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Nagovor 
popotniku 
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Slovenija je dežela raznolikih obrazov. Tukaj lahko 

doživimo utrip mestnega življenja, zaplavamo v 

morju, se zagledamo v neskončno dolga žitna 

polja, si privoščimo mir v gorah in se spoznamo s 

kulturo ljudi, ki tukaj živijo. Začutimo Slovenijo 
in njene raznolikosti. 
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V Srcu Slovenije vzhodno od Lju-
bljane lahko spoznamo preplet med 
sodobnim življenjem ter tradicional-
nim utripom podeželja. Dolga in zani-
miva zgodovina je tukaj pustila sledi, še 
zlasti na križiščih poti in ob rekah. Najdi-
šča na vsakih nekaj kilometrov kažejo na 
zgodnje poseljevanje. Kraji so bili zaradi 
ugodne lege privlačni tudi za tiste, ki so si 
hoteli na silo prilastiti to ozemlje. Zato je 
tukaj veliko protiturških taborskih cerkva, 
ohranjenih legend o rokovnjačih ter kra-
jev, kjer so se odvijale različne bitke. 

Neokrnjena narava ter lepo ohranje-
na kulturna dediščina vsaka zase vabi-
ta na obisk. Domačini nas bodo sprejeli nasmejanih obrazov 
in odprtih rok. Možnosti za raziskovanje je veliko. Poišči-
mo vasice z dolgo tradicijo in bogato zgodovino, arheološka 
najdišča, številne cerkvice in mogočne gradove, stare hiše in 
kašče ter muzejske zbirke. Vse to priča o življenju na plani-
ni, ob reki, v rudnikih, v jami, v gradu, v mestu, … Doživeli 
bomo zapuščino naših dedkov in babic, si ogledali še 
ohranjene domačije, muzeje na prostem, značilne kozolce in 
zidanice. Vse to lahko odkrijemo na sprehodu, s kolesom, z 
vlakom pa tudi z avtomobilom. 
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V Srcu Slovenije lahko tudi prespimo – v hotelih, termah, doma-
čih gostilnah s tradicijo ali na manj običajen način, na primer na 
seniku na turistični kmetiji. Podeželje bomo zares začutili šele, 
če se bomo nekaj dni zapored družili z domačini. Srce nam 
bo zaigralo v ritmu srčnosti ljudi, ki tukaj prebivajo in 
ustvarjajo. Poskusimo okusno domačo hrano, domača vina, 
sokove ali žganje ter si vzemimo čas za pogovor z gostoljubni-
mi domačini. Udeležimo se tradicionalne prireditve. 

Potrkajmo na vrata dediščine 
in vrata se nam bodo odprla. 
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Napotki pred 
odhodom na pot
Tematska pot Trkamo na vrata dediščine nas vabi na 
prijetno raziskovanje po že pripravljenih 15 pro-
gramih. Brošura nam ponuja konkretne možnosti 
za enodnevne izlete, ki jih lahko poljubno združi-
mo tudi v večdnevne programe glede na želje. 

Lahko pa sledimo svojim mislim in se odpravimo popolnoma v 
neznano. Še posebej zanimiv je obisk posameznih znamenitosti 
ob številnih etnološko obarvanih prireditvah, ki jih organi-
zirajo domačini. Potepanje bo potekalo po mestecih in vasicah, 
med naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Izleti nam omogo-
čajo zanimivo in pestro bivanje ter spoznavanje občin Kamnik, 
Komenda, Domžale, Trzin, Dol pri Ljubljani, Lukovica, Mo-
ravče, Litija in Šmartno pri Litiji, ker pa se ne želimo omejeva-
ti, bomo pri posameznih izletih pokukali tudi izven teh meja.  

Vsak program ima tudi namig za malico ali kosilo v gostil-
nah, ki ponujajo domačo hrano ter imajo po možnosti že tudi 
dolgo tradicijo. Predlagane so izbrane gostilne, ki slovijo po svo-
ji odličnosti, seveda pa lahko zavijemo med potjo tudi v kakšno 
drugo gostilno ali lokal. Če želimo ostati več dni, lahko poišče-
mo prenočišče med predlaganimi možnostmi v programih. 
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Programi so primerni za družine.  Večina izletov je za-
snovana tako, da omogoča uporabo avtomobila. V posa-
meznih primerih je priporočljivo, da se po poti podamo s 
kolesom, nekaj programov pa je najprimernejših za peša-
čenje. Pri tem se primerno obujmo in pazimo na naravo 
okoli sebe, da bo lahko sprejela tudi nove obiskovalce za 
nami. Na cesti se zavedajmo, da smo udeleženci v prome-
tu ter z upoštevanjem cestno-prometnih predpisov varuj-
mo sebe in druge. 

Več informacij o posameznih točkah lahko dobite tudi na 
spletni strani www.dediscina.si, za organiziran sprejem 
skupin pa pokličite turistično agencijo Jarina ali Agen-
cijo za razvoj turizma in podjetništva Kamnik. Vsekakor 
je primerno, da se pred odhodom na izlet dodatno informi-
rate o poteh, ki jih nameravate prehoditi ali prevoziti. 

Brošura je nastala v okviru operacije Trkamo na vrata de-
diščine. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
»Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi«. Nosilka operacije je Občina Dol pri Ljubljani, 
ostale občine sodelujejo v projektu kot partnerji. 

Pozdravljeni v Srcu Slovenije.
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Namigi za
izlete
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1.  S slamnikom 
naokrog

Trzin – Jable – Domžale – Krumperk – Krtina

Zgodovino območja, ki ga bomo obiskali, so zaznamova-
le različne bitke. V času turških vpadov so ljudje gradili 
tabore, zato so tukaj številne taborske cerkve. Kraje so 
pomembno zaznamovali tudi Francozi, velik krvni davek 
pa sta terjali tudi prva in druga svetovna vojna. Vojne vi-
hre so se končale z osamosvojitveno vojno za Slovenijo 
leta 1991. Druga, bolj prijazna skupna točka krajev, ki jih 
bomo obiskali, pa so izdelki iz slame. Ljudje so pletene 
kite oblikovali v copate, podstavke in klobuke – slamnike 
ter jih praktično uporabljali v vsakdanjem življenju.

Naše popotovanje bomo začeli v Trzinu pri Centru Ivana Hri-
barja. Moderna stavba z zelo lepim vodnjakom pred vhodom 
nudi tudi informacije za goste v kraju. Otroke bodo gotovo pri-
tegnila zanimiva igrala in plezalna stena na bližnjem igrišču. 

Peš se podamo mimo šolskega igrišča, čez most. Ob trzin-
skem mostu čez Pšato je bila bitka izrednega pomena za 
Slovenijo, saj sta se 27. junija 1991 tukaj spopadli vojski JLA in 
slovenska teritorialna obramba.
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Nadaljujemo pot desno pod hribom Onger, do cerkve sv. 
Florjana. Posebnost cerkve je tihožitje na oltarjih, kar pred-
stavlja za slovensko okolje izredno redkost. V Trzinu si velja 
ogledati še kamnito kužno ali mrliško znamenje, lesene ko-
zolce, stare domačije in trzinske gostilne z dolgo tradicijo. 

Čez trg se mimo gostilne 
Narobe vrnemo po avto in 
pot nadaljujemo do gradu 
Jablje. Poleg lepe zunanjo-
sti in prikupnega ribnika si 
lahko vsako drugo soboto v 
mesecu ob 11. uri ogleda-
mo tudi notranjost gradu. 
Nato zapeljemo preko po-
sestva, prečkamo predno-
stno mengeško cesto ter 
nadaljujemo pot naravnost 
na poljsko cesto, ki deli ob-
širna poskusna žitna polja. 
Pred nami so že Domžale. 

Ko se pripeljemo do asfaltne Ljubljanske ceste, jo prečkamo 
ter gremo po Sneberski mimo prijetne kapelice. Sledimo ka-
žipotom do zelo lepe stavbe, v kateri domuje Kulturni dom 
Franca Bernika. Pokukamo v poročno dvorano, si ogledamo 
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razstavo in nadaljujemo pot proti cerkvi, nato levo čez progo 
ter se ustavimo na Menačnkovi domačiji. Gre za hišo kro-
jaškega mojstra, ki jo je odkupila in obnovila občina. Gospo-
darsko poslopje, ki še nosi nekdanji videz, je z obnovo hleva 
pridobilo nove možnosti za razstave, srečanja in vsakovrstna 
usposabljanja ljubiteljev kulturne dediščine.

Pot nadaljujemo po stran-
ski cesti na Gorjušo do gra-
du Krumperk. Nekdanji 
lastnik gradu Adam Ravbar 
se je zapisal v zgodovino z 
bitko pri Sisku, kjer so pre-
magali mnogo številčnejšo 
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turško vojsko, ki jo je vodil Hasan paša. Grad si lahko ogleda-
mo od zunaj. V neposredni bližini se nahaja Železna jama, ki 
je na tem območju krasa edina opremljena za obisk. Zatem 
sledi še kratek ogled muzejskih zbirk kamenin, fosilov, arheo-
loških najdb in razvoja slamnikarstva. Vodeni ogledi jame in 
zbirk so na voljo vsako nedeljo ob 14. uri. Po ogledu si privo-
ščimo dobro kosilo v Jamarskem domu.

Pot nadaljujemo proti bližnji Krtini, 
kjer stoji čudovita poznogotska taborska 
cerkev sv. Lenarta. V zvoniku še vedno hranijo 
lesena vrata, kamor je sovražni Turek zabil svoj meč. 
Prijeten dan zaključimo pri članicah Turističnega društva Rača 
in si izberemo za domov pravi, ročno izdelani slamnik. 

Namesto, da zavijemo v Krtino, si lahko ogledamo cerkev 
sv. Kunigunde na Taboru in cerkev sv. Miklavža na Goropečah.

Če želimo na območju prespati in zjutraj nadaljevati naše 
popotovanje, se lahko ustavimo v Radomljah pri Špornu. 
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2.  V baročne 
Groblje in 

cvetoči Arboretum 
Volčji Potok

Groblje – Radomlje (Arboretum Volčji Potok) 

Arboretum Volčji Potok cveti v vseh letnih časih. V njem 
lahko preživimo nekaj ur ali ves dan, vanj se bomo ve-
dno znova z veseljem vračali. Priporočamo vam, da 
izlet popestrite z ogledom cerkve sv. Mohorja in Fortu-
nata v Grobljah. 

Nedaleč od Domžal proti Mengšu zavijemo na Rodico. Sem 
smo zavili z namenom, da se ustavimo v Grobljah ter si ogle-
damo biser slovenske arhitekture, cerkev sv. Mohorja in 
Fortunata. Naš znameniti zgodovinar Janez Vajkard Valvasor 
je zapisal, da so  Grobljam dali ime po kupih kamenja, ki so ga 
ljudje s polja znosili na kupe ali »groblje«. Cerkev je zaslovela 
zaradi stranskega oltarja na ženski strani – oltarja, posvečene-
ga sv. Notburgi, zavetnici revežev, romarjev in popotnikov. Le-
genda pravi, da je revežem rada delila hrano. Freske v cerkvi 
so zadnje pomembnejše delo slikarja Franca Jelovška. Groblje 
so pridobile na pomenu v času med 1. in 2. svetovno vojno, 
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ko so za to mengeško podružnico skrbeli redovniki lazaristi, ki 
so imeli v neposredni bližini svoj samostan in tiskarno. Med 
najvidnejše osebnosti tega obdobja spadata svetniški kan-
didat škof Janez Frančišek Gnidovec in domačin skladatelj 
Alojzij Mav.

Dobre štiri kilometre proti Radomljam je eden najlepših bo-
taničnih vrtov pri nas, Arboretum Volčji Potok. Letno ga 
obišče med 70.000 in 150.000 obiskovalcev. Gre za zbirko 
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dreves in grmov, ki so na menjena izobraževanju in razisko-
vanju. V Volčjem Potoku uspeva približno 2.500 vrst iglavcev 
in listavcev ter okoli 300 samoniklih zelnatih rastlin. Drevesa 
in grmi pripa dajo osnovnim botaničnim vrstam iz Evrope, Se-
verne Amerike in Azije pa tudi kul tivarjem, ki so bili vzgojeni 
v okrasne na mene. 

Najbogatejše so zbirke vrst javorjev, lip, brez in bukev. Pozor-
nost zaslužijo tudi luskasti iglavci. Obiskovalci najbolj obču-
dujejo sleče (rododendrone) in vrtnice. Strokovnjaki hvalijo 
še zbirko zimzelenih listavcev.
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 Obisk parka vam priporočamo v prav vseh letnih časih, še po-
sebej pa je vreden obiska zlasti v dneh, ko se v njem odvijajo 
številne prireditve. Najbolj obiskan je spomladi, ko zacveti v 
njem okoli 2 milijona tulipanov, pravijo, da za vsakega Sloven-
ca eden. V njem je priložnosti za uživanje v naravi res veliko, za 
zaključek pa se prileže tudi kakšna od slaščic v letnem vrtu. 

Pred odhodom proti domu se lahko ustavimo na kosilu v 
Domžalah v gostilni z dolgo tradicijo pri Kebru. Tukaj lahko 
tudi prenočimo ter naslednji dan nadaljujemo s spoznava-
njem Srca Slovenije. 
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3.  Potep po eni 
najstarejših 

slovenskih far

Komenda – Suhadole – Moste – Križ – 
Gmajnica – Tunjice 

Na območju prometno pomembne poti med Kamni-
kom in letališčem na Brniku se nahaja ena najstarejših 
slovenskih far – Komenda. Domačini zelo spoštujejo 
preteklost svojega kraja in so zelo ponosni na vse, kar 
se je ohranilo skozi stoletja v njihovi zakladnici tradici-
je in znanj. Raziskovanje širšega območja Komende je 
najlepše s kolesom, saj so poti do zanimivosti kratke. 
Če se le da, uporabimo številne poljske poti skozi dolga 
krompirjeva in žitna polja. 

Našo pot začnemo v Glavarjevi Komendi pri cerkvi sv. Pe-
tra, ki jo hladijo mogočne lipe, med katerimi šteje najstarejša 
čez 700 let. Po sodbi strokovnjakov spada cerkev med najkva-
litetnejše spomenike zrelega baroka na naših tleh, predvsem 
zaradi posrečene arhitekturne zlitosti italijanskih stavbnih 
vzorov in domačega ustvarjalnega duha ter zaradi velikih 
umetnin v njej, katerih krona je veliki oltar. Cerkveni trg je 
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urejen po Plečnikovih načrtih – krasijo ga Plečnikov spome-
nik žrtvam prve svetovne vojne, mogočen doprsni kip Petra 
Pavla Glavarja in rimski kamen z delfinoma, ki se kot simbol 
pojavljata na podstavkih javne razsvetljave po celi občini.

Spustimo se do Glavarjeve hiše, kjer je ohranjena Glavarje-
va knjižnica, nasproti stoji Glavarjeva »bolnica«, pod katero 
je hipodrom. Konjeništvo in vzreja konj spadata v eno izmed 
tradicionalnih dejavnosti Komende. 
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Nato se zapeljemo na jug proti Suhadolam, kjer so pri Mr-
zlem studencu za ogled zanimivi Mlinčki, sistem lično izde-
lanih majhnih mlinskih koles. Do njih pridemo, če pri cerkvi 
sv. Klemena skrenemo na poljsko pot ali pa za pot vprašamo 
kar domačine.

Moste so naslednja vas, ki jo obiščemo. Zadržimo se pri zelo 
lepi kapelici in cerkvi sv. Boštjana. Kapelice in znamenja, 
ki so vsa lepo obnovljena, nas spremljajo ves čas in so dober 
razlog, da sestopimo s kolesa in si malo odpočijemo. 

Nato pa naprej v Križ. Povzpnemo se nad vas, kjer so ostanki 
gradu iz 16. stoletja, ki je bil požgan v času druge svetovne 
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vojne. Zapisi omenjajo, da je njegova gradnja združila kamni-
ško in kriško gospostvo, v njem pa so stoletja živeli plemeni-
taši iz rodbin Thurn, Auersperg in Apfaltrern. Z grajskega hri-
ba je prekrasen razgled na prostrana polja, travnike in ribnik 
Kriški bajer, kjer je naša naslednja točka za uživanje. Če ima-
te pri roki ribiško palico, lahko ujamete tudi kakšnega krapa, 
ščuko ali soma. Na Križu se lahko ustavimo na slastnem kosilu 
v Gostilni Čubr. 

Gremo naprej! V Gmajnice k lončarju Kremžarju, ki nam 
bo z veseljem pokazal oblikovanje gline na vretenu in po-
vedal marsikatero zanimivost iz preteklosti. Mojster domače 
obrti še vedno ohranja nekdaj zelo razvito lončarsko dejav-
nost, ki je bila na komendskem najbolj razširjena prav tu in 
tudi v drugih vaseh, v Podborštu, Gori in Križu.

Nadaljujemo z vzponom proti Mlaki, kjer je še ne dolgo nazaj 
po vsej Sloveniji znano Lončarsko podjetje Komenda prede-
lovalo glino in izdelovalo sklede, lonce, potičnice, …

Peljemo se še naprej, v Tunjice. Pred nami je približno 5 ki-
lometrov makadamske poti, ob kateri si lahko ogledamo še 
dirke avto modelov. Ob pogledu na dva zvonika prelepe cer-
kve sv. Ane, visoko na hribu, se nikar ne ustrašimo vzpona, 
saj bomo na vrh hitro prispeli. Tako kot za bogato stavbno 
dediščino v Komendi, je tudi za izgradnjo te cerkve zaslužen 
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Peter Pavel Glavar. Tunjiška cerkev je imela še eno posebnost 
- cerkveni sedežni red, kakršnega niso poznali daleč naokoli 
in je veljal še do konca druge svetovne vojne. Če še nismo bili 
v Zdravilnem gaju Tunjice, se vsekakor ustavimo tudi tam 
in si naberemo moči za vrnitev nazaj v dolino na energetskih 
točkah. Vzpon je poplačan tudi s čudovitimi razgledi in z užit-
kom ob spustu nazaj v Komendo. 

Če želimo v Komendi ostati več dni ali se odpraviti kar od 
tukaj naprej proti Kamniku, lahko prenočimo v Prenočiščih 
Kralj in se naslednji dan odpravimo naprej v Srce Slovenije.
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4.  Srednjeveški 
utrip Kamnika

Kamnik – Stari grad – Zgornje Palovče – 
Kamnik – Stranje – Stahovica – 
Predbela – Nevlje 

Kamnik je srednjeveško mestece pod kamniškimi pla-
ninami, 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 
ter lepo ohranjeno kulturno dediščino. 

V Kamnik pridemo iz ljubljanske smeri skozi Trzin in Mengeš 
ali po avtocesti mimo Domžal in Radomelj. Po starem me-
stnem jedru Kamnika se bomo sprehodili peš, zato bomo 
svoj jekleni konjiček pustili na plačljivem parkirišču (parkirišče 
je plačljivo le med tednom med 8.00 in 13.00) v centru mesta 
na Glavnem trgu ali pa za Frančiškanskim samostanom.

Sprehod začnemo na Glavnem trgu pri Turistično infor-
macijskem centru. Tukaj nam bodo postregli z informaci-
jami iz prve roke, lahko bomo kupili spominke, si izposodili 
kolo, dobili načrt mesta za lažjo orientacijo ali si najeli voden 
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ogled z lokalnim vodnikom. Naša pot nas bo vodila proti se-
veru. Prispeli bomo do nekdanjih Grabenskih vrat. Tukaj 
je tudi lepo obnovljena zgradba, v kateri se nahaja občina 
Kamnik ter Svečarna Stele z dolgoletno tradicijo. Tukaj se 
nahajajo »mini« muzej, ki govori o svečarstvu, črna kuhinja ter 
Plečnikova dnevna soba.

Nadaljujemo mimo spomenika Rudolfa Maistra do Fran-
čiškanskega samostana in cerkve sv. Jakoba. V samosta-
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nu si je ob predhodni najavi v TIC-u vredno 
ogledati knjižnico in Božji grob, delo arhi-
tekta Jožeta Plečnika. Sprehodili se bomo 
nazaj na Glavni trg in nato na Trg svobode, 
na nekdanji mestni trg ob Biriških vratih, na 
katerem so potekali vsi zapisani sejmi v sre-
dnjem veku.

Po krajšem oddihu v eni izmed kavarn se 
povzpnemo na mestni hrib ali na Mali grad. 
Tukaj je bil nekdaj sedež andeške oblasti s 
kovnico denarja, danes pa so ostale le raz-
valine in dvonadstropna romanska kapela s 
kripto. Navdušeni bomo nad čudovitim raz-
gledom na mesto ter na Kamniške planine. 
Za trenutek se ustavimo med grajskimi vra-
ti, da se nas dotakne dih legende o zakleti 
kamniški Veroniki in njenem zakladu. 

Pot nadaljujemo čez Šutno, najlepšo kamniško ulico. Tu je 
za sladokusce odprta vse dni v letu Slaščičarna Šutna, kjer 
si lahko naberemo energijo za nadaljnje pohajkovanje po 
mestu. Lahko zavijemo tudi na Kolodvorsko v Kavarnico in 
čajnico Marjanca. Pot nas bo vodila mimo cerkve Mariji-
nega brezmadežnega spočetja in rojstne hiše Rudolfa 
Maistra, nasproti katere je na pročelju ohranjen originalni 
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grb kožarskega ceha. Celo ulico krasijo izveski, saj je bila to 
nekdaj najbolj pomembna obrtniška ulica v Kamniku.

Na koncu Šutne sto-
ji hiša dr. Nikolaja 
Sadnikarja, sina 
ustanovitelja prve 
zasebne zbirke na 
Slovenskem. Od tu 
se povzpnemo nad 
mesto, na baročni 
grad Zaprice. Tukaj 
domuje Medobčin-
ski muzej Kamnik, 

kjer bomo spoznali kamniško zgodovino, sprostili in odpočili 
pa si bomo lahko v etnološkem parku ob starih ohranjenih 
kaščah. Pot je dolga slab kilometer.

Obisk Kamnika posebej priporočamo drugi vikend (petek, so-
bota) v juniju, ko tu potekajo srednjeveški dnevi in se od-
vijajo različne prireditve, povezane s tem časom: Veronikino 
iskanje zaklada, srednjeveški sejem, tekmovanje za Vrtomirjev 
prstan, srednjeveške igre, tržnica, skeči ipd. 

V kolikor smo še pri močeh, se lahko podamo mimo mlinč-
kovega gaja peš na Stari grad ali pa se nanj zapeljemo po 
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asfaltirani cesti in si hkrati ogledamo še širšo okolico Kamnika 
iz ptičje perspektive.

V bližnjih Zgornjih Palovčah leži okoli 350 let stara domači-
ja - Budnarjeva muzejska hiša s črno kuhinjo z odprtim 
ognjiščem. Glavni osrednji prostor je »hiša«, kjer so krušna 
peč, »bohkov kot« ter javorjeva miza. Skozi leto se v Budnar-
jevi hiši zvrstijo številne prireditve, delavnice in razstave, ki so 
vsebinsko raznoliko obarvane. Po predhodni najavi lahko tu-
kaj poskusimo domače lokalne jedi. 
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Če se za okrepčilo ne bomo odločili že na Budnarjevi domačiji, 
se lahko po uspešno zaključenem srednjeveškem raziskovanju 
ustavimo v gostilni Pri podkvi v centru mesta ali v eni izmed 
gostiln izven Kamnika, na primer gostilni Mlakar ali Repnik. 

Kamnik s svojo okolico ponuja še mnogo več. Zarajžamo lah-
ko tudi v dolino Kamniške Bistrice, ki je očarala že mnoge 
pred nami. Združimo prijetno s koristnim in sledimo naravi, 
ki jo ponuja dolina. Na pot se podamo iz centra Kamnika 
proti Zgornjim Stranjam, Zagorici in Stahovici. V kolikor se 
nam zdi Koželjeva pešpot predolga in prenaporna, se lah-
ko do nekaterih naravnih oblik zapeljemo bližje, s kolesom 
ali z avtom. 
 
Najprej se ustavimo v Predbeli, izhodiščni točki za vzpon na 
Ojstrico,  in sledimo markacijam za slap Orglice. Po 45 mi-
nutah prijetne hoje po gozdu bomo zaslišali zvok podoben 
orglicam, čeprav naj bi, po mnenju drugih, slap dobil ime po 
gnezdih orlov. Naslednja točka, ki je nikakor ne smemo iz-
pustiti sta Veliki in Mali Predaselj, ki se nahajata slab kilo-
meter pred domom v Kamniški Bistrici. Poglejmo čez most 
in videli bomo, kako globoko je Kamniška Bistrica zarezala v 
svojo strugo. 

Pojdimo do izvira Kamniške Bistrice, se sprehodimo ob je-
zercu ter opazujmo, kako izpod skal priteče bistra voda. Poleg 
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najrazličnejših rečnih oblik, je dolina Kamniške Bistrice boga-
ta tudi z ostanki nekdanjega ledenika. Oglejmo si balvane – 
mogočne ledeniške klade: Lepi kamen, Žagana peč, Sivnica. 
V dolini najdemo tudi Plečnikov dvorec. 

Vredne ogleda so tudi Nevlje, ki ležijo dober kilometer sever-
no od Kamnika, v smeri proti Tuhinjski dolini. Kraj z izredno 
dolgo tradicijo ima najstarejšo cerkev na Kamniškem. Cerkev 
sv. Jurija na jezeru je bila zgrajena v 11. stoletju na temeljih 
starejšega poganskega svetišča. Del cerkvene opreme je ure-
dil in opremil znani slovenski arhitekt Jože Plečnik. 

Dokaz, da so okoli Nevelj prebivali ljudje že v pradavnini, po-
trjujejo arheološke najdbe na Romšakovi njivi na Vrhpolju. 
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Sredi 20. stoletja so delavci pri gradnji novega mostu  odkrili 
nenavadne »štore«. Strokovnjaki so ugotovili, da so našli kosti 
velikega mamuta, ki je živel pred približno 20.000 leti. Danes 
je potrjeno takratno mnenje, da je v okolici Nevelj nekoč stala 
kamenodobna lovska naselbina, saj so kasneje v okolici našli 
še rogovje severnega jelena, sodobnika mamuta. Kamnik naj 
bi kmalu dobil velikanski kip mamuta, ki bo stal na sotočju 
Kamniške Bistrice in Nevljice.    

Kamnik lahko resnično veliko ponudi, zato lahko tukaj osta-
nemo kar dva dni in vmes še prespimo – v Hostlu Pod skalo, 
Penzionu in okrepčevalnici Špenko, v Kamrci, v Termah 
Snovik, Pri Cesarju ali v apartmajih v okolici.
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5.  Med pastirje na 
Veliko planino

Kamniška Bistrica – Velika planina – 
Kamniška Bistrica

Pastirsko naselje na Veliki planini velja za enega red-
kih ohranjenih naselij te velikosti v Evropi ter privablja 
številne obiskovalce vse dni v letu. Prepoznavno je po 
svoji tipični arhitekturi, ki predstavlja nekakšen simbol 
Velike planine. Strehe koč so krite s značilnimi smre-
kovimi skodlami, ki segajo zelo nizko. V kamniškem 
koncu pastirsko kočo poimenujejo pastirska bajta ali 
pastirski stan, smrekovi skodli pa po domače pravijo 
»šinkel«. Velika planina nas bo očarala tako poleti kot 
pozimi. 

Izhodišče za potep med pastirskimi bajtami je lahko na 
spodnji postaji nihalke v Kamniški Bistrici. Z nihalko se 
odpeljemo na planino. Pot nadaljujemo peš proti vrhu pla-
nine (30 min lažjega vzpona) ali s pomočjo dvosedežnice. 
Predlagamo izstop na prvi postaji dvosedežnice, od koder 
pot nadaljujemo po makadamski cesti mimo gostišča Ze-
leni Rob. Po 5 minutah hoje bomo našli jamo Veternico, 
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najbolj poznano naravno znamenitost planine. Nahaja se 
ob levi strani ceste. Vhod v jamo poteka iz zelenice neko-
liko nižje. 

Sledimo oznakam za pastirsko naselje. Ko pridemo do njega, 
ga prečkamo. Nekoliko dvignjeno nad pastirskim naseljem 
se nahaja kapela Marije Snežne, ki je prvotno stala na tem 
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mestu že pred 2. svetovno vojno. Praznik Marije Snežne, 5. 
avgusta, je praznik za celotno pastirsko naselje. 

Izredno zanimiv je Preskarjev muzej v pastirskem naselju. 
Odprt je vsak dan v času pašne sezone na Veliki planini. Pre-
poznavna je že njegova zunanjost, saj se kot majhna, siva pa-
stirska bajta nahaja v kamnitem odseku v naselju. Za Veliko 
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planino so značilni majhni siri, trniči, ki so jih pastirji izdelovali 
v času, ko so na planini pasli živino. 

Jama Dovja griča je še ena znamenitost, ki je vredna ogleda. 
Nahaja se v Tihi dolini in je globoka zgolj 9 metrov. Poznana je 
po pripovedkah, ki naj bi se odvijale v bližini jame in je ta tako 
predstavljala pribežališče dobrim in manj dobrim likom, ki so 
jih po večini ustvarili v svoji domišljiji pastirji. Najbolj poznane 
so pripovedke o divjih ali dovjih možeh, ki naj bi živeli v Dovji 
griči ali divji skali, kar naj bi samo ime jame pomenilo. 

Da si bomo ponovno nabrali energijo za raziskovanje Velike plani-
ne, si poleti privoščimo domače kislo mleko in kruh. Ali pa se na ko-
silo odpravimo v enega od planinskih domov. Ko smo se naužili 
lepot Velike planine in pastirskega življenja, se po isti poti vrnemo 
do zgornje postaje nihalke in se odpeljemo do avtomobila.

Najbolj aktivni se lahko na planino odpravimo peš po ozna-
čenih planinskih pešpoteh. Izhodišča predstavljajo kraji Sta-
hovica, Kamniška Bistrica - Kraljev Hrib ter Krivčevo, ki leži ob 
lokalni cesti Stahovica - Črnivec. Predviden čas, ki ga potrebu-
jemo za doseg Velike planine, je 3 ure, povratek v dolino pa si 
lahko olajšamo z vožnjo z nihalko.

Če želimo ostati tukaj več dni, priporočamo spanje v eni iz-
med gostiln v Kamniku ali njegovi podeželski okolici. 
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6.  Na oddih v 
naravo 

Tuhinjske 
doline 

Snovik – Gora – Motnik – Trojane – Golčaj   

V zadnjih letih je Tuhinjska dolina dobro obiskana 
predvsem zaradi najvišje ležečih term v Sloveniji – Term 
Snovik, ki so zelo primerne kot izhodišče za pohajanje 
po okoliških hribih in vaseh.  

Uro in pol nam vzame pešpot do Gradišča, nad katerim se 
vzpenja Gora sv. Miklavž na 750 metrih nadmorske višine, 
ki s svojo lego in izgledom spominja na čas turških vpadov. 
Turški napadi so narekovali gradnje utrdb, s katerimi so ljudje 
želeli zavarovati najvrednejše, kar so imeli in jim je pomenilo 
največ, svoje cerkve. 

Stavba cerkve na Gori spominja na stanovanjsko hišo – cer-
kveni zvonik stoji ločeno od preprostega poslopja z majhni-
mi okni. Prisotnost dela Valentina Metzingerja, ki je poslikal 
lesene baročne oltarje in prispeval nekatere druge umetnine, 
navdušuje poznavalce umetnostne zgodovine. Izreden je 
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kasetiran cerkveni strop. Od spomladi pa vse do godovanja 
zavetnika, 6. decembra, nas ob nedeljah od dveh popoldne 
pa do mraka pričakujejo članice in člani Turističnega društva 
Gora z domačimi dobrotami. 

Ob vrnitvi v dolino si v termah Sno-
vik privoščimo osvežujoče kopanje 
v termalnih bazenih, nato pa si spo-
čiti ogledamo termalni vrelec Potok, 
kjer mnogi natočijo zdravilno vodo. 
Pot nadaljujemo po dolini proti trgu 
Motnik. Motniku je leta 1423 pode-
lil tržne pravice avstrijski nadvojvoda 
Ernest Železni, zadnji vojvoda, ki so 
ga ustoličili na Gosposvetskem po-
lju v slovenskem jeziku.

Vsestransko razgibano krajevno 
življenje Motnika, nad katerim je 
nekoč stal mogočen grad (pogo-
rel je leta 1760), je v kraj privabljalo 

tudi mnoge nepridiprave, tatove in razbojnike. Z njimi se je 
morala soočati tedanja motniška oblast, ki je vzpostavila celo 
svoje sodstvo za obravnavanje manjših kazenskih zadev. Ob-
sojenca, ki si je prislužil kazen, so za določen čas privezali na 
sramotilni steber – pranger ali pa obsodili na vaški zapor. 
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Manj je znano, da je imel Motnik svoj rudnik rjavega premo-
ga, od katerega so si obetali veliko. Menili so, da bo igral odlo-
čilno vlogo v gospodarskem razvoju kraja, vendar so ga 1951. 
leta po manj kot 100 letih delovanja zaprli. Zato pa so prav 

v motniškem rudniku paleontologi leta 1910 našli ostanke 
prazgodovinske živali – pritlikavega nosoroga. Ostanke živali 
so našli v oligocenski plasti premoga. To pomeni do sedaj edi-
no tovrstno najdbo omenjenega nosoroga na Slovenskem. 
Po tej najdbi je Motnik v svetu bolj znan kot doma.
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V gostišču pri Flegarju (zaprto 
ob nedeljah) lahko kaj dobrega 
pojemo ter se opremimo z vodni-
kom po Motniški poti. Rumeni 
polž nas vodi po poti od malega 
muzeja z nosorogom. Povzpne-
mo se do farne cerkve sv. Jurija 
ter do podružnične cerkve, ki je 
bila prvotno grajska kapela. Od 
gradu ni ostalo veliko, zato pa je 
tukaj prijetno počivališče z lepim 
razgledom na dolino. 

V teh krajih je bilo razvito furman-
stvo, zato so za sušenje sena po-
trebovali velike kozolce. V okolici 
lahko vidimo kar osem toplarjev. 
Najlepši je prav gotovo Vrbanov-
čev toplar z izredno lepo izrezlja-
nim ostrešjem. Nato zaokrožimo še po trgu s prangerjem in 
starimi trškimi hišami z lepimi portali in si v gostilni privošči-
mo domače kosilo.

Pot nadaljujemo z avtom po bližnjici proti Jelševici do Tro-
jan, do stičišča Kranjske in Štajerske, in naprej po magistralni 
cesti do Blagovice. Od tu skrenemo na Golčaj – dobra dva 
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kilometra je do lepo obnovljene romanske cerkve sv. Neže. 
Prav poseben je poslikan kasetiran strop.

Za zaključek si lahko privoščimo večerjo pri Furmanu v Lu-
kovici ali v Hotelu Trojane. V Gostišču pri Čebelici na Brdu 
pri Lukovici pa lahko prespimo. Če smo nastanjeni v Termah 
Snovik, se vrnemo nazaj po poti mimo Domžal in Kamnika. 
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7.  V Črni graben,
deželo 

rokovnjačev
Lukovica – Brdo – Prapreče – Gradiško 
jezero 

Že od pradavnine so potekale skozi dolino Črnega 
grabna povezovalne poti med panonskim in alpskim 
delom Evrope. Mimo Lukovice je potekala najprej Jan-
tarjeva pot, nekaj stoletij kasneje pa so Rimljani tukaj 
zgradili rimsko cesto med Ljubljano in Celjem. Prav za-
radi tako pomembne lege so se tod naokrog svoje dni 
potikali skrivnostni rokovnjači.  

Lukovica s prenovljenim trgom je krasno izhodišče za izlete v 
Črnem Grabnu. Avto parkiramo na trgu in se peš odpravimo na 
kulturno raziskovanje. Za začetek lahko pridobimo v turistični 
pisarni na trgu informacije o zanimivostih. Stari trg v Lukovici, 
ki ga obdajajo mogočne hiše iz furmanskih časov, skriva vrsto 
zanimivih zgodb, saj je bila Lukovica skozi zgodovino pomem-
ben prehodni kraj. Tu je zdravstveni dom, ki je bil pomembna 
zdravstvena postaja že leta 1924, pa tudi stara pošta iz 16. stole-
tja, najstarejša poštna postaja med Ljubljano in Gradcem. 
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Na Brdo se iz Lukovice lahko odpeljemo z avtom ali pa se 
podamo peš, kar nam bo vzelo le kratkih 10 minut hoda. V 
veličastnem renesančnem gradu Brdo se je rodil Janko 
Kersnik (1852-1897). Med drugo svetovno vojno je bil grad 
požgan. Ob gradu se razprostirata grajski vrt in drevored s 
platanami. Kratek sprehod okoli ribnika pomiri našo dušo in 
nas popelje v čase, ko so se grajske gospodične gugale na 
vrbovih vejah. 

V Čebelarskem centru si bomo ogledali kratek film, ki nas 
seznani s čebelarstvom v Sloveniji in po svetu – domovino 
Kranjske čebele. V trgovini s čebeljimi izdelki lahko najdemo 
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bogato »čebeljo« ponudbo in sladko pokušino na enem me-
stu. Na vrtu, v nasadu medovitih in zdravilnih rastlin, bomo 
spoznavali rastline in njihove učinke.

Župnijska cerkev Marije Vnebovzete je zgrajena v baroč-
nem stilu in poslikana z Jelovškovimi freskami. Še posebej 
zanimiva je sončna ura. 

Z Brda se podamo skozi rokovnjaški gozdiček nazaj v Lu-
kovico. Na lepo urejenem trgu obiščemo manjšo pivovarno 
Furman, kjer pridelujejo pivo Rokovnjač. 
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Do cerkve sv. Luka v Spodnjih Praprečah nadaljujemo 
s kolesom ali z avtom, saj je znamenita gotska cerkev od-
daljena dobra dva kilometra oz. pol ure hoda iz Lukovice. 
Tu so zelo zanimive freske z upodobitvami donatorjev iz 
leta 1526 in prave umetnine kamnoseških mojstrov. Cer-
kev je bila zato odlično prizorišče za snemanje dela filma 
o Primožu Trubarju. 

Iz Prapreč se zapeljemo še do čudovitega Gradiškega je-
zera, pravega raja za kolesarje. Z zmerno hojo lahko pot 
prehodimo v 40 minutah. Prijetno s koristnim pa lahko iz-
koristimo na sprehodu okoli Gradiškega jezera. Pot se vije 
v okolju z bogato favno in floro in je primerna tako za naj-
mlajše kot tudi malo starejše, saj je zelo dobro urejena in 
dolga le okoli 2 kilometra. Poleg tega bomo na poti lahko 
srečali tudi kakšnega planinca, saj tu poteka del Rokov-
njaške poti. Omenjena pot se vije čez vrhove okoliških 
hribov in je dolga kar 55 kilometrov, zato se nanjo podajo 
le vztrajni planinci.  

Vrnemo se na trg v Lukovico in si privoščimo okusno doma-
če kosilo Pri Bevcu skupaj s kapljico dobrega vina. V Hote-
lu Trojane in v Gostišču pri Čebelici na Brdu pri Lukovici 
nam lahko ponudijo tudi možnost nočitve. 
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8.  Po stezicah 
Vehovčevega 

Jurija iz Zagorice 
Dol pri Ljubljani – Dolsko – Zagorica 
– Dolsko – Zgornji Tuštanj – Krašce – 
Moravče – Limbarska gora – Sv. Miklavž  
Izhodišče za naš potep predstavlja dežela, v kateri se je 
rodil in odraščal baron Jurij Vega, znameniti matema-
tik, topniški častnik, balistik ter osebnost svetovnega 
slovesa, po katerem se imenuje celo krater na Luni. 

Izlet bomo začeli pri Erbergovih paviljonih v Dolu. Paviljo-
ni so spadali k dolski graščini skupaj s parkom in drevoredi. V 
enem od njih se je nahajal prvotno prvi muzej na Slovenskem, 
v drugem pa je bila grajska knjižnica. Erbergi so bili lastniki dol-
ske graščine prav v Vegovem času ter še nekaj desetletij zatem. 
V tem času je dosegla graščina največji blišč. Če se malo razgle-
damo naokrog, bomo lahko kljub razvalinam začutili utrip nek-
danjega mogočnega graščinskega posestva s skrbno negova-
nim parkom in drevoredom, ki sta bila znana daleč naokrog po 
svoji lepoti. Tukaj so se ustavljali vsi pomembnejši ljudje, med 
njimi tudi cesar Franc II, ki so mu postavili sredi parka obelisk. 
V paviljonih si lahko ogledamo občasne razstave ali se udeleži-
mo prijetnega kulturnega dogodka. 
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Če pustimo avto pri župnijskem domu v Dolu, se lahko od-
pravimo mimo Velepčeve žage peš ali s kolesom do približno 
2 kilometra oddaljene sipine v bližini vedno živahnega so-
točja treh rek – Kamniške Bistrice, Save in Ljubljanice. 

Reka Sava je predstavljala v Vegovem času, to je v 18. stoletju, 
glavno prometno in trgovsko žilo na Kranjskem. Z njo in od 
nje so živeli vsi kraji v bližini. Ob pogledu na mirno reko se 
bomo z lahkoto prepustili misli na čas Jurija Vege, ko žele-
znice še ni bilo in se je ves promet odvijal s pomočjo ladij 
in volov po Savi proti Ljubljani. Vzemimo si nekaj minut in 
opazujmo v tišini živali ter glasbo žuboreče vode. Sotočje si 
lahko ogledamo tudi z drugega brega blizu vasice Podgrad, 
do koder se pripeljemo z avtom. Vrnimo se v središče Dola. 
Če nam čas dopušča, se ustavimo še v bližnjih cerkvicah, sicer 
pa nadaljujmo pot proti Dolskemu.
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Morda je že čas, da se ustavimo na domačiji Pr' Krač, kjer 
nam bodo postregli z dobrim kosilom. Zgodovina domačije 
je povezana z nekdanjih brodarjenjem po Savi.

Od tukaj se lahko sprehodimo peš po 1,5 km dolgi Vegovi poti 
do Zagorice, kjer se je rodil znameniti Slovenec baron Jurij Vega, 
lahko pa se tja zapeljemo tudi z avtom. Čas bo za ogled prepro-
stega Vegovega muzeja v rojstni hiši barona Jurija Vege. 
Razgled na dolino in okoliške hribe je tukaj čudovit. Njegovi po-
tomci nas bodo veselo sprejeli ter nam ponudili šilce domačega 
žganja. Iz Zagorice se lahko podamo naprej po Vegovi poti vse 
do Moravč, mi pa bomo pot nadaljevali samo do stare Bavono-
ve hiše, kjer bomo dobili boljši vtis o izgledu stare kmečke hiše iz 
Vegovega časa. Nato se vrnemo v dolino čez Murovico, Osredke 
in Vinje ter preživimo preostanek dneva v Dolskem, kjer lahko v 
Vegovem hramu zaužijemo večerjo ter prespimo. 

Zgodbo lahko tukaj zaključimo ali pa se odpravimo na drug 
konec hriba, v Moravče. Če se vam vaš jekleni konjiček ne 
smili preveč, priporočamo pot čez Osredke in mimo Jemče-
vega znamenja na Moravški konec, lahko pa uporabite tudi 
daljšo pot čez Ihan in Domžale. Na poti proti Moravčam zape-
ljemo do Krašc, kjer pustimo avto pri gostilni Pr' Frfrau ter se 
po okusnem zajtrku sprehodimo peš do gradu Tuštanj, kjer 
je bil doma profesor Makso Pirnat, ki je v začetku 20. stoletja 
z velikim zanimanjem raziskoval in občudoval Vegovo delo.  
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Na gradu bomo spoznali graščaka Petra ter zanimivo zgod-
bo o njegovih prednikih. V bližini se nahaja Učna pot Rača 
ob istoimenskem potočku, ob katerem si lahko za dobri 2 
uri spočijemo misli in duha ter se prepustimo duhu časa, ko 
so ob rečici pela poleg ptičkov tudi mlinska kolesa. Vmes se 
ustavimo še pri cerkvi sv. Andreja z izredno zanimivimi fre-
skami v notranjosti ter si ogledamo značilno staro kmečko 
arhitekturo Moravške doline iz 18. stoletja. 

Po vrnitvi do avta se odpeljemo naprej proti Moravčam ter se 
ustavimo v trškem jedru s cerkvijo sv. Martina. V parku ob 
njej se lahko slikamo s kipom Jurija Vege, ki je bil v tej cerkvi 
krščen in je sem hodil tudi k verouku in v šolo. Priložnost za 
dobro kosilo je v gostilni Pri Jurku. 

Če nam čas in volja dopuščata, se lahko iz Zagorice povzpne-
mo še na sv. Miklavža na Katariji nad Savo ali iz Moravč na 
Limbarsko goro, na romarsko pot, ki ponuja poleg cerkvice 
sv. Valentina tudi odlične razglede na vse strani neba. 
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9.  Geopark Srca 
Slovenije

Gorjuša – Krtina – Moravče – Spodnja 
Slivna – Vače – Spodnji Hotič – Litija –  
Breg – Bogenšperk

Na geološko obarvanem potepanju po Srcu Slovenije 
bomo raziskovali stvaritve, ki jih je v dolgih stoletjih 
izoblikovala narava. Spoznali se bomo s skrivnostnim 
podzemljem in se spustili v eno izmed številnih jam na 
tem območju. Opazovali bomo kraško pokrajino ter 
se vživeli v čas pradavnine. Spoznali bomo dediščino 
brodarstva, rudarjenja in železnice ter zgodbe, ki jih 
govore kamni. 

Naše popotovanje po geoloških pestrostih lahko začnemo v 
kraju južno od Doba pri Domžalah. Na Gorjuši voda namreč že 
tisočletja preoblikuje kraško podzemlje. Tam, kjer so bili kraški 
procesi najmočnejši, je nastala Železna jama. Jamo odliku-
jejo predvsem pestre drobne oblike, medtem ko so stalaktiti, 
stalagmiti, zavese in posebne oblike redkejše. Po podzemlju 
nas popelje vodnik. Nekaj metrov stran je Babja jama, ki je 
v ledeni dobi nudila zatočišče lovcem. V Jamarskem domu 
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si geološki navdušenci lahko 
ogledamo še geološko, kapni-
ško in Robičevo zbirko ter zbir-
ko fosilov in slamnikarstva. 

Po uvodni pokušini geologije 
pot nadaljujemo proti Krtini, 
kjer smo že vstopili v Moravško-
Trboveljsko podolje. Do Moravč 
se vozimo po dolini Rače ter 
opazujemo kraško pokrajino 
z vrtačami, ki je značilna za te 
kraje. Od tu dalje je nekoliko 

ožjo dolino izoblikovala Drtijščica. Vmes se lahko ustavimo na 
pijači ali malici na Turistični kmetiji Lukati. Ko izstopimo 
iz doline, nas smerokaz usmeri desno proti Vačam. Po nekaj 
minutah vožnje prispemo na vrh hriba. Levo nas pot vodi do 
Spodnje Slivne, kjer po izračunih geodetov leži Geome-
trično središče Slovenije (GEOSS). Tukaj se lahko ustavi-
mo v Gostilni Vrabec. Naravnost se spustimo proti Vačam, ki 
veljajo za ena izmed najbogatejših prazgodovinskih najdišč. 

Predlagamo, da območje Vač raziščemo peš, saj se bomo le 
tako lahko naužili čudovitih razgledov na Posavsko hribov-
je. Avto parkiramo na vaškem trgu pri mogočni cerkvi sv. 
Andreja, ki je znamenita predvsem zaradi steklenega bož-
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jega groba. Za ljubitelje geologije so Vače zanimive zaradi tri 
metre visoke apnenčaste stene iz obdobja miocena, v kateri 
so ohranjeni sledovi školjk. Do te fosilne morske obale se 
podamo peš v smeri prihoda in nato pri gasilskem domu za-
vijemo levo proti pokopališču. Vračamo se skozi središče vasi 
in se po Aleji ustvarjalnosti podamo na Klenik, kjer stoji po-
večana kopija železnodobne bronaste posode – situle. 
V kolikor naši želodci že kličejo po hrani, se lahko okrepčamo 
v gostilni Mrva, kjer nam postrežejo z domačimi enolončni-
cami in kruhom iz kmečke peči. 
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Prazgodovinske Vače zapustimo v smeri proti jugu, kjer v križ-
išču pri Spodnjem Hotiču zavijemo levo proti Litiji. 

Mesto Litija je v prete-
klosti zaznamoval rečni 
promet in rudarjenje, s 
prihodom železnice pa 
se je začel nov razvoj. V 
litijskem muzeju, ki je 
lociran na levem rečnem 
bregu Save pri Kulturnem 
centru,  se lahko spre-
hodimo skozi dediščino 
omenjenih dejavnosti. 
Nad Litijo v smeri proti 
jugozahodu se nahaja 
eden najstareših rudni-
kov na Slovenskem – ru-
dnik Sitarjevec. Notra-
njost hriba je prepletena 
s številnimi rovi in  je 
bogata z raznovrstnimi 
minerali. Zaradi posebnih 
procesov so v rovih zrasli limonitni kapniki, ki so edinstveni v 
Evropi in svetu. Rudnik žal ni odprt za obiskovalce, se pa lahko 
pozanimamo o njem v litijskem muzeju.
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Drugi del naše poti se nadaljuje po desnem bregu Save proti 
Bregu, kjer je v gasilskem domu edina stalna zbirka pro-
dnikov v Sloveniji. Razstavljenih je več kot 300 značilnih in 
edinstvenih primerkov kamnin iz bogate geološke dediščine 

porečja Save.

Pot nadaljujemo skozi 
Šmartno, mimo cer-
kve sv. Martina proti 
gradu Bogenšperk. 
Tukaj lahko v odlič-
ni domači gostilni 
Maček kaj dobrega 
pojemo ter nato naše 
geološko popoto-
vanje zaključimo z 
ogledom geološke 
zbirke z kamnina-
mi, minerali in fosili 
zbranimi izključno 
na ozemlju litijske in 

šmarske občine. Ogledamo si lahko še ostale zbirke in spo-
znamo delo Janeza Vajkarda Valvazorja. Na koncu se spre-
hodimo še po lipovem drevoredu ter si v Krčmi privoščimo 
kavico in domačo sladico. Na območju Litije lahko prespimo 
v gostiščih Kimovec ali Celestina. 
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10.  Po sledeh 
Janeza 

Vajkarda 
Valvazorja

Bogenšperk – Šmartno pri Litiji – Moravče 
pri Gabrovki – Dole pri Litiji - 
dolina Sopote – Zagorje – Izlake

Janez Vajkard Valvazor je bil kranjski plemič, ki je ži-
vel na gradu Bogenšperk. Bil je veliki raziskovalec in 
preučevalec pokrajine, narave, živali in ljudi njegove-
ga časa, to je 18. stoletja. S svojim znamenitim delom 
Slava Vojvodine Kranjske je zapustil Slovencem eno 
najpomembnejših znanstvenih del. Preživimo dan v 
krajih, kjer je živel in ustvarjal. 

Naše enodnevno potepanje po Sledeh Janeza Vajkarda Val-
vazorja se bo začelo na gradu Bogenšperk, ki slovi prav po 
omenjenem polihistorju. Grad, kot ga poznamo danes, so po 
letu 1511 začeli zidati gospodje Wagni. Med leti 1672 in 1692 
pa je tu deloval kranjski polihistor Janez Vajkard Valvazor (1641-
1693), ki je na podlagi razprave o Cerkniškem jezeru leta 1687 
postal član angleške Kraljeve družbe v Londonu. Do gradu nas 
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pripelje cesta iz Šmartnega pri Li-
tiji ali iz dolenjske Ivančne Gorice 
preko Temenice. Z ogledom zbirk v 
notranjosti gradu ter sprehodom v 
lepo urejeni okolici si bomo nabrali 
moči za celodnevno potovanje. 

Sledila bo vožnja do trškega na-
selja Šmartno pri Litiji, kjer stoji 
mogočna neogotska katedrala 
posvečena sv. Martinu. Današnja 
cerkev iz leta 1901 je bila postavlje-

na na mesto stare cerkve, saj je ta postala premajhna za potrebe 
kraja. Novo cerkev so zgradili iz domače opeke, ki so jo žgali v 
bližnjem Cerkovniku.

Če nam čas dopušča, se vzpnemo  na levi grič nad cerkvijo, 
kjer stoji najstarejša ohranjena hiša v Šmartnem - kaplanija, 
v kateri je imel Valvazor svojo grafično delavnico.

Po ogledu cerkve sv. Martina nas smerokazi usmerjajo proti Ga-

brovki, kjer si bomo v Moravčah ogledali najstarejšo zidano hišo 

v teh krajih. V njej je živela Zidarjeva Tona, nesojena ljubezen slo-

venskega literata Frana Levstika. Le korak naprej se ustavimo na 

domačiji Resnik. V času organiziranega pohoda od Litije do Čateža 

tu prejmemo tretji kontrolni žig, kadarkoli pa si lahko ogledamo 
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Resnkovo kaščo z značilnim gankom ter razstavljenimi predme-

ti. Nekaj minut naprej se ustavimo na lepo urejeni kmetiji. Lastniki 

se ukvarjajo s konjeniškim trekingom in vrtnarstvom.

Za tiste, ki bi si želeli pretegniti noge, predlagamo krajši izlet do 

razgledne točke na Primskovi gori. V tem primeru se zapeljemo do 

Laz pri Gobniku in parkiramo pri izletniški kmetiji Pr Posilnc. Nato se 

skozi gozdove podamo proti Kopačiji do Gradišča na Primsko-

vem, kjer so ostanki enega mogočnejših obrambnih taborov na 

Slovenskem in kjer se nam odpre razgled na okoliške hribe.

Potovanje bomo nadaljevali skozi Gabrovko, od koder se nam 
bo odprl slikovit razgled na okoliško vinorodno območje. 
Po približno 2 kilometrih vožnje zavijemo na križišču levo  
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v hrib proti Dolam pri Litiji. Vseskozi sledi-
mo glavni cesti.  Iz Gabrovške kotline se 
počasi vzpenjamo na griče Posavskega hri-
bovja. Valvazor je svoj prosti čas preživljal 
na lovskem dvorcu v razloženi vasici Za-
vrh v osrčju Oglarske dežele. Okoliški ne-

okrnjeni gozdovi še danes slovijo po številni divjadi. Če bomo 
pozorni,  bomo sigurno opazili kakšno lepo srno. 

Po gostoljubnem sprejemu lastnikov lovskega dvorca in pred-
stavitvi njegove notranjosti se bomo odpravili dalje v dolino 
rečice Sopote. Dolina je resnično prvinska, brez posega 
človeka. Skoznjo vodi le makadamska cesta, ki že od nekdaj 
povezuje Litijo z Radečami. Domače dobrote lahko poskusi-
mo na izletniških kmetijah, v gostilni Celestina v Sopoti 
ali v Gostinstvu Čop na Podkumu pa lahko tudi prespimo.

Ko se dolina malo razširi, zavijemo levo na Podkum, od koder 
se odpre lep panoramski pogled na Oglarsko deželo. Spusti-
mo se v kanjon reke Save, jo v Zagorju prečkamo in nato na-
daljujemo pot do Izlak v smeri Trojan. Tukaj v prvem križišču 
zavijemo levo in že prispemo k zadnji točki našega potovanja, 
gradu Medija s kapelico, kjer so shranjeni ostanki rodbine 
Valvazor. Na žalost je bil grad v letu 1944 miniran, zato so vi-
dni le njegovi ostanki zidu. Ob kapelici so preko leta  organi-
zirane razne kulturne prireditve. Za prijeten zaključek si lahko 
ogledamo še termalni vrelec v Medijskih Toplicah.
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11.  Domačnost 
Jablaniške 

doline
Litija – Breg – Tenetiše – Gradiške Laze – 
Gradišče – Zgornja Jablanica – 
Velika Preska – Litija

Prebivalci Jablaniške doline vzhodno od Litije nas bodo 
pričakali z nasmejanimi obrazi in prijazno besedo. Na 
potepanju po Jablaniški dolini nas čaka sproščujoč dan 
v naravi z nekaj lahkotne hoje, spoznavanje s kultur-
no dediščino in bogato zgodovino, okušanje domače 
hrane ter družba prijaznih ljudi. Ko se čas ustavi … in 
narava zadiha z nami. 

Jablaniška dolina je vsekakor ena od tistih možnosti za izlete v 
Srcu Slovenije, ki omogočajo vpogled v neodkrito. 

Naše potepanje bomo začeli v Litiji. Sprehodili se bomo čez 
staro mestno jedro mimo cerkve sv. Nikolaja, zavetnika 
Save in brodarjev, kjer so pred uvedbo železnice tovorili bla-
go po reki Savi. Brodarstvo in čolnarstvo ter z njima poveza-
no furmanstvo sta bila med 17. in 19. stoletjem pomemben 
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vir dohodka prebivalcem ob reki. Ko 
so leta 1848 zgradili železnico, se je 
življenje precej spremenilo. Življenje 
teh krajev pa je zaznamovalo tudi ru-
darstvo. Več o tem lahko izvemo tudi 
v muzeju brodarstva, rudarstva 
in železne ceste, ki se nahaja na 
levem bregu Save v prostorih Kultur-
nega centra Litija. 

Po avdiovizualni predstavitvi v muze-
ju se bomo odpravili na drugi breg 
reke Save do vasi Breg do gasilskega 
doma, ki je od Litije oddaljen le 2 ki-
lometra. Savski prodniki, zbrani v stalni geološki zbirki, z več 
kot 300 značilnimi edinstvenimi primerki kamnin in bogato 
geološko dediščino porečja reke, so razlog našega drugega 
postanka. 

Prav je, da preizkusimo na izletu tudi domačo hrano, zato 
obiščimo domačo sirarno Paternoster, ki je le streljaj stran 
od gasilnega doma. Gospodar nam bo podrobno predstavil 
kmetijo in nas pogostil z raznovrstnimi namazi in siri.

Okrepčani se bomo odpeljali do Gradiških Laz in se na križi-
šču za Mamolj levo povzpeli  na obronke Jablaniške doline.  
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Vpogled v zgodovino območja bomo dobili z ogledom cer-
kvic častitljive starosti: prva se nahaja na Mamolju in je po-
svečena sv. Janezu Krstniku, druga, posvečena Mariji Magda-
leni, pa je v Gradišču. Vseskozi bomo uživali v prečudovitih 
razgledih. Ob lepem vremenu se bodo na zahodu v daljavi 
lesketale Julijske Alpe, na severu Kamniške Alpe, na jugu pa 
zeleni dolenjski griči. Globoke grape Posavskega hribovja 
bodo popestrile že tako razgibano pokrajino. 

Nadaljevali bomo z obiskom Domačije spominov v Gradi-
šču in ogledom tematske razstave »z dušo«. V vasi sta tudi 
ekološki kmetiji, kjer se lahko posladkamo s potico iz kru-
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šne peči in izpraznimo kozarček domačega vina. Morda si ku-
pimo za domov zeliščni čaj ali hlebec kruha iz krušne peči, pa 
še kaj se bo našlo.

Spust nazaj v dolino, ki jo krasijo številni kozolci, nadaljuje-
mo z ogledom vasice Zgornja Jablanica. Zanimiva so 
gospodarska poslopja ter kašča sredi vasi, ob kateri se še da-
nes zbirajo domačini. In seveda cerkvica sv. Ane, priprošnjice 
za otroke in srečne družine. Če pri kašči zavijemo desno ob 
Jablaniškem potoku, nas naravoslovna učna pot pripelje do 
Ekološke kmetije Bancerl. Ob predhodni najavi lahko tukaj 
pojemo pečeno ribo ali kozlička. 
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Pozno kosilo si lahko privoščimo tudi v Gostišču Pustov 
mlin, do katerega pridemo po 5 kilometrih vožnje proti Ga-
brovki.

Če nam čas dopušča, se za zaključek sprehodimo po edinem 
lesenem pločniku v Sloveniji v vasi Velika Preska. Gostitelji z 
izrednim posluhom za kraj in naravo nas bodo v svojem raz-
stavnem paviljonu s čudovitim pogledom na Kum ali sonč-
nim zahodom nad dolenjskimi griči, popeljali v svet obdelo-
vanja lesa in urejanja vrtov.

V Litijo se vrnemo preko Polšniškega hribovja in po zasavski 
cesti.
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12.  V Oglarsko 
deželo z 

nahrbtnikom
Dole pri Litiji – Kal pri Dolah – Slavina – 
Dobovica – Zagozd – Zavrh

Pojdimo v naravo, v deželo, kjer še vedno živi oglar-
stvo, tradicionalna dejavnost pridobivanja oglja iz 
lesenih kop. Prebivalci s podeželja nam bodo z vese-
ljem razkrili svoje starodavne veščine oglarjenja in 
nam razkazali svojo deželo v vsej svoji prvinskosti in 
lepoti. 

Do Oglarske dežele na Dolah pri Litiji lahko pridemo mimo 
Litije, Gabrovke ali Zagorja ob Savi preko Podkuma in doline 
reke Sopote. Ljubitelji pohodništva bomo svoje avtomobile 
parkirali pri lovski koči, ki je na levi vzpetini ob glavni cesti 
med Sopoto in Dolami pri Litiji. Pot je markirana z belimi oče-
sci in rdečimi črtami. 

Po predhodni najavi nas oglar lahko vodi po celotni trasi 
oglarske poti, sicer se na pot odpravimo sami. Po 1 uri zmer-
ne hoje pridemo do oglarske domačije, kjer nam lahko  
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predstavijo način 
življenja oglarjev 
nekoč in danes. 
Gospodar nam bo 
predstavil tehno-
logijo postavljanja 
kope in pridobiva-
nja oglja. 

Okrepčamo se s 
pristno oglarsko 
malico, nato pa 

krenemo naprej po poti, ki vodi preko gozda in travnikov do 
slapa Bena. Slap je sestavljen iz več manjših slapičev, ki se 
združujejo in skupaj tvorijo 8 metrov visok slap. Pot nadaljuje-
mo proti vasi Borje, kjer se nahaja romarska cerkev sv. Ka-
tarine in Roka. Prvotno kapelo, ki je stala na tem mestu, so 
postavili že grofje Svibenski. 

Nedaleč stran leži vas Dobovica, kjer nam bodo na izletniški 
kmetiji Pr' Krjan postregli s hrano iz kmetije. Spočiti in siti 
sledimo markacijam. Kar nekaj časa bomo hodili po asfaltirani 
cesti ter nato le prišli do Valvazorjevega lovskega dvorca 
v Zavrhu. Mlajša rodbinska veja Valvazorjev je imela v pose-
sti grad v Zavrhu in ga uporabljala predvsem za čas lovljenja 
divjadi v okolici. Gozdovi v tem okolju imajo še danes veliko 
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prebivalcev. Po gostoljubnem sprejemu današnjih lastnikov 
in predstavitvi se bomo odpravili nazaj do naše izhodiščne 
točke, lovskega doma.

Seveda del poti lahko prevozimo tudi z avtomobilom, tako da  
je izlet primeren tudi za tiste, ki niso željni hoje. Blizu našega 
sprehoda se nahaja dolina Sopote s slapom Sušjek ter doli-
na Bistrice. V lepem vremenu se nam odpre pogled na Alpe, 
Snežnik, Trnovski vrh in na Kum. 

Če si zaželimo ku-
piti svežo moko ter 
preizkusiti kruh iz 
kmečke peči skupaj 
s svežimi postrvmi 
in še noč prebedeti 
z oglarjem, potem 
je enodnevni izlet v 
Oglarsko deželo pre-
kratek. Prenočiti je 
mogoče v gostilni 
Celestina v Sopoti 
ali na pravi podežel-
ski način, na kozolcu 
pri Oglarski doma-
čiji Brinovec.
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13.  Reka Sava 
pripoveduje

Podgrad – Dolsko – Jevnica – Kresnice – 
Litija – Breg pri Litiji – (Podkum – Radeče)

Reka Sava je dobila ime po bogu Savusu. Njena pot od 
izvira do izliva v Donavo je dolga kar 940 kilometrov. 
Na območju Srca Slovenije ima kar štiri večje pritoke, 
ki so skupno oblikovali pokrajino in življenje ob njej. 
Do 19. stoletja je igrala prav Sava odločilno povezo-
valno vlogo med kraji v južnem delu Srca Slovenije, 
saj se je po njej odvijal rečni promet vse do izgradnje 
železnice. 

V Zalogu pri Ljubljani je sotočje treh rek - Save, Ljubljanice 
in Kamniške Bistrice. Če parkiramo avto pri Vegovem hramu 
v Dolskem ali na kmetiji s tradicijo Pr`Krač, se lahko peš 
ali s kolesi odpravimo do sotočja, kjer se Kamniška Bistrica 
in Ljubljanica izlivata v Savo. Lastniki kmetije nam bodo pred-
stavili zgodbo o rečnem prometu, ki seže že v rimsko dobo. 
Kmetija je bila pomembna tovorna postaja za raztovarjanje 
ladij in brodov. Zraven je sodila tudi kovačija in gostilna, 
njena tradicija pa še danes živi med njenimi potomci. Pred  
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začetkom poti se 
odžejajte z domačim 
sokom ali vinom. 

Če pot ob Savi nada-
ljujemo s kolesi, iz-
beremo desni breg, 
če z avtom, levi breg. 
Ustavimo se v Jevni-
ci, kjer bregova po-
vezuje viseč leseni 
most. Na levem bre-
gu Save bomo ob 
pogledu na hribovje 
na najvišji vzpetini 
zagledali cerkev sv. 
Miklavža na Katariji 
nad Savo, ki naj bi jo svojemu zavetniku zgradili sami savski 
brodarji. Do nje pridemo po markirani pešpoti iz Senožet. Iz 
Jevnice nas markirana pot vodi tudi mimo domačije Pr' Va-
lentin z ohranjeno hišo iz 18. stoletja proti Jančam.

Nadaljujemo v smeri toka reke po desnem ali levem bregu. 
Vseskozi se držimo glavne ceste. Naslednja zanimiva točka 
so Kresnice, kjer nas po predhodnem dogovoru pričakajo 
člani rafting kluba Vidra. Pod strokovnim vodstvom nas čaka  



78 w w w . d e d i s c i n a . s i

posebno doživetje - vožnja po reki Savi do Litije, ki je v 
tem delu umirjena, široka, z veliko okljuki. Najbolj znan je litij-
ski okljuk, po katerem se orientirajo celo ptice, ki se v jeseni 
selijo na jug. 

Prav na rtu tega okljuka stoji grad Pogonik, ki je bi v zgo-
dovini strateškega pomena.  Leta 1944 je NOV ob podpori 
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zavezniške avijacije zavzela sovražnikovo postojanko -  grad 
Pogonik ter močno poškodovala železniški most čez reko 
Savo. S tem dejanjem je za daljši čas pretrgala in za vedno 
ohromila sovražnikov promet po tej prometni progi. Ko se 
povzpnemo na grič, imamo prelep razgled na litijsko polje in 
reko. Pod seboj v hribu pa železno cesto.

Če smo s kolesi ali  
avtomobilom, nadalju-
jemo pot po desnem 
bregu tako kot do se-
daj, sicer se vkrcamo 
nazaj v raft in se v rit-
mu narave odpeljemo 
do Litije. Izstopimo 
na levem bregu Save 
pri Ukmarjevi hiši in 
se napotimo v bližnji 
muzej brodarstva, 
rudarstva in železne 
ceste.

Litija je bila v preteklo-
sti znana kot rečno pri-
stanišče. Poleg rudarje-
nja je bilo brodarstvo  
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tista dejavnost, s katero so se predniki ukvarjali že v pra-
davnini. 

Največje ladje, ki so plule po reki, so poimenovali tombas. Vse 
to in še veliko več boste izvedeli v Litijskem muzeju.

Po zanimivi predstavitvi brodarstva po reki Savi bomo nada-
ljevali pot do Brega pri Litiji, kjer je v gasilskem domu stalna 
razstava savskih prodnikov, ki je edinstvena celo v Evropi. 
Kamnine so nastajale v skoraj 400 milijonih let burne geolo-
ške zgodovine celotnega porečja Save.

Po vsem doživetem dan zaključimo na bližnji kmetiji Pater-
noster, kjer nam bodo postregli z odličnimi mlečnimi izdelki. 
Po celodnevnem izletu se lahko okrepčamo tudi v Gostišču 
Kimovec v Zg. Hotiču ali v  gostilni Berdajs, Sava pri Litiji. 

Namig za dvodnevni izlet: Prenočimo lahko v gostišču Kum 
v Zagorju in se naslednji dan odpravimo novim dogodivšči-
nam ob reki Savi nasproti. Cesta ob Savi nas bo pripeljala do 
Radeč, kjer si ogledamo staro mestno jedro. Popoldan se 
pridružimo radeškim splavarjem na splavarjenju po Savi. 
Ob dvournem programu bomo doživeli zgodbo splavarstva, 
splavarski krst ter za zaključek splavarsko toplo malico. V tem 
primeru lahko prespimo v Litiji v Gostilni Kovač ali na Pod-
kumu. 



81

14.  Čudoviti 
pogledi 

na dolino reke 
Save

Laze – Dolsko – Zagorica – Murovica – 
Cicelj – Sv. Miklavž – Spodnja Slivna – 
Vače – Zasavska Sveta Gora – Jablana – 
Čolnišče – Zagorje 

Prvovrstno pohodniško doživetje se nam ponuja čisto 
na obrobju Ljubljane. Še več, ponuja se nam brez upo-
rabe avtomobila, saj izlet vključuje vožnjo z vlakom. 
Na ta način si bomo popolnoma spočili misli od utru-
jenega vsakdana in se povzpeli v višave, kjer skrbi niso 
doma. Prijetna pot, ki se začne z Murovico in konča 
na Zasavski sveti gori, nam ponuja številna doživetja 
ob panoramskih razgledih na Ljubljano in dolino reke 
Save v Srcu Slovenije. 

Pot lahko zaključimo v parih urah ali v dveh dneh – po želji. 
Poteka namreč vzporedno z železnico, zato se lahko o dol-
žini prehojene poti sproti odločamo. Na izhodišče se lahko 
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vrnemo iz železniške postaje v Jevnici, Kresnicah, Litije, Save, 
iz Renk ali Zagorja. Pot začnemo na železniški postaji Laze 
v dolini reke Save. Že v Dolskem se lahko na domačiji Pr' 
Krač spoznamo z nekdanjim pestrim življenjem ob tej reki. 
Pot nadaljujemo po poti Jurija Vege čez gozdne stezice do 
Zagorice. Tam se lahko spočijemo, poklepetamo z njegovi-
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mi potomci ter si ogledamo skromno, a prijetno spominsko 
sobo, ki govori o njegovem delu in inovatorskih dosežkih. 

Od tukaj se lahko povzpnemo na Murovico ali Cicelj ter nato 
po vrhovih hribovja nadaljujemo popotovanje vse do sv. Mi-
klavža, kjer se nahaja cerkvica, h kateri so se zatekali brodarji, 
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ki so v preteklosti tovorili blago po Savi. Nič čudnega, saj je 
pogled na dolino reke Save od tukaj res veličasten. Na vrho-
vih Posavskega hribovja so lepi zlasti večeri z barvitimi sonč-
nimi zahodi. Če smo že utrujeni in potrebujemo okrepčilo, se 
ustavimo na Kmetiji odprtih vrat pri Mežnarju na Katariji. 

Če nadaljujemo pot naprej po dobro označeni Badjurovi poti, 
bomo prišli do GEOSS-a. Ugotovili bomo, da se nahajamo 
v Geometričnem središču Slovenije. Tukaj si lahko vzamemo 
čas in v gostilni Vrabec pojemo obrok okusne domače hra-
ne ter se okrepčamo z domačim sadnim žganjem ali sokom, 
če nismo poskusili kakšne od sadnih dobrot s podeželja že 
med potjo. 
 
Pot nadaljujemo proti Vačam, kjer lahko ostanemo nekaj ur, 
pa nam še ne bo zmanjkalo tematike za ogled te arheološko 



85

zanimive vasice. Zanimivi sta cerkev sv. Andreja in fosilna 
morska obala ter še mnogo drugih biserov. Na zanimiv na-
čin nam lahko zgodovino Vač predstavijo tudi v družinskem 
gledališču Kolenc. 

Ko se bomo naužili Vač, lahko pot nadaljujemo po Aleji 
ustvarjalnosti do Klenika, kjer lahko za nekaj trenutkov po-
sedimo ob povečani kopiji znamenite situle z Vač. Od tu-
kaj se povzpnemo po označeni planinski poti na Zasavsko 
sveto goro, ki je še danes pomembna romarska pot. Lahko 
si spočijemo in se najemo, če nas bo noč prehitela, pa lahko 
tukaj tudi prespimo.

Z Zasavske svete gore se lahko vrnemo v dolino po označeni 
poti na železniško postajo na Savi ali gremo naprej do Zagor-
ja in se od tam vrnemo z vlakom na izhodišče.  
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15.  Od Jagodne 
dežele preko 

Zasavskega 
Triglava do 

splavarjev
Laze – Janče – Štanga – Širmanski hrib – 
Podkraj – Litija – Breg pri Litiji – Tenetiše – 
Gradišče pri Litiji – Mamolj – Dolgo Brdo – 
Velika Preska – Polšnik – Preveg – Podkum – 
Borovak – Kum – Čimerno – Jelovo – Radeče

V objemu zelenih gozdov v Srcu Slovenije oblikujejo 
številni izviri strme doline in grape, ki dajejo temu delu 
Slovenije prepoznaven relief in posredno nepozabne 
razglede na vse strani neba. Pot, ki jo lahko začnemo 
na Lazah in končamo na katerikoli železniški postaji 
med Jevnico in Radečami, nas bo vodila čez številne vr-
hove ter slikovite in prijazne vasice ob obronkih vrhov 
Posavskega hribovja. Pot, ki jo lahko opravimo v enem 
ali treh dneh, nam ponuja številna nepozabna dožive-
tja v Srcu Slovenije. 
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Pot začnemo na Lazah na železniški postaji ter se po strmi 
Badjurovi poti povzpnemo v Jagodno deželo na Janče. Od 
tukaj krenemo po označeni poti do Štange s cerkvijo sv. An-
tona Padovanskega. Če smo še samski, se zaletimo z glavo 
v lipo in morda bomo že na naslednjem ovinku spoznali lju-
bezen svojega življenja. Ustavimo se tudi v gostilni z dolgo 
tradicijo Pri Janezu. Na poti čez Širmanski hrib se podamo 
na Čebelarsko gozdno učno pot, na kateri se lahko spozna-
te s čebelarjenjem ter se posladkate z medenimi dobrotami. 

Na poti skozi gozd se vije pot proti Podkraju, od koder je pot 
do Litije le še kratka. 
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V Litiji si ogledamo Muzej splavarjenja, rudarjenja in že-
leznice na levem bregu Save, ki ponuja vpogled v zanimivo 
zgodovino teh krajev. V Litiji lahko tudi prespimo, in sicer v 
Gostilni Kovač. 

Pot nadaljujemo do Brega in Tenetiš, skozi gozd do Gradišč 
pri Litiji. Del poti prehodimo po severnem delu trase poti po 
obronkih Jablaniške doline do Mamolja. Jablaniška dolina 
nam ponuja prvovrstno doživetje domačnosti med vedno 
veselimi ljudmi, tukaj lahko poskusite domače dobrote na 
ekoloških kmetijah. V vasi Zgornja Jablanica lahko spoznamo 
gospodarska poslopja iz časa literata Frana Levstika. 

Tukaj se lahko spustimo na železniško postajo na Savi ter 
se vrnemo na cilj ali pa pot nadaljujemo čez Čerjavec po 



89

Badjurovi poti na Polšnik s 
cerkvijo Marije Priprošnjice. V 
Gostilni Majcen si lahko ob 
pogledu na Triglav privoščimo 
okusno kosilo. Polšničani se 
lahko pohvalijo s pohodniško 
potjo od Cerkvice do cerkvice, 
ki poteka vsako drugo nedeljo 
v juniju. Najbolj vztrajni se lah-
ko povzpnejo na vrh Ostreža 
s cerkvico, mi pa nadaljujemo 
pot do vznožja tega hriba. 

Nadaljujemo pot naprej proti Podkumu, kjer se lahko okrep-
čamo pri potomcih graščakov Čop. Tukaj lahko tudi prespimo 
v pristnem vaškem okolju. 

Povzpnemo se na najvišjo točko poti, na Kum, ki ga domačini 
radi poimenujejo zaradi svoje višine tudi Zasavski Triglav.  

Naprej sledimo markirani poti vse do Radeč. V sezoni lahko 
preizkusimo 2-urni program, ki vključuje prikaz splavar-
jenja na Savi s splavarskim krstom, za zaključek našega 
popotovanja pa si lahko za nagrado privoščimo tudi spla-
varski golaž. Od tukaj se lahko vrnemo na izhodišče z vla-
kom. 
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Dobro je 
vedeti
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Turistične informacije/vodeni ogledi

Agencija za razvoj turizma in podjetništva Kamnik 
Glavni trg 2, 1241 Kamnik
Telefon: 01 – 831 82 50
www.kamnik-tourism.si, info@kamnik-tourism.si 
 
Jarina z.o.o. 
Kidričeva 1, 1270 Litija
Telefon: 01 – 897 21 04, 051 312 739
www.srce-slovenije.si, info@jarina.si

Splošne informacije

Železniška postaja Ljubljana
01 – 291 33 32
Odprto: 6.00 – 22.00, www.slo-zeleznice.si

Avtobusna postaja Ljubljana 
090 934 230 (za klice iz stacionarnega telefona)
Odprto: 5.00 – 22.30, ob nedeljah 5.00 – 22.00, www.ap-ljubljana.si
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OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
www.dol.si 
Dežela Jurija Vege, Sotočje rek Save, Kamniške Bistrice in 
Ljubljanice, Paviljoni graščine Dol 
Občina Dol pri Ljubljani 
Telefon: 01 – 530 32 40
www.dol.si, obcina@dol.si 

Domačija Pr' Krač
Dolsko 19, 1261 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01 – 563 82 60, 01 – 564 76 15
prkrac@him.si 

Rojstna hiša barona Jurija Vege
Zagorica 12, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01 – 564 72 76, 041 976 813

OBČINA DOMŽALE
www.domzale.si 

Komisija za razvoj turizma Občine Domžale
Telefon: 01 – 722 01 00
www.domzale.si, vera.vojska@domzale.si 

Cerkev sv. Lenarta na Krtini
Župnija Dob, Ul. 7. avgusta 23, 1233 Dob
Telefon: 01 – 729 20 24
Turistično društvo Rača, Zalog pod sv. Trojico, 1233 Dob
Telefon: 031 614 212 

Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Ljubljanska c. 61, 1230 Domžale 
Telefon: 01 – 722 50 50
www.kd-domzale.si, info@kd-domzale.si 

Informacije o turističnih točkah 
lahko dobite pri naslednjih turističnih ponudnikih oz. na točkah dediščine.
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Menačenkova domačija
Cankarjeva 9, 1230 Domžale
Društvo narodnih noš Domžale
Telefon: 041 256 327
www.menacnik.net, info@menacnik.net

Cerkev sv. Kunigunde na Taboru nad Ihanom in cerkev 
sv. Miklavža na Goropečah
Župnijski urad Ihan, Pokopališka 7, 1230 Domžale
Telefon: 01 – 724 85 55

Železna jama in grad Krumperk
Gorjuša pri Domžalah
DZRJ Simon Robič Domžale
Telefon: 01 – 724 15 77, 040 646 363 
www.drustvozrj-domzale.si, ales.strazar@helios.si 

Cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Grobljah 
Župnijski urad Jarše, Jarška c. 65, 1230 Domžale
Telefon: 01 – 721 29 63

OBČINA KAMNIK
www.kamnik.si 

TIC - Turistično informacijski center Kamnik 
Glavni trg 2, 1241 Kamnik
Telefon: 01 – 831 82 50
www.kamnik-tourism.si, tic@kamnik-tourism.si

Arboretum Volčji Potok
Volčji Potok 3, 1235 Radomlje
Telefon: 01 – 831 23 45
www.arboretum-vp.si, info@arboretum-vp.si

Cerkev sv. Jurija na jezeru in okostje mamuta Nevlje
Župnija Nevlje, Nevlje 26, 1241 Kamnik 
Telefon: 01 – 839 28 53
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Preskarjev muzej na Veliki planini
Velika planina d.o.o., Kamniška Bistrica 2, 1243 Stahovica
Telefon: 01 – 832 72 58
www.velikaplanina.si, info@velikaplanina.si

Medobčinski muzej Kamnik
Muzejska pot 3, 1241 Kamnik
Telefon: 01 – 8317 647, 01 – 8317 662
http://www.muzej-kamnik-on.net, 
info@muzej-kamnik-on.net

Dislocirana enota:
Galerija Miha Maleš
Glavni trg 2, 1241 Kamnik
Telefon: 01 – 839 16 16, 01 – 839 75 04

Cerkev Sv. Miklavž na Gori 
Turistično društvo Gora sv. Miklavž, Tuhinjska dolina
Telefon: 041 223 631
www.sv-miklavz.com, joze.korosec@sv-miklavz.com

Cerkev sv. Ane v Tunjicah
Župnija Tunjice, Tunjice 9, 1240 Kamnik
Telefon: 01 – 839 24 01

Budnarjeva domačija
Turistično društvo Kamn'k
Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Telefon: 031 528 747 
www.visit-kamnik.com, tdkamnik@gmail.com 

Turistično društvo Motnik
Motnik 33, 1221 Motnik
Telefon: 01 – 834 80 42, 041 423 438
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Naravni zdravilni gaj Tunjice
Tunjice 12, 1241 Kamnik
Telefon: 01 – 831 70 85, 041 635 078
www.zdravilnigaj.si, zdravilnigaj@gmail.com

OBČINA KOMENDA
www.komenda.si 

Turistično društvo Komenda
Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda
Telefon: 051 688 705, 031 385 123
www.td-komenda.si, vid.koritnik@siol.net

Lončarstvo Kremžar
Gmajnica 65, 1218 Komenda
Telefon: 01 – 834 15 94
www.rokodelstvo.si, franc.kremzar@gmail.com 

Kriški bajer
Ribolovne dovolilnice: Brane Švraka
Telefon: 041 822 152
www.rd-bistrica-domzale.si, rd.bistricadomzale@gmail.com 

OBČINA LITIJA
www.litija.si 

Turistično informacijski center Litija
Kidričeva 1, 1270 Litija
Telefon: 01 – 896 27 10, 051 312 738
www.srce-slovenije.si

Turistično društvo Litija
Valvasorjev trg 10, 1270 Litija
Telefon: 041 627 026
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Oglarska Dežela
Športno društvo Dole pri Litiji, Dole pri Litiji 20, 1273 Dole pri Litiji
Telefon:  031 362 542, 0 41 830 834, 01 – 897 20 74
www.dole.si, mirko.brinovec@volja.net, 
dusan.mak@siol.net, 

Domačija Pr' Valentin
Zgornja Jevnica 17, 1281 Kresnice
Telefon: 031 463 965, 01 – 564 00 39

Grad Pogonik
Pogonik 3, 1270 Litija
Telefon: 01 – 898 51 53

Muzejska zbirka brodarstva, rudarstva in železnice
Javni zavod za kulturo in izobraževanje Litija, 
Trg na stavbah 8a, 1270 Litija
Telefon: 031 689 160
www.jzk.si, helena.hauptman@siol.net

Turistično društvo Polšnik
Velika Preska 1, 1272 Polšnik
Telefon: 041 992 143
www.polsnik.si, mateja-sv@volja.net 

Vače in GEOSS
Društvo za varovanje in razvoj GEOSS, Vače 10, 1252 Vače
Telefon: 01 – 897 60 95, 041 895 852
www.drustvo-geoss.si, 
info@drustvo-geoss.si 

Zavod za razvoj zavesti Družinsko gledališče Kolenc 
Vače 12, 1252 Vače
Telefon: 01 – 897 66 80, 041 895 852
www.druzinsko-gledalisce-kolenc.si, jani.kolenc@siol.net
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Rojstna hiša Zidarjeve Tone 
Moravče pri Gabrovki 17, 1274 Gabrovka
Telefon: 01 – 897 10 65

Resnkova kašča
Moravče pri Gabrovki 16a, 1274 Gabrovka
Telefon: 031 715 371

Vrtnarstvo in turizem d.o.o, KLINC KPE
Moravče pri Gabrovki 10, 1274 Gabrovka
Telefon: 041 648 459, 051 301 346
www.callofthenature.com, 
callofthenature@siol.net 

Zbirka prodnikov, Breg pri Litiji 
1270 Litija
Telefon: 070 303 321
drustvo.laz@gmail.com, www.podezelje-laz.si 

Valvazorjev lovski dvorec
Zavrh 3, 1273 Dole pri Litiji
Telefon: 01 – 897 21 56

Leseni pločnik, razstava obdelovanja lesa in 
urejanja vrtov
Center za zunanjo ureditev d.o.o., galerija in izobraževanje, 
Velika Preska 1, 1272 Polšnik 
Telefon: 01 – 897 30 17, 041 615 020
www.mizarstvo-kos.si, info@mizarstvokos.si 
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OBČINA LUKOVICA
www.lukovica.si 

Trg Lukovica, Brdo, Gradiško jezero, arheološka najdišča Trojane
Turistična zveza občine Lukovica, Stari trg 1, p.p. 12 1225 Lukovica
Telefon: 041 277 156

Cerkev sv. Neže na Golčaju
Župnija Blagovica, Blagovica 9, 1223 Blagovica
Telefon: 01 – 723 40 34

Cerkev sv. Luke v Spodnjih Praprečah
Župnijski urad Brdo, Spodnje Prapreče, 11225 Lukovica
Telefon: 01 – 723 67 40 
Telefon: 01 – 723 54 62 (Franc Zore)

OBČINA MORAVČE
www.moravce.si 

Učna pot Rača, Trg Moravče
Turistično društvo Moravče, Studenec pri Krtini, 1233 Dob
Telefon: 041 326 292
http://turisticnodrustvo-moravce.org, 
info@turisticnodrustvo-moravce.org 

Grad Tuštanj 
Zgornji Tuštanj 1, 1251 Moravče
Telefon: 041 841 080, 05 – 992 53 54 
pirnat.peter@gmail.com

Cerkev sv. Andreja, cerkev sv. Miklavža na Katariji, cerkev 
sv. Martina v Moravčah, cerkev sv. Valentina na Limbarski gori
Župnija Moravče, Trg svobode 14, 1251 Moravče
Telefon: 01 – 723 10 55
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OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
www.smartno-litija.si 

Grad Bogenšperk
Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01 – 898 76 64, 041 703 992 
www.bogensperk.si, info@bogensperk.si 

Gradišče pri Primskovem
Župnija Primskovo na Dolenjskem, Gradišče 17, 1276 Primskovo
Telefon: 01 – 897 50 51

Cerkev sv. Martina v Šmartnem
Župnija Šmartno pri Litiji, Usnjarska cesta 6, 1275 Šmartno pri Litiji 
Telefon: 01 –  898 73 91

Cerkev sv. Antona Padovanskega v Veliki Štangi
Župnijski urad Štanga, Velika Štanga 10, 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01 –  899 10 91

Domačija spominov
Gradišče pri Litiji 7, 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01 – 897 91 31, 041 296 483  

Društvo za razvoj podeželja LAZ
Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 041 355 927, 051 312 739, 0 70 303 312
www.podezelje-laz.si, info@podezelje-laz.si

Čebelarska gozdna učna pot, 
Dežela pod Kamplovim hribom
Turistično razvojno društvo Kampelc
Telefon: 041 859 010, 041 836 050
zkd.litija@siol.net 
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OBČINA TRZIN
www.trzin.si 

Center Ivana Hribarja
Ljubljanska 12f, 1236 Trzin
Telefon: 01 – 564 47 30
www.trzin.si, infotur@volja.net, info@trzin.si  

Turistično društvo Kanja Trzin
Telefon: 031 668 615
www.td-trzin.si, infotur@volja.net 

Cerkev sv. Florjana
Župnija Trzin, Habatova 15, 1236 Trzin
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OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kmečki turizem Pr' Krač (gostišče in prenočišča)
Dolsko 19, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01 – 563 82 60

Gostilna s prenočišči Vegov hram 
Dolsko 57, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01 – 564 71 40

OBČINA DOMŽALE

Gostišče Jamarski dom 
Gorjuša, 1233 Dob pri Domžalah
Telefon/Faks: 01 – 724 15 77, 
040 646 363 

Gostilna Keber (prenočišča)
Ljubljanska 112, 1230 Domžale
Telefon: 01 – 724 15 09

Pri Špornu (prenočišča)
Radomeljske čete št. 1, 1235 Radomlje
Telefon: 01 – 722 70 00

OBČINA KAMNIK

Terme Snovik (gostišče in prenočišča)
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju
Telefon: 01 – 834 41 00 

Gostinska ponudba, prenočišča, ponudba kmetij
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Gostilna Pri Flegarju 
Motnik 11, 1221 Motnik
Telefon: 01 – 834 80 43, 
01 – 834 80 81

Gostilna Repnik 
Vrhpolje 186, 1240 Kamnik
Telefon: 01 – 839 12 93

Gostilna Mlakar 
Ljubljanska 40, 1241 Kamnik
Telefon: 01 – 831 27 58

Slaščičarna Šutna 
Šutna 2, 1241 Kamnik
Telefon: 01 – 831 97 30 

Hostel Pod Skalo 
Maistrova 32, 1240 Kamnik
Telefon: 01 – 839 12 33

Penzion Špenko 
Prešernova ulica 14c, 1240 Kamnik
Telefon: 01 – 831 73 30, 
01 – 834 15 23, 
041 685 478, 041 285 965

Prenočišče in bar Kamrica 
Stari trg 1, 1240 Kamnik
Telefon: 01 – 831 77 06 

Prenočišča Pri Cesarju 
Tunjiška 1, 1240 Kamnik
Telefon: 01 – 839 29 17
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OBČINA KOMENDA

Gostilna Čubr 
Križ 53, 1218 Komenda
Telefon: 01 – 834 11 15

Gostilna Pri Olgi 
Moste 1e, 1218 Moste pri Komendi
Telefon: 01 – 834 14 29

Prenočišča Kralj 
Moste 53, 1218 Komenda 
Telefon: 041 682 333 
 

OBČINA LITIJA

Gostilna Berdajs 
Sava 38, 1282 Sava
Telefon: 01 – 897 48 70

Gostilna Vrabec 
Slivna 18, 1252 Vače
Telefon: 01 – 897 60 37, 040 649 119

Gostilna Mrva 
Vače 7, 1252 Vače
Telefon: 01 – 897 60 48, 040 818 149

Izletniška kmetija Pr' Krjan 
Dobovica 6, 1273 Dobovica
Telefon: 01 – 897 20 74

Trgovina, gostinstvo, prevozništvo Čop 
Podkum 11, 1414 Podkum
Telefon: 03 567 62 22, 03 567 65 30, 041 644 990
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Domačija Paternoster 
Tenetiše 1, 1270 Litija
Telefon: 01 – 898 50 25

Gostilna Majcen 
Polšnik 11, 1272 Polšnik
Telefon: 01 – 897 30 22

Domačija Brinovec 
Slavina 1, 1273 Dole pri Litiji
Telefon: 041 830 834

Izletniška kmetija Pr Posilnc 
Laze 2, 1274 Gabrovka
Telefon: 01 – 897 11 36

Gostišče Celestina (prenočišča)
Sopota 3, 1414 Podkum
Telefon: 03 – 567 62 55

Gostišče Kimovec (prenočišča)
Zgornji Hotič 15, 1270 Litija
Telefon: 01 – 898 90 28

Gostilna Kovač (prenočišča)
Graška cesta 64, 1270 Litija
Telefon: 01 – 898 00 00

OBČINA LUKOVICA

Gostilna in pizzeria Furman 
Stari trg 19, 1225 Lukovica
Telefon: 01 – 723 67 36
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Gostilna pri Bevcu 
Stari trg 10, 1225 Lukovica
Telefon: 01 – 723 51 46, 040 532 483

Gostinsko podjetje Trojane 
Trojane 11, 1222 Trojane
Telefon: 01 – 723 36 00

Garni hotel Trojane (prenočišča)
Trojane 27, 1222 Trojane
Telefon: 01 - 723 36 10

Gostišče Pri Čebelici (prenočišča)
Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica
Telefon: 01 – 729 61 13

OBČINA MORAVČE

Gostilna Pr' Frfrau 
Krašce 1, 1251 Moravče
Telefon: 01 – 723 14 33

Gostilna Pri Jurku 
Trg svobode 15, 1251 Moravče
Telefon: 01 – 723 28 84

Turistična kmetija Pri Mežnarju 
Katarija 7, 1251 Moravče
Telefon: 01 – 723 15 40

Turistična kmetija Lukati (prenočišča)
Imenje 21, 1251 Moravče
Telefon: 01 – 723 13 77
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OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

Gostilna Pri Mačku 
Usnjarska cesta 7, 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01 – 898 73 70, 040 829 829

Krčma 
Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 041 767 093, 041 861 422 

Gostilna Pustov mlin 
Cerovica 19, 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01 – 899 23 60

Ekološka kmetija Bancerl
Jablaniški potok 1, 1275 Šmartno pri Litiji 
Telefon: 01 – 897 91 66, 0038641 611 245

Gostilna Pri Janezu (prenočišča)
Velika Štanga 7, 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01 – 899 10 00

OBČINA TRZIN

Gostilna Narobe (prenočišča)
Mengeška cesta 37, 1236 Trzin
Telefon: 01 – 564 20 89, 01 – 564 20 90
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