastnik tega gradu je bil Jožef Kalasanc Erberg (1771–1843), kulturni 
zgodovinar, zbiratelj starin in umetnin ter mecen. Bil je v službi 
ljubljanskih stanov, prijateljeval je z Žigom Zoisom in mnogimi 
drugimi imenitniki tedanjega časa. V Dolu se je dokončno naselil 
leta 1815; tam se je zbirala tedanja ljubljanska gospoda. 

Večina dvorca so razvaline, paviljona pa še stojita, prenovljena 
sta namenjena razstavam in občasnim prireditvam. V času 
nastanka je bil eden najlepših, zato so ga krstili za »kranjski 
Versailles«. Poleg oranžerije, ribnika, vodometov, drevoredov je 
bil botanični vrt z okoli 7000 rastlinami. Imel je tudi belvedere 
in v umetelni skalni duplini kamnito nimfo. V času kongresa 
Svete alianse v Ljubljani leta 1821 je prišel v Dol cesar Franc I. s 
spremstvom, da bi obiskal svojega vzgojitelja Jožefa Kalasanca 
Erberga. V njegovo čast je dal gostitelj postaviti kamnit empirski 
steber, ki stoji še danes. 

Skozi hruškov drevored vodi pot do grajske kapele, ki na 
vzhodu zaključuje graščinsko posest. Župnijska cerkev sv. Marjete 
v Dolu pri Ljubljani je starejša od graščine, prvič je bila omenjena 
leta 1262 kot vikariatna cerkev podružnice prafare Mengeš, 
leta 1427 je omenjena njena naslednica, sedanjo prezidano in 
barokizirano cerkev pa so preuredili leta 1753. 

V Zagorici pri Dolskem, v hribovskem naselju, se je rodil Jurij 
Vega (1754–1802). Po nekaterih razvrščanjih sodi med deset za 
svetovni kulturni razvoj najzaslužnejših Slovencev. Je najslavnejši 
slovenski matematik preteklih stoletij, bil pa je tudi dober vojak in 
znanstvenik. 

Lesena hiša, v kateri se je rodil, je pogorela med drugo 
svetovno vojno. Na kraju pogorišča so postavili zidano poslopje 
in v enem od prostorov uredili spominsko sobo. Ohranjena je 
spominska knjiga s podpisi obiskovalcev od leta 1904 dalje. 
Doprsni kip Jurija Vege, delo kiparja Aladarja Zahariaša, so 
postavili v bližino hiše leta 1981. Od tod ni daleč do cerkvice sv. 
Križa, ki stoji na lepi razgledni točki. Nad njo se dvigata Murovica in 
Cicelj (836 m). Tod mimo pelje Badjurova krožna pot. Iz Dolskega 
do rojstne hiše Jurija Vege v Zagorici vodi tudi označena Vegova 
pešpot.

Območje je znano po bogatih aktivnostih: lovu na sulca v 
elitnem sulčarskem revirju reke Save, kot je to pred mnogimi leti 
počel že kralj Aleksander, s spretnimi domačini se lahko pomerimo 
v pletenju kitk iz slame, se odpravimo po čudovit razgled na 
katerega od bližnjih hribov, za konec pa si privoščimo še odlično 
kosilo v kateri od gostiln ali turističnih kmetij. 
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ODDALJENOST: 
Ljubljana–Dol: 15 km

PRIPOROČAMO:
Paviljon, grajski park v Dolu, Vegov dom (vodstvo po dogovoru), 
cerkev sv. Križa

PRIREDITVE:
Proslava občinskega praznika na dan rojstva Jurija Vege (okoli 23. 
marca), spomladanski sejem v Dolu, poletni pod naslovom V naravi 
ob Savi v Senožetih in jesenski v Dolskem, prireditve v paviljonih

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.dol.si

ZANIMIVOST:
Jurij Vega je osebnost svetovnega slovesa, večkrat so ga 
upodabljali znani ustvarjalci in mu postavljali spomenike v 
različnih mestih. Celo na Luni je eden od kraterjev poimenovan 
po njem. Jurij Vega je zaslovel s svojimi logaritemskimi tablicami. 
Njegova temeljna zasluga je izpopolnitev točnosti in uporabnosti 
logaritmov kot računskega pripomočka, ki so ga množično 
uporabljali od srede 18. do srede 20. stoletja. Matematik se je 
izkazal tako na dunajski artilerijski šoli in na bojiščih kot tudi s 
pisanjem učbenikov in inovacijami ter pri načrtovanju strelnih 
možnarjev. Ti so nesli dvakrat dlje kot drugi. Ukvarjal se je z 
računanjem zobniških prenosov in nemara skušal izdelati mehanski 
računski stroj. Jurij Vega je dobil najvišje avstrijsko vojaško 
odlikovanje leta 1796 – viteški križec Marije Terezije, leta 1800 mu 
je cesar podelil baronski naslov, bil je deležen tudi drugih časti. 
Umrl je nepojasnjeno, njegovo truplo so našli v Donavi nedaleč od 
Dunaja. 

http://www.dol.si
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V osrčje železnodobne 
kulture
Litija – Vače

Reka Sava nas vzdolž svojega toka pripelje do samega 
geometričnega središča Slovenije. Iz Ljubljane se odpravimo po 
vijugastem levem bregu: mimo Šentjakoba, Dola, Dolskega vse 
do naselja Hotič. Tu se usmerimo levo v hrib. Po nekaj kilometrih 
prispemo do vasi Klenik. Vaška situla je le malokomu še neznana! 
Majhen kraj je postal svetovno znan po najdbi Janeza Grilca. 
Original hranijo v Narodnem muzeju v Ljubljani, nas pa nedaleč od 
hiše najditelja pozdravi večja kopija. 

Na tem območju Slovenije je izjemno pomembno arheološko 
najdišče halštatske kulture železne dobe. V okolici Vač je bilo 
izkopanih več kakor 2000 grobov iz železne dobe, kar uvršča 
Vače med največja grobišča tega obdobja v srednji Evropi. 
Tudi pripadajoča naselbina je bila med največjimi takratnimi 
naselbinami, t. i. gradišči. Situle – bronasta vedra so naši predniki 
uporabljali pri slavnostih. Iz njih so z zajemalko stregli pijačo. 
Najdene so bile v bogatih grobovih, kar pomeni, da so bile last 
premožnejših. Glavna vaška situla je lepo okrašena v tehniki 
torevtike – tolčenja, ena ima skromnejši okras, dve pa sta brez 
njega. Glavna situla je okrašena s tremi figuralnimi pasovi: v 
zgornjem je uprizorjen slavnostni sprevod, srednjem prikazuje 
slavje ali simpozij, spodnji pa nam prikazuje sprevod živali. Situli z 
Vač je najbolj sorodna situla z Magdalenske gore pri Šmarjah.

Okoli naselja vodi arheološka pot, nad pokopališčem pa si 
lahko pogledamo fosilne ostanke morskega dna. Ob glavni cesti 
proti najdišču nas spremljajo zanimive skulpture, ki so jih ustvarili 
umetniki v času kiparskih kolonij. Pot nadaljujemo proti samemu 
središču GEOSS.

Spodnja Slivna z geometričnim središčem Slovenije (GEOSS) 
je težišče naše države. Od ustanovitve v letu 1982 si je društvo s 
svojim prostovoljnim delom prizadevalo za bogatitev območja 
Geoss, za vedno nove in nove prireditve. Sestavni del projekta so že 
omenjena povečana situla z Vač, sama prazgodovinska naselbina, 
Kimovčev muzej starega kmečkega orodja ter Vače z Domom.

Nedaleč od središča je sodoben pustolovski park. Namenjen 
je zabavi otrok in odraslih. Tu se lahko dvignemo od 1 pa do 11 m 
od tal visoko med krošnje. Na voljo so štiri plezalne poti različnih 
težavnostnih stopenj s skupaj 61 plezalnimi elementi. Vse je zelo 
dobro zavarovano. Po pustolovščinah v parku se prijetno utrujeni 
vrnemo v dolino proti glavnemu naselju občine – Litiji.

Litija je bila kot Villa Litta prvič omenjena že leta 1145. Po 
Valvasorju naj bi ime nastalo iz latinske besede »litus«, ki pomeni 
obrežje. Danes si lahko popotnik v Litiji ogleda stari del mesta s še 
ohranjenim Farbarjevim gradom, staro glavarstvo ob železnici, ki je 
ena najstarejših stavb v mestu, danes je v njej knjižnica, veličastno 
stavbo bivšega sodišča, v kateri je od druge svetovne vojne naprej 
šola, in veličasten Plečnikov spomenik žrtvam druge svetovne 
vojne. V osrednji del regije se tokrat vrnimo po desnem bregu 
Save. Pot je raznolika in ne bo nam žal!



32

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Litija: 35 km

PRIPOROČAMO:
Geometrično središče Slovenije, arheološka pot s kopijo vaške 
situle, pustolovski park GEOSS, popotovanje po 225 km dolgi 
Konjeniški poti

PRIREDITVE:
Pustni karneval v Litiji, pohod in kolesarski vzpon na Vače, različni 
pohodi po Jablaniški dolini, Levstikova pot od Litije do Čateža 
(november)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.litija.si

ZANIMIVOST:
GEOSS je geometrično središče Slovenije. A kako določiti središče, 
če je lik nepravilen?
Če bi lik Slovenije na kartonu izrezali natančno po državnih mejah 
in ga v težišču postavili na konico igle, bi ostal uravnotežen. Na 
podoben način, s premikanjem modela Slovenije na podstavljeni 
igli, so tako tudi za našo državo približno ugotovili lokacijo težišča.

http://www.litija.si
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Na obisku pri Valvasorju
Začetki naselbine, današnjega Šmartnega, segajo v 

starejšo železno dobo in je zavzemala območje od vzhodnega 
pobočja Roj do Kusovne, kjer so našli dele prazgodovinskega 
in zgodnjesrednjeveškega posodja. Šmartno prvič zasledimo 
v zgodovinskih virih leta 1135, ko je bil omenjen prvi vikar v 
Šmartnem. Danes najstarejša hiša v Šmartnem nosi letnico 1580.

Jedro Šmartna je zagotovo cerkev sv. Martina, ki je dal kraju 
tudi ime. Današnja cerkev je s konca 19. stoletja. 

Med gospodarskimi panogami je bilo nekdaj zelo razvito 
železarstvo. V šmarski okolici so kopali rudo že v prazgodovini. V 
15. stoletju so bili rudniki svinca pod gradom Slatna, pri vasi Tepe, 
Fužinah, v Zagorici in tudi v Sitarjevcu. Ob potoku Germanščeku 
so bile fužine, imele so štiri ognjišča in varišča na vodo. Izdelovali 
so pluge, lemeže, sekire in večje kmečko orodje ter jih prodajali 
po Kranjskem in Štajerskem. Ob železarstvu so se ukvarjali še 
s trgovino in različnimi obrtmi. Ob tem so bili najbolj razširjeni 
usnjarska in čevljarska obrt ter gostilničarstvo.

Danes je občina zelo aktivna in usmerja k dejavnostim, ki 
so naravi prijazne. Ker leži sredi deviško čiste narave, so odlične 
možnosti za čebelarstvo. Turistično društvo Kampeljc nas v 
neokrnjeni naravi pod Kamplovim hribom popelje po zanimivi 
čebelarski učni poti. Če bomo postali lačni, se bomo lahko ob 
prijetno urejenih turističnih kmetijah pomudili in okrepčali.

Tako bomo brez težav nadaljevali pot po glavni cestni 
povezavi med Zasavjem in Dolenjsko do renesančnega gradu 
Bogenšperk, ki je eden od najpomembnejših kulturnih spomenikov 
na Slovenskem. Grad je sicer naslednik gradu Lichtenberg – 
srednjeveške utrdbe v neposredni bližini današnjega Bogenšperka. 
Rodbina Lichtenberžanov je po moški liniji izumrla v drugi polovici 
15. stoletja. Njihova zadnja potomka Veronika se je poročila z 
Boltežarjem Wagnom, ki ga Janez Vajkard Valvasor omenja tudi kot 
prvega lastnika. Po potresu leta 1511 je bil grad obnovljen, prodan 
mnogim drugim, dokler ga leta 1672 ni kupil Valvasor. Ker je Valvasor 
veliko ustvarjal, za svoje projekte pa potreboval denar, je grad leta 
1692 prešel v last Janeza Andreja Gandina. Valvasorjevih 20 let na 
Bogenšperku je bilo najbolj ustvarjalnih, saj je v tem času napisal 
Slavo vojvodine Kranjske, raziskoval Cerkniško jezero, ustanovil prvo 
grafično podjetje, izdal več topografskih del, izdelal načrt za predor 
Ljubelj in načrt za izvedbo nove tehnike ulivanja brona. 

Na Valvasorjevo ustvarjanje nas v gradu spominja čudovita 
zbirka del in dejavnosti, v njegov čas pa nas ob posebnih 
priložnostih ob animiranem ogledu gradu prestavita »Valvasorjeva 
druga žena Maksimila in Valvasorjev hlapec«. Ne spreglejmo!

Kako pa domov? Pot lahko nadaljujemo v dolenjski konec ter 
se pri Ivančni Gorici priključimo na avtocesto ali pa se vrnemo in 
popeljemo ob dolini Save.

ODDALJENOST:
Ljubljana–Šmartno pri Litiji: 30 km

PRIPOROČAMO:
Čebelarska gozdna učna pot, sadna cesta, kostanjeva pot, 
animirani ogled na gradu Bogenšperk
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PRIREDITVE:
Viteške igre na gradu Bogenšperk, pohod Popotovanje od Litije do 
Čateža (november)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.smartno-litija.si

ZANIMIVOST:
Janez Vajkard Valvasor ni bil le naš prvi zgodovinar, ampak tudi 
»vseživljenjski« raziskovalec. Ker je bil obkrožen z dejavnostjo 
železarstva in ga je le-to močno zanimalo, je iznašel poseben 
postopek ulivanja kovinskih predmetov. Pri tej iznajdbi gre 
pravzaprav za ulivanje kovinskih kipov v enem kosu, ki do konca 17. 
stoletja ni bilo znano. Uporabljal je medenino (baker z dodatkom 
ene tretjine ali več cinka). Svoj izum je Valvasor uporabil pri izdelavi 
Marijinega spomenika pred cerkvijo sv. Jakoba v Ljubljani leta 1682. 
Spomenik so dali postaviti kranjski deželni stanovi v zahvalo devici 
Mariji, ker je Kranjsko leta 1679 ubranila kuge. Sprva je spomenik 
stal pred vhodom cerkve sv. Jakoba, pozneje pa ga je Plečnik 
postavil v park poleg cerkve, kjer stoji še danes.

http://www.smartno-litija.si
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V naročje Jurčičevega 
otroštva
Muljava in izvir Krke

Tokrat se podajmo v zelo slikovit jugovzhodni del naše regije, v 
kraje ob izviru reke Krke. Po kateri poti se bomo pripeljali do vasi Krka, 
pravzaprav ni pomembno: vse so raznolike in zanimive. Ker nas čaka 
doživetij poln dan, izberimo kar najkrajšo: peljemo se po avtocesti 
Ljubljana–Zagreb in v Ivančni Gorici zavijemo desno proti Krki.

Vas Krka se je ugnezdila na skrajnem robu Suhe krajine. Sredi 
vasi je cerkev sv. Kozme in Damijana, kamor je vodila znana božja 
pot. Omenjena je bila že v 12. stoletju, današnjo baročno podobo 
pa je dobila leta 1757. Slika cerkvenih zavetnikov je v glavnem 
oltarju in je delo znanega slikarja Matevža Langusa. 

V središču vasi pri cerkvi nadaljujemo pot po ozki cesti mimo 
majhne hišice, ki je bila nekoč šola Josipa Jurčiča, do samega 
izvira reke Krke. Pravimo, da je reka Krka najlepša slovenska 
kraška reka in s svojimi 94 km površinskega toka tudi najdaljša 
povsem slovenska reka. Poiščemo si parkirišče, saj bo to naš 
glavni postanek. Možnosti za sprostitev je res veliko: sprehod 
ob izviru, obisk Krške jame (moramo se najaviti), če pa si želimo 
nekaj več: pokušina v vožnji s kajakom po Krki. Vožnja je primerna 
za vsakogar ne glede na izkušnje, moramo pa se najaviti. Tisti, ki 
imamo raje bolj umirjeno dopoldne, si lahko odpočijemo ob vodi, 
preizkusimo svojo ribiško srečo ali pa morda preberemo katero od 
Jurčičevih zgodb. 

V popoldanskem času obiščimo Muljavo. V prazgodovinski 
dobi je tod vodila pomembna pot od Vač na Notranjsko, v bližini 
Ivančne Gorice pa je bila v rimskih časih poštna postaja. Prve sledi 
naseljenosti so arheologi našli na Muljavi ob cerkvi, tam so odkrili 
prazgodovinsko gradišče. Muljavo zagotovo najbolj poznamo kot 
rojstni kraj Josipa Jurčiča (1844–1881). V muzejski sobi so knjige, 
dokumenti, fotografije. Notranjost Jurčičeve domačije je taka kot 
nekdaj in zato zanimiv prikaz ljudskega stavbarstva na Dolenjskem. 
Poleg Jurčičeve domačije sestavljajo muzej na prostem še 
čebelnjak s kopijami panjskih končnic, kašča za shrambo žita, 
prenesena iz sosednje vasi, kozolec in ob njem sušilnica za lan. 
Nedaleč stran je lesena bajta, Krjavljeva koča, ki kaže, kakšen je 
bil nekdaj dom revnih vaščanov. V sklopu muzeja na prostem je še 
poletno gledališče in ob bolj pozni poletni uri lahko prisostvujemo 
tudi eni od gledaliških iger, ki jih pripravijo domačini. Tudi Marijina 
cerkev na Muljavi si zasluži ogleda. V cerkvi so velik baročni oltar iz 
17. stoletja, ki velja za eno najlepših rezbarskih del na Kranjskem, in 
srednjeveške freske, delo Janeza Ljubljanskega, nastale leta 1456. 

Na poti domov lahko obiščemo tudi cistercijanski samostan 
v Stični, v katerem je Slovenski verski muzej, nad Stično pa je 
čudovita razgledna točka Pristava z dobrimi turističnimi kmetijami. 
Pot domov naj nas vodi po lokalni cesti Ivančna Gorica–Višnja 
Gora, kjer si lahko ogledamo mestno jedro s konca 15. stoletja. 
Bomo našli lipo, kjer so sodili Lukežu in njegovemu oslu? Kaj pa 
priklenjenega polža?
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ODDALJENOST: 
Ljubljana–Stična: 35 km 

PRIPOROČAMO:
Izvir Krke in Krška jama, cerkev sv. Kozme in Damjana v Krki, muzej 
na prostem z Jurčičevo domačijo, Marijina cerkev, Slovenski verski 
muzej v Stični s kaligrafsko delavnico

PRIREDITVE:
Jurčičeva pot – tradicionalni pohod, literarno-rekreativna 
prireditev (marec ali april), uprizoritve dramatiziranih Jurčičevih 
del (junij in julij), Dnevi evropske dediščine na Muljavi (september), 
Festival Krka – koncerti, gledališke predstave, tradicionalni spust 
kajakašev (zadnja nedelja v maju), tekmovanje harmonikarjev 
(avgust), božični koncert v Krški jami (december) 

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.ivancna-gorica.si

ZANIMIVOST:
Krška jama je bila vnesena v kataster slovenskih jam leta 1927. Če 
sodimo po poročilih velikih raziskovalcev, je imela obiskovalce že 
nekaj stoletij pred tem. O njej je v drugi polovici 17. stoletja pisal 
Janez Vajkard Valvasor. Leta 1748 si jo je ogledal dvorni matematik 
J. A. Nagel, ki je po cesarskem nalogu raziskoval in opisoval 
naravne znamenitosti Kranjske. Ogledal si jo je tudi Fran Erjavec 
sredi 19. stoletja in v njej našel do takrat še neznanega jamskega 
hrošča, ki ga je predal naravoslovcu Ferdinandu Schmidtu. 
Prvi načrt jame je nastal okoli leta 1887. Nekdaj so se tamkajšnji 
prebivalci v Krško jamo zatekali pred Turki (kar omenja Josip 
Jurčič v svoji povesti Jurij Kozjak). A sledi, ki so jih našli v jami in 
okolici, vodijo celo v prazgodovino, več kot 4000 let nazaj. Sloviti 
Josip Ressel je na reki Krki leta 1820 preizkušal svoj ladijski vijak.

http://www.ivancna-gorica.si
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Na obisku pri biserih 
osrednjeslovenskega krasa
Grosuplje – radensko polje 
– Županova jama in tabor 
Cerovo

Grosuplje je naše izhodišče, nato pa nadaljujemo pot v smeri 
Velikega Mlačevega. V naselju Veliko Mlačevo zavijemo desno v 
osrčje kraškega sveta. Če se bomo za izlet odločili po deževnih 
dnevih, se bodo okoli nas pokazali razigrani otočki presihajočega 
kraškega polja – krajinskega parka Radenskega polja. Prelivajoče 
se barve različnih, za to območje značilnih rastlin nas bodo prav 
gotovo prevzele. Na levi strani ob cesti bomo opazili ostanke 
Blagajevega gradu Boštanj. Na različnih organiziranih ali pa 
priložnostnih sprehodih po okolici bomo lahko bogastvo tega dela 
kraškega sveta spoznali še podrobneje. Tu sta tudi informacijska 
točka, kjer si lahko ogledamo stalno razstavo o Radenskem polju, 
in galerija, ki ponuja oglede različnih razstav.

Blizu se iz polja dviguje osameli grič Kopanj, prazgodovinsko 
gradišče, na katerem danes stojita cerkev in šola. Na Kopanju je 
France Prešeren preživel nekaj svojih predšolskih let, kjer se je 
naučil brati in pisati. Ne spreglejmo Marijine cerkve, kamnite mize 
in stare kašče. Pot lahko nadaljujemo do Čušperka, kjer si je moč 
ogledati še delujočo tehtnico za vozila, staro sto let, in kapelo 
Matere Božje, ki je še edini ostanek enega od najstarejših gradov v 
Sloveniji. 

Vrnemo se proti Grosuplju ter se usmerimo skozi Ponovo vas 
do Velikih Lipljen. Kažipoti nas usmerjajo do dragulja dolenjskega 
krasa – Županove jame. Jamo je ustvaril potok Podlomščica, ki teče 
danes nižje v dolini ob vznožju hriba Tabor. Na to kažejo ostanki 
rečnih sedimentov v jami. Jamo je odkril župan Josip Perme leta 
1926 in si prizadeval, da je bila že naslednje leto urejena za turistični 
obisk. Od tod njeno današnje ime. 

Posebnost jame je Ledenica, kjer se led (v obliki ledenih 
kapnikov) ohrani dolgo v pomlad. Ledenico omenja že Janez 
Vajkard Valvasor leta 1689. Nadmorska višina vhoda v Županovo 
jamo je 410 m, dolga je 360 m, 610 m urejene poti vodi skozi sedem 
dvoran, zadnja leži 35 m pod površjem. Jamo odlikujeta raznolikost 
in bogastvo podzemskih kraških pojavov, zato med strokovnjaki 
velja za šolski primer kraške jame. Najveličastnejša kapniška 
struktura, ki jo sestavljata dva mogočna stebra, se imenuje Prestol 
kralja Matjaža. Posebnost jame so tudi bleščeči se kristali kalcita 
na kapnikih. Vrata jame so v spremstvu vodnika od pomladi do 
jeseni odprejo ob sobotah, nedeljah in praznikih ob 15. uri. Obisk za 
skupine je možen po dogovoru.

Nedaleč od Županove jame so na razgledni vzpetini Tabor 
(492 m) okrog romanske podružnične cerkvice sv. Nikolaja, ali 
po domače sv. Miklavža, ob koncu 15. stoletja postavili obrambno 
obzidje. Taborsko obzidje je v celoti dvovišinsko s preprostimi 
pravokotnimi strelnimi linami v pritličju in nadstropju. Vključuje 
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štiri stolpe, za obzidjem pa so imeli tudi kašče. Te kašče so doslej 
edini znani in ohranjeni primer na Slovenskem. V enem od stolpov 
je razstava o zgodovini turških vpadov na slovensko ozemlje. 
Tabor so vzorno prenovili v letih 1996–1999 in rekonstruirali lesen 
obrambni hodnik. Po obnovi je tabor Cerovo postal eden od 
najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov v Sloveniji. 
Tabor Cerovo je od pomladi do jeseni odprt ob nedeljah od 15. do 
17. ure.

Ob vznožju tabora se nahaja Puščava, vrtača s kapelico sv. 
Antona Puščavnika. Vabi nas, da se pomudimo in si obnovimo 
energijo ob koncu zanimivega izleta.

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Županova jama in Tabor Cerovo: 28 km 

PRIPOROČAMO:
Županova jama, tabor Cerovo, krajinski park Radensko polje 
z ostanki gradu Boštanj ter osamelcem Kopanj, učna pot ob 
še vidnih ostankih železnodobnega gradišča na Magdalenski 
gori, cerkev Marijinega rojstva s turenčkom v Šmarju - Sapu, 
grosupeljska cerkev sv. Mihaela z mozaikom patra Marka Ivana 
Rupnika

TRADICIONALNE PRIREDITVE: 
Velikonočni sejem na Boštanju (april), pohod po KP Radenskem 
polje (maj), kolesarski Maraton treh občin (junij), Stati in obstati 
(junij) v Škocjanu pri Turjaku, oživljanje starega vaškega jedra 
Šmarje - Sap (junij), pohod po Poti kulturne dediščine Šmarja - 
Sapa (september), Zlata jesen (september), kostanjevi pikniki na 
Magdalenski gori (oktober), srečanje ljudskih pevcev in godcev 
v Veliki Račni (oktober), pohod z baklami do Županove jame in 
Male vasi (december), pohod z baklami na Magdalensko goro (na 
silvestrski večer)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.grosuplje.si

ZANIMIVOST:
Na Radensko polje pritečejo trije različni vodotoki z različnih 
vodozbirnih območij, ki se ob večjem deževju združijo in 
spremenijo polje v presihajoče jezero. Prvi je Dobravka, ki priteče 
s severa s pretežno nekraškega sveta, vanjo pa se na začetku 
polja združita Grosupeljščica in Podlomščica. Dobravka ponikne 
v Velikem Retju pod Boštanjskim gričem in Zagradcem. Zelenka 
in Šica sta pravi kraški vodi, ki izvirata in ponikneta na polju. Bolj 
vodnata je rečica Šica, ki izvira na jugu polja pod vasjo Mala Račna. 
Vode z Radenskega polja podzemno odtekajo v izvire reke Krke. 
Županovo jamo so odkrili in raziskali skozi 11 m globoko brezno in 
po isti poti so vanjo sprva vstopali tudi obiskovalci. Pozneje so jo z 
umetnim rovom povezali z Ledenico in tako olajšali vstop.

http://www.grosuplje.si
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K preprostim, a srčnim in 
veselim ljudem
Videm - Dobrepolje 

Dobrepolje je skupaj s Struško dolino na jugu skoraj 15 km 
dolgo in od nekaj sto metrov do tri kilometre široko kraško polje. Tu 
je več naravnih in kulturnih zanimivosti, nekatere so vključene tudi 
v občinski grb: na enem mestu se stikajo zelena narava, rodovitna 
obdelovalna polja s svojo žitno zlatorumeno barvo, modro 
nebo, moč vode in temne globine jam. Na drugi strani grba je v 
Dobrepoljsko-struški dolini prepoznaven simbol zvona, ki opiše 
krajino z mnogoterimi cerkvicami ter nakazuje na dobre pevce in 
tudi srce preprostega človeka, ki s svojo pridnostjo in preprostostjo 
izrablja naravne danosti svojega okolja.

Na izlet se odpravimo po avtocestnem obroču, ki ga zapustimo 
na izvozu Ljubljana - jug in nato nadaljujemo vožnjo po cesti 
Ljubljana–Kočevje. V Trubarjevi Rašici se usmerimo levo proti 
vzhodu. Na zahodnem robu Dobrepolja so Ponikve, poimenovane 
po ponikanju reke Rašica. Ponor te reke je najlepši spomladi. V 
cerkvi sv. Florijana v Ponikvah sta dva baročna oltarja iz 16. stoletja, 
ki sodita med najdragocenejše v Sloveniji. 

Osrednji naselji Dobrepolja sta Videm in Kompolje. Središče 
Vidma je cerkev sv. Križa, zgrajena leta 1844. Pred cerkvijo nas 
pozdravi visok steber s kipom umirajočega vojaka, delo Franceta 
Kralja iz leta 1930. V cerkvi so pomembna dela domačih mojstrov 
Matevža Langusa in Štefana Šubica, veliki oltar je delo kiparja 
Ivana Zajca (avtorja Prešernovega spomenika v Ljubljani). Na 
pokopališču za cerkvijo stoji nagrobnik družine Drobnič, na 
katerem je 228 doprsij in podob na reliefu, ki jih je upodobil France 
Kralj. Česa takšnega ni videti nikjer drugje v Sloveniji. Manjši 
spomenik je naredil za ponesrečenega pilota, brata Ignacija, in 
stoji na videmskem pokopališču. V osnovni šoli Dobrepolje pa 
imajo stalno zbirko del Toneta Kralja. Družina umetnikov Kraljev, 
Franceta (1895–1960) in Toneta (1900–1975), je živela v vasici 
Zagorica, ki leži jugovzhodno od Vidma. Pred njuno rojstno hišo je 
kip z upodobitvijo obeh. 

Dolina je prepredena s številnimi kraškimi jamami, ki so zaprte 
za obiskovalce. Katerega od za grmovjem skritih vhodov bomo 
lahko odkrili na našem sprehodu. Najbolj znana med njimi je 
Podpeška jama. In spomnimo se, Valvasorjev načrt te jame iz leta 
1689 je druga znana objava jamskega načrta na svetu. 

Sledi vožnja proti vzhodu, proti Zdenski vasi. S svojo 
prečudovito ohranjeno dediščino, cerkvijo sv. Antona 
Padovanskega, z lipovim gajem na pobočju severozahodno 
od vasi, z bogatimi detajli izdelanimi kozolci ob vaškem robu 
ter s svojo zgodovinsko sporočilno vrednostjo je vas vrhunec 
podeželske arhitekture ter s tem hkrati značilnost vseh preostalih 
vasi v Dobrepoljsko-struški dolini. Lipov gaj je tudi spomeniško 
zavarovan kot redek primer ohranjenih (med vsaj stotimi) stoletnih 
lip. 

Če nam čas dopušča, se lahko zapeljemo do odmaknjenega 
naselja Hočevje, ki je s cerkvijo sv. Jožefa s Postlovimi slikarskimi 
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detajli in s kapelo na začetku vasi varovano kot pomembnejša 
naselbinska dediščina. Sicer pa se iz Zdenske vasi usmerimo proti 
severu po čudovitem kraškem Radenskem polju proti Grosuplju in 
nazaj v Ljubljano.

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Videm - Dobrepolje: 30 km 

PRIPOROČAMO:
Cerkev sv. Križa na Vidmu, nagrobnik družine Drobnič na 
videmskem pokopališču, lipov gaj pri cerkvi sv. Antona, oltarji v 
cerkvi sv. Florijana v Ponikvah

PRIREDITVE: 
Pustni karneval v Kompolju in v Ponikvah, kresovanje in 
prvomajske budnice po vaseh, parada gasilcev in sveta maša na 
Florijanovo nedeljo (Ponikve), ex-tempore v Podgori (avgust), 
konjeniške tekme v Strugah (avgust)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.dobrepolje.si

ZANIMIVOST:
Na slovenskih znamkah sta upodobljeni kar dve sliki dobrepoljskih 
maškar. Znane so daleč naokrog. Po stari navadi so se šemili samo 
fantje. Najlepša maškara je mož s kasturjem na glavi. Med »ta 
lepimi« je tudi baba ali jajčarica, ki nosi v roki cekar in nabira jajca, 
med »ta grdimi« pa so grba in grbec ter kurent. Med maškarami 
sta še dvojčka z dvema glavama ali tremi nogami. Maškare rade 
uprizarjajo žaganje babe in svatbo, ki sta tudi upodobljena na 
znamkah. Tradicija dobrepoljskih maškar je bila prekinjena le 
za krajše obdobje po drugi svetovni vojni, a so običaj ponovno 
oživili na pobudo Inštituta za slovensko narodopisje pri Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti.

http://www.dobrepolje.si
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Na obisku pri grofih turjaških
Turjak – velike Lašče

Turjak je naselje vrh dolgega turjaškega klanca, znan 
po istoimenskem gradu. Ime je dobil po svojih gospodarjih 
Auerspergih, grofih Turjaških. 

Grad Turjak je bil prvič omenjen leta 1220, a nastal je verjetno 
že veliko prej. Leta 1318 sta omenjena dva gradova, spodnji in 
zgornji. Ruševine drugega so še vidne. Grad je sedanjo podobo 
dobil po potresu leta 1511. O tem, kdo ga je dal postaviti, govori 
napis na kamniti plošči z grbom Turjačanov na severovzhodnem 
volovskem stolpu, tako imenovani bastiji. To je najobsežnejša 
okrogla bastija na Slovenskem. Druga posebnost gradu je 
renesančni obrambni hodnik v obliki trikotnika. Ta grajski obrambni 
sistem je eden prvih te vrste v Sloveniji in eden najzgodnejših na 
ozemlju srednje Evrope, zato je turjaški grad pomemben člen v 
razvoju grajske arhitekture v srednji Evropi. Romanskega izvora 
sta v gradu visoka hiša ali palacij in Dalmatinova kapela. Turjačani 
so bili veliki podporniki protestantizma. Slovenski protestantski 
pisec Jurij Dalmatin (1547–1589) se je skrival v turjaškem gradu 
in tam prevajal Sveto pismo – po njem so poimenovali kapelo. V 
njej so deloma ohranjene gotske freske. V gradu je tudi katoliška 
kapela. Od leta 1789 sta bili tu farna cerkev in župnija. Leta 1990 so 
cerkev ponovno posvetili in so v njej nedeljske maše. Grad Turjak 
je v svojih »Popotnih spominih s Kranjske« opisal ljubljanski župan 
Etbin Henrik Costa (1796–1870). 

Grad ni imel parka, je pa njegova okolica prepredena s 
sprehajalnimi potmi. Od ostankov nekdanjih rastlinjakov nas vodi 
pot do »molikov« – domov za ostarele. Turjačani so skrbeli za 
ostarele delavce in jih nastanili v posebnem poslopju, kjer so imeli 
tudi paradne konje za potrebe gradu in kočije. Severno od gradu 
so na turnirske prostoru potekale viteške igre. Ob gradu Turjak 
stoji nekaj stoletij stara lipa, ki jo je pesnik France Prešeren v baladi 
Turjaška Rozamunda preimenoval v hrast.

V gozdu blizu vasi Turjak je pokopališče z obzidjem in kapelo. 
V grobnici, ki ima obliko templja, so pokopani turjaški grofje. Tu je 
shranjeno srce grofa Hanna Auersperga Turjaškega. Padel je leta 
1861 v mestu Gaetta v Italiji, star 23 let. 

Proti jugu, med Turjakom in Rašico, vodi učna gozdna pot. 
Okvire običajnih učnih gozdnih poti prerašča z elementi agrarne 
krajine ter z delom poti, ki poteka po mokrišču ob reki Rašici. Dolga 
je 4 km, je enosmerna, prehodimo pa jo v uri in pol. Odpravimo se 
lahko s katere koli od obeh končnih točk. Poteka po kolovoznih 
poteh in gozdnih vlakah skozi gozdove Velikega smrečja za vasjo 
Turjak ter se nadaljuje vzhodno od vasi Mali Osolnik skozi gozdove 
Jelovca in Cerovca do travnikov zahodno od vasi Rašica ter preko 
mokrišč do Trubarjeve domačije. Pri Turjaku se učna gozdna pot 
Turjak–Rašica priključi na evropsko pešpot E6. O tej učni gozdni 
poti je bila izdana tudi zloženka, ki jo lahko dobimo na Trubarjevi 
domačiji na Rašici ali v okrepčevalnici Rozamunda na Turjaku.

Na Rašici (tudi Rašci) pri Velikih Laščah se je rodil Primož 
Trubar (1508–1586), utemeljitelj slovenske besede in voditelj 
reformatorskega gibanja. Na to opozarja spomenik ob cesti, 
obelisk, ki je visok 5,6 m; postavili so ga leta 1950 ob 400-letnici 
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prve slovenske tiskane knjige. V kraju samem je Trubarjeva 
domačija, pred Trubarjevim mlinom (»malnom«) pa kip Primoža 
Trubarja, ki ga je akademski kipar Drago Tršar podaril Rašici. Vas je 
razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik.

Z izletom nadaljujemo proti središču občine, proti Velikim 
Laščam. V centru je v Levstikovem domu na ogled spominska 
soba Frana Levstika in Josipa Stritarja, ki sta se rodila v teh krajih. 
Nekoliko izven kraja v Retjah stoji zelo zanimiv Ilijev kozolec, ki 
je sestavljen brez enega samega žeblja, krit s slamo in zato tudi 
zavarovan kot kulturni spomenik. V Podsmreki, Stritarjevi rojstni 
vasi, pa je na ogled Stritarjeva kašča, v kateri je urejena zbirka 
kmečkega orodja.

Med Naredi in Bošteti je markiran odcep, po katerem lahko 
pridemo do dveh geološko zanimivih slapov: Lehnjakovega slapa 
in Kobiljega curka. Kako velika sta, pa odkrijmo sami!

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Velike Lašče: 30 km

PRIPOROČAMO:
Grad Turjak, učna gozdna pot med Turjakom in Rašico, turjaška 
turistična pešpot, Trubarjeva domačija, Stritarjeva kašča, 
spominska soba Frana Levstika in Josipa Stritarja, Lehnjakov slap 
in Kobilji curek

PRIREDITVE:
Viteški dnevi (tretji konec tedna v juniju), pohod po Velikolaški 
kulturni poti s ciljem na Rašici (junij), kulturna prireditev ob 
občinskem prazniku (druga nedelja v juniju), kulturna prireditev ob 
dnevu reformacije (oktober)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.velike-lasce.si

ZANIMIVOST:
Znana je razlaga, kako je tur zašel v grb grofov Turjaških. V 
turjaških gozdovih je živelo divje govedo, imenovano tur. Turi naj bi 
ovirali gradnjo, zato jih je dal grof ubiti. Enega so prav dolgo lovili, 
stari zidar pa je pripomnil, da bo turjaški rod tako močan kot tur, 
ki se je dolgo upiral. Grofu se je to očitno zdel dober razlog, da je 
žival narisal v rodbinski grb.

http://www.velike-lasce.si
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Škofljica – na obale 
Ljubljanskega jezera

Tokrat se bomo na našem izletu podali na prag glavnega 
mesta – v občino Škofljica. Vstopili bomo že zelo kmalu po našem 
izvozu Ljubljana - jug, saj hitro razvijajoče se naselje Lavrica leži 
prav na začetku te mlade občine. Pot nas bo vodila po samem robu 
Ljubljanskega barja. Po nekaj kilometrih vožnje po stari dolenjki 
nam bo pogled segel na levo, proti naselju Lanišče. Od daleč nas bo 
pozdravil zvonik že v Valvasorjevih časih omenjene cerkve sv. Uršule. 
Lanišče je bilo nekoč prafara, kar pomeni, da je bilo tu prvotno 
cerkveno središče ozemlja današnje šmarske župnije. Poleg cerkve, 
katere zavetnica skrbi za blagor mladine, učiteljic, vzgojiteljic, 
zakoncev v okolici, je naselje znano tudi po dvorcu Lisičje. Pred 
kratkim so lepo obnovili in uredili dvorišče v atriju in levo krilo 
pritličja ter si zagotovili lepe prostore za različne prireditve. Morda 
bomo katero izmed njih obiskali tudi mi.

Obisk občine pa nadaljujemo proti jugu skozi gručasto vas 
Pijava Gorica. Vas je znana kot ena od postaj znane furmanske poti, 
na kateri so si vozniki in živali odpočili po strmem spustu oziroma se 
pripravili na vzpon proti Turjaku. Nadaljujemo po kočevski cesti vse 
do vznožja gore sv. Ahaca nad Turjakom. Avto pustimo v vasi Mali 
Ločnik, nato pa se sprehodimo do cerkvice sv. Ahaca. Po spustu do 
vasi Mali Ločnik sprehod nadaljujemo vse do zelo lepih lehnjakovih 
bajdinških slapov. Na smer slapov nas opozori tabla z napisom 
»Turistična pot Bajdinec«.

Prijetno utrujeni se vrnemo v dolino, tokrat po stari kočevski 
cesti, ob Želimeljščici do naselja Želimlje. Želimlje so vas pod 
Kureščkom (833 m), v osrčju stranske doline Ljubljanskega barja, 
kjer poteka znana želimeljska prelomnica. Hiše so raztresene 
večinoma na vršaju potoka Želimeljščice, središče pa je ob vstopu v 
Benšetov graben. K vasi spada kup zaselkov, kjer so ponekod vodni 
izviri in opuščene žage. 

Prvič so Želimlje omenjene leta 1300. Starejšega datuma je 
cerkev sredi vasi, novejšega salezijanski cerkveno-šolski kompleks 
nedaleč od cerkve. Na starem šolskem poslopju je spominska tabla, 
na kateri piše, da je v Želimljah od leta 1902 do 1907 bival pisatelj 
Franc Saleški Finžgar (1871–1962). Najprej je poučeval na zasilni šoli, 
leta 1903 pa je dosegel, da so zgradili šolsko stavbo in začeli v njej 
z rednim poukom. V Želimljah je napisal zgodovinski roman »Pod 
svobodnim soncem«. Po enem od Finžgarjevih junakov so imenovali 
23-kilometrsko Svarunovo pohodno pot, ki se izteče (oziroma 
začne) v Želimljah. Skupinski pohod organizira vsako leto junija 
Turistično društvo Škofljica. Skozi naselje teče tudi evropska pešpot. 

Pod okrilje Zavoda sv. Frančiška Saleškega v Želimljah sodijo 
katoliška gimnazija, dom Janeza Boska, glasbena šola in center 
za mlade, družine in odrasle. Gimnazijo je leta 1991 ustanovil 
Salezijanski inšpektorat sv. Cirila in Metoda iz Ljubljane in je 
vključena v mrežo slovenskih javnih šol.
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ODDALJENOST: 
Ljubljana–Škofljica:  10 km

PRIPOROČAMO:
Pijavško-barjanska pešpot, gozdna učna pot Zalog, cerkve sv. 
Uršule na Škofljici, sv. Simona in Jude na Pijavi Gorici, sv. Vida v 
Želimljah, sv. Petra na Vrhu nad Želimljami, sv. Ahaca, grad Lisičje, 
Bajdinški slapovi, Svarunova pohodna pot

PRIREDITVE:
Strgana struna, koncert kantavtorjev, Kabare (marec, april), pohod 
po Čemšeniški grajski poti (prva sobota v oktobru)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.skofljica.si

ZANIMIVOST:
Prva cerkvica na mestu današnjega sv. Ahaca je bila posvečena 
Mariji. Ko je Andrej Turjaški 22. junija 1593, na dan sv. Ahaca, pri 
Sisku premagal Turke, so se domačini odločili, da staro cerkvico na 
novo posvetijo njihovemu pomočniku.

http://www.skofljica.si
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Mimo koliščarskih naselbin 
do najlepših razglednih točk
Ig

Pot začnemo pri izvozu Ljubljana - Rudnik, Ig in po »ižanki« proti 
Igu. Že kmalu na začetku ižanke ne spreglejmo napisa Črna vas. V vasi, 
poimenovani po črni šoti, ki so jo včasih pridobivali tod naokoli, se nahaja 
še eden od biserov arhitekta Jožeta Plečnika – cerkev sv. Mihaela. 

Pot nadaljujemo proti glavnemu naselju – Igu. Cesta je prav posebna. 
Ker vodi po z vodo bogatem območju, ki se ves čas spreminja, so to 
»plavajočo cesto« v 19. stoletju, ko so jo gradili, postavili na »butarice«. V 
času gradnje so našli zelo zanimive ostanke iz daljne preteklosti. Zagotovo 
so najzanimivejše najdbe iz časa koliščarjev – Dežmanova kolišča, 
poimenovana po raziskovalcu, arheologu, kustosu tedanjega Deželnega 
muzeja in nekdanjem ljubljanskem županu Karlu Dežmanu. Na barjanskih 
tleh je bilo odkritih okoli 40 koliščarskih naselbin iz časa od približno 5. 
do približno sredine 2. tisočletja pred našim štetjem. Dve skupini kolišč iz 
okolice Iga sta skupaj z drugimi kolišči iz predalpskega prostora od junija 
2011 vključeni na Unescov Seznam svetovne kulturne dediščine. Med 
izvirnejše najdbe sodijo lončeni izdelki, drevaki ter še posebej glinena, 
črno žgana in fino zglajena posoda, okrašena z vrezi, imenovana ženski 
idol. Kopija ženskega idola nas bo pozdravila v samem središču Iga. Sicer 
pa je ižanska pokrajina kulturni spomenik državnega pomena tudi zaradi 
ostankov iz rimskega obdobja. Na tem območju je bilo najdenih več kakor 
120 rimskih napisov oziroma rimskih kamnitih nagrobnikov. 

Na Igu se moramo odločiti: ali bomo krenili desno proti Iškemu 
vintgarju ali proti dolini Drage. Če se bomo odločili za svežino Iškega 
vintgarja, nas bo pot vodila mimo ižanske graščine. Grad  je bil v 
zgodovini znan kot eno zadnjih prizorišč kmečkih bojev pri nas: v noči z 
21. na 22. marec 1848 se je množica kmetov zbrala in ga napadla. V tistem 
času je bil v lasti grofov Auerspergov, danes pa je Zavod za prestajanje 
kazni zapora Ig (za ženske). V spomin na ta dogodek Ižanci vse od 
ustanovitve občine 21. marca praznujejo občinski praznik. 

Na poti do vintgarja ne spreglejmo tudi cerkvice sv. Mihaela v Iški 
vasi, kjer je ohranjenih veliko nagrobnikov iz časa Rimljanov. Po ogledu 
kulturnih znamenitosti se po nekaj kilometrih že lahko predamo čudoviti 
naravi hudourniške soteske Iški vintgar. Smo polni energije, željni novih 
avantur? Neokrnjena narava v bližini Ljubljane se nam ponuja kot na dlani.

Kaj pa Krim? Vzpon na najpomembnejšo geodetsko točko v Sloveniji 
ni naporen in ob lepem vremenu nudi zelo obsežen razgled. To so 
izkoristili že avstrijski zemljemerci, ki so tu v letih od 1817 do 1828 postavili 
koordinacijsko izhodišče prve katastrske izmere dežel Kranjske, Koroške 
ter Primorske z Istro. 

Če pa smo se v središču Iga odločili za drugo možnost, se bomo 
sprehodili ob ribnikih doline Drage ter se morda podali po lahkotni dobre 
3 km dolgi gozdni učni poti Draga. Verjetno bomo na sprehodu opazili 
tudi katerega od simbolov, ki so vključeni v grb občine Ig: trstiko ali celo 
čopastega ponirka, ki se bo ponosno sprehajal naokoli.

Izlet nadaljujemo v hrib, proti Golem in Kureščku. Golo sestavljata 
dve gručasti naselji pod Mokrcem (1059 m). Kraj ni znan le kot razgledna 
točka, ampak tudi kot pomembno arheološko območje. Tu so odkrili 
halštatsko grobišče in poznoantični kohortni kastel iz 4. stoletja, mimo 

http://www.obcina-ig.si/images/stories/Slike/Deklica.jpg
http://www.obcina-ig.si/images/stories/Slike/Deklica.jpg
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je potekala rimska cesta do Emone. V cerkvi sv. Marjete sta spomeniško 
pomembna velik baročni oltar in prižnica z reliefi iz druge polovice 18. 
stoletja iz nekdanje samostanske cerkve v Kostanjevici na Krki. Nad 
stopnicami v zvonik je vzidan Jupitrov relief. Cerkev je današnjo podobo 
dobila v začetku 19. stoletja. 

Na tej poti moramo zagotovo obiskati še Kurešček z znano romarsko 
cerkvico Marije Kraljice miru. Danes obnovljeno cerkvico obiskujejo 
verniki iz vse Slovenije in tudi drugih evropskih držav. Na Kureščku že vsaj 
pet stoletij obstaja svetišče, posvečeno Mariji. 

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Ig–Iška vas–Kurešček: 20 km

PRIPOROČAMO:
Koščeva učna pot po iškem morostu, gozdna učna pot Draga pri 
Igu, kanjon Iški vintgar, Kurešček in Golo, Krim

PRIREDITVE:
Podkrimski pustni karneval, Koliščarski dan (tretja sobota v avgustu), 
konjeniške prireditve na hipodromu Vrbljene, srečanje harmonikarjev, 
ižanski sejem (septembra), pohod na stičišče štirih občin

INFORMACIJE:
www.obcina-ig.si

ZANIMIVOST:
Zgodba, kako sta prišla oltar in prižnica iz kostanjeviške samostanske 
cerkve na Golo, je vsekakor zanimiva. Začne se leta 1820, ko so se v 
Kostanjevici na Krki odločili za razprodajo cerkvene opreme. Ponujali 
so jo na vse konce za male denarje, orgle so odpeljali na Rako, klopi 
na Rudnik v Ljubljano, kropilne kamne v Šentjernej ... Glavni oltar 
in prižnico so kupili za eno od cerkva v bližini Novega mesta. Pa ju 
niso mogli postaviti v cerkev, ker je bila premajhna. V tistem času 
so ustanovili župnijo na Golem, izvedeli so za oltar in prižnico iz 
Kostanjevice na Krki in ju odkupili. Pa je bila tudi cerkev na Golem 
premajhna, zato so odkrili streho, da so lahko spravili oltar v cerkev, 
prižnico pa so »vkopali v jamo«, tako da je atlant, ki jo drži, stisnjen v tla.

http://www.obcina-ig.si
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Brezovica: iz mestnega 
vrveža v deviškost narave

Občina Brezovica se ponaša s kar nekaj zanimivostmi. Več 
kot polovica občine se nahaja na območju krajinskega parka 
Ljubljansko barje, katerega sedež je v Notranjih Goricah. Ob TIC-u 
je v Notranjih Goricah tudi športni park Jama, ki nudi številne 
oblike rekreacije, kot so košarka, mali nogomet, balinanje ter tenis 
in odbojka na mivki.

V njenem južnem delu, nedaleč od Podpeči, je vas Jezero. 
Najbolj značilno zanjo je okroglo kraško jezero, naravni spomenik, 
ki predstavlja eno najglobjih naravnih jezer v Sloveniji. Lepa 
turistična točka privablja poleti številne ribiče, kopalce in tudi 
sprehajalce, saj je možnosti za planinske pohode obilo. Po krajši 
osvežitvi se lahko povzpnemo do cerkvice sv. Ane, od koder nam 
seže pogled daleč po Ljubljanskem barju. 

Nadaljujmo z raziskovanjem podpeškega konca: obcestna vas 
je znana predvsem po kamnolomu, ki so ga uporabljali že Rimljani 
in so zaradi njega regulirali celo strugo Ljubljanice, samo da bi bilo 
material lažje pripeljati do Emone. Kamen je domačinom pomenil 
zaslužek, zato so se pojavili mojstri kamnoseki, znani daleč naokoli. 
Iz kamna so izklesani mnogi nagrobni spomeniki, skoraj vsaka 
starejša hiša ima iz njega oblikovana vhodna vrata ali vogale hiše, 
nekje tudi tlake. Danes je kamnolom opuščen.

Med Podpečjo in Ljubljano je Ljubljanica plovna in je del 
turistične ponudbe. Ob njej se v Podpeči nahaja Pristava – stičišče 
aktivnosti na kopnem, zraku in na vodi, kjer lahko organiziramo 
druženja in piknike. 

Če pot nadaljujemo po glavni cesti v smeri proti Borovnici 
oziroma zahodni meji občine, je ogleda vreden tudi Goriški 
mah – največje in najbolj ohranjeno visoko barje na območju 
Ljubljanskega barja, v bližini vasi Goričica pod Krimom. V vasi 
Goričica se cesta odcepi v smeri proti Preserju in Rakitni, kjer 
se lahko najprej ustavimo na Žalostni gori s cerkvijo Žalostne 
Matere božje, katere zelenica nudi razgled na Ljubljansko barje. 
Nadalje nas pot vodi mimo 350 let stare župnijske cerkve sv. Vida v 
Preserju, ki je pomemben element kulturne dediščine.

Morda pa se želimo naužiti svežega zraka? V tej regiji verjetno 
ni boljšega kraja, kot je Rakitna! Na Rakitni je, kot so govorili nekdaj, 
devet vasi in tri hiše. Ležijo na obrobju plitke in vlažne kotanje 
Na ravni. Ta je del velikega, skledi podobnega kraškega polja na 
nadmorski višini 800 m v osrčju Krimsko-Mokriškega hribovja. 
Na zahodu ga omejuje Krimšček (940 m), na severozahodu 
Smrekovec (959 m), na severovzhodu Županov vrh (999 m). 

Po tem kraškem polju teče ponikalnica Rakitniščica, ki ponikne 
v požiralnikih Ponikve. Po drugi svetovni vojni so izvire v zgornjem 
delu Rakitniščice zajezili, da bi ustvarili umetno jezero v turistične 
namene. Zamisel je uspela, ob jezeru pod Novakovo goro (998 m) 
je nastalo večje naselje počitniških hišic. K jezeru prihajajo številni 
izletniki, saj je mikroklima na Rakitni gorska, sveža, zdrava. Ob 
vročih poletnih dneh vabi na številne sprehode in na osvežitev 
v naravnih, deviško čistih tolmunčkih, pozimi pa na drsanje na 
naravnem ledu ter k uživanju v drugih snežnih radostih. 

Tudi ljubitelji kulturne dediščine na Rakitni ne bomo prikrajšani: 
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cerkev sv. Križa je prvič omenjena že v letu 1420, današnja 
cerkvena stavba je baročna in ima dve stranski kapeli. Ob cerkvi 
se vidijo ostanki rimskega obzidja. Mimo Rakitne je nekdaj vodila 
rimska cesta proti Emoni. 

Med bogatimi vrstami živali, ki prebivajo v teh krajih, je 
največja pozornost posvečena rjavemu medvedu, ki ima v krimskih 
gozdovih in na rakiški planoti številne brloge. Zavedajmo se, da je 
tudi on del narave, zato je priporočljivo, da hodimo po obljudenih 
poteh in si s tem prihranimo nepredvideno presenečenje. Le kje 
še lahko trideset kilometrov od glavnega mesta države vidimo in 
občudujemo rjavega medveda v naravi?

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Rakitna: 35 km 

PRIPOROČAMO:
Naravno jezero pri Podpeči, razgledna točka sv. Ane nad Podpečjo, 
Goriški mah, cerkev sv. Vida v Preserju, jezero na Rakitni

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.brezovica.si

ZANIMIVOST:
Med Slemenom in Novaško goro raste v Lapušni dolini edinstven 
primerek jelke s stebrasto razrastjo – ta mutant je visok 34 m. 
Brinarjeva oziroma klanška jelka (domačini ji pravijo »ta lepa 
smreka«) vzbuja pozornost z izredno gosto raščeno krošnjo in 
predvsem s cipresasto obliko, po kateri jo v gozdu sploh lahko 
najdemo. Krošnje s stebrasto rastjo so pri drevesih zelo redke. 
Brinarjeva jelka je edina znana takšna jelka pri nas, zato jo 
uvrščamo med spomenike naravne dediščine.

http://www.brezovica.si
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Po sledeh ostankov nekdanje
velike vode

Občina Log - Dragomer leži na obrobju glavnega mesta, na 
poti proti morju. Avtocestni obroč zapustimo pri izvozu Brezovica, 
nato se po stari cesti peljemo v smeri Vrhnike. Pot nas vodi tako kot 
mnoge naše prednike po severnem robu Ljubljanskega barja, ob 
podnožju dolomitskih hribov.

Ljubljansko barje se razprostira južno od Ljubljane: med 
Škofljico, Igom, Podpečjo, Borovnico, Vrhniko, Drenovim Gričem 
in Brezovico. Meri okoli 160 kvadratnih kilometrov. Ta tektonska 
udorina je nastala pred dvema milijonoma let s počasnim 
ugrezanjem ozemlja. Širša Ljubljanska kotlina je starejšega 
nastanka. Do ojezeritve južnega dela Ljubljanske kotline je 
prišlo pred približno 7000 leti. Jezero se je postopno krčilo in 
spreminjalo v močvirje, ki je bilo ob robu naseljeno. Tu so našli tudi 
sicer najstarejše sledi poselitve na območju današnje Ljubljane. 
Ostanki sodijo v čas srednje kamene dobe, najmlajše znano kolišče 
na Ljubljanskem barju je dočakalo bronasto dobo. Med najbolj 
presenetljive najdbe sodi zagotovo danes na svetu najstarejše 
leseno – jesenovo kolo, staro 5150 let in upamo, da bo kmalu 
razstavljeno v Mestnem muzeju. Sicer pa so na Ljubljanskem barju 
našli več tisoč predmetov, ki so danes shranjeni v naravi (kot kolišča 
na Unescovem Seznamu svetovne kulturne dediščine), v Narodnem 
ali Mestnem muzeju v Ljubljani ali celo v nekaterih tujih muzejih.

Poti so zaradi močvirnega področja vedno vodile po samem 
robu barja, tako kot danes. Levo se nam bo razprostiral pogled 
na ostanke enega zadnjih velikih barij južne Evrope, ki ima poleg 
krajinske tudi zelo pomembno botanično in zoološko vrednost. 
Najprej obiščimo Kuclerjev kamnolom v Lesnem Brdu. Ob cesti 
moramo biti zelo pazljivi, saj napisov skorajda ni in izvoz zlahka 
spregledamo. V Drenovem Griču ob velikem poslovnem obratu 
na desni strani skrenemo z glavne ceste in se povzpnemo po 
ozki cesti. Danes je zapuščen, včasih pa je slovel po svojem sivem 
kamnu, iz katerega so domači kamnoseki radi izdelovali podboje 
vrat, umetniki pa klesali mogočna dela. Tudi dva velikana, ki 
podpirata podboje vrat v ljubljansko Semenišče, sta narejena 
iz tega kamna. V kamnolomu se lahko prepustimo domišljiji: še 
danes so tu školjke, ki so ostale od nekdanjega morja, opazujemo, 
kako geološke plošče potiskajo druga drugo, na opisni plošči so 
razložene tudi posamezne dobe zgodovine zemlje. Tudi umetniki 
so tu iskali svoje navdihe in v poletnih delavnicah izoblikovali 
številna dela. 

Izlet nadaljujemo proti osrčju Ljubljanskega barja. Vrnemo 
se na glavno cesto, zavijemo desno proti Drenovem Griču in nato 
kmalu levo čez avtocesto proti vasi Bevke. Ob vznožju vasi na 
levi strani bomo na opazil napis »Mali plac«. Avto parkiramo na 
neurejenem parkirišču, od tod dalje nadaljujemo peš. Vstopili 
bomo v enega od zadnjih ostankov nižinskega visokega barja in 
tako tudi enega od zadnjih mokrišč v južni Evropi. Občudovali 
bomo intenzivno rast močvirskih rastlin, rogoza, šašov, vodne 
perunike, morda opazimo tudi šotne mahove in celo rosike. Pot 
skozi mokrišče je urejena, traja približno 20 minut, lahko tudi dlje, 
odvisno od naše navdušenosti. 
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Po sprehodu se vrnemo k jeklenemu konjičku in nadaljujemo 
izlet proti Blatni in Sinji Brezovici ter nato nazaj proti glavnemu 
mestu.

Ljubljansko barje je občutljivo naravno okolje, zato je za 
njegovo odkrivanje še najprimernejši »lastni pogon«. Barjanski 
naravi se bomo najlepše približali s sprehodi ali vožnjo s kolesom. 
Poleg Malega placa ne spreglejmo tudi zelo zanimive krožne poti 
po severnem delu obrobja. Pohod lahko začnemo v športnem 
parku Log, kjer imajo tudi plezalno steno, ali v športnem parku 
Dragomer do Lukovice, mimo gradu, vse do Debelega Vrha. Tu 
postojmo ob skulpturi žabe, ki se vrti in nam bo pomagala pri 
orientaciji. Vračamo se po grebenu, s katerega nam seže pogled na 
eni strani na Polhograjsko hribovje, na drugi po Ljubljanskem barju 
mimo Ferjanke, znane kot partizanska postojanka,  ter Velikega 
Vrha nazaj v dolino. Za lahko, dobro označeno družinsko pot ne 
bomo potrebovali več kot 5 do 6 ur.

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Dragomer: 15 km

PRIPOROČAMO:
Kuclerjev kamnolom v Lesnem Brdu, Mali plac pri Bevkah, krožna 
pohodna pot iz Dragomerja ali Loga

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.log-dragomer.si

ZANIMIVOST:
V te kraje je po znani legendi o Jazonu in argonavtih, o katerih je 
zgodbo zapisal že rimski zgodovinar Plinij, zašel tudi pogumni 
mladenič, kateremu niti mogočni zmaj ni preprečil potovanja proti 
Jadranskemu morju. Povzpel se je na vzpetino v Lesnem Brdu 
ter si teren dobro ogledal. Odločil se je, da bo ob stičišču dveh 
gričev zgradil mesto, ladjo Argo razstavil in jo s pomočjo domačih 
koliščarjev prenesel do Jadranskega morja. Načrt mu je uspel: 
ustanovil je mesto Emona, zeleni zmaj še danes varuje vstop v 
mesto, argonavti pa so se srečno vrnili v svojo domovino. Dogodke 
opisuje Janez Jalen v tretjem delu svojega romana Bobri, odtisi 
Jazonovih stopal pa so še danes vidni na kamnu v Kuclerjevem 
kamnolomu.

http://www.log-dragomer.si
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Kaj počnejo coklarji
Borovnica

Borovnica leži na jugozahodnem delu Ljubljanskega barja in je 
od prestolnice oddaljena zgolj 18 minut vožnje z vlakom. V široki 
zeleni dolini, ki se na severu razleze v prostrano barje vse do obrežij 
Ljubljanice, na jugu, vzhodu in zahodu pa jo zapirajo strmi bregovi 
notranjskega hribovja, leži trško naselje Borovnica, obdano z 
devetimi vasmi in tremi višinskimi zaselki. Po sredini doline teče 
živahen potok Borovniščica s številnimi pritoki. 

Ostanki koliščarske naselbine »Črešnja« pričajo o živahni 
poselitvi doline že v 36. stoletju pred našim štetjem, še vidni 
ostanki rimskega obrambnega zidu na obronkih doline iz 4. 
stoletja pa govorijo o njegovih antičnih gospodarjih. Borovnica je 
prvič omenjena v ustanovnih listinah kartuzije Bistra kot »Frowz« 
(1257) oziroma »Vrovnitz« (1260),  iz česar izhaja ime kraja, ki 
se po naključju ujema z imenom modrega sadeža, ki uspeva na 
prostranstvih bližnjega barja.

Borovničanom pa rečejo tudi coklarji. Legenda pravi, da se 
je vrhniški zavetnik sv. Pavel hodil ženit k borovniški zavetnici sv. 
Marjeti. Ob enem takšnih vasovanj naj bi ga borovniški fantalini 
tako nabunkali, da je med begom izgubil coklo, po kateri da so 
nato Borovničani dobili vzdevek. Najverjetneje pa cokla označuje 
revni stan prebivalcev borovniške doline, ki se je začel popravljati 
šele s prihodom železnice, 27. julija 1857 (danes občinski praznik). 
Trasa železnice Dunaj–Trst je v globokem ovinku prečkala tudi 
borovniško dolino, za kar naj bi bili zaslužni predvsem bistriški 
gospodje Galleti. Za premostitev doline so zgradili tedaj največji 
zidani železniški viadukt v Evropi, ki je bil z dolžino 561 metrov in 
višino 38 metrov viden celo s Triglava. Borovniški viadukt je sicer 
odnesla zadnja velika vojna vihra, a nas nanj še vedno spominjajo 
osamljeni steber sredi vasi, ki je zaščiten kot tehnični spomenik, 
bližnja Paški in Jelenov viadukt ter železniška čuvajnica št. 666, 
zadnja svoje vrste. Znameniti viadukt je tudi v občinskem grbu.

Pod zvonom farne cerkve sv. Marjete so rasli in delovali številni 
znameniti Slovenci: dr. Danilo Majaron, oče slovenske univerze, 
skladatelj Ivan Kiferle, literarna zgodovinarka dr. Marja Boršnik, 
jezikoslovec dr. Fran Ramovš, dramatik Jože Kranjc, naravoslovec 
Simon Robič, čebelar Josip Verbič … Tu je pri svojem stricu 
duhovniku in babici letoval tudi pesnik France Prešeren. 

Pohodniki se zaradi ugodnih železniških povezav že desetletja 
iz Borovnice odpravljajo na popotovanja po Notranjskem, prav 
tako kolesarji in konjeniki. Strmi obronki doline pa so priljubljeni 
med zmajarji in padalci.

Iz Borovnice nas cesta popelje do gradu Bistra. Od 13. stoletja 
pa do razpustitve leta 1782  je bil tu kartuzijanski samostan, 
današnjo grajsko podobo pa je posest dobila po mnogih 
prezidavah sredi 19. stoletja, ko je prešla v last družine Galle. Od 
leta 1951 je v gradu Tehniški muzej Slovenije. Tu so na prometnem 
oddelku razstavljeni avtomobili nekdanjega jugoslovanskega 
predsednika Tita in redki primerki starih vozil; med njimi je tudi 
prvi tramvaj, ki je vozil po Ljubljani okoli leta 1901. Na lesarskem 
oddelku so na ogled rekonstruirane prve žage na vodni pogon 
v Evropi, v lovskem delu muzeja pa trofeje avtohtonih jelenov iz 
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snežniških gozdov. Ogledamo si lahko še ribiško zbirko, gozdarski 
oddelek, tekstilni in tiskarski oddelek. Ob izviru Bistre, kjer je 
v rimskem času stalo Neptunovo svetišče, sta na ogled stara 
žaga venecijanka na vreteno in furnirnica, ob potoku nižje pa je 
rekonstruirana stara kovačija s strojnim kladivom repačem, ki je 
eno zadnjih te velikosti na Slovenskem. 

Ob gradu se razprostira park z ribnikom, nad gradom pa 
poteka gozdna učna pot. V eni od železniških čuvajnic nad 
Bistro sta bila rojena brata Jager – Franc, duhovnik in profesor 
čebelarstva na univerzi v Kanadi, in Ivan, pionir sodobne slovenske 
arhitekture in urbanist Minneapolisa v ZDA.

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Borovnica: 23 km

PRIPOROČAMO:
Steber viadukta v Borovnici, trasa stare proge Pako–Borovnica, 
soteska Pekel, Tehniški muzej Bistra, Plečnikov spomenik NOB na 
Bregu pri Borovnici

PRIREDITVE: 
Dan borovnic (druga polovica julija), borovniški semenj 
(september), tek Barje (začetek oktobra), pohod po poti dr. J. C. 
Oblaka skozi Pekel (konec junija)

INFORMACIJE IN PONUDBA: 
www.borovnica.si

ZANIMIVOST:
Borovničani so izjemno ponosni na bližnjo sotesko Pekel, kjer med 
prepadnimi stenami v globoke tolmune padajo številni slapovi 
(visoki od 5 do 20 metrov) in imata svoje bivališče zaščitena 
kranjski jeglič in vodni kos, prav tako pa celo čreda gamsov. V 
začetku 20. stoletja so skozi sotesko speljali varovano in markirano 
pot, ki pa je označena kot zahtevna planinska pot (klini, jeklenice, 
stopnice, mostovi). Urejena okolica mlina ob vhodu v sotesko in 
zgledno vzdrževane poti pričajo o ljubezni domačinov do tega 
konca doline, ki se odraža tudi v »coklarski« napitnici: 
Peklenski ogenj tu ne peče,
nebeški le se širi hlad.
Po slapih bistra voda teče,
po grlih naših - trte sad.

http://www.borovnica.si
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Cankarjevi kraji
Vrhnika 

 
Na jugozahodnem delu Ljubljanskega barja se je že zelo 

zgodaj v zgodovini zaradi svoje zelo pomembne strateške lege 
razvilo naselje, ki se je sprva imenovalo Nauportus, v srednjem 
veku pa Oberlaibach – današnja Vrhnika. Prav reka je bila tista, ki je 
pospešila razvoj naselja: trgovci so svoje tovore tu pretovarjali na 
ladje ter jih nato mirno in varno prepeljali v marsikateri kraj daleč 
na vzhodu. Vrhničani so resnično lahko ponosni na to svojo vlogo, 
zato ni čudno, da imajo ladjo tudi v svojem občinskem grbu.

Ljubljanica, reka sedmih imen, v tem delu Ljubljanskega barja 
ponovno privre na dan. Njeni zadnji trije izviri so Bistra, Retovje 
in Močilnik. Močilnik najdemo na koncu doline Močilnik. Nedaleč 
od gostinskega lokala pod visokimi prepadnimi stenami (40 m), 
imenovanimi tudi Hudičeve skale, vre na dan Veliki Močilnik. Nad 
mostičkom čez izvir v kotu doline je v skalo vtisnjena Jazonova 
pest. Po legendi naj bi se tu končala plovba grških junakov – 
Jazona in argonavtov po Ljubljanici. Tu so ladjo razstavili in jo 
na ramenih prenesli proti Jadranskemu morju. Nekoliko dalje od 
gostišča izvira Mali Močilnik. Okoli izvirov vodi zelo lepo urejena 
sprehajalna pot. Če se bomo podali po njej, zagotovo ne bomo 
spregledali dela arhitekta Borisa Kobeta in kiparja Zdenka Kalina: 
z Drče zre mogočen spomenik padlim v NOB. V grobnici poleg 
mnogih vrhniških partizanov počivata tudi pisatelj Karel Grabeljšek 
- Gaber (1906–1985) in pesnik Ivan Rob (1908–1943).

Retovje je zatrepna dolina, ki se zajeda pod vznožje 
Ljubljanskega vrha in Raskovca ter je nastala s postopnim 
udiranjem stropa nad nekdanjimi jamami. Tu izvira Velika 
Ljubljanica, ki se poleg Verda združi z Malo Ljubljanico iz Močilnika. 
Ob številnih izvirih – Pod skalco, Pod orehom, Malo okence, 
Veliko okence in drugih – je stalo v 19. stoletju več kot deset žag 
venecijank.

Čez most, pod katerim je bila Cankarjeva enajsta šola, pridemo 
do Verda. Tu se sprehodimo po Kotnik-Lenarčičevem parku ob 
Ljubljanici. Park pred stanovanjsko hišo je v 19. stoletju uredila in 
zasadila uspešna industrialska in veleposestniška družina Kotnik. 
Med številnimi eksotičnimi drevesi je tudi ginko, ki sta ga leta 1883 
hči in njen mož Lenarčič prinesla s poročnega potovanja s Kitajske. 
Drevo sodi danes med starejše te vrste v Evropi. Park je omejevala 
opečna ograja, na mestu nekdanje kapelice danes stoji spomenik 
žrtvam NOB iz Verda. 

V središču Vrhnike je kar nekaj zanimivosti: na pokopališču je 
ohranjen del vogalnega stolpa peterostrane trdnjave, ki je varovala 
rimsko naselje pod današnjim gradiščem in cerkvijo sv. Pavla. Med 
Slovenci je Vrhnika zagotovo najbolj znana kot rojstno mesto 
Ivana Cankarja. Hiša, v kateri se je pisatelj rodil leta 1876, je bila 
lesena in krita s slamo. Po požaru leta 1879 so morali Cankarjevi 
gostovati po opuščenih hlevih in hišah drugod po Vrhniki. V stavbi, 
ki so jo novi lastniki leta 1880 postavili na novo, so črna kuhinji, 
hiša, štiblc, kamra, gank, pohištvo in druga oprema s konca 19. 
stoletja. Spominska hiša je razglašena za kulturni spomenik. Ena 
najstarejših in najpomembnejših stavb na Vrhniki je Lavrenčičeva 
hiša ali stara pošta. Stoji na bregu Ljubljanice, kjer je bilo do leta 
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1790 pristanišče. Stara pošta z mitnico in gostiščem je bila verjetno 
zgrajena v 15. stoletju. Tu je leta 1728 prenočil cesar Karel VI. 
Leta 1809 so ob prenovi hiše eno nadstropje odstranili. Poglede 
mimoidočih privablja tudi Kunstljeva vila iz leta 1911. Narejena je 
iz lesa, saj je les predstavljal osnovni kruh lastnika trgovca Josipa 
Kunstlja.

Po obisku centra pa se povzpnimo nekoliko višje: na Zaplano. 
Zaplana je vas zahodno od Vrhnike. Sestavljena je iz množice 
manjših zaselkov, ki so »razmetani« po gričih vzhodnega 
Rovtarskega hribovja. Zaplano od Ljubljanskega barja loči Planina. 
Na Planini (733 m) je planinska koča, poleg nje pa najvišji leseni 
razgledni stolp v Sloveniji. V lepem vremenu se vidi velik del 
Slovenije, da ne omenjamo Ljubljanskega barja in Ljubljane.

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Vrhnika–Zaplana: 20 km

PRIPOROČAMO:
Tehniški muzej Slovenije v Bistri, Cankarjeva hiša, Močilnik – izvir 
Ljubljanice, organizirani ogledi mesta, vzpon na Planino – razgledni 
stolp

PRIREDITVE:
Pustovanje, gregorjevo, Cankarjevi dnevi, tek Bevke, Argonavtski 
dnevi – Noč na Vrhniki, Poletje na Vrhniki, veseli december, pohod 
po poteh Cankarjeve matere, žive jaslice v Ligojni

INFORMACIJE
www.zavod-cankar.si  

ZANIMIVOST:
Splošno je znano, da reka Ljubljanica izvira v Močilniku, zatrepni 
dolini tik poleg Vrhnike. To dejstvo je zelo poenostavljeno saj je 
povirje Ljubljanice sestavljeno iz sedemnajstih izvirov na južnem 
obronku Ljubljanskega barja. Izviri so združeni v štirih večjih 
povirjih: Močilnik pri Vrhniki, Retovje poleg Verda, v vasi Verd in 
pri Bistri poleg Tehniškega muzeja Slovenije. Resnici na ljubo, 
Ljubljanica izvira veliko pred Ljubljanskim barjem. Vzhodni del 
v Prezidu pri Babnem polju, zahodni pa v Pivški kotlini. Njen 
skrivnostni tok velik del teče po kraškem podzemlju, ko pa privre 
na površje, menja svoje ime. Zato Ljubljanico imenujemo tudi »reka 
sedmih imen« – Trbuhovica, Obrh, Stržen, Rak, Pivka, Unica in 
končno Ljubljanica.

http://www.zavod-cankar.si
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Logatec – po sistemu trdnjav
v osrčje kraškega sveta 

Del Logaške pokrajine je evolucija s stičiščem alpskega 
in dinarskega sveta oblikovala tako, da je ravno v teh krajih 
oblikovala najlažji prehod med sredozemskim svetom in srednjo 
oziroma severovzhodno Evropo. Vojske so v preteklosti odkrile 
to pomembno strateško točko in skozi stoletja tu postavljale 
različne vojaške prepreke, ki so na Hrušici vidne še danes v obliki 
edine slovenske rekonstrukcije rimske arhitekture utrdb iz 3. 
stoletja, v obliki ostankov Rapalske meje in Alpskega zidu iz časa 
Kraljevine Italije ter v obliki ostankov bunkerjev Rupnikove linije na 
vzhodnem delu občine. Pa tudi prihod v Logatec z vrhniške strani 
je veličasten, saj nas do mesta Logatec pospremi skoraj 300 dreves 
Napoleonovega drevoreda. Leta 1805, ko se je Napoleon poročil 
z Mario Luizo in so v čast tega dogodka zasadili 1900 m dolg 
drevored lip in lipovcev, so ta drevored imenovali Luizin drevored. 
Turistična zanimivost je tudi hrib Sekirica, ki sredi mesta Logatec 
nudi idealno okolico za sprehode in tek ter kolesarjenje, ob snežnih 
zimah pa do 15 km urejenih tekaških prog, smučarske skakalnice, 
smučarsko in sankaško progo, če je dovolj mrzlo, pa še zamrznjeno 
ledeno ploskev ribnika Lokva za drsalne vragolije. Sekirica in 
njen sosednji hrib Ženček sta hkrati tudi najboljša (šolska) terena 
za jadralno padalstvo in sorodne, z vetrom povezane sodobne 
aktivnosti. 

Mimo Sekirice, tudi skozi grajski park gradu Logatec, se vije 
potok Logaščica, ki kar sredi mesta ponikne v ponor Jačka in 
dokazuje, da sodi Logatec precej v kraški svet. Predvsem južni 
del celotne občine Logatec pa skriva in razkriva še polno kraških 
značilnosti z jamami in Planinskim poljem na čelu. Na Planinskem 
polju je edino slovensko rastišče ogrožene travniške morske 
čebulice, po njem leta 78 različnih vrst metuljev, zaradi gnezdišča 
ptice kosec, ki je ogrožena že po vsem svetu, pa sodi Planinsko 
polje v območje Natura 2000. Planinsko polje je sicer eno najbolj 
tipičnih kraških polj, nastalih v Notranjskem podolju. Razteza se 
na okrog 11 km površine in povezuje občine Logatec, Postojna in 
Cerknica. Njegovo dokaj ravno dno je izpostavljeno občasnim 
poplavam reke Unice, ki priteče na dan iz Planinske jame in se 
počasi vije do okoli 150 ponorov na drugi strani polja. Kraji ob robu 
Planinskega polja so tesno povezani z ribolovom, saj je Unica s 
svojim ribjim bogastvom, postrvmi, lipani in ščukami ter krapi pravi 
raj za ribiče z vsega sveta. Pohvalijo jo kot najbolj čisto reko daleč 
naokoli, všeč pa sta jim tudi mir in neokrnjena narava, ki vabita na 
sprehode. Če se podajamo raziskovat Planinsko polje skozi Laze, 
moramo na ogled vaškega muzeja in galerije Nataše Prestor, v 
Jakovici pa na potep do skrivnostne in posebne cerkvice sv. Marije 
v Leščevju iz 15. stoletja, ki slovi kot ena od najmanjših romarskih 
cerkva na Slovenskem. Ni znano, kdo jo je sezidal, poznana pa je 
predvsem po tem, da je zgrajena nad vodnim virom, o katerem 
kroži legenda, da je zdravilen za očesne bolezni. V nekaterih 
knjigah piše, da je bilo tu nekoč celo pogansko svetišče, posvečeno 
neznanemu vodnemu božanstvu. 

Potepati pa se splača po zahodnem in severnem delu občine 
Logatec. V Hotedršici kar ne smemo mimo Tomažinovega mlina, 
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edinega še delujočega tovrstnega mlina, zgrajenega nad naravnim 
požiralnikom. V tej idilični vasi nam z veseljem razkažejo še 
zemljanke, zidane notranjske kozolce – lezce, ljubiteljem naravnih 
posebnosti pa Zeleno dolino in Žejno dolino z mesojedimi 
rastlinami. Pot skozi Žejno dolino nas bo pripeljala na Medvedje 
Brdo, ki slovi po krasnih razgledih, dobri jedači in pijači ter kulturni 
in naravni dediščini. Sledi povratek v dolino: v Logatec ali pa smo 
vabljeni še do Rovt in najvišje razgledne točke na Vrhu svetih Treh 
kraljev. 

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Logatec: 29 km 

PRIPOROČAMO: 
Rimska utrdba na Lanišču, Tomažinov mlin, zemljanke, notranjski 
zidani kozolci, grad Logatec, etnološke zbirke v vaškem muzeju in 
galeriji v Lazah, muzej starih predmetov »Na griču«, Vojni muzej v 
Logatcu. 

PRIREDITVE: 
Gregorjev sejem (sobota, najbližja 12. marcu), srečanje motoristov 
(nedelja v aprilu), prvomajska budnica, glasbeni festival Veris 
(junij), Večer pri vodnjaku (24. junij), kresna nedelja (nedelja, 
najbližja 24. juniju), Poletje v Rovtah (konec junija in začetek julija), 
kmečki praznik na Medvedjem Brdu (prva nedelja v avgustu), 
srečanje harmonikarjev (zadnja nedelja v avgustu), Logaško 
poletje (konec avgusta in začetek septembra), božično-novoletni 
koncert Pihalnega orkestra Logatec, silvestrska predstava (31. 
decembra ob 19. uri)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.logatec.si

ZANIMIVOSTI: 
Rimska država, ki so jo v 3. stoletju začela napadati različna 
barbarska plemena, se je odločila, da na meji med provincami 
Italije in Panonije postavi posebne zapore.  Le-te naj bi 
sovražnikom preprečile vstop v severno Italijo. Sistem trdnjav ali 
Claustra Alpinum Iuliarum  se je raztezal od Trsata (danes del Reke 
na Hrvaškem) preko Notranjske (Prezid, Selo, Rob, Rakitna) do 
Hrušice, med Logatcem in Vrhniko in dalje proti Gorenjski oziroma 
v dolino Bače, bolj proti severu pa so bile že naravne zapore – Alpe 
vse do obrambnih naprav v Ziljski dolin v današnji Avstriji.  Limes, 
pri nas imenovan tudi Ajdovski zid, je propadel oziroma je bil 
uničen, ko so vzhodni Goti s kraljem Teodorikom pri Soči premagali 
vojsko kralja Odoakerja (približno 20 let prej je strmoglavil 
zadnjega zahodnorimskega cesarja). Med Verdom, Zaplano in 
Logatcem naj bi bilo kar okoli 60 stražnih stolpov. 

file:///Delo/Zavod%20za%20Turizem/tematske%20poti/izleti%20regije/originali/../../../Users/kregar/AppData/Local/Microsoft/Renata/AppData/Local/Temp/notesC360DA/www.logatec.si
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Po čudovite razglede in 
kulinarične razvade
Horjul

Slabih 20 kilometrov zahodno od našega glavnega mesta leži 
Horjulska dolina z osrednjim naseljem Horjul. Ker leži na prelomu 
močvirnega in gorskega sveta, sta rastlinski in živalski svet zelo 
raznolika. Ena od domnev pravi, da ime Horjul izvira iz »Hora 
Julianus« iz rimskih časov in vladavine Julija Cezarja, druga spet, 
da ime izhaja iz »Forum Julijanum«, kar pomeni Julijev vrt. Dejstvo 
je, da je bilo naselje poseljeno že zelo zgodaj in da je ohranjenih 
kar nekaj kulturno-zgodovinskih znamenitosti, ki si jih je vredno 
ogledati. V farni cerkvi sv. Marjete so freske akademskega slikarja 
Janeza Šubica, na pokopališču je relief Pieta, delo Franceta Kralja 
iz leta 1923, tu je še obzidje, izdelano po navodilih Jožeta Plečnika. 
Horjulsko pokopališče je v tistih časih veljalo za enega najlepših. 
Na pragu Horjula, v Podolnici, na hribčku vabi cerkvica sv. Urha. 
Kot cerkev, obdana z obzidjem, je zelo lepo ohranjen primer 
protiturškega tabora z dvema stolpoma. Tabor je upodobljen tudi 
v horjulskem grbu. Okrog hriba vodi zanimiva Urhova gozdna pot. 
V skednju poleg je na ogled razstava predmetov, ki so jih nekoč 
uporabljali na kmetih.

Za hrbtom največjega naselja se dvigujeta zelo lepi razgledni 
točki: Koreno in Samotorica. Koreno oziroma Korena leži 729 m 
visoko, središčna točka vasi je cerkvica sv. Mohorja in Fortunata, 
pred njo se košati stara lipa. Na sosednjem delu, nekoliko višje 
pod Kožljekom, leži vas Samotorica. Cerkev v vasi je posvečena 
sv. Mihaelu, krasi pa jo lep strop z renesančnimi freskami. Izletniki 
prihajajo v vasi predvsem ob koncu tedna, zato nam tudi ni treba 
skrbeti, da bi ostali lačni. Turistične kmetije so bogato založene z 
domačimi dobrotami.

Vrnemo se v dolino, zavijemo proti zahodu, proti Šujici ali 
»Veliki vodi«. Lična vasica, ki nas pozdravi, je Vrzdenec. V vasi 
se nahajajo številni studenci in verjetno je vas dobila ime ravno 
po njih. Tu se je v prvi polovici 16. stoletja rodil veliki pravnik in 
astrolog Martin Pegius. Kot siroto so ga odpeljali verjetno na 
Bavarsko, pozneje pa je v Salzburgu doživel veliko slavo. Na 
njegovem grobu piše, da je bil rojen v Polhovem Gradcu, saj je bil ta 
del takrat v lasti tamkajšnje gospode. Na Vrzdencu se je leta 1843 v 
leseni bajti rodila Cankarjeva mati Neža Pivk, ki je bila glavna oseba 
Cankarjevih najlepših del. Sicer pa si na Vrzdencu lahko ogledamo 
tudi najlepši kulturni biser horjulske doline – vrzdenško cerkev sv. 
Kancijana, romansko stavbo, najbrž iz 13. stoletja s freskami iz 14., 
15. in 16. stoletja. Pod cerkvijo je mežnarija, ki postavlja na ogled 
zanimivosti iz preteklosti. Poleg spominskega kotička Cankarjeve 
matere Neže Pivk sta tu še črna kuhinja in delavnica za izdelovanje 
harmonik Železnik.  
Na obrobju vasi sta družinski živalski vrt Rožman in kmetija Ajda, 
znana po biodinamičnem kmetovanju.

Z Vrzdenca se povzpnimo še do vasi Žažar. Od tod se pred 
nami razprostre velik del horjulske doline in domačini pravijo, da 
je ob lepem jasnem vremenu od tod mogoče videti 25 cerkva! 



70

V zimskem času, ob primerni količini snega, pa je na voljo lepo 
urejeno smučišče.

Nazaj proti domu se lahko odpravimo skozi vas Podlipa: 
tu je zanimiv star mlin z žago venecijanko, vrata ima odprta 
dobra domača gostilna, nekoliko nižje v dolini pa ne spreglejmo 
čebeljega panja, ki si ga lahko ogledamo tudi od znotraj!

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Horjul: 15 km

PRIPOROČAMO:
Živalski park Rožman in muzej izdelovanja harmonik Železnikar v 
Vrzdencu, tabor okoli cerkve sv. Urha v Horjulu, razgledne točke 
Žažar, Samotorica in Koreno

PRIREDITVE:
Pokanje z možnarji v Ljubogojni v času velike noči in prikaz dela v 
stari domačiji

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.horjul.si

ZANIMIVOST:
Martin Pegius - Pegij je med Slovenci premalo poznan. V starosti 
okoli 10 let naj bi ga k sebi vzel neki trgovec neznanega porekla. 
Predvidoma je bil on tisti, ki ga je odpeljal na Bavarsko, kjer je 
verjetno tudi študiral. Leta 1552 je bil imenovan za doktorja prava 
na univerzi v Ingolstadtu, sledile so številne funkcije v Salzburgu, 
kjer je deloval vse do smrti. Kot jurist je bil avtor številnih besedil, 
namenjenih laikom oziroma praksi, zelo pomemben je njegov 
spis o služnostih, saj je to prvi zapis o različnih vrstah kmečkega 
podložništva, napisan v nemškem jeziku. Leta 1566 je postal 
prvi znanstvenik, ki je del Justinijanovega kodeksa prevedel v 
nemščino. Pegija pa ni zanimalo samo pravo. Napisal je še nekaj 
retoričnih in astroloških del. Kip umetnika Mirsada Begića pred 
Pravno fakulteto nas spominja na še eno prezrto osebnost iz naše 
slovenske zgodovine! Od sirote z Vrzdenca je v tujem svetu s svojo 
nadarjenostjo postal spoštovan pravnik in meščan, ki je dosegel 
najvišje funkcije!

http://www.horjul.si
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V kraje zaščitenega 
blagajevega volčina
Polhov Gradec

V najbolj zahodni del naše regije posega občina Dobrova 
- Polhov Gradec. Leži na samem začetku alpskega sveta, zato 
je pokrajina zelo raznolika in nudi številne zanimive možnosti 
preživljanja prostega časa. Že od daleč bomo opazili mogočno, 
slemenasto 899 m nad morjem visoko pogorje – Grmado.

Prvo večje naselje na poti je Dobrova. Povzpnemo se na 
hribček do mogočne baročne Marijine cerkve, imenovane tudi 
Marija v Leščevju. Kot cerkev, ki slovi po številnih čudežih, je dobro 
poznana med slovenskimi in tujimi romarji. Tudi sicer dobrovško-
polhograjski konec slovi po številnih cerkvah. Današnje so po 
večini iz 18. stoletja, iz obdobja slovenskega baroka, posodobljene 
pa so s številnimi zamislimi Jožeta Plečnika in Ivana Vurnika. 
Kmalu za Dobrovo je Dvor pri Polhovem Gradcu. Majhno vasico 
krasi spomeniško zaščitena poznogotska cerkev sv. Petra. V kraju 
sta kar dve cerkvi: ena je bila nekdaj namenjena bogatim, druga, 
cerkev sv. Nikolaja, revnim; prvi so rekli cesarska ali grofovska, 
danes ji pravijo »ta velka«. Postaviti so jo dali grofje Polhograjski, 
njihove grbe vidimo ob vhodih v cerkev. Na stavbi je izklesana 
letnica 1525, a posvečena je bila šele leta 1613. Ob tej priložnosti je 
škof Tomaž Hren vzkliknil: »Magnifica!« V njeni notranjosti sta na 
lepo okrašenem stropu dva slovenska napisa. Nastala sta v času, ko 
so bili napisi spisani še v latinskem jeziku! 

Nadaljujemo do Polhovega Gradca z značilnim, od daleč 
vidnim starim vaškim jedrom s cerkvijo Marijinega rojstva, ki 
sloni ob Kalvariji (visoka 460 m s 14 postajami križevega pota) 
in Gori (824 m). Na tej gori je bila naselbina že v času starejše 
železne dobe in tudi v rimski dobi je stalo na območju današnjega 
Polhovega Gradca manjše naselje Ad Nonum.

Od kod pa ime Polhov Gradec? Legenda pravi, da je po teh 
krajih potoval škof. Neke noči je prespal v Gradcu. Bil je tako 
utrujen, da konja ni dal v hlev, temveč ga je kar osedlanega pustil 
na dvorišču. Ponoči so sedlo ogrizli polhi iz bližnjega gozda. Ko 
je škof zjutraj opazil, da je sedlo povsem ogrizeno, je zavpil: »To 
ni Gradec, to je en Polhov Gradec«! Tako se je ime ohranilo do 
današnjih dni. 

Stari grad je vzpetina nad Polhovim Gradcem, kjer je nekoč stal 
grad. V novem veku, po potresu leta 1511, se je gospoda preselila 
nekoliko nižje k vodi. Novi grad je dobil današnjo podobo v 17. 
stoletju. Izmenjevale so se različne rodbine. Zadnji med njimi je 
bil grof Rihard Blagaj, ki se je sem priženil z gradu Boštanj pri 
Grosupljem. Zakonca Blagaj sta se posvečala tako znanosti kot 
kulturi in umetnosti ter sta življenju v teh krajih zopet vdihnila duh 
ustvarjalnosti prve polovice 19. stoletja. 

Danes so v prenovljenem gradu urejene zbirke Muzeja pošte 
in telekomunikacij, ki je del Tehniškega muzeja Slovenije. Poleg 
te muzejske zbirke si v gradu lahko ogledamo tudi etnološko 
dediščino Polhovega Gradca, ki jo hrani Krajevni muzej, grad 
je namenjen porokam in kulturnim prireditvam. Grajsko stavbo 
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dopolnjujejo park z Neptunovim vodnjakom, obzidje s stolpom in 
gospodarska poslopja, v ozadju pa vodi Blagajeva pot, ki je bila v 
letu 2011 proglašena za naj tematsko pot 2011.

Polhov Gradec je izhodišče za raznovrstne športne aktivnosti, 
saj se izhodišče za pohodnike in gorske kolesarje.

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Polhov Gradec: 20 km 

PRIPOROČAMO: 
Muzej pošte in telekomunikacij in Krajevni muzej v gradu, cerkev v 
Dvoru, Blagajeva tematska pot, možnosti za rekreacijo, urejene in 
vzdrževane pohodne poti (Lovrenc, Grmada, Tošč), kolesarstvo

PRIREDITVE: 
Nočni pohod na Grmado (januar), veleslalom Šentjoških hribov 
in dolin (januar), 10 vzponov na Šentjošt (maj do september), 
dan pod Lovrencem (junij), Poletna muzejska noč (junij), Šundr v 
Gradcu, rock koncert (avgust) Po spominski poti Pavleta Kozjeka 
(oktober), dnevi medu (avgust), Miklavžev sejem (sobota in 
nedelja pred 5. decembrom), Mozartovi družinski dnevi (vsaka 4. 
nedelja)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.dobrova-polhovgradec.si

ZANIMIVOST:
Posebno pozornost je grof Blagaj posvečal mineralogiji in botaniki. 
Na polhograjskem ozemlju so leta 1837 domačini našli cvetlico – 
redko rožo, ki je preživela ledeno dobo in je bila vse dotlej neznane 
vrste. Grof jo je poslal v ljubljanski Deželni muzej kustosu Henriku 
Freyerju. Ta je cvetlico spoznal za novo ter jo poimenoval Daphne 
Blagayana – blagajev volčin. Odkritje je med evropskimi ljubitelji 
botanike vzbudilo tolikšno zanimanje, da se je na botanično 
ekskurzijo po Kranjski odpravil sam saški kralj Friderik Avgust II. V 
spomin na kraljevi obisk 14. maja 1838 je dal grof Blagaj postaviti 
obelisk na vznožju Lovrenca, ki je še danes lepo ohranjen. V 
spomin na ta dogodek je postavljena Blagajeva pot.

http://www.dobrova-polhovgradec.si
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Po zdravje na sadno pot 
Vzhodno od Ljubljane se v zasavsko hribovje zajeda potok 

Besnica. Teče po prelepi dolini, obdani z gozdnatimi hribi. Tu so 
nanizane vasice, ki so se turistično že prebudile. V vsaki skušajo 
obiskovalcem ponuditi kaj zanimivega, skupaj pa so pripravili 
različne vabljive programe, ki povezujejo vasi in ljudi. Vse po vrsti 
se navezujejo na Janče, znano izletniško točko Ljubljančanov, od 
koder se ponujajo lepi pogledi vse tja do Triglava, Karavank in 
Kamniških planin pa tudi do Pohorja.

Janče so razloženo hribovsko naselje na kopastem hrbtu 
Janškega hriba (794 m) z jedrom okrog cerkve sv. Miklavža. 
Sezidati naj bi jo dal neki popotnik, ki se je zaobljubil v stiski, ko so 
ga napadli na poti čez Janški vrh. Janičarji in drugi razbojniki naj bi, 
kot pripovedujejo zgodbe, napadali potnike, ki so čez Janški vrh 
potovali z Gorenjske na Dolenjsko in v nasprotni smeri. 

Vse do današnjih dni lahko beležimo bolj ali manj intenzivno 
življenje na tem območju. Številne arheološke najdbe na 
Jančah in v okolici: Javor, Grm, Mali in Veliki Lipoglav, Volavje, 
Podmolnik, Mali Vrh, Malo Trebeljevo, so potrdile obstoj človeka 
že v prazgodovini, v obdobju halštata ter tudi za časa Rimljanov 
in pozneje v srednjem veku. Ves ta čas pa do 18. stoletja je bilo 
območje razdeljeno na posestniško last Ostrovrharjev, ki so imeli 
posestva ob Savi pa tudi v višje ležečih vaseh, ter stiških menihov. 
Ljudje so se preživljali predvsem s kmetijstvom in spravilom lesa, 
vendar pa zaradi majhne količine rodovitne zemlje nikoli ni bilo 
gosto poseljeno. V času druge svetovne vojne so bile vasi na tem 
območju večkrat požgane.

Nedaleč od cerkve so leta 1956 postavili planinski dom, kamor 
prihajajo številni pohodniki, zlasti v času prireditev. Planinsko 
društvo Litija je oskrbnik planinskega doma, Turistično društvo 
Besnica – Janče in druga društva so poskrbela za različne 
prireditve, Mestna občina Ljubljana pa za ureditev nekaterih 
pešpoti in učnih poti. Sadno cesto so speljali med Javorom in 
Jančami, kostanjevo pohodno pot od Sadinje vasi do Malega 
Vrha, borovničeva pohodna pot se začne v Podgradu in konča na 
Jančah. Čez Janče vodi tudi Badjurjeva krožna pot. Poimenovali so 
jo po Rudolfu Badjuri (1881–1963), znanem alpinistu in piscu vrste 
turistično-planinskih vodnikov. 

Ob naštetih poteh je veliko kmetij z domačo ponudbo: 
ponekod ponujajo češnje, slive, breskve, drugje jabolka pa 
jagode, žganje, pecivo, krompir, meso iz tunke, salame in klobase, 
sokove, kostanj … Celo umetnine ter spominke iz brona in drugih 
materialov se dobi nedaleč od Janč, v ateljeju livarja Boruta 
Kamška v Volavljah, kjer odlivajo dela znanih slovenskih kiparjev, 
tudi slovenska in ljubljanska vrata ljubljanske stolnice so nastala 
tam ter dela Toneta Demšarja in Mirsada Begiča. 

Ena od točk, ki jo zagotovo moramo obiskati, je nedavno 
obnovljeni Dolenčev mlin. Prikažejo nam mletje žita, peko kruha 
ter pripravijo degustacije in celo manjše prireditve. Le kdo ne bi 
rad spoznal, zakaj je bil omamno dišeči kruh naših babic tako zelo 
dober?

ODDALJENOST: 
Ljubljana–Janče: 25 km
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PRIPOROČAMO:
Razgled po Ljubljanski kotlini in Posavskem hribovju z Žagarjevega 
vrha ob kostanjevi pohodni poti pri vasi Javor, Ostrovrharjeva 
pot nad Podgradom, borovničeva pohodna pot, krožna pot pod 
Pugledom, naravoslovna gozdna učna pot Mali Vrh, kamnolom 
mlinskih kamnov v Podgradu, slapovi Pečovje v Volavljah

PRIREDITVE:
Pohod po Ostrovrharjevi pohodni poti (april), srečanje Druge 
grupe odredov (junij), jagodne nedelje, kresovanje, pohod po 
borovničevi poti, kostanjeve nedelje (oktober)

INFORMACIJE IN PONUDBA:
www.visitljubljana.com

ZANIMIVOST:
Ob propagandnem izletu nemških turnerjev iz Ljubljane je 23. maja 
1869 prišlo na Janškem hribu do krvavih spopadov z domačini, ki 
so Nemcem iztrgali zastavo (frankfurterico) in jo poteptali. Kmetje 
so Nemce nagnali do vevške papirnice, kjer so ti dobili zatočišče. 
Sledili so povračilni ukrepi avstrijskih oblasti. Na Janče so poslale 
orožnike in četo vojakov. Mnogo domačinov so tedaj obsodili na 
zaporno kazen.
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Trgovina s spominki

Vzemite s seboj delček Ljubljane. V trgovini TIC Ljubljana 
je na prodaj pestra izbira spominkov in manjših umetniških 
izdelkov.
Med izdelki, ki so na voljo, velja posebej omeniti spominke 
Turizma Ljubljana, ki odražajo značilnosti Ljubljane na 
način, ki prepleta tradicijo domačih in umetnostnih obrti ter 
sodobno oblikovanje. Najbolj avtentični med njimi nosijo 
zaščitni znak Ljubljanski spominek.

Odprto: vsak dan 10.00-19.00
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 306 12 15 
E: tictrgovina@visitljubljana.si
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