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UVODNIK
V današnjem hitrem življenjskem tempu, kjer je sprememba edina
stalnica, se nenehno premika vse, kar ima materialno obliko. Edina
ovira so fizikalne zakonitosti, prek katerih lahko svobodno potujejo
samo misli. Fenomen misli pa je v tem, da v materialnem svetu puščajo sledi.
Romanje je pot, na kateri misel raziskuje sebe, sopotnike in okoliško naravo na skromen, spoštljiv in sočuten način. Misel išče oporo
v zgodovinskem izročilu življenjskih spoznanj tistega, ki je romarsko
pot zaznamoval s svojim življenjem.
Romanje po poti Svete Eme je odkrivanje krivice, odpuščanja, dobrega in darovanja. Je odkrivanje vere v življenje, v katerem zmaguje
samo dobra misel.
Srečno na poti!
mag. Teo Hrvoje Oršanič
direktor Kozjanskega parka

»Bodi nam pozdravljena, kneginja sveta, v
sonce nebeške radosti odeta; narod slovenski te
vdano slavi: Ema, zavetnica bodi mu ti!«
***
(besedilo G. Mali, uglasbil F. Kimovec)
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SV. EMA
Ema Breško-Selška (rojena pred letom 995, umrla okoli leta 1045)
naj bi se po slovenskem ljudskem izročilu rodila na gradu Pilštanj
na Kozjanskem, medtem ko nemško zgodovinopisje rojstni kraj Eme
Krške postavlja na grad Zeltschach (Selče), Krko ali Breže (Friesach)
na Koroškem.
Ema je bila plemiškega rodu, članica ene najpomembnejših koroških
družin. Posestva na Koroškem je podedovala od svojih prednikov,
Svetopolka, Valtunija in babice Ime, ki so posesti pridobili s kraljevimi
darovnicami leta 898, 895 in 975. Ema je bila po ženski liniji v sorodu
z bavarsko vojvodsko dinastijo Luitpoldingov, ki ji je po ženski liniji
pripadal tudi cesar Henrik II. Sveti.
V mladih letih se je poročila z grofom Viljemom II. Breže-Selškim. S
poroko sta se združili dve najpomembnejši koroško-štajerski slovenski plemiški družini in hkrati njuna velikanska rodbinska posest. Ta je
segala od Furlanije na zahodu do hrvaške meje na Sotli na vzhodu
in od štajerske Aniže na severu do Save in dolenjske Krke na jugu.
Središče posesti je bilo na območju Brež in Krke na Koroškem, na
Zgornjem Štajerskem (v Admontu) in Savinjski krajini.
Po tragični smrti moža Viljema in obeh sinov, Viljema
in Hartviga, je Ema postala
ena najbogatejših žena svojega časa. Najverjetneje jih
je dal ubiti koroški vojvoda
Adalbero Eppensteinski leta
1036, ker je Viljem ogrožal
njegov položaj. Kljub težkim
preizkušnjam Ema ni izgubila
vere, temveč je svoje življenje
posvetila dobrodelnosti, skrbi
za revne in ustanavljanju številnih župnij.
Salzburškemu nadškofu Balduinu je po letu 1041 prepustila svojo posest v Admontu
in dolini Aniže z namenom, da
tam ustanovi samostan.
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V Krki na Koroškem je ustanovila ženski benediktinski samostan za
plemiške gospe, kamor se je tudi sama pred smrtjo umaknila iz javnega življenja.
Kmalu po njeni smrti je salzburški nadškof Gebhard samostan razpustil in njegovo posest namenil novoustanovljeni krški škofiji (Gurk
– Krka).
Poleg ustanovitve samostana v Krki in Admontu je Ema dala pobudo
za gradnjo vrste podeželskih cerkva na Koroškem. Dnevno je dajala
bogato miloščino in s svojimi sredstvi skušala prispevati k nastajanju
pravičnejše družbe. Posebna Emina zasluga je bila, da je z gradnjo
cerkva zagotovila delo podložnikom in s tem kultivirala deželo.
Takoj po njeni smrti (27. ali 29. 6. 1045) je ljudstvo že začelo govoriti
o njenih dejanjih ter jo predstavljati kot pravično in usmiljeno ženo.
Začeli so jo častiti kot ustanoviteljico samostana in cerkve v Krki,
središče čaščenja pa je postal njen grob v kripti stolnice v Krki.
V Krko so romali pretežno Kranjci, koroški Slovenci, Štajerci in Dunajčani. Na pot so se odpravili sami ali v skupinah in s tem dokazovali,
da jim je Ema pri srcu. Romanja so organizirale številne župnije, na
Slovenskem je bilo najbolj znano krajnsko romanje. Romanja v Krko
so bila pogosta predvsem do druge svetovne vojne, razmere po njej
pa so v veliki meri zavrle spontane stike slovenskih vernikov tostran
meje.
Sv. Ema, zavetnica narodov, je poznana tudi kot: Ema Pilštanjska,
Ema Krška, kneginja Ema, Ema Breže-Selška, grofica Ema in Hemma
v nemško govorečih deželah.

EMINA POT K SVETNIŠTVU
Emina pot k svetništvu je bila dolga in zaradi spleta okoliščin večkrat
prekinjena ter vedno znova začeta. Spodaj navajamo nekaj glavnih
mejnikov na tej dolgi poti.
27. junija leta 1045 naj bi Ema umrla. Njene posmrtne ostanke so leta
1174 pokopali v nanovo urejeni kripti krške stolnice, kjer so dve leti
pozneje dali postaviti poseben oltar. V letih 1227 in 1228 je Ema na
posebnem seznamu čudežev in ozdravljenj označena kot beata, kar
je najstarejša omemba Eme kot svetnice. Papežu je bilo leta 1465
poslano pismo cesarja Friderika III. in cesarice Eleonore s prošnjo za
začetek procesa kanonizacije. Sledilo je zbiranje gradiva o Eminem
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življenju, njenem delovanju in čudežnih ozdravitvah po njeni priprošnji, vendar so turški vpadi in poznejši verski nemiri postopek ustavili.
Leta 1933 je bila v Vatikanu znova vložena peticija za Emino razglasitev za svetnico, ki ji je bilo na začetku leta 1938 ugodeno. Papež Pij XI.
je 5. januarja 1938 potrdil kult blažene Eme in jo uvrstil med svetnice.
Od 26. do 29. junija 1938 so v krški stolnici potekale slovesnosti ob
imenovanju Eme za svetnico in Rim je leta 1941 potrdil 27. junij za
praznik sv. Eme.

UPODOBITVE SV. EME NA SLOVENSKEM
Dediščina Eminega svetega življenja je danes vidna v številnih cerkvah, ki jih je Ema gradila na celotnem ozemlju svoje razsežne posesti in župnijah, ki jih je na tej posesti ustanavljala.
O Emini tesni povezanosti s slovenskim ljudstvom pričajo njene številne upodobitve po naših cerkvah, imena, ki so jih nosile in še nosijo
naša dekleta in žene, ter cerkvi, posvečeni v čast sv. Emi, še preden
je bila tudi v Rimu uradno razglašena za svetnico. Nenazadnje o tem
pričajo letna romanja iz številnih župnij na Slovenskem na njen grob
v Krki na Koroškem.
Sv. Emi sta na Slovenskem posvečeni dve cerkvi, to sta župnijska
cerkev sv. Eme v Sv. Emi pri Podčetrtku in podružnična cerkev sv.
Eme na pokopališču v Kozjem. Obe sta postavljeni na posestvih nekdanje krške škofije in zgrajeni v času prvega poskusa razglasitve Eme
za svetnico.

Sv. Ema, župnijska cerkev sv. Eme

Kozje, podružnična cerkev sv. Eme
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V drugih slovenskih krajih in cerkvah najdemo oltarje, posvečene tej
svetnici, in različne upodobitve sv. Eme. Kar štirikrat sv. Emo zasledimo na Pilštanju, najdemo jo v cerkvi sv. Eme na Sv. Emi pri Podčetrtku, cerkvi sv. Eme v Kozjem, cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu
na Dolenjskem, cerkvi sv. Elizabete v Slovenj Gradcu, cerkvi sv. Ane
v Ledinici pri Žireh, cerkvi sv. Ahaca v Nemškem rovtu, cerkvi sv.
Jožefa v Soči, cerkvi sv. Marjete v Jereki, cerkvi sv. Ane v Podljubelju
in v mariborski stolnici.
Sv. Ema je največkrat upodobljena kot imenitna dama z modelom
cerkve, vrtnico ali listino, s križem ali verigo, kot nuna, kot žalujoča
žena ob truplih umorjenih sinov, kako deli miloščino, z mošnjičkom,
skupaj z možem Viljemom ali kot sv. Ema med graditelji, ki si jemljejo
pravično plačilo.

upodobitev sv. Eme v cerkvi
sv. Jožefa v Soči (Tone Kralj)

kip sv. Eme v cerkvi
sv. Mihaela na Pilštanju

sv. Ema na oknu v cerkvi
sv. Ane na Ljubelju

freska sv. Eme v cerkvi
sv. Mihaela na Pilštanju

upodobitev sv. Eme in
Viljema na sklepnikih v cerkvi
sv. Ruperta v Šentrupertu na
Dolenjskem

relief sv. Eme in Viljema v
cerkvi sv. Ahaca v Nemškem
rovtu
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LEGENDE
O Eminem življenju nam veliko povedo številne legende, ki so močno
pospeševale njeno čaščenje.

Legenda o Emi Pilštanjski
Legenda pripoveduje, da se je Ema rodila leta 983 na Pilštanju na
Spodnjem Štajerskem materi Tuti in očetu Engelbertu. Pripadala je
visokemu plemstvu, saj je bila v sorodu s cesarjem Henrikom II. Mlada leta je preživela na cesarskem dvoru. Poročila se je z Viljemom,
grofom Brež in savinjske grofije. V zakonu sta se jima rodila sinova
Viljem in Hartvig, ki so ju ubili uporni rudarji v Selčah. Njun oče Viljem
se je nad njimi hudo maščeval. Ema je bila žalostna zaradi moževega
ravnanja, zato je ta po njenem prigovarjanju odšel na spokorno romanje v Rim, a se ni več vrnil. Zgolj nekaj kilometrov od domačega
gradu ga je v bližini Gräberna v Labotski dolini doletela smrt.

Legenda o gradnji krške stolnice
Ko se je Ema vrnila z romanja v Krko, je hotela izpolniti svojo zaobljubo, vendar ni vedela, kje naj bi cerkev stala. Sklenila je, da bo odločila
božja sodba. Dva mlada vola sta 2. julija, na dan Marijinega obiskovanja, vlekla vprego z Marijinim kipom od Brež po Krški dolini. Obstala
sta na neobdelanem kraju in nista hotela naprej. Tako so se odločili, da bodo na tistem mestu postavili cerkev. Nadzor nad gradnjo je
prevzela Ema, ki je vsak teden sede na kamnu iz zelenega skrilavca
plačevala delavce. Nekateri so bili nezadovoljni in so zahtevali višje
plačilo, zato so morali na njen ukaz sami seči v mošnjo, vendar so
dobili toliko, kot jim je dala že prej.

Štajerska legenda o rudarjih
Na zahodnem Štajerskem so bili rudniki srebra. Ljudje so živeli v
blagostanju, ker so na Eminih posestih iskali rudo. Zaradi visokega
življenjskega standarda so rudarji pozabili na nedeljo in niso več obhajali Gospodovega dne. Namesto k maši so hodili v gostilno in ko je
mati z majhnim otrokom kritizirala njihovo ravnanje, so ji ubili otroka.
Mati je rudarje preklela in srebro je usahnilo.
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EMINA ROMARSKA POT
Emina romarska pot povezuje kraje, ki so neposredno ali posredno
povezani z življenjem, delom in izročilom sv. Eme. Teče skozi kraje, kjer se je čaščenje sv. Eme ohranilo od srednjega veka pa vse
do danes in zajema območja, ki so bila nekoč v Emini lasti in so tematsko tesno povezana s sv. Emo. Poteka preko Koroške, Štajerske,
Dolenjske in Gorenjske ter je povezana z istoimensko potjo v Avstriji
(Hemmapilgerweg).
Povezuje objekte, ki so bili zgrajeni na njeno pobudo ali na njenih posestvih, spomenike, v katerih je upodobljena, in kraje ter območja, od
koder so ljudje množično romali in častili sv. Emo.
Cilj romanja oz. središče čaščenja je grob sv. Eme v kripti stolnice v
Krki (Gurk).

stolnica v Krki (Gurk)

grob sv. Eme

EMINA ROMARSKA POT V SLOVENIJI
Sv. Ema predstavlja pomemben most med Slovenci in Avstrijci.
V okviru projekta Emina romarska pot, ki se je izvajal v sklopu programa Interreg IIIA SLO-A, se je leta 2006 začelo obujanje Emine romarske poti na Slovenskem. Takrat je bila delno zarisana in označena
trasa poti med Sv. Emo pri Podčetrtku in Šentrupertom na Dolenjskem.
V okviru projekta Pilgrimage Europe SI-AT, ki se izvaja v sklopu operativnega programa Slovenija Avstrija 2007–2013, pa se
nadaljuje oživljanje Emine romarske poti (687 km), ki bo zdaj
označena v celoti.
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Emina romarska pot od Rehta nad Mežico do
Ljubelja
Vsebina tega vodnika zajema opis Emine romarske poti od nekdanjega mejnega prehoda Reht/Raunjak, kjer Emina romarska pot vstopi
v Slovenijo, in nato preko Koroške, Dravske doline, Štajerske, Kozjanskega, Dolenjske, Gorenjske do prelaza Ljubelj/Loiblpas, kjer pot
znova preide v sosednjo Avstrijo.
Pot je razdeljena na 30 etap in je v Sloveniji dolga 687 kilometrov.
Iz Pliberka (Bleiburg) Emina romarska pot vodi do nekdanjega mejnega prehoda Reht/Raunjak in se spusti v Mežico. Nato vodi čez Pikovo oziroma Podpeco v Črno na Koroškem in naprej skozi Javorje do
Koče na Naravskih ledinah. Pot nato poteka mimo Ivarčkega jezera in
skozi Sele v Slovenj Gradec ter se nadaljuje v Dravograd. Sledi vzpon
v vas Ojstrica na Kozjaku, nato pa pot vodi do Pernic in naprej skozi
Bistriški jarek čez Svete Tri Kralje do Radelj ob Dravi. Emina romarska pot se nato čez reko Dravo usmeri v Vuhred in naprej na Pohorje.
Pot vodi čez Janževski Vrh, Lehen in Lovrenc na Pohorju v Ruše. Skozi
Limbuš, Pekre in Zgornje Radvanje prispe v Maribor. Mimo stolnice
in pod Piramido se nadaljuje v Malečnik ter naprej skozi Duplek in
Vurberk do Ptuja. Znova prečka reko Dravo in nas skozi Hajdino popelje na Ptujsko Goro. Zdaj se pot usmeri čez Haloze pod Donačko
goro in skozi Rogatec, Rogaško Slatino na Sv. Emo. Nato vodi skozi
Podčetrtek v Olimje in naprej čez Virštanj na Pilštanj. Tukaj se odcepi
krak poti, ki vodi neposredno v Kozje. Osnovna smer Emine romarske
poti pa vodi skozi Lesično, Zagorje in Planino pri Sevnici na Bohor
ter nato navzdol v Kozje. Iz Kozjega se pot nadaljuje v Podsredo ter
naprej mimo gradu Podsreda skozi Križe in Brestanico v Krško. Po
prečkanju reke Save se pot usmeri skozi Leskovec, Senuše in Rako
na Bučko. Nato se skozi Škocjan nadaljuje v Šmarješke Toplice. Pot
se zdaj vzpne do vasi Žaloviče in vodi naprej po dolini Radulje na Trebelno, od koder se spusti v Mokronog. Iz Mokronoga Emina romarska pot poteka v Šentrupert na Dolenjskem in naprej mimo gradu
Škrljevo v Mirno. Nato vodi v Trebnje ter čez Vrhtrebnje do Šentvida
pri Stični in Stično na Pristavo nad Stično. S Pristave se čez Obolno in
Kucelj usmeri v Grosuplje ter naprej mimo Županove jame v Želimlje.
Iz Želimelj se skozi Iški vintgar nadaljuje na Rakitno, nato pa se spusti
v Borovnico. Skozi Verd in Vrhniko nato vodi čez Zaplano in Smrečje
na Vrh Sv. Treh Kraljev ter se čez Goropeke spusti v Žiri. Iz Žirov se
Emina romarska pot povzpne čez Ledinico na prelaz Kladje, od koder
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vodi mimo Koče na Ermanovcu in čez Slajko v Hotavlje. Sledi vzpon
čez Malenski Vrh na Javorje, od koder se pot nadaljuje skozi Četeno
Ravan in Zapreval na Lubnik. Z Lubnika se pot spusti v Škofjo Loko,
od koder se skozi Crngrob nadaljuje v Kranj. Sledi vzpon na Sveti Jošt
nad Kranjem, nato pa pot vodi čez Sv. Mohor in Kališe v Železnike.
Iz Železnikov se povzpne na Prtovč, od koder skozi Torko in Zgornje
Danje vodi na Soriško planino. Nato se spusti v Bohinjsko Bistrico
ter skozi Bitnje in Jereko povzpne na Pokljuko. V Goreljku zavije čez
Grajsko in Rečiško planino na Bled, od koder vodi skozi Podhom in
Zasip ter čez Savo Dolinko na Breg in naprej v Vrbo. Mimo Prešernove
rojstne hiše se Emina romarska pot nadaljuje v Begunje na Gorenjskem in naprej skozi dolino Drage na Prevalo. Sledi še pot na prelaz
Ljubelj (Loiblpass), od koder se po avstrijskem ozemlju nadaljuje
mimo Borovelj(Ferlach) in naprej do Krke (Gurk).
Pot je v naravi označena v obe smeri. Časi hoje, ki so navedeni v vodniku, so izmerjeni za celotno opisano pot. Čase hoje je treba upoštevati s pridržkom, preračunani pa so na zmerno oziroma zložno hojo.
Opisana smer Emine romarske poti je lažje narave, s posameznimi
krajšimi strmejšimi odseki.
Emina romarska pot je označena kot pešpot in poteka po uveljavljenih poteh (kolovozi, gozdne ceste, steze, stranske poti) ter ne prinaša
novih posegov v prostor.

Pilštanj

14

EMINA ROMARSKA POT V AVSTRIJI –
Hemmapilgerweg
V Avstriji obstaja zvezdasta mreža Eminih romarskih poti, ki iz vseh
smeri Avstrije in Slovenije vodijo proti cilju, grobu sv. Eme v Krki
(Gurku).
Skupno osem smeri poteka iz: Admonta in Sv. Hemme – Edelschrotta na Avstrijskem Štajerskem, iz krajev Millstatt, Ossiach, Turrach in
Karnburg na Avstrijskem Koroškem ter z Ljubelja in iz Črne na Koroškem v Sloveniji.

Za Emino romarsko pot v Avstriji skrbi koroški romarski referat Katoliške cerkve Koroške, škofija Krka (Katholische Kirche Kärnten,
Diözese Gurk).
ARGE Pilgern in Kärnten
Tarviser Straße 30
A-9020 Celovec
Tel.: +43 (0)463 5877 2115
E-pošta: pilgern@kath-kirche-kaernten.at
www.pilgerninkaernten.at
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GEOGRAFSKE LASTNOSTI POKRAJIN OD
MEŽICE DO LJUBELJA
Območje, kjer poteka Emina romarska pot v Sloveniji, po geografski
regionalizaciji uvrščamo v Alpski, Panonski in Dinarski svet.
Območja teh regij se delijo na več manjših enot, skozi katere teče tudi
Emina romarska pot.

VZHODNE KARAVANKE
Emina romarska pot po tej pokrajini vodi od Pliberka (Bleiburga)
oziroma Rehta do Slovenj Gradca.
Vzhodne Karavanke segajo od Olševe in Pece na zahodu do porečja
Pake in Mislinje na vzhodu.
Severni hriboviti del se imenuje Mežiške Karavanke, osrednje podolje
pa Črnjansko hribovje. Kamnine so zelo pestre. Precej je karbonatnih,
še pogostejše pa so silikatne kamnine. V severnokaravanški visokogorski apneniški pas spada mejna Peca. Proti vzhodu je najvišja
Uršlja gora.
Vzhodne Karavanke so del enotnega gorovja, ki se kot dolga in ozka
gorska veriga vleče od Ziljske doline na zahodu do Slovenjgraške kotline na vzhodu, nato pa v obliki odrastkov nadaljujejo do Ravne gore
v hrvaškem Zagorju. Edina večja reka v pokrajini je Meža, ob robu pa
tečeta Savinja in Mislinja. Gozd prekriva štiri petine celotne pokrajine.
Prevladujejo smreka, jelka in bukev.
Prevladujoča naselbinska oblika so samotne kmetije, ki tukaj segajo
najvišje v Sloveniji. Osrednja prometna os pokrajine je Mežiška dolina
med Črno in Otiškim Vrhom. Od mežiške glavne ceste se odcepi cesta
čez Holmec in preval Reht v Podjuno na avstrijski strani meje.

POHORJE, KOZJAK IN STROJNA
Emina romarska pot v tej pokrajini vodi od Slovenj Gradca do Maribora. Pokrajina leži med Vzhodnimi Karavankami, Konjiškim hribovjem, Dravinjskimi goricami, Dravsko ravnjo, Slovenskimi goricami in
mejo z Avstrijo.
Pokrajino zlasti zaznamuje reka Drava, ki teče od zahoda proti vzhodu
in jo deli na manjši severni ter večji južni del. Severni del pokrajine
obsega mejno hribovje Kozjak, ki se vleče skoraj 50 km vzdolž Drave

16

do Slovenskih goric. Kozjak nekateri imenujejo tudi Kobansko po kobanici, ogrinjalu za slabo vreme, izdelanem iz lipovega lubja.
Južni del pokrajine obsega Strojno, ki se razteza med Dravo in Mežo,
Mežiško dolino pod Mežico, Mislinjsko dolino in Pohorjem. Največja
enota je pretežno gozdnato Pohorje. Vzhodno Pohorje je zaobljeno in
kopasto s planotastim svetom v osrčju, zahodno Pohorje pa je kopasto sleme. Severneje leži tektonsko zasnovano Ribniško-Lovrenško
podolje. Podolje od Dravske doline ločuje hribovito območje, ki so ga
razrezali potoki Radoljna, Velka in Vuhreščica. Na južnem obrobju se
raztezajo Podpohorske gorice, kjer sta se razvila sadjarstvo in vinogradništvo. Na Pohorju, Kozjaku in Strojni prevladujejo metamorfne
kamnine, prek katerih so odložene usedline, nazadnje pa še kvartarni
nanosi.

SLOVENSKE GORICE
Emina romarska pot po zahodnem delu pokrajine vodi od Maribora
do Ptuja.
Slovenske gorice so največje gričevje v Sloveniji ter obsegajo terciarno gričevje med ravninama ob rekah Mura in Drava.
Na severozahodu segajo v Avstrijo, na jugovzhodu pa na Hrvaško.
Med razvodnimi slemeni, ki ne presegajo 400 metrov nadmorske
višine in potekajo v smeri od severozahoda proti jugovzhodu, najdemo podolgovate doline. Ustvarili so jih potoki, ko so razrezali mehko
terciarno kamninsko podlago laporjev in peščenjakov. Večje doline,
kot sta Pesniška in Ščavniška, imajo široko dno. Gorice so znane po
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vinogradništvu. Tako govorimo o Ljutomerskih, Radgonskih, Ormoških, Ptujskih in Mariborskih goricah. Kot vinorodne slovijo tudi Svečinske gorice. Zahodni in južni rob Slovenskih goric je izoblikovala
reka Drava. Prvo prodno teraso je Drava vrezala v svojo nasipino med
Zgornjim in Spodnjim Duplekom. Slovenske gorice so tradicionalna
kmetijska pokrajina in so bile do nedavnega območje pretežno majhnih gospodarstev. Gozdov je dobra četrtina, njiv četrtina, travnikov
dobra petina, sadovnjakov desetina, pašnikov 5 % in vinogradov 4 %
površin. Številna naselja so razložena po vrhu slemen. Središčni kraji
so večja mesta na robu goric.

DRAVSKO POLJE
Emina romarska pot po Dravskem polju vodi iz Ptuja do Ptujske
Gore. Dravske prodne terase, ki se začenjajo na zahodu pri Fali, se
pri Mariboru v obliki vršaja razširijo po Dravskem polju. Pohorski potoki so na zahodnem robu vršaja nasuli ilovice in pesek. Najjužnejši
vodotok, reka Polskava, je na južnem robu polja, kjer se stika z Dravinjskimi goricami, nasula tudi ilovice in gline, na katerih je mokrotno zemljišče (čreti). Podobno je na severnem robu Ptujskega polja
ilovico naplavila reka Pesnica. Na stiku polja in Slovenskih goric ob
reki Dravi ležita obe najpomembnejši mesti te regije, Ptuj in Maribor.
Reka Drava je pomembna energetska žila Slovenije. Na Dravskem
polju najdemo hidroelektrarno Zlatoličje, na Ptujskem polju pa Formin. Dravsko in Ptujsko polje sta izjemno pomembni tudi prometno.
Tukaj potekajo železniška povezava med Dunajem in Ljubljano ter
Pragerskim in Madžarsko ter avtocestna povezava med Gradcem,
Mariborom in Ljubljano z odcepom proti Ptuju in Zagrebu.
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HALOZE IN DRAVINJSKE GORICE
Emina romarska pot po tej pokrajini vodi od Ptujske Gore do Kupčinjega Vrha.
Gre za terciarno gričevje, ki ga je reka Dravinja razdelila na južni del,
imenovan Haloze, in severni del z imenom Dravinjske gorice. Slednje
na zahodu prehajajo v podnožje Pohorja in se imenujejo Podpohorske
gorice. Dobre 4/5 ozemlja leži pod 400 metrov nadmorske višine. Haloze razdelimo na Vzhodne ali vinorodne, ki so nižje in zložnejše, ter
Zahodne ali gozdnate Haloze. Slednje so strmejše in zamočvirjene. Za
Haloze so značilna razložena naselja po vrhu slemen, ki se vlečejo v
različne smeri. Južna pobočja so povečini porasla z vinogradi, severna pa z listnatim in deloma mešanim gozdom. Pokrajina je krajinsko
zelo slikovita in primerna za turizem. Zlasti sta priljubljena pohodništvo in kolesarjenje. Na severu pokrajino obrobljata reki Dravinja in
Drava, na zahodu jo omejuje Boč, na jugu pa Donačka gora in Macelj.
Gričevnata pokrajina se na vzhodu in jugovzhodu razteza na hrvaško
stran. Vzhodni del imenujemo tudi Vinorodne Haloze, saj vinogradi
pokrivajo skoraj desetino površin, medtem ko v višjem zahodnem
delu zgolj dober odstotek. Več kot polovico zahodnega dela prekrivajo gozdovi, zato mu pravimo tudi Gozdnate Haloze. Za Vinorodne
Haloze je značilna in prevladujoča slemenska razložena poselitev, ki
je sledila širjenju vinogradov. V Gozdnatih Halozah pa se je razvilo
precej zaselkov in tudi samotne kmetije.
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BOČ, DONAČKA GORA IN MACELJ
Emina romarska pot po tej pokrajini vodi zgolj manjši kos poti na območju Donačke gore.
Na zahodnem obrobju gričevnatega panonskega sveta se kot vzhodni
podaljšek Karavank vlečeta Boč in Macelj, med katerima se dviga Donačka gora. Hribovje Dravinjske gorice in Haloze ločuje od Posotelja.
Boč leži na zahodu, Macelj pa na vzhodu in predstavlja državno mejo
s Hrvaško. Geološko in morfološko je to hribovje del Karavank, ki
na vzhodu potonejo pod usedline Panonske kotline. Območje sestavljajo peščenjaki, konglomerati, skrilavi glinovci, dolomiti in apnenci.
Greben Donačke gore je zgrajen iz litotamnijskih apnencev in kremenovih peščenjakov, vznožje pa iz terciarnih kamenin. Macelj je
sestavljen predvsem iz peščenjakov. Severna pobočja so strmejša
od južnih.
Hribovje zaradi nadmorskih višin izstopa od nižjega okoliškega sveta.
Višinska razlika z okoliškim gričevjem je do 700 metrov in odločilno
vpliva na podnebne razmere. Za to območje sta značilni večja količina
padavin in visoka vlažnost.
Hribovje od Boča do Maclja je skoraj neposeljeno, saj okoliški gričevnati svet zagotavlja precej boljše možnosti za naselitev kot slabo
prehodno hribovje. Na južnih pobočjih, ki so manj strma in toplejša,
naselja segajo do 500 metrov visoko.
Za kmetijstvo so najugodnejša vznožja pobočij, ki so manj strma
in bolj sončna, medtem ko severne lege zaradi senčnosti pokrivajo
gozdovi. V celoti gozdovi pokrivajo dve tretjini površja. Na severnih
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pobočjih Donačke gore se je ohranil pragozd, ki je zavarovan kot del
krajinskega parka Boč – Donačka gora in je edini pragozd v panonskem svetu Slovenije.

VOGLAJNSKO IN ZGORNJESOTELSKO GRIČEVJE
Emina romarska pot po tej pokrajini vodi od naselja Donačka Gora
do Podčetrtka.
Voglajnsko in Zgornjesotelsko gričevje predstavlja prehodno pokrajino med alpskim in panonskim svetom.
Iz Celjske kotline in z vzhodnih odrastkov Posavskega hribovja površje prehaja v nižji gričevnat svet. Glavna os Voglajnskega gričevja, zahodnega dela pokrajine, je dolina Voglajne, ki jo na jugu zapira
prekinjena hribovita pregrada Rifnika in Žusma, na severu pa se svet
nad njo razširi v obsežne Drameljske in Ponikovske gorice. Vzhodni
del, Zgornjesotelsko ali tudi Šmarsko-Rogaško gričevje, se odmaka
proti zgornji Sotli. Za pokrajino so značilna tudi zakrasela območja na
apnencu. Rečna mreža je v terciarnih kamninah zelo gosta, zato imata obe osrednji reki, tj. Voglajna in Sotla, razgibano mrežo pritokov.
Podnebje prehaja od celinskega na zahodu proti subpanonskemu na
vzhodu. Za podnebje je pomembna višinska razlika med dolinskim
dnom in gričevnatimi slemeni. Prsti so odvisne od kamninske podlage. Večje gozdne zaplate so izpodrinila obdelovalna zemljišča. Med
gozdovi, ki poraščajo več kot tretjino pokrajine, prevladuje listnati
gozd, samo na najvišjih delih in osojnih pobočjih najdemo iglavce.
Četrtina površja je pokrita s travniki. Vinogradov je manj kot v drugih
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slovenskih vinogradniških pokrajinah, vendar so razmeroma enakomerno raztreseni po prisojnih pobočjih podolžnih nizov slemen.
Po gostoti naselij izstopajo osrednje podolje, dolina Zibiškega potoka in Kostrivniško podolje. V štirih največjih naseljih, torej Šentjurju,
Šmarju pri Jelšah, Rogaški Slatini in Rogatcu, živi tretjina vsega prebivalstva.

SREDNJESOTELSKO GRIČEVJE
Emina romarska pot po tej pokrajini poteka med Podčetrtkom in Lesičnim ter med Kozjem in Podsredo.
Srednjesotelsko gričevje je robna panonska pokrajina. Na severu, zahodu in jugu jo omejujejo vzhodni odrastki predalpskega Posavskega
hribovja, na vzhodu pa reka Sotla. Srednjesotelsko gričevje nekateri
imenujejo tudi Kozjansko, ki večinoma sovpada s porečjem Bistrice.
Kot v večini slovenskih panonskih pokrajin tudi tu prevladujejo usedline iz mlajšega terciarja.

Površje Srednjesotelskega gričevja lahko razčlenimo v več pokrajinskih enot. Med dolinske enote prištevamo dolino reke Bistrice ter
dolino ob srednji Sotli med Podčetrtkom in Kunšperkom. Med vzpetimi pokrajinskimi enotami lahko izločimo dve večji skupini. Izrazito
vinorodno Virštajnsko gričevje na severu in Bistriško na jugu. Vse
vode Srednjesotelskega gričevja odmaka Sotla. Sotla izvira južno pod
Macljem. Glavna pritoka na tem območju sta Bistrica in Buča.
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Prevladujejo celinske podnebne lastnosti. Kakovostnih, za kmetijstvo
primernih prsti je bolj malo. Največ njivskih površin je na ravnini ob
reki Sotli. Polovica površin je namenjena obdelovanju, dobro tretjino
pokriva gozd.
Pokrajina je razmeroma enakomerno poseljena. V pokrajini ni močnejšega središča niti mestnega naselja. Večja naselja ležijo v dolini
ob srednji Sotli. Razložena poselitev se drži predvsem slemen in položnejših prisojnih pobočij.

POSAVSKO HRIBOVJE
Emina romarska pot poteka po skrajnem vzhodnem delu Posavskega hribovja in po območju Šentruperta.
Posavsko hribovje je največja slovenska pokrajina. Na vzhodu sega
do Srednjesotelskega gričevja. Sleme Orlice doseže celo mejo s sosednjo Hrvaško. Posavske gube so nastale ob gubanju in narivanju v
srednjem miocenu, hribovje pa so v pliocenu in kvartarju oblikovali
geomorfološki procesi, zlasti erozija, denudacija in zakrasevanje. Postopoma se je izoblikoval hribovit svet podolžnih slemen in globoko
zarezanih dolin.
To območje pripada orliški antiklinali, saj se na skrajnem jugovzhodu pokrajine razteza sleme Orlice. Zaradi izjemno pestre kamninske
sestave z obilico neprepustnih in erozijsko slabo odpornih kamnin
je površje Posavskega hribovja močno razčlenjeno s številnimi dolinami in grapami. Večina hribovja leži v višinskem pasu med 300 in
600 m, zgolj posamezni vrhovi pa segajo čez 1.000 metrov visoko.
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Zaradi obilice nepropustnih kamnin je Posavsko hribovje prepredeno
z gosto vodno mrežo. Pokrajina ima zmerno celinsko podnebje, ki je
nekoliko ostrejše samo na najvišjih legah. Tipi prsti so v veliki meri
odvisni od kamninske podlage. Zaradi raznovrstnih kamnin in prsti je
izjemno pestro tudi rastje. Skoraj dve tretjini pokrajine pokriva gozd.

KRŠKO, SENOVSKO IN BIZELJSKO GRIČEVJE
Emina romarska pot sprva poteka po Bizeljskem gričevju. V Krškem
prečka reko Savo in se po Krškem gričevju nadaljuje vse do Šmarjeških Toplic.
Pokrajino, ki spada v Panonski svet, sestavljajo tri gričevja. Več kot
polovico te pokrajine obsega Krško gričevje, ki ga od Senovskega in
Bizeljskega gričevja loči reka Sava.
Bizeljsko gričevje sestavljata dve tektonski enoti: na manjšem severovzhodnem delu je orliška antiklinala, drugje pa bizeljska sinklinala.
Krško gričevje sestavljajo tri tektonske enote: mokronoška enota,
škocjanski prelom in krška sinklinala. Največja reka pokrajine je
Sava, vode pa se stekajo še v Mirno, Sotlo, Raduljo in Krko. Pokrajina
ima zmerno celinsko podnebje. Gričevja spomladi in jeseni segajo
v območje toplega pasu nad hladnim zrakom v dolini Save in Krški
kotlini, zato so toplejša od nižjih predelov, kar je ugodno za vinograde
in sadovnjake. Rjave prsti, ki so nastale na laporju, v Bizeljskem in
Krškem gričevju pokrivajo zlasti slemena. Polovico pokrajine pokriva
gozd.
Za pokrajino je značilna inverzna poselitev, saj gostota prebivalstva
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in naselij narašča skupaj z naraščanjem nadmorske višine. Večina
naselij leži na vrhu položnih slemen in kopastih vrhov. Največje naselje v Bizeljskem gričevju je Bizeljsko, ki mu sledijo Pišece. Največje
naselje Krškega gričevja pa je Leskovec pri Krškem. Poleg gozda v
pokrajini prevladujejo vinogradi in sadovnjaki.

RADULJSKO HRIBOVJE
Emina romarska pot čez Raduljsko hribovje vodi od Šmarjeških Toplic do Mokronoga.
Raduljsko hribovje je dobilo ime po rečici Radulji in je pokrajina na
severovzhodnem robu dinarskega sveta, na meji z alpskim in panonskim svetom.
Sestavljata ga dve tektonski enoti: mokronoška na severu in novomeška na jugu. Najpogostejša kamnina je dolomit, ki pokriva dobro
polovico površja, predvsem severni del. Sledita mu apnenec in lapor.
Južno in vzhodno od Trebelnega je svet zakrasel s številnimi vrtačami, uvalami in suhimi doli. Raduljsko hribovje je v uravnanih delih bolj podobno gričevju, nekateri deli pa so zaradi velikih višinskih
razlik izrazito hriboviti. Prevladuje zmerno celinsko podnebje. Prsti
so močno odvisne od kamninske podlage. Gozd pokriva 55 % pokrajine. Na prisojnih karbonatnih pobočjih z rendzino uspeva gozd bukve
in črnega gabra. Druga pobočja pa porašča gozd bukve, v katerem
ponekod uspevata tudi kostanj in hrast. Največje naselje v pokrajini
je Mokronog, sicer pa prevladujejo majhna naselja. Drugo največje
naselje so Šmarješke Toplice, kjer je zdravilišče spodbudilo razvoj
storitvenih dejavnosti v sicer izrazito kmetijsko usmerjeni pokrajini.

DOLENJSKO PODOLJE
Emina romarska pot po tej pokrajini vodi od Mirne do vasi Želimlje.
Dolenjsko podolje leži na stiku panonskega, alpskega in dinarskega
sveta. V širokem pasu se razteza od zahoda proti vzhodu.
Pokrajina je del dinarskega sveta, kjer prevladujeta fluviokraški in
kraški relief. Griči in planote se izmenjujejo s poplavnimi kotlinami,
kraškimi polji in uvalami. V Dolenjsko uvrščamo grosupeljsko pokrajino, Kriško planoto, porečje Višnjice s Stiškim kotom, Šentviško
kotlino, podolje ob Temenici in Vejarsko kotanjo. V pokrajini se stikajo različne tektonske in kamninske enote. V osrednjem pasu podolja
prevladuje dolomit, v južnem delu pa apnenci. Tukaj je prisotno moč-
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no zakrasevanje. Na skrajnem severozahodu Dolenjske leži Grosupeljsko. Južno od Grosupljega je stičišče vodnih tokov.
Večina pokrajine ima zmerno celinsko vlažno podnebje. Proti vzhodu
se krepijo panonski vplivi, kar nakazuje razširjenost vinske trte.
Večino podolja, območja dolomita ter nad poplavne in močvirne ravnice dvignjen gričevnat svet pokrivajo pokarbonatne prsti. Tudi rastje
je tesno povezano z reliefnimi in vodnimi razmerami. Na poplavnem
svetu uspeva močvirno rastje (ločje). Vzdolž vodotokov je na slabo
razvitih rjavih obrečnih prsteh raztreseno drevesno in grmovno rastje.
Za Dolenjsko podolje so značilni bukovi gozdovi. Gozd pokriva dve
tretjini površin v pokrajini. Skozi podolje danes potekata sodobna avtocestna povezava med Ljubljano in Zagrebom ter železniška proga
iz Ljubljane do Metlike.

KRIMSKO HRIBOVJE IN MENIŠIJA
Emina romarska pot po tej pokrajini vodi od vasi Želimlje do Borovnice.
Krimsko hribovje in Menišija se dvigata južno in jugozahodno od Ljubljanskega barja.
Skupna lastnost celotne pokrajine je izrazita prevlada karbonatnih
kamnin. Povečini gre za triasne apnence in dolomite. Najbolj obsežen
aluvialni svet najdemo ob Borovniščici, Prušnici in Želimeljščici. Najvišji
vrh pokrajine je Krim.
Rečna mreža je zaradi prevlade dolomita nad apnencem za dinarski
kraški svet razmeroma gosta. Hribovje se odmaka k Ljubljanskemu
barju. Trije največji vodotoki so Želimeljščica, Iška in Borovniščica, ki
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se izlivajo v Ljubljanico. Posebej znamenit je Iški vintgar in predstavlja
pomembno turistično točko. 300 do 400 metrov globoka in več kot 10
kilometrov dolga soteska je vrezana v dolomit, ki je omogočil nastanek
številnih nenavadnih oblik. Globoko deber, imenovano Pekel, je vrezala
tudi Borovniščica.
Na apnenčasti in dolomitni podlagi je največ spranih pokarbonatnih prsti,
ponekod pa se na apnencu in dolomitu pojavljajo še rendzine ter evtrične
rjave prsti. Dve tretjini Krimskega hribovja z Menišijo pokriva gozd.
Tako kot ves dinarski svet je tudi ta pokrajina zelo redko poseljena,
čeprav z najvišjimi vrhovi sega zgolj malo nad 1.000 metrov. Skoraj
vsa naselja so zelo majhna, saj imajo v povprečju samo 60 prebivalcev. Naselja se v glavnem držijo roba pokrajine. Največje naselje je
Kamnik pod Krimom.

LJUBLJANSKO BARJE
Emina romarska pot poteka po skrajnem južnem delu pokrajine, po
območju Borovnice.
Ljubljansko barje je južni del dna Ljubljanske kotline. Gre za široko tektonsko udorino.
Vode na Ljubljansko barje pritečejo kot kraški izviri na robu pokrajine ali
kot površinski tokovi. Največji vodotok Ljubljanskega barja je reka Ljubljanica, med daljše vodotoke pa spadajo še Želimeljščica, Borovniščica
in Iška. Pogoste poplave zajamejo osrednja območja, kjer voda prekrije
15 % celotne površine.
Ljubljansko barje ima celinsko podnebje. Od drugih kotlin v Sloveniji se
razlikuje po pogostejši megli in izdatnejših padavinah. Za kopičenje sla-
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bo razpadlih organskih snovi, šote, je odločilno zadrževanje padavinske
vode v zgornjih plasteh prereza prsti. Velik del Ljubljanskega barja prekrivajo šotne in oglejene prsti. Za barjansko pokrajino so zelo značilna
drevesa in grmi ob številnih jarkih in voznih poteh. Kljub imenu pravega barja oziroma barjanskega rastja skoraj ni več. Ko so začeli kopati
odvodne jarke, so namreč izsušili tla. Danes na Ljubljanskem barju v
rastju prevladujeta dve združbi. Prva je združba jesenske vrese in šotnih
mahov. Druga pa bora, breze in šotnih mahov. Za barjansko pokrajino
so značilna tudi drevesa in grmi. V zadnjih letih barje izgublja značilno
podobo široko odprte travniške pokrajine.
Danes je na Ljubljanskem barju 43 naselij. Čez to območje vodi nekaj
zelo pomembnih prometnic, kot je avtocesta A1 in železnica iz Ljubljane
proti Trstu.

CERKLJANSKO, ŠKOFJELOŠKO, POLHOGRAJSKO IN
ROVTARSKO HRIBOVJE
Emina romarska pot po tej pokrajini vodi od Vrhnike pa vse do Soriške planine.
Pokrajina leži na zahodnem delu slovenskega predalpskega sveta.
Kamninska sestava pokrajine je zelo pestra. Dobro četrtino ozemlja
prekrivajo dolomiti, slabo šestino apnenci, na preostalem ozemlju pa
so različne nepropustne kamnine. Za dolomitna območja so značilne
izrazite strmine. Posebej v Polhograjskih dolomitih so značilni priostreni dolomitni vrhovi, ki so dali hribovju priljubljeno ime Polhograjski
Dolomiti. Površje Rovtarskega hribovja že nakazuje prehod v dinarski
svet. Za jugovzhodni del Rovtarskega hribovja je značilna dolomitna
pokrajina. Škofjeloško hribovje spada v porečje Sore, Polhograjsko pa
večidel v porečje Gradaščice. Del Rovtarskega hribovja spada v porečje
Idrijce, južni del pa se odmaka v Podlipščico in nekatere pritoke Ljubljanice. Osrednji del Rovtarskega hribovja se odmaka v Logaščico. Te
vode se stekajo v Ljubljanico. V povirju doline Račeve pod Smrečjem je
Račevsko jezero. Hidrološko naravno dediščino območja predstavljajo
tudi zanimivi kraški izviri.
Pokrajina ima zmerno celinsko podnebje. Na neprepustnih kamninah,
med katerimi prevladujejo permokarbonske in permske usedline, so
kisle rjave prsti. Na apnencih in dolomitih so rjave pokarbonatne prsti in
rendzine. Slednje so značilne predvsem za strmejša pobočja. V dolinah
so obrečne prsti, ki so pogosto oglejene.
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Med gozdovi prevladujejo bukovi, ki prekrivajo slabih pet šestin ozemlja.

JULIJSKE ALPE
Emina romarska pot vodi po skrajnem vzhodnem delu Julijskih Alp.
Julijske Alpe delimo na Vzhodne in Zahodne. Ime izvira iz latinskega
imena današnjega Čedada, tj. Forum Iulii.
Površje Julijskih Alp je razmeroma mlado. Današnji relief Julijskih Alp je
predvsem posledica medsebojnega delovanja kamninske in tektonske
zgradbe ter zunanjih preoblikovalnih procesov. V pokrajini prevladujejo karbonatne kamnine. Ena najbolj razširjenih kamnin je dachsteinski
apnenec. Predstavlja podlago za nastajanje kraških pojavov. Julijske
Alpe so močno ledeniško preoblikovane. V višjih legah so površinski vodni tokovi razmeroma redki, srečujemo pa številna visokogorska jezera.
Vode, ki pritekajo iz Julijskih Alp, zbirata Sava Dolinka in Sava Bohinjka
na severni strani ter Soča na južni. V ledeniško preoblikovani dolini na
jugovzhodnem delu Julijskih Alp leži Bohinjsko jezero, največje slovensko naravno stalno jezero.
Podnebje Julijskih Alp je izrazito gorsko. Razvodni greben med soško in
savsko stranjo je pomembna podnebna meja. Obsežna območja alpskega sveta poraščajo bukovi, bukovo-jelovi, bukovo-macesnovi in smrekovi gozdovi. V nekaterih kotanjah na pleistocenskih nanosih najdemo
hidromorfna tla, gleje in šoto. Na njih so se na Pokljuki in Jelovici razvila
visoka barja, ki jih obkroža subalpski smrekov gozd. Z naraščajočo nadmorsko višino se razmere za rast smreke in macesna slabšajo.
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V Julijskih Alpah je poselitev redka in neenakomerna. Večina starih
naselij se drži dolin. Za naselitev so bile marsikje pomembne tudi
višje prisojne lege nad ozkimi in strmo vrezanimi dolinami. Večja naselja so se razvila na stičiščih dolin (Bovec, Kobarid, Tolmin) ali pod
gorskimi prehodi (Kranjska Gora, Podkoren, Podbrdo).

ZAHODNE KARAVANKE
Emina romarska pot čez to pokrajino vodi med Begunjami in Ljubeljem (Loiblpass).
Zahodne Karavanke ležijo na skrajnem severozahodnem robu Slovenije in potekajo od tromeje na Peči na zahodu do Jezerskega vrha na
vzhodu, kjer se nadaljujejo na avstrijski strani.
Ime Karavanke naj bi izhajalo iz keltske besede »kara wanka«, kar
naj bi pomenilo »skalnati travniki«. Karavanke so mlado in močno
nagubano gorstvo. Geološko so izjemno pestre s številnimi prelomi, kar je močno vplivalo na razgibanost površja. Povirni deli tokov
na neprepustnih kamninah sledijo alpski slemenitvi od zahoda proti
vzhodu, glavne reke pa so prečno prebile apnenčaste grebene. Zato
so prečne doline ozke, ponekod prave soteske. Karavanke ležijo južno
od Periadriatskega šiva in jih zato v geološkem pogledu prištevamo
h geotektonski enoti Dinaridov. Narinjene so proti jugu. Sestavljajo
jih karbonatne kamnine: apnenec, dolomit, breča in konglomerat ter
silikatne kamnine: peščenjaki in skrilavi glinovci, ki so neprepustni.
Zahodne Karavanke imajo gorsko celinsko podnebje. Na nastanek
prsti in rastje v pokrajini najmočneje vplivajo kamnine in izoblikovanost površja. Pokrajina spada med najbolj gozdnata območja Slovenije, saj gozd prekriva dve tretjini površin. Glede na reliefne poteze je
osnovna lastnost rastlinske odeje njeno spreminjanje z nadmorsko
višino. V najvišjih legah nad gozdno mejo je skalnati ali meliščni pas,
ki navzdol prehaja v travno rušo. Nato sledi pas ruševja, ki ni sklenjen. Navzdol sledita pas pretežno smrekovega gozda ter pas mešanega gozda iglavcev in listavcev.
Zahodne Karavanke so zelo neenakomerno poseljene. Naselitev je
možna samo ob vznožju gora in v ozkih rečnih dolinah. Na pobočjih so
na zložnejših policah ob zaplatah neprepustnega sveta nastala redka
razložena naselja. Danes so največje naselje v pokrajini Jesenice.
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POHOD PO EMINI ROMARSKI POTI
V Kozjanskem parku vsako leto tradicionalno obeležimo god sv. Eme
s pohodom po delu Emine romarske poti.

pohod leta 2014 na trasi Podčetrtek-Pilštanj

pohod leta 2010 na trasi grad
Podsreda-Brestanica

LOGOTIP POTI
Logotip Emine romarske poti je podoba krške stolnice, cilj romanja h
grobu sv. Eme.
Najdete ga na vseh informacijskih in
usmerjevalnih tablah Emine romarske poti ter promocijskem gradivu o
poti.

NASVETI ZA UPORABO VODNIKA
Pot je razdeljena in opisana po etapah. Pri vsaki etapi je pot na začetku grafično prikazana in predstavljena na manjšem zemljevidu.
Poleg opisa poti je v vodniku na koncu vsake etape predstavljena tudi
naravna in kulturna dediščina ob poti. Poudarek je na točkah, ki so
posredno in neposredno povezane z delom in življenjem sv. Eme.
Besedilo o odseku poti Pilštanj–Zdole–Kozje je obarvano sivo, opis
oznak poti pa je naveden z ležečo pisavo.
Na spodnjem robu vsake strani je navedena tudi številka strani, kjer
lahko na koncu vodnika najdete turistične informacije o zadevni etapi
(nastanitve, prehrana, informacijska središča, lekarne …).
V vodniku najdete tudi seznam kontrolnih točk ob poti, kjer lahko pridobite žig Emine romarske poti, ki jih lahko zbirate v romarski knjižici.
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OZNAČITEV EMINE ROMARSKE POTI V SLOVENIJI
Emina romarska pot je v Sloveniji označena skladno z Zakonom o planinskih
poteh (UL RS 61/2007) in Navodili za označevanje pohodnih tematskih poti.

Kjer Emina romarska pot poteka po trasi planinske poti, je ta označena z belo-rdečo Knafelčevo markacijo, smerno puščico in rdečo smerno tablo z belim napisom.

Med Ptujsko Goro in Virštanjem, med gradom Podsreda in Golim Vrhom, na območju Krškega, med Borovnico in Smrečjem ter med Zaprevalom in Škofjo Loko
poteka Emina romarska pot po delu evropske pešpoti E7 SLO. Med Kucljem in
Iškim vintgarjem pa po delu pešpoti E6 SLO. Obe poti sta označeni z rumeno-rdečimi markacijami.

Na preostalem delu je Emina romarska pot označena z belo-rumeno okroglo
markacijo, rumeno smerno puščico in rumeno smerno tablo s črnim napisom za
tematske pohodne poti. Na glavnih križiščih poti je usmerjevalnim tablam dodana
nalepka z logotipom Emine romarske poti. Na območju med Sv. Emo pri Podčetrtku in Šentrupertom na Dolenjskem je Emina pot dodatno označena tudi z lesenimi
tablicami z logotipom poti.
Na pomembnejših točkah Emine romarske poti stojijo informacijske table, kjer so
navedene vse pomembne informacije o poti.
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ETAPE IN SKUPNA DOLŽINA POTI
30 etap, 687 km

ETAPA

TRASA

ČAS HOJE

DOLŽINA POTI

1

Pliberk (Bleiburg) – Podkraj pri Mežici
(Reht/Raunjak) – Mežica – Podpeca – Črna
na Koroškem

3h

11 km

Pliberk (Bleiburg) – AT/SI meja

2h

7,5 km

2

Črna na Koroškem – Javorje – Naravske
ledine

4 h 45 min

19,9 km

3

Naravske ledine – Ivarčko jezero – Sele –
Slovenj Gradec

5 h 30 min

18 km

4

Slovenj Gradec – Dravograd – Ojstrica –
Pernice

7 h 30 min

28,5 km

5

Pernice – Bistriški jarek – Sveti Primož nad
Muto – Sv. Trije Kralji – Radlje ob Dravi

4 h 45 min

17,5 km

6

Radlje ob Dravi – Vuhred – Lehen –
Lovrenc na Pohorju – Ruše

10 h 45 min

37,5 km

7

Ruše – Bistrica ob Dravi – Limbuš –
Zgornje Radvanje – Maribor – Malečnik

6 h 30 min

28,6 km

8

Malečnik – Zgornji Duplek – Vurberk – Ptuj

8h

27,7 km

9

Ptuj – Hajdina – Ptujska Gora – Donačka
gora (planinski dom)

7 h 45 min

28,5 km

10

Donačka gora (planinski dom) – Rogatec –
Rogaška Slatina – Sv. Ema – Podčetrtek

6h

25,8 km

11

Podčetrtek – Olimje – Virštanj – Pilštanj
– Lesično

5 h 20 min

19,7 km

Pilštanj – Zdole – Kozje

1 h 30 min

6 km

12

Lesično – Zagorje – Planina pri Sevnici –
Kozje

7 h 15 min

26,8 km

13

Kozje – Podsreda – grad Podsreda – Brestanica – Krško

7 h 15 min

30,9 km

14

Krško – Senuše – Raka – Bučka – Škocjan

7h

25,9 km

15

Škocjan – Šmarješke Toplice – Trebelno –
Mokronog

7 h 30 min

28,6 km
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ETAPA

TRASA

ČAS HOJE

DOLŽINA POTI

5 h 30 min

21,9 km

16

Mokronog – Šentrupert – grad Škrljevo –
Mirna – Trebnje

17

Trebnje – Vrh Trebnje – Šumberk – Šentvid
pri Stični

6h

22,2 km

18

Šentvid pri Stični – Stična – Pristava nad
Stično – Obolno – Grosuplje

7h

25,5 km

19

Grosuplje – Županova jama – Velike
Lipljene – Želimlje

4 h 30 min

16,3 km

20

Želimlje – Iški Vintgar – Trenk – Rakitna

6 h 45 min

20,1 km

21

Rakitna – Borovnica – Verd – Vrhnika

6h

21 km

22

Vrhnika – Planina – Smrečje – Vrh Sv. Treh
Kraljev – Goropeke – Žiri

8 h 20 min

25,6 km

23

Žiri – Ledinica – Sivka – Sovodenj – Ermanovec – Slajka – Hotavlje

7h

22,2 km

24

Hotavlje – Suša – Malenski Vrh – Javorje –
Četena Ravan

4 h 30 min

13,9 km

25

Četena Ravan – Lubnik – Škofja Loka –
Crngrob – Kranj

7 h 45 min

28 km

26

Kranj – Sveti Jošt nad Kranjem – Sv. Mohor
– Kališe – Železniki

6 h 30 min

20,5 km

7h

26,7 km

6h

22,6 km

3 h 15 min

13,9 km

4 h 45 min

12,3 km

3h

10,5 km

27
28

Železniki – Prtovč – Torka – Sorica –
Soriška planina – Nemški rovt – Bohinjska
Bistrica
Bohinjska Bistrica – Bitnje – Jereka –
Ribčev Laz – Stara Fužina – Srednja vas –
planina Pokrovec – Goreljek – Bled

29

Bled – Podhom – Zasip – Breg – Vrba –
Begunje na Gorenjskem

30

Begunje na Gorenjskem – dolina Drage –
planina Prevala – Ljubelj (Loiblpass)
SI/AT meja - Loiblpass

SKUPAJ Reht nad Mežico - Ljubelj

687,6 km
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ETAPA 1 ‣ (11 km, 3 h)
Pliberk (Bleiburg) → Podkraj pri Mežici (Reht/
Raunjak) → Mežica → Podpeca → Črna na Koroškem

glej stran 188–227
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Ko pridemo čez mejno črto pri domačiji Spodnji Reht, se pričnemo spuščati
po cesti proti Mežici. Pri odcepu za Peco gremo naravnost v Mežico. Tukaj
je možna tudi različica, pri kateri se podamo desno po gramozni cesti mimo
objekta nekdanje karavle neposredno v Podpeco. Na začetku Mežice zavijemo desno na Gosposvetsko cesto, po kateri se spustimo v središče Mežice.
Od Rehta skozi Mežico do Črne nas bodo vodile belo-rdeče Knafelčeve markacije.
S Trga svobode pot nadaljujemo mimo avtobusnega postajališča proti jugu.
Najprej se po grebenu povzpnemo od zgornjega Brega do Beleja ter naprej
čez Jesenikov vrh do kmetije Pik, od koder prispemo do koče na Pikovem.
Mimo cerkve sv. Helene se spustimo v dolino proti Črni na Koroškem. Pot
nas vodi mimo domačije Bisternik do glavne ceste Mežica–Črna, kjer gremo
desno v središče Črne na Koroškem.

Koprivna, cerkev sv. Jakoba

Črna na Koroškem, Rudarski muzej

Podzemlje Pece
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• gorski greben Olševa (Golca
1.929 m)
• Raduha (2.062 m)
• Peca (2.126 m)
• Krajinski park Topla, Mežiška
dolina
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• Podzemlje Pece – turistični
rudnik in muzej, Glančnik
• Kivova fužina, Mežica
• spomenik NOB pred Narodnim
domom, Mežica
• mestni trg s spomenikom
rudarja, Mežica
• cerkev sv. Jakoba, Mežica
• cerkev sv. Lenarta, Plat
• cerkev sv. Helene, Podpeca
• cerkev sv. Ane, Koprivna
• cerkev sv. Jakoba, Koprivna
• cerkev sv. Ožbalta, Črna na
Koroškem
• rudarski muzej na prostem,
Črna na Koroškem
• Forma Viva, Črna na
Koroškem
• Plečnikov spomenik, Črna na
Koroškem
• etnološka zbirka, Črna na
Koroškem

Podzemlje Pece

Mežica, cerkev sv. Jakoba

Črna na Koroškem, Plečnikov spomenik
glej stran 188–227
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1

Podpeca

podružnična cerkev sv. Helene

P

odružnična cerkev župnije Črna na Koroškem stoji na nadmorski višini 1026 metrov.
Gre za preprosto, v gotskem slogu zgrajeno enoladijsko cerkvico, ki
je bila posvečena leta 1477. V 18. stoletju je bila popolnoma prezidana in
barokizirana. Leta 1986 je bila temeljito obnovljena.
Najstarejši, gotski del stavbe, danes predstavljata kapela in prezbiterij z
ohranjenim gotsko zašiljenim oknom s trilistom.

V glavnem oltarju je upodobljena sv. Helena s krono na glavi in križem v
roki. Sv. Helena je zavetnica rudnikov, zakladnikov, žebljarjev ter zaščitnica pred strelo in ognjem.
Trije stranski oltarji so posvečeni sv. Neži, Materi Božji in sv. Rozaliji. V
prezbiteriju so bili ob obnovi odkriti ostanki fresk. Na severni fasadi je dobro ohranjena freska sv. Krištofa.
Cerkev ima tri bronaste zvonove, najmanjšega iz leta 1851, druga dva pa
iz leta 1926.
V njeni bližini stoji več stoletij stara lipa.
→ Župnija Črna na Koroškem
Center 21 / SI-2393 Črna na Koroškem / tel.: +386 (0)2 870 30 26
www.dmdekanija.si
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2

Črna na Koroškem
župnijska cerkev sv. Ožbolta

Ž

upnijska cerkev stoji v središču Črne in je posvečena sv. Ožboltu, zavetniku koscev, živine in priprošnjiku proti kugi.
Prvotna župnija v Črni na Koroškem je omenjena leta 1137 kot podružnica Šmihela pri Pliberku, samostojna župnija je postala leta 1616.
Cerkev je primer enovito zasnovane neoromanske arhitekture. Sedanjo podobo je dobila leta 1885, ko je bila po požaru obnovljena in posvečena.
Na glavnem oltarju je podoba sv. Ožbolta, kralja s krono, žezlom in ptico v
roki. V cerkvi sta dva stranska oltarja, Marijin in Križev.
Lepa je stropna poslikava, freske z upodobitvami svetnikov ter vitraži ob
glavnem oltarju s podobama Svetega srca Jezusovega in Marijinega. K bogoslužju in molitvi vabijo trije zvonovi, najmanjši iz leta 1864, veliki iz
leta 1925 in srednji, ki je leto mlajši.
Nad pokopališčem pod tremi mogočnimi lipami stoji kapelica Marije Snežne, prava arhitekturna mojstrovina iz 18. stoletja.
→ Župnija Črna na Koroškem
Center 21 / SI-2393 Črna na Koroškem / tel.: +386 (0)2 870 30 26
www.dmdekanija.si
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ETAPA 2 ‣ (19,9 km, 4 h 45 min)
Črna na Koroškem → Javorje → Naravske ledine

Iz središča Črne se podamo po cesti Črna–Šoštanj v smeri Javorja.
Iz Črne do Ciganije nas bodo vodile belo-rumene markacije za pohodne poti.
Po 15 minutah hoda ob glavni cesti zavijemo levo na lokalno cesto, po kateri se pričnemo vzpenjati proti Javorju. Asfalt kmalu zamenja makadam
in mimo domačije Dretnik se povzpnemo do cerkve sv. Jošta v Javorju. Pot
nadaljujemo po cesti navzgor do cerkve sv. Magdalene v Javorju. Zdaj nas
pot vodi po južnem pobočju Kavnikovega vrha do domačije Kavnik in naprej
po gozdovih, občasno pa med travniki in pašniki koroških samotnih kmetij,
do križišča cest, ki ga domačini imenujejo Ciganija.
glej stran 188–227
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Emina romarska pot ‣ ETAPA 2
Od Ciganije do Slovenj Gradca nas bodo znova vodile belo-rdeče Knafelčeve
markacije.
Na križišču gremo levo v smeri Uršlje gore. Zdaj hodimo po Slovenski planinski poti Maribor–Ankaran, ki je poleg markacije označena s številko 1.
Pot najprej vodi pod Kotnikovim vrhom, nato pa po zahodnem pobočju hriba
Verjanščica do prelaza, kjer stojijo ruševine nekdanje gostilne. Tukaj se od
naše poti odcepi pot na Uršljo goro, mi pa gremo levo v smeri koče na Naravskih ledinah. Po cesti, ki vodi po južnih pobočjih Uršlje gore, pot nadaljujemo mimo kmetije Narovnik do koče na Naravskih ledinah.

Javorje, cerkev sv. Jošta
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Najevska lipa, Ludranski vrh
nad Črno na Koroškem
• Božičev slap, Ludranski vrh
nad Črno na Koroškem
• Rezmanov slap, Ludranski vrh
nad Črno na Koroškem
• Uršlja gora (1.699 m)

KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Magdalene,
Javorje
• cerkev sv. Jošta, Spodnje
Javorje

Javorje, cerkev sv. Magdalene

Koča na Naravskih ledinah
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Javorje

župnijska cerkev sv. Magdalene

V

zhodno od Črne, na najvišji točki slemena ob koroško‑štajerski
meji, stoji javorska župnijska cerkev, posvečena sv. Magdaleni.
Na nadmorski višini 1.156 metrov je najvišje ležeča župnija v Slo-

veniji.

Cerkev se prvič omenja v 14. stoletju, vendar o njeni stavbni zgodovini ni
ohranjenih dosti arhivskih dokumentov, prav tako sama stavba v današnji
podobi ne kaže nobenih gotskih ostalin. Je zanimiv odsev ljudskega stavbarstva in likovne umetnosti. Posebnost glavnega oltarja s podobo spokornice Magdalene je svojevrstna upodobitev Svete trojice nad njo, v cerkvi pa sta še Marijin oltar in oltar sv. Simona.
Prvotno je bila cerkev podružnica pliberške prafare in pozneje podružnica župnije v Črni. Iz slednje se je izločila leta 1789 kot kuracija, ki je bila
1792. leta povzdignjena v župnijo.
Sv. Magdalena je zavetnica zapeljanih, livarjev svinca in otrok, ki se težko
naučijo hoditi, ter priprošnjica proti slabemu vremenu in očesnim težavam.
Ob cerkvi je pokopališče, ki ga obdaja obzidje.
→ Župnija Črna na Koroškem
Center 21 / SI-2393 Črna na Koroškem / tel.: +386 (0)2 870 30 26
www.dmdekanija.si
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ETAPA 3 ‣ (18 km, 5 h 30 min)
Naravske ledine → Ivarčko jezero → Sele → Slovenj
Gradec

Od Koče na Naravskih ledinah se podamo po gramozni cesti, ki vodi proti
Ravnam na Koroškem. Po pol ure hoda nas markacije usmerijo levo ob potoku navzdol. Kmalu smo znova na gramozni cesti, ki smo jo zgoraj zapustili.
Po njej gremo levo mimo Smučarske koče, kjer stopimo na asfalt. Mimo
posameznih stanovanjskih hiš prispemo do križišča, kjer zavijemo desno
navzgor proti Ivarčkemu jezeru. Čez parkirišče pred Ivarčkim jezerom gremo po severni, levi obali do gramozne ceste, po kateri nadaljujemo pot proti
Selam. Mimo posameznih odcepov h kmetijam gremo ves čas naravnost. V
smeri proti dolini se nam občasno odpre lep pogled na Kotlje, na severu pa
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ugledamo Strojno in avstrijske hribe. Ko prispemo do domačije Zageršnik,
se desno odcepi pot do Poštarskega doma pod Plešivcem. Mi pa nadaljujemo pot naravnost po gramozni cesti navzdol v Sele. V središču Sel stoji
cerkev sv. Roka, ob njej pa je pokopališče, na katerem je pokopan pesnik
in dolgoletni selski duhovnik Fran Ksaver Meško. Proti Slovenj Gradcu nadaljujemo pot po cesti navzdol do križišča, kjer zavijemo desno in čez velik
travnik nadaljujemo v gozd. Po gozdni poti se spustimo v dolino, kjer stoji
cerkev sv. Miklavža. Mimo kmetije Apačnik pot čez velik travnik nadaljujemo
v gozd. Po stari trgovski poti gremo do glavne ceste Slovenj Gradec–Kotlje
in pri restavraciji zavijemo levo po lokalni cesti v zgornji del naselja Stari trg.
Ob potoku se spustimo do cerkve sv. Pankracija in pri hiši na naslovu Stari
trg 57 pot nadaljujemo po asfaltni cesti levo. Kmalu zavijemo desno in se čez
most za pešce podamo v središče Slovenj Gradca.

Uršlja gora

Ivarčko jezero
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Ivarčko jezero, Podgora
• Uršlja gora (1.699 m)
• turške šance, Javornik
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Uršule, Uršlja gora
• cerkev Marije Vnebovzete,
Troblje
• cerkev sv. Duha, Suhi dol
• spominski muzej Prežihovega
Voranca, Preški vrh
• rimski vrelec, Kotlje
• ruševine gradu Šratnek,
Podgora
• cerkev sv. Mohorja in
Fortunata, Podgora
• cerkev sv. Neže, Vrhe
• cerkev sv. Urbana, Vrhe
• cerkev sv. Roka, Sele
• cerkev sv. Miklavža, Sele

• cerkev sv. Pankracija, Stari Trg
pri Slovenj Gradcu
• cerkev sv. Radegunde, Stari
trg pri Slovenj Gradcu
• rekonstrukcija rimske
grobnice, Stari trg pri Slovenj
Gradcu
• cerkev sv. Elizabete, Slovenj
Gradec
• cerkev sv. Duha, Slovenj
Gradec
• srednjeveško mestno jedro,
Slovenj Gradec
• Koroški pokrajinski muzej,
Slovenj Gradec
• Koroška galerija likovnih
umetnosti, Slovenj Gradec
• Sokličev muzej, Slovenj
Gradec
• dvorec Rotenturn, Slovenj
Gradec
• rojstna hiša Huga Wolfa,
Slovenj Gradec

Slovenj Gradec
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Slovenj Gradec

župnijska cerkev sv. Elizabete

Ž

upnijska cerkev stoji v središču slovenjegraškega srednjeveškega
mestnega jedra.
Leta 1251 jo je oglejski patriarh Bertold V. Andeški posvetil sv. Elizabeti Turinški.
Od prvotne cerkvene stavbe so se ohranili romanska ladja in dve romanski
okni. Cerkev so okoli l. 1400 gotizirali, v renesančnem duhu so povečali
okna v ladji in prezbiteriju, ob koncu 17. in na začetku 18. stoletja pa prizidali še obe južni kapeli – Jožefovo in Križevo.
V cerkvi je izjemno bogata baročna oprema. Glavni oltar je izdelal Janez
Jakob Schoy leta 1734, oltarna slika sv. Elizabete je delo Franca Mihaela
Straussa. Stranske oltarje je v drugi polovici 18. stoletja ustvaril Jakob Jurij Mersi. Njegovo delo je tudi prižnica. Slike v stranskih oltarjih sta naslikala Janez Andrej Strauss in Mihael Skobl.
Slikani okni v Križevi kapeli je leta 1940 izdelala Kleinova delavnica v
Ljubljani: levo okno s sv. Florijanom je spomin na veliki slovenjgraški požar leta 1903, desno okno pa je bilo samo dve leti po beatifikaciji posvečeno sv. Emi. Na njem je upodobljena Ema, ki kleči in sklepa roke k molitvi.
K njej se obrača Mati Božja z Jezusom v naročju. Ema je oblečena v rdečo obleko in vijoličast plašč, ki je na notranji strani modre barve. Njena z
avbo kronana glava je obdana s svetniškim sijem. Ob svetnici je podoba
krške stolnice, pod njenimi koleni pa so dve klečeči ženski, mati z otrokom
in klečeč moški z berglami. Od najnižje podobe do Eme se napenja veriga
z lisicami kot znamenje, da so Emo častili in jo častijo kot svetnico osvoboditve, osvoboditeljico podložnih kmetov in ujetnikov, rešiteljico ljudi v
stiski, pomočnico bolnih in prizadetih.
→ Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec
Trg svobode 5 / SI-2380 Slovenj Gradec / tel.: +386 (0)2 884 15 05
E-pošta: pisarna@pastir.si / www.pastir.si
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ETAPA 4 ‣ (28,5 km, 7 h 30 min)
Slovenj Gradec → Dravograd → Ojstrica → Pernice
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Od Slovenj Gradca do Dobrove nas bodo vodile belo-rumene markacije za
pohodne poti.
Z Glavnega trga v Slovenj Gradcu gremo do semaforiziranega križišča in naprej po Francetovi ulici do obnovljenega kovinskega železniškega mostu.
Most prečkamo in se podamo na traso nekdanje železniške proge Dravograd–Velenje, po kateri sta danes speljani steza za pešce in kolesarska steza. Po trasi gremo desno vse do Šentjanža pri Dravogradu. Pot je razmeroma
uravnana z občasnimi daljšimi zavoji in vodi mimo Pameč ter skozi Bukovsko vas do Šentjanža pri Dravogradu. Pri začetku steze za pešce gremo
levo po lokalni cesti mimo cerkve sv. Janeza in skozi središče Šentjanža ter
mimo obrata gozdnega gospodarstva do glavne ceste Dravograd–Ravne na
Koroškem. Prečkamo reko Mežo in nadaljujemo nekaj metrov levo v smeri
Raven. Nato zavijemo desno na lokalno cesto proti Dobrovi. V bližini postajališča Podklanc previdno prečkamo železniško progo Maribor–Prevalje in
se povzpnemo v Dobrovo.
Od Dobrove pa vse do Lehna na Pohorju nas bodo vodile belo-rdeče Knafelčeve markacije.
Naša pot naprej vodi mimo mogočne lipe po gramozni cesti v Černeče. Ko
prispemo do lokalne ceste, nadaljujemo desno po pločniku v smeri Dravograda. Pri hiši na naslovu Meža 19 se po stopnicah povzpnemo do glavne
ceste Dravograd–Velenje in se ob njej podamo levo v središče Dravograda.
Iz Dravograda nadaljujemo pot po lokalni cesti, ki vodi v naselje Ojstrica. Na
ostrem ovinku zapustimo cesto in se skozi gozd povzpnemo do pašnika.
Naša pot se nato vzpne po dolini Ojstriškega potoka navzgor mimo domačije
Komovt do asfaltne ceste na Ojstrico. Pot nadaljujemo mimo domačije Lebert do središča Ojstrice, kjer ob turistični kmetiji stoji cerkev sv. Janeza. Od
cerkve gremo nekaj metrov naprej v smeri Košenjaka, nato pa na križišču
zavijemo desno v smeri Pernic. Pot nadaljujemo naravnost po panoramski
gramozni cesti, ki nas bo v dveh urah in pol hoda pripeljala v razloženo naselje Pernice, kjer stoji cerkev sv. Simona.

Dravograd
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• mislinjski gozd, Mislinjska
dolina
• Dravograjsko jezero,
Dravograd
• gozdni rezervat Bukovje,
Bukovje
• slap Velka, Velka
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Jurija, Legen
• Paučkove partizanske
bolnišnice, Legen
• cerkev sv. Jakoba, Pameče
• cerkev sv. Ane, Pameče
• cerkev sv. Ožbalta, Ožbaltski
vrh
• cerkev sv. Petra, Kronska
gora nad Šentjanžem pri
Dravogradu
• cerkev sv. Janeza Krstnika,
Šentjanž pri Dravogradu
• cerkev sv. Križa nad
Dravogradom
• cerkev sv. Andreja in Jakoba,
Črneče
• cerkev sv. Vida, Dravograd
• cerkev sv. Janeza Evangelista,
Dravograd
• srednjeveško mestno jedro,
Dravograd
• razvaline starega gradu,
Dravograd
• muzejska zbirka v
gestapovskih zaporih,
Dravograd
• dvorec Bukovje, Bukovje

• razvaline gradu Pukštajn,
Bukovje
• cerkev sv. Janeza Krstnika,
Ojstrica
• cerkev sv. Duha, Sv. Duh
• trije križi in kapela sv. Trojice,
Goriški Vrh
• cerkev sv. Simona in Jude,
Pernice

Pameče, cerkev sv. Jakoba

Pernice, cerkev sv. Simona in Jude

Ojstrica, cerkev sv. Janeza Krstnika
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Dravograd

podružnična cerkev sv. Vida

C

erkev se v listinah prvič omenja okoli leta 1170 in je ena izmed najstarejših celostno ohranjenih romanskih spomenikov na slovenskih
tleh. Pobudniki njene gradnje izhajajo iz rodu trušenjskih gospodov,
imenovanih po gradu Trušnje (Trixen) zahodno od Vovber pri Velikovcu,
kjer je imela svoje dedne posesti tudi Ema Breško‑Selška.

Osrednji del cerkve je mogočen zvonik, postavljen vzhodno od preproste
pravokotne ladje, ki jo tipološko uvršča med t. i. koroške romanske cerkve z vzhodnim (kornim) zvonikom. V celoti ohranjeno romansko ladjo na
južni in severni fasadi členijo romanska okna, slikovitost zunanjščine pa
poudarja še značilno romansko kamnito gradnja.
V cerkvi je razstavljena freska s sliko sv. Florijana, ki gasi goreči Dravograd. Cerkev je bila dalj časa zapuščena in brez funkcije. Zasijala je šele po
obnovi leta 1985, ko so po odkritju romanskih oken cerkvi vrnili prvotno
podobo, na ohranjenih temeljih pa znova pozidali ožjo polkrožno apsido.
Danes je cerkev namenjena predvsem kulturnim prireditvam in porokam.
V bližnjem Šentjanžu pri Dravogradu so po sv. Emi poimenovali najmanjši
dom za starejše v Sloveniji (Dom sv. Eme), ki ga vodi nadškofijska Karitas
Maribor.
→ Župnija Dravograd
Koroška cesta 13 / SI-2370 Dravograd / tel.: +386 (0)2 878 32 85
http://jagnje.si/zupnija-dravograd/
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ETAPA 5 ‣ (17,5 km, 4 h 45 min)
Pernice → Bistriški Jarek → Sveti Primož nad Muto →
Sv. Trije Kralji → Radlje ob Dravi

Mimo cerkve sv. Simona se s Pernic odpravimo po kolovozu navzdol proti naselju Mlake. Najprej hodimo skozi gozd, nato pa pri delno zgrajenem
poslopju zavijemo desno navzdol. Ob ograji domačije Porčnik prispemo na
gramozno cesto, ki jo samo prečkamo in nekoliko niže znova stopimo nanjo.
Cesto kmalu zapustimo ter skozi gozd in večji travnik sestopimo do gramozne ceste. V bližini domačije Zgornji Rebrnik gremo desno po gramozni
cesti mimo domačije Pavlič proti jugu. Desno nad nami je domačija Abram,
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Pernice 9, mi pa zavijemo levo čez travnik naravnost navzdol mimo drogov
električnega daljnovoda v gozd. Zdaj hodimo po ozki stezi, ki se razmeroma strmo spušča skozi gozd in čez poseko v Bistriški Jarek. Ko prispemo
na kolovoz, gremo levo mimo domačije na naslovu Pernice 7 do poslopja
nekdanje osnovne šole v Bistriškem Jarku. Po asfaltni cesti se podamo desno navzdol po dolini in na odcepu za Sveti Jernej nad Muto zavijemo levo
v stransko dolino. Po cesti gremo navzgor do ostrega levega ovinka, kjer
zapustimo cesto in se podamo po kolovozu naravnost ob potoku navzgor.
V serpentinah se povzpnemo do cerkve sv. Primoža. Od cerkve pot nadaljujemo naravnost po lokalni cesti, ki se vije po južnih pobočjih Bricnika, proti
Svetim Trem Kraljem nad Radljami. Ko pridemo do odcepa k cerkvi sv. Treh
kraljev, pot nadaljujemo naravnost do križišča, kjer zavijemo desno navzdol.
Pot nato vodi levo mimo samotne kmetije v gozd ter se spusti do naslednje
kmetije, kjer gremo skozi sadovnjak znova v gozd. Naša pot v Radlje občasno prečka gramozno cesto, a se od nje znova odcepimo in pot nadaljujemo
po gozdni stezi. Ko prispemo na dno doline, prečkamo Radeljski potok in se
po Samostanski ulici odpravimo mimo skalnate pečine v središče Radelj ob
Dravi.

Sv. Primož nad Muto, cerkev sv. Primoža

Radlje, samostan
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• splavarjenje po Dravi
• orjaške lipe, Sv. Jernej nad Muto
• Sedelnikov slap, Sv. Jernej
nad Muto
• Herkove pečine in jame, Radlje
ob Dravi
• gozdna in zgodovinska pot
Stari grad, Radlje ob Dravi
• vodna učna pot Dobrava,
Radlje ob Dravi
• Radeljski park z grajsko
pristavo, Radlje ob Dravi
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Štefana, Gortina
• cerkev sv. Petra, Ribiče
• Lipnikov mlin, Mlake
• ekološka kapelica sv.
Frančiška Asiškega v
Bistriškem jarku, Sv. Jernej
nad Muto
• cerkev sv. Jerneja, Sv. Jernej
nad Muto
• cerkev sv. Primoža, Sv. Primož
nad Muto

• cerkev sv. Treh Kraljev, Sv.
Trije Kralji nad Radljami
• Štandekerjeva kašča, Sv. Trije
Kralji nad Radljami
• cerkev sv. Ilija (Egidija),
Zgornja Vižinga
• cerkev sv. Mihaela, Radlje
ob Dravi
• kopališka hiša – Badhaus,
Radlje ob Dravi
• razvaline gradu Mahrenberg,
Radlje ob Dravi
• dvorec Mahrenberg (Spodnji
grad) z zbirko starih
predmetov Ferda Leitingerja,
Radlje ob Dravi
• nekdanji Marenberški
dominikanski samostan,
Radlje ob Dravi
• stebrasto Marijino znamenje
(pred cerkvijo), Radlje ob Dravi
• Rožni dvor ali Rosenhof, Radlje
ob Dravi
• kalvarija s križevim potom,
Radlje ob Dravi

pogled na Muto
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Radlje ob Dravi

župnijska cerkev sv. Mihaela

C

erkev stoji sredi naselja in je prostorska dominanta ob vstopu v starejše mestno jedro.
Prvič se omenja leta 1251, ko je bila sedež marenberške župnije.

Prvotna cerkvena stavba je bila zgrajena v romanskem slogu, od nje je
danes ohranjena samo ladja. Prezbiterij in zvonik cerkve izvirata iz druge
polovice 15. stoletja. V obdobju 1713–1724 so cerkvi prizidali stranski kapeli, dvignili in obokali ladjo ter jo skoraj v celoti barokizirali. V 2. pol. 18.
stoletja so cerkvi prizidali še zakristijo.
Glavni oltar je posvečen sv. Mihaelu, stranska pa sv. Frančišku Ksaverju in
Materi božji.
Prezbiterij zaznamuje mrežast obok z rebri ter gotske freske na severni
steni iz leta 1523, na katerih sta upodobljeni Ana Samotreja in Marija Zaščitnica s plaščem. Cerkev krasita tudi relikviarija iz samostana dominikank, kipi svetnikov in druge umetniške stvaritve, ki datirajo predvsem v
18. stol.
Cerkev je doživela številne dozidave in obnove. Nazadnje so bile v njej zamenjane orgle in cerkveni zvonovi.
Lepa nedelja se tukaj obhaja v mesecu septembru, ko goduje sv. Mihael.
Pred cerkvijo stoji Marijino znamenje. Prvotno je stalo pred ženskim dominikanskim samostanom, po razpustu samostana (1781) je bilo 1783
prestavljeno v središče trga in nato l. 1975 pred cerkev sv. Mihaela.
→ Župnija Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 9 / SI-2360 Radlje ob Dravi / tel.: +386 (0)2 888 05 73
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ETAPA 6 ‣ (37,5 km, 10 h 45 min)
Radlje ob Dravi → Vuhred → Lehen → Lovrenc na
Pohorju → Ruše

Iz središča Radelj gremo naprej po Mariborski cesti do odcepa proti naselju
Dobrava. Čez Radeljsko polje, kjer najprej prečkamo radeljsko obvoznico, se
podamo do Dobrave in spustimo do mostu čez reko Dravo. Prečkamo jo in v
Vuhredu zavijemo levo proti gasilskemu domu. Pri gasilskem domu zapustimo asfaltno cesto in se pričnemo vzpenjati ob smučarski progi, nato pa
skozi gozd do pašnika v bližini velike kmetije. Pot proti Janževskemu Vrhu
nas vodi mimo posameznih kmetij in počitniških hiš. Pazimo na markacije,
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ki nas vodijo do asfaltne ceste, po kateri krenemo levo do cerkve sv. Janeza
na Janževskem Vrhu. Od cerkve nadaljujemo pot desno mimo domačij Pokrežnik, Urnavt in Radih v dolino, kjer leži naselje Lehen. Pri žagi in kmetiji
Velkar stopimo na asfaltno cesto ter gremo levo po njej do bližnje gostilne
in trgovine.
Iz Lehna do Lovrenca na Pohorju nas bodo vodile belo-rumene markacije
za pohodne poti.
Na križišču gremo desno v smeri Lovrenca, a glavno cesto kmalu zapustimo, saj se podamo levo po lokalni cesti, ki vodi na Rdeči Breg. Kmalu
stopimo na gramozno cesto, po kateri se povzpnemo na greben, kjer nas
markacije usmerijo desno mimo domačije Kos v dolino. Po gozdni cesti se
spustimo do križišča v dolini Povhovega potoka. Tukaj zavijemo desno in se
ob potoku spustimo do glavne ceste Lovrenc–Lehen. Po njej se podamo levo
do bližnjih hiš, kjer gremo desno navzgor v središče Lovrenca na Pohorju.
Od Lovrenca do Činžata nas bodo vodile belo-rdeče Knafelčeve markacije.
Pri cerkvi v središču Lovrenca zavijemo levo in se ob glavni cesti spustimo
mimo Marlesovega obrata v naselje Puščava, kjer stoji mogočna Marijina
cerkev. Pri gostilni zavijemo z glavne ceste ter se čez dvorišče in mimo cerkve podamo proti bližnjemu pokopališču. Pot nadaljujemo naravnost po cesti, nato pa skozi gozd do samotne domačije sredi travnikov. Mimo domačije
pot nadaljujemo do glavne ceste Lovrenc na Pohorju–Ruše. To cesto samo
prečkamo in pot nadaljujemo naravnost navzgor skozi naselje Činžat.
Iz Činžata do Smolnika nas bodo vodile belo-rumene markacije za pohodne
poti.
Sredi vasi nas markacije usmerijo levo navzgor v gozd. Po gozdni stezi se
povzpnemo strmo do grebena, nato pa nadaljujemo po razmeroma uravnani poti desno do nekdanje partizanske kmetije na Smolniku. Od kmetije
nas gozdna cesta vodi naprej do lokalne asfaltne ceste, kjer zavijemo levo
navzdol.
Od Smolnika do Ruš nas bodo znova vodile Knafelčeve markacije.
Na prvem ostrem ovinku zapustimo cesto in gremo nekaj časa po grebenu
navzdol. Na križišču poti zavijemo desno in se po gozdni poti spustimo v
dolino potoka Lobnica. Ob Lobnici se podamo levo navzdol do rojstne hiše
pesnika Janka Glazerja, na kateri je spominska plošča. Pot nadaljujemo do
bližnje glavne ceste Lovrenc–Ruše. Ob njej nas pot vodi po pločniku do središča Ruš, kjer stoji mogočna cerkev Marijinega imena.
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• vodna učna pot Vuhrešica,
Vuhred
• Ribniško jezero, Hudi Kot
• gozdna učna pot Kapelvald,
Josipdol
• lipov drevored, Josipdol
• gozdna učna pot Ruta, Ruta
• Lovrenška jezera, Pohorje
• mlake pod Žigartovim vrhom,
Pohorje
• Tiho jezero ali Falski ribnik,
Pohorje
• slap Verna, Pohorje
• Falska peč, Fala
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Lovrenca, Vuhred
• Pahernikova kapela na
pokopališču, Vuhred

• stara čevljarska delavnica in
zbirka Puchovih motorjev,
Ribnica na Pohorju
• doprsni kip škofa
Maksimilijana Držečnika,
Ribnica na Pohorju
• etnološka zbirka Alojza
Grubelnika, Ribnica na Pohorju
• muzej gozdarstva
Lepšnik, Hudi Kot
• muzejska zbirka kamnoseštva,
steklarstva in gozdarstva,
Josipdol
• muzej na prostem, Josipdol
• cerkev sv. Janeza, Janževski
Vrh
• cerkev sv. Ignacija, Rdeči Breg
• kmečka domačija
Ladejenkovo, Puša
• cerkev sv. Lovrenca,
Lovrenc na Pohorju

Puščava, cerkev Device Marije

Ruše, Glazerjeva grobnica
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Naravne in kulturne znamenitosti
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• pohorska pajštva – sušilnica
za sadje in lan, Lovrenc na
Pohorju
• čebelarski dom z gozdarsko
in čebelarsko učno potjo,
Lovrenc na Pohorju
• cerkev sv. Radegunde, Lovrenc
na Pohorju
• cerkev sv. Križa, Lovrenc na
Pohorju
• znamenje sv. Miklavža,
Lovrenc na Pohorju
• cerkev Device Marije, Puščava
• kapela sv. Ane, Puščava
• znamenje v Žvikartovem vrtu,
Puščava

• Štučevo (Požunovo) znamenje,
Činžat
• Falski grad, Fala
• muzej HE Fala, Fala
• cerkev sv. Marije, Smolnik
• naravno letno gledališče »Pod
goroj«, Ruše
• cerkev Imena Marijinega, Ruše
• cerkev Bičanega Zveličarja,
Ruše (pokopališče)
• rojstna hiša pesnika Janka
Glazerja
• Glazerjeva grobnica, Ruše
• antične in rimske gomile, Ruše
• ostanki mitreja, Ruše
• Villa rustica, Ruše

Janževski vrh, cerkev sv. Janeza Krstnika
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7

Lovrenc na Pohorju
župnijska cerkev sv. Lovrenca

C

erkev, po kateri je kraj dobil ime, stoji na najvišjem delu trškega naselja.
Romanska cerkev se prvič omenja leta 1184. Njena gotska naslednica je iz prve četrtine 15. stoletja. K tej cerkvi so v prvi polovici 16. stoletja
prizidali petetažni zvonik. Cerkev je leta 1662 delno pogorela, 1691 pa so
jo na novo tlakovali. V letih 1765–1766 je dal gradbeni mojster Janez Jurij
Stadler zgraditi sedanjo cerkev, ki je skoraj v celoti enovito baročna.
Med leti 1870 in 1907 je bila zunanjost cerkve znova obnovljena, obzidje,
ki je vse do leta 1868 oklepalo cerkveni kompleks, pa je bilo odstranjeno.
Glavni oltar je posvečen zavetniku sv. Lovrencu, ob katerem stojita sv. Peter in sv. Pavel, poleg pa še kipa sv. Ambroža in sv. Benedikta.
Veliki oltar, dva oltarja ob slavoloku, oltar sv. Antona Padovanskega v severni kapeli prižnice ter kipi na oratoriju naj bi bili delo priznanega mariborskega kiparja Jožefa Holzingerja.
Notranjščina, ki jo dopolnjuje bogata baročna oprema, je bila na novo poslikana leta 1892. Na kupoli prezbiterija so freske vseh štirih evangelistov
in Svete Trojice.
V cerkvi je zelo redko viden kip srca Jezusovega z epikletično, posvečevalno držo rok.
→ Župnija Lovrenc na Pohorju
Benediktinska pot 4 / SI -2344 Lovrenc na Pohorju / tel.: +386 (0)2 675 16 31
http://zupnija.lovrenc.net
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ETAPA 7 ‣ (28,6 km, 6 h 30 min)
Ruše → Bistrica ob Dravi → Limbuš → Zgornje
Radvanje → Maribor → Malečnik

Iz središča Ruš se po pločniku ob Mariborski cesti odpravimo v smeri Maribora.
Vse do Vodol nas bodo vodile okrogle belo-rumene markacije za pohodne
tematske poti.
Nekaj metrov pred krožiščem zavijemo desno na Bezensko pot, ki nas vodi
ob robu Pohorja proti Bezeni. V strnjenem naselju gremo do glavne ceste Maribor–Ruše, ki jo previdno prečkamo in se po lokalni cesti odpravimo mimo
lončarstva do prehoda čez železniško progo Maribor–Prevalje. Na prvem križišču zavijemo desno in se skozi Dobravo podamo v Bistrico ob Dravi. Pred
naseljem znova prečkamo železniško progo in po ulicah sledimo markacijam do glavne ceste. Po prečkanju te ceste nas pot vodi naravnost po ulici
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Ob Mlinščici do odcepa, kjer zavijemo levo navzgor. Na naslednjem križišču
gremo desno in po gramozni cesti dosežemo vodno zajetje. Ob njem se po
gozdni poti povzpnemo do asfaltne ceste, ki nas levo pripelje skozi Vrhov Dol
v Log. Na križišču desno vodi cesta na Meranovo, mi pa gremo levo mimo počitniških hiš proti Limbušu. Kmalu se povzpnemo na Kekčev vrh, s katerega
se po gozdu spustimo do asfaltne ceste. Mimo hiše na naslovu Grajski grič 6
gremo do naslednjega odcepa, kjer naša pot zavije levo. Mimo počitniških hiš
in zapuščene domačije se spustimo v središče Limbuša, kjer stoji cerkev sv.
Jakoba. Od krožišča v Limbušu nas pot vodi po pločniku ob cesti proti Radvanju. Na križišču v Pekrah nas markacije usmerijo desno navzgor proti naselju
Hrastje. To cesto kmalu zapustimo in nadaljujemo po stezi, ki nas pripelje do
mostu čez Pekrski potok. Prečkamo ga in se podamo do bližnjega križišča,
kjer pri avtobusnem postajališču zavijemo desno. Po krajšem vzponu po Bezjakovi ulici gremo levo v Begovo ulico ter mimo gostišča dosežemo spodnjo
postajo pohorske vzpenjače. Mimo hotelov gremo do začetka Mlinske ulice,
kjer se naša pot združi s Potjo svetega Martina, ki z Madžarske vodi v Francijo. Pot nadaljujemo po Mlinski ulici navzdol do Lackove ceste. Previdno jo
prečkamo in gremo nekaj metrov levo, kjer na križišču zavijemo desno v ulico
Na Griču. Po njej gremo do odcepa na desno in se skozi gozd spustimo do
Studenške ulice. Zdaj nas pot vodi na Pekrsko gorco nato pa po Kamenškovi,
Pekrski, Sokolski, Žabotovi in Obrežni ulici do Koroškega mostu, kjer prečkamo reko Dravo. Na levem bregu Drave nas usmerjevalna tabla usmeri desno
po sprehajalni poti, ki vodi po nabrežju Drave na Lent. Pri 400 let stari vinski
trti gremo levo skozi Mesarski prehod na Glavni trg ter naprej skozi Poštno
ulico na Slomškov trg, kjer stoji mogočna mariborska stolnica sv. Janeza
Krstnika. Mimo spomenika Antonu Martinu Slomšku nadaljujemo pot po Gledališki in Trubarjevi ulici do mestnega parka ter naprej mimo Treh ribnikov
do vznožja Piramide. Po gramozni cesti, ki vodi pod Piramido, gremo do Šentiljske ceste ter čez železniško progo Maribor–Gradec in hitro cesto v Meljski
Dol. Po lokalni cesti se povzpnemo na Stolni Vrh in spustimo do avtoceste
A1 Šentilj–Koper, nato pa znova povzpnemo v naselje Vodole. Na križišču pri
turistični kmetiji zavijemo levo navzgor in se mimo Protnerja povzpnemo na
greben. Tukaj se od naše poti loči Pot sv. Martina, združimo pa se z Marijino
romarsko potjo, ki vodi iz Avstrije proti Hrvaški.
Od tega križišča do Zgornjega Dupleka nas bodo vodile belo-rdeče Knafelčeve markacije.
Usmerjevalna tabla nas usmeri naravnost po gramozni grebenski cesti do
lokalne asfaltne ceste, po kateri gremo levo do križišča. Tukaj zavijemo levo
in se mimo dveh turističnih kmetij podamo do Marijine cerkve na Gorci pri
Malečniku. Od cerkve se mimo križevega pota spustimo do lesenih stopnic,
po katerih pridemo na asfaltno cesto. Po njej gremo desno navzdol v središče Malečnika.
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Emina romarska pot ‣ ETAPA 7
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• soteska Lobnice, Pohorje
• naravni park Pohorje
• Pohorje
• slapova Mali in Veliki Šumik,
Pohorje
• pragozd Šumik, Pohorje
• Pekrska gorca (351 m)
• Kristusov trn, Hrastje
• Betnavski gozd, Spodnje
Radvanje
• reka Drava (splavarjenje)
• stara trta na Lentu, Maribor
• trije ribniki, Maribor
• Akvarij–terarij, Maribor
• Mariborski otok, Maribor
• mariborski mestni park,
Maribor
• Piramida (386 m), Maribor
• Piramida (375 m), Maribor
• Magdalenski park, Maribor

• Studenški gozd, Maribor
• Meljski hrib (398 m)
• Stolni vrh (383 m)

KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Frančiška Asiškega,
Radvanje
• Radvanjski dvorec, Zgornje
Radvanje
• dvorec Betnava (park, muzej),
Spodnje Radvanje
• Čebelarski center Maribor,
Spodnje Radvanje
• prazgodovinska naselbina,
Spodnje Radvanje
• cerkev sv. Bolfenka, Pohorje
• gondola Pohorska vzpenjača
• cerkev Žalostne Matere Božje
– Slovenska kalvarija, Pekrska
gorca (štiri kapelice)
• ostanki skakalnice, Pekrska
gorca

Limbuš, cerkev sv. Jakoba
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Naravne in kulturne znamenitosti
• Pekrčanka (lesena skulptura),
Pekre
• izkopanine prastarih grobov
in gomil iz železne dobe,
Limbuš
• ostanki nekdanjega
limbuškega gradu, Limbuš
• cerkev sv. Jakoba, Limbuš
• posestvo Meranovo, Vrhov dol
• lesena kopija kipa Nadvojvode
Janeza, Vrhov dol
• stara viničarska šola (prva
vinogradniška šola na
Štajerskem), Hrastje
• Reiserjeva hiša na Kordeku,
Hrastje
• cerkev sv. Areha, Areško
Pohorje
• cerkev sv. Janeza Krstnika
(stolnica) in Slomškov trg,
Maribor
• cerkev Marijinega vnebovzetja
(frančiškanska cerkev,
bazilika), Maribor

• Grajski trg (Mariborski grad –
pokrajinski muzej, spomenik
sv. Florijana), Maribor
• Trg Svobode (spomenik NOB –
Kodžak, Vinagova klet), Maribor
• Lent (Sodni stolp, Vodni
stolp, minoritska cerkev s
samostanom), Maribor
• Glavni trg (kužno znamenje,
Alojzijeva cerkev, mestna hiša
– Rotovž), Maribor
• Židovski trg (sinagoga,
Židovski stolp), Maribor
• Vetrinjska ulica (Vetrinjski
dvorec, Salzburški dvorec),
Maribor
• Trg general Maistra, Maribor
• Čeligijev stolp, Maribor
• stadion Ljudski vrt, Maribor
• Stari most (Dravski most),
Maribor
• Muzej narodne osvoboditve
Maribor, Maribor
• Umetnostna galerija Maribor,
Maribor

Malečnik
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Naravne in kulturne znamenitosti
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• evangeličanska Kristusova
cerkev, Maribor
• cerkev sv. Barbare, Kalvarija
– Maribor
• Račji dvor in muzej na
prostem, Maribor
• cerkev sv. Jožefa, Studenci –
Maribor
• cerkev sv. Magdalene, Maribor

• cerkev sv. Rešnjega telesa,
Maribor
• kapelica sv. Urbana, Košaki
• Murausova kapela, Stolni vrh
• križ – spomenik samostojni
Sloveniji, Stolni vrh
• cerkev Device Marije, Gorca
• kapelice križevega pota, Gorca
• cerkev sv. Petra, Malečnik

Pekrska gorca

Maribor, kip A. M. Slomška

Maribor
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8

Maribor

stolna cerkev sv. Janeza Krstnika

C

erkev stoji sredi Slomškovega trga. Stolnica je postala leta 1859, ko
je tedanji škof Anton Martin Slomšek prenesel škofijski sedež iz Sv.
Andraža na avstrijskem koroškem v Maribor.

Zgodovina cerkve sega v drugo polovico 12. stoletja, ko je v mestu pod
gradom že bila župnija. Cerkev je bila prvotno enoladijska romanska
zgradba, ki so jo v začetku 14. stoletja razširili z južno in nato še s severno
stransko ladjo. V letih od 1380 do 1390 so dozidali oltarni prostor, v začetku 16. stoletja je celotna zgradba dobila gotski strop z značilnimi rebrastimi oboki. V baroku sta bili dograjeni stranski kapeli sv. Frančiška Ksaverja
in Svetega križa. Iz tega časa so tudi umetelne korne klopi z reliefnimi podobami iz življenja sv. Janeza Krstnika, ki jih je izdelal mariborski mojster
Jožef Holzinger.
Cerkveni zvonik s konca 18. stoletja je visok 57 metrov.
V koru stoji kip blaženega škofa Antona Martina Slomška, katerega grob
je od leta 1996 v baročni cerkveni kapeli sv. Križa.
Med sodobnejšo opremo cerkve spadajo barvna okna v prezbiteriju in nov
oltar, ambon in škofov sedež, delo Jožeta Kregarja.
Stolnico je že dvakrat obiskal papež Janez Pavel II., prvič leta 1996, drugič
pa 19. septembra 1999, ko je ob svojem drugem obisku v Sloveniji škofa
Antona Martin Slomška proglasil za blaženega.
Ob vstopu v Slomškovo kapelo romarje pozdravlja kip sv. Eme, ki ga je 2.
julija 2005 v mariborsko stolnico slovesno prinesel celovški škof dr. Alojz
Schwarz.
→ Stolna župnija Maribor
Slomškov trg 20 / SI-2000 Maribor / tel.: +386 (0)2 251 84 32
E-pošta: stolna.zupnija.mb@rkc.si / www.stolnica-maribor.si
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ETAPA 8 ‣ (27,7 km, 8 h)
Malečnik → Zgornji Duplek → Vurberk → Ptuj
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Mimo cerkve sv. Petra se po dovozni cesti spustimo do glavne ceste ob
reki Dravi. Ob njej gremo levo do prvega križišča, kjer zavijemo desno proti
Trčovi. Na prvem odcepu lokalne ceste gremo levo navzgor in po grebenu
Trčove v smeri Metave, kjer nas markacije usmerijo z grebena desno navzdol. Kmalu se znova povzpnemo na grebensko cesto, po kateri gremo čez
Kamenščak v Zgornji Duplek. Na glavni cesti proti Zimici zavijemo desno in
kmalu dosežemo križišče poti, kjer se nam znova priključi Pot sv. Martina.
Od Zgornjega Dupleka do Vurberka nas bodo znova vodile belo-rumene
markacije za pohodne tematske poti.
Pot nadaljujemo levo po kolovozu med travniki in polji v smeri Spodnjega
Dupleka. Na koncu kolovoza gremo na križišču naravnost in po robu dravske
terase do hiš v naselju Spodnji Duplek. Po cesti gremo levo do odcepa nove
steze za pešce. Skozi gozdiček se povzpnemo do splavarskega znamenja,
nato pa mimo osnovne šole nadaljujemo pot v Dvorjane. Mimo cerkve sv.
Martina nas vodi pot po robu Dravskega polja do odcepa, kjer nas usmerjevalna tabla usmeri levo skozi gozd na Vurberk.
Od Vurberka do Term Ptuj nas bodo znova vodile belo-rdeče Knafelčeve markacije.
Mimo Marijine cerkve na Vurberku, ki jo najdemo v bližini ostankov nekoč
mogočnega gradu Vurberg, se skozi gozd spustimo do gramozne ceste. Po
njej gremo naravnost navzgor na greben in naprej skozi listnate gozdove v
razloženo naselje Krčevina pri Vurberku. Približno kilometer, preden dosežemo kapelo, stopimo na novo asfaltno cesto. Pri kapeli gremo naravnost
po asfaltni cesti, ki sprva vodi po grebenu Krčevine, nato pa se postopoma
spušča do križišča med sadovnjaki. Zavijemo levo in na križišču za mostom
krenemo desno navzgor. Asfaltno cesto zapustimo nad domačijo Breg v Krčevini pri Vurberku, do katere se spustimo skozi vinograd. Od domačije Breg
pot nadaljujemo po gramozni dovozni cesti do bližnjega gozda. Markacije
nas usmerijo desno v gozd. Skozenj se povzpnemo do asfaltne ceste, po
kateri gremo do vodohrana, kjer zavijemo desno. Na koncu asfaltne ceste
nadaljujemo pot desno ob robu gozda. Pred domačijo Petek zavijemo levo
v gozd. Po gozdni stezi se povzpnemo na vrh Hinčevega hriba, od koder se
nam odpre širen razgled na reko Dravo in Dravsko polje. Pot nadaljujemo po
grebenu do Sovretove poti. Preden dosežemo Sovretovo pot, na desni strani
pod nami uzremo Hincejevo sekvojo v Orešju, ki je največja med drevesi te
vrste na Slovenskem. Po Sovretovi poti, Klepovi ulici in ulici Vide Alič gremo
do glavne ceste Ptuj–Dvorjane ter nato naravnost po Vičavski poti ob reki
Dravi v središče mesta Ptuj.
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• krajinski park Drava
• stara struga reke Drave
• kraški izvir, Zgornji Duplek
• podzemna jama, Zgornji Duplek
• dob (hrast), Zgornji Duplek
• grajski park, Vurberk
• jelšev log in rastišče sibirske
perunike, Vumpah pri
Vurberku
• Bregova bodika, Grajena
• Hincejeva sekvoja, Orešje pri
Ptuju
• Sončni park pri dominikanskem
samostanu, Ptuj
• platana, Ptuj
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• staro slovansko najdišče,
Zgornji Duplek
• »splavarska« kapela, Spodnji
Duplek

• cerkev sv. Martina, Dvorjane
• cerkev Marijinega vnebovzetja,
Vurberk
• grad Vurberk, Vurberk
• domačija Hinc, Orešje pri Ptuju
• Plančeva kapelica, Krčevina
pri Vurberku
• Ptujski grad, Ptuj

Spodnji Duplek, Splavarska kapela

Vurberk, cerkev Marijinega vnebovzetja
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Naravne in kulturne znamenitosti
•
•
•
•
•
•

Pokrajinski muzej Ptuj, Ptuj
cerkev sv. Jurija, Ptuj
cerkev sv. Petra in Pavla, Ptuj
Minoritski samostan, Ptuj
Dominikanski samostan, Ptuj
Orfejev spomenik, Ptuj

•
•
•
•
•

Florijanov spomenik, Ptuj
spomenik bogu Mitri, Ptuj
Mestna hiša, Ptuj
Mestni stolp, Ptuj
dvorec Mali grad, Ptuj

Ptuj, Mestna hiša

Dvorjane, cerkev sv. Martina
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9

Ptuj

Z

godovina mesta Ptuj je zelo bogata, sega v mlajšo kameno dobo,
a največji razcvet je mesto doživelo v rimskem času. Ime izvira iz
časov cesarja Trajana, ki je naselbini podelil status mesta in se je
imenovala Colonia Ulpia Traiana Poetovio. Leta 69 je bil na Ptuju izvoljen cesar Vespazian, to leto pa se navaja tudi kot prvo leto pisne omembe mesta Ptuja. Rimski Poetovio se je razvil v pomemben vojaško, trgovsko, carinsko in upravno središče; 40.000 prebivalcev je tedaj živelo na
območju Ptuja in te številke niso nikoli več dosegli. Nato so ga požgali
Huni, zasedli Avari in Slovani, v času slovanskega kneza Pribine je prešel
v okvir frankovske države, postal last salzburške nadškofije, doživljal vpade Madžarov. A si je vedno znova opomogel: z mestnimi pravicami je dobil
pravico do obzidja, prvi statut iz leta 1376 je kazal na pravno urejenost
mesta in s tem na njegovo gospodarsko moč, ki pa je plahnela po napadih
Turkov in velikih požarih, poplavah, epidemijah. Danes živi to pomembno
gospodarsko središče spodnjega Podravja kot semanje mesto, mesto izletov v nedotaknjeno naravo, mesto z bogato kulinarično ponudbo, mesto na
vinskih kleteh in ob termalni vodi.
Ogleda vreden je grad Ptuj, kjer domuje Pokrajinski muzej Ptuj, cerkev
svetega Jurija, dominikanski in minoritski samostan, mestni stolp, Orfejev
spomenik itd.
Najbolj pa je na Ptuju znana pustno-karnevalska prireditev Kurentovanje.
→ Turistično informacijski center Ptuj
Slovenski trg 5 / SI-2250 Ptuj / tel.: +386 (0)2 779 60 11
E-pošta: info@ptuj.info / www.ptuj.info
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ETAPA 9 ‣ (28,5 km, 7 h 45 min)
Ptuj → Hajdina → Ptujska Gora →
Donačka gora (planinski dom)
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Emina romarska pot ‣ ETAPA 9
Iz starega mestnega jedra Ptuja se podamo do mostu za pešce. Prečkamo
reko Dravo in zavijemo desno po nasipu proti Termam Ptuj.
Od Term Ptuj do Ptujske Gore nas bodo vodile belo-rumene markacije za
pohodne tematske poti.
Ta del poti nosi posebno ime Avenija milosti. Pred hotelom nas usmerjevalna tabla usmeri levo po Evropski poti do igrišča za golf. Ob igrišču gremo
skozi mlajši smrekov nasad do lokalne ceste in naprej do glavne ceste Ptuj–
Slovenska Bistrica. Previdno jo prečkamo in se levo skozi Spodnjo Hajdino
podamo v Zgornjo Hajdino, kjer stoji cerkev sv. Martina. Od semaforiziranega križišča nas pot vodi po pločniku naprej do prehoda čez železniško progo
Pragersko–Hodoš, kjer zavijemo levo. Skozi naselje novejših hiš gremo naravnost med polji, skozi gozd in mimo piščančjih farm v Trnovcu do Apač na
Dravskem polju. Skozi vas pazimo na markacije in se znova med rodovitnimi
polji podamo v bližnji Lovrenc na Dravskem polju. Pri kapeli nas usmerjevalna tabla usmeri naravnost proti Ptujski Gori. Kmalu prečkamo reko Polskavo in se na prvem križišču ob vznožju hriba podamo levo po gramozni cesti
v naselje Podlože. Ko pridemo mimo večje domačije, krenemo po gramozni
cesti levo navzgor. Na vršnem grebenu stopimo na asfaltno cesto, po kateri
gremo desno na Ptujsko Goro. Nekoliko pozneje se cesta spusti do križišča,
kjer se priključimo evropski pešpoti E7 SLO.
Od tega križišča pa vse do Virštanja nas bodo vodile rumeno-rdeče markacije za evropske pešpoti.
Na križišču gremo desno in pri velikem orehu znova zavijemo desno navzgor. Mimo pokopališča se podamo do kamnitih stopnic, po katerih se
povzpnemo na trg pred baziliko Marije Zavetnice na Ptujski Gori. S trga na
Ptujski Gori se spustimo po južnih romarskih stopnicah do osnovne šole in
mimo šole do križišča. Tukaj se od naše poti odcepi Pot sv. Martina, ki vodi v
Francijo. Pot nadaljujemo naravnost po lokalni cesti mimo gasilskega doma
do križišča, kjer zavijemo levo navzdol. Zdaj se spuščamo vse do glavne
ceste Majšperk–Tržec. Po tej cesti gremo najprej desno proti Majšperku in
na naslednjem križišču levo čez reko Dravinjo. Skozi Stogovce dosežemo
začetek naselja Naraplje, kjer pri avtobusnem postajališču zavijemo desno
čez mostiček proti Jelovicam. Po lokalni cesti gremo do ovinka med hišami,
kjer zavijemo levo ob smrekovem drevoredu do brvi čez manjši potok. Zdaj
se prične naša pot vzpenjati skozi bukov gozd proti Jelovicam. Na izstopu iz
gozda prispemo na asfaltno cesto, po kateri se levo povzpnemo do turistične
kmetije v neposredni bližini cerkve sv. Bolfenka. Pot nadaljujemo po cesti
navzdol do domačije Novina in naprej do križišča cest, kjer stoji spomenik
NOB. Tukaj naša pot krene desno navzgor v gozd. Po strmi gozdni poti se
povzpnemo do kolovoza, po katerem gremo levo na vrh Jelovic (624 m),
najvišji vrh Haloz. Na vrhu stoji mogočna lipa. Po južni strani hriba se po
glej stran 188–227
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Emina romarska pot ‣ ETAPA 9
kolovozu v serpentinah spustimo nazaj na asfaltno cesto. Po njej gremo desno do križišča na Kosovem sedlu. Na sedlu gremo naravnost po cesti do
domačije Bedenik v Kupčinjem Vrhu ter naprej mimo samotne kmetije in po
kolovozu ob južnem robu hriba Kukma dosežemo zaselek Završe, ki spada
v naselje Kupčinji Vrh. Ko stopimo na asfaltno cesto, ki pripelje iz Stoperc,
gremo naravnost do domačije Stojnšek, kjer zapustimo cesto. Po kolovozu
se podamo desno navzgor do gozda in skozenj dosežemo križišče poti v Bukovju. Iz Bukovja se Emina romarska pot nadaljuje desno po uravnani gozdni
cesti do Rudijevega doma pod Donačko goro. Pri Rudijevem domu se prične
Frölichova pot na Donačko goro, ki vodi skozi zavarovano območje pragozda. Pot izvira iz leta 1853 in je najstarejša urejena planinska pot v Sloveniji.

Ptujska Gora, romarska pot

Ptujska Gora, pranger

Ptujska gora
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Ptujsko jezero, Ptuj
• krajinski park Šturmovci
• tisa, Ptujska Gora
• bukov pragozd, Donačka gora
• bodika, Donačka gora
• krajinski park Boč – Donačka
gora
• nahajališče Juvanovega
netreska, Donačka gora

• cerkev sv. Lenarta,
pokopališče na Ptujski Gori
• cerkev sv. Bolfenka, Jelovice
• cerkev sv. Mohorja in
Fortunata, Kupčinji Vrh
• cerkev sv. Antona
Puščavnika, Stoperce
• cerkev sv. Donata pod
Donačko goro
• križ na Donački gori

KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Martina, Zgornja
Hajdina
• kapelica sv. Martina, Zgornja
Hajdina
• vaška kapela, Apače
• cerkev sv. Lovrenca, Lovrenc
na Dravskem polju
• gomilno grobišče, Podlože pod
Ptujsko Goro
• bazilika Marije zavetnice,
Ptujska Gora
• pranger, Ptujska Gora
• kužno znamenje, Ptujska Gora
Hajdina, cerkev sv. Martina

Donačka gora
glej stran 188–227
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10

Ptujska Gora

bazilika Marije zavetnice

R

omarsko svetišče na Ptujski Gori velja za biser gotike.
Pozidali naj bi ga Ptujski gospodje ob prelomu 14. in 15. stoletja.
Triladijska cerkev z gotsko vhodno lopo in osmerokotnim zvonikom se ponaša z elegantno zunanjščino, fasado obdajajo na vrhu okrašeni
oporniki. Nad glavnimi vhodnimi vrati je nekoč kraljeval relief Marije zavetnice s plaščem, ki so ga jezuiti prenesli na baročni glavni oltar, postavljen leta 1764. Relief je izklesan iz enotnega kamna, angeli pa razprostirajo plašč, pod katerim je zavetje našlo 82 oseb, med katerimi so poskušali
odkriti podobe cerkvenih dostojanstvenikov ter rodbine Celjskih grofov in
znamenitih sodobnikov.
Stranska oltarja sta posvečena sv. Sigmundu in Rožnovenski Materi Božji,
v južni apsidi stoji kamnit baldahinast Celjski oltar. V Križevi kapeli ob
vhodu je edina ohranjena poslikava v cerkvi iz okoli l. 1425, pripisana Krištofu in Erazmu iz Brunecka.
V cerkev vodi mogočno baročno stopnišče, ki ga stražita kipa sv. Janeza
Nepomuka in sv. Florjana, deli Jožefa Strauba iz sredine 18. stoletja.
Nov pečat so cerkvi po prihodu leta 1937 dali Frančiškovi bratje minoriti, z modernimi vitraži in portretom minoritskega patra sv. Maksimiljana
Kolbeja ter novim križevim potom, ki ju je ustvaril kipar Viktor Gojkovič.
Njegovo delo so tudi vrata z reliefom Marije, upodobljenim papežem Janezom Pavlom II. in škofom Slomškom. Od novega parkirišča do cerkve
je urejena romarska pot miru, katere zadnja postaja je na novo urejena romarska hiša.
Na trgu pred cerkvijo stoji ohranjen sramotilni steber.
Leta 2010 je bila cerkev razglašena za baziliko Marije zavetnice.
→ Župnija Ptujska gora
Ptujska gora 40 / SI-2323 Ptujska gora / tel.: +386 (0)2 794 42 31
E-pošta: minoriti.ptujska.gora@rkc.si / www.ptujskagora.eu
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ETAPA 10 ‣ (25,8 km, 6 h)
Donačka gora (planinski dom) → Rogatec → Rogaška
Slatina → Sv. Ema → Podčetrtek

Od Rudijevega doma nadaljujemo pot po asfaltni cesti navzdol mimo domačije Polajžar v smeri Rogatca. Na ostrem ovinku pod domačijo zavijemo
desno in se po stezi ob robu gozda spustimo do počitniških hiš z vinogradom, kjer znova stopimo na asfaltno cesto, ki smo jo prej zapustili. Po njej
hodimo vse do gasilskega doma PGD Donačka Gora, kjer se naša pot priključi glavni cesti Žetale–Rogatec. Po njej gremo desno do steze za pešce
glej stran 188–227
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ter naprej mimo osnovne šole in muzeja na prostem vse do dvorca Strmol
v Rogatcu. Pri grajskem parkirišču zavijemo desno in pot nadaljujemo po
asfaltni cesti ob grajski pristavi v smeri Svetega Florjana. Cesta, po kateri
hodimo, se vzpenja in spušča po pokrajini, prepredeni z gozdovi, travniki,
pašniki in posameznimi vinogradi. Na križišču v kraju Sveti Florjan zavijemo
ostro levo. Pot nadaljujemo po cesti v smeri Rogaške Slatine. V naselju Tuncovec previdno prečkamo glavno cesto Celje–Rogatec in pot nadaljujemo
naravnost po lokalni cesti. Pod hribom Janina dosežemo Rogaško Slatino.
Iz središča Rogaške Slatine nadaljujemo pot čez trg s fontano do prehoda
čez železniško progo Stranje–Rogatec. Previdno prečkamo progo in glavno
cesto Celje–Rogatec ter gremo naravnost po lokalni cesti v smeri hriba, na
katerem stoji cerkev sv. Trojice. Kmalu se prične cesta rahlo vzpenjati po
hribu navzgor. Markacije nas nato usmerijo levo po poti skozi gozd, skozi
katerega se povzpnemo do cerkve sv. Trojice. Pred cerkvijo zavijemo desno
do lokalne ceste. Tukaj znova zavijemo desno in po nekaj metrih levo. Zdaj
hodimo po lokalni cesti, ki nas bo pripeljala do Svete Eme. Cesta se najprej
vije skozi naselje Kamence. V križišču gremo levo proti naselju Vidovica in
naprej do cerkve sv. Eme. Od cerkve svete Eme se po asfaltni cesti spustimo
do bližnjih počitniških hiš. Pri novejši hiši zapustimo cesto in se usmerimo
po stezi v gozd, po kateri sestopimo do asfaltne ceste, ki pripelje v dolino
od cerkve sv. Eme. Pri kozolcu zavijemo levo in se med hišami podamo
do železniške postaje Sodna vas, kjer previdno prečkamo železniško progo
Stranje–Imeno. Kmalu smo pri glavni cesti Mestinje–Brežice. Po pločniku
gremo levo vse do Term Olimia v Podčetrtku.

Podčetrtek
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Gozdni vrelec, Rogaška Slatina
• Ivanov vrelec, Rogaška Slatina
• zdraviliški park in promenada,
Rogaška Slatina
• termalni vrelci, Rogaška
Slatina
• ribnik Vonarje, Vonarje
• termalni vrelci, Podčetrtek
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• dvorec Strmol, Rogatec
• Muzej na prostem, Rogatec
• cerkev sv. Jerneja, Rogatec
• cerkev sv. Jurija, Sv. Jurij

• cerkev sv. Hijacinte Marescotti,
Rogatec
• Marijino znamenje, Rogatec
• znamenje sv. Janeza
Nepomuka, Rogatec
• Einfaltova kapela, Rogatec
• razvaline gradu Gornji Rogatec,
Rogatec
• cerkev sv. Križa, Rogaška
Slatina
• Juneževa domačija, Rogaška
Slatina
• kapela sv. Ane, Rogaška
Slatina
• Kristalna dvorana Rogaška,
Rogaška Slatina

Rogaška Slatina

Rogaška Slatina - promenada
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti

Sv. Ema

Rogatec, Muzej na prostem

• kip sv. Janeza Nepomuka,
Rogaška Slatina
• spomenik Grofa Attemsa,
Rogaška Slatina
• kip krilatega konja Pegaza,
Rogaška Slatina
• paviljon Tempel, Rogaška
Slatina
• Kidričev spomenik, Rogaška
Slatina
• spomenik padlim v NOB,
Rogaška Slatina
• Calska gorca, Rogaška Slatina
• cerkev Marijinega vnebovzetja,
Tržišče pri Rogaški Slatini
• cerkev sv. Trojice, Prnek

• cerkev sv. Mohorja in
Fortunata, Male Rodne
• cerkev sv. Vida, Vidovica
• cerkev sv. Henrika (Areh),
Vonarje
• Sv. Katarina, Nezbiše
• cerkev sv. Eme, Sv. Ema
• cerkev sv. Urbana, Cmereška
Gorca
• grad Podčetrtek
• cerkev sv. Lovrenca,
Podčetrtek
• muzej kmečke opreme,
Podčetrtek

glej stran 188–227
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Rogatec

dvorec Strmol

P

rva omemba dvorca sega v leto 1436, ko so Celjski grofje podelili
vitezu Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stanovanjski
stolp pri Rogatcu. Skozi stoletja so se izmenjali številni lastniki,
vendar so v renesančnem stavbnem tkivu še ohranjeni srednjeveška tlorisna zasnova in obočni sistemi. Močan vpliv baroka je v 18. stoletju prekril
renesančno jedro gradu in mu dal bogato notranjščino in privlačno poslikavo fasad. Leta 1990 je bil Dvorec Strmol razglašen za kulturni spomenik
in se uvršča med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem.
Osrednji del dvorca je v letih 1995–2003 Občina Rogatec obnovila in v
njem uredila namenske prostore: konferenčno oz. poročno dvorano s klasicistično poslikavo, grajsko kapelo z obnovljenimi baročnimi freskami,
črno kuhinjo v nekdanjem srednjeveškem stolpu, stilsko opremljeno gostišče s kulinarično ponudbo, vinoteko v izvirno preurejeni grajski kleti.
Dvorcu vračajo življenjski utrip zgodbe iz preteklosti v novi v preobleki:
zanimive stalne
in občasne muzejske ter likovne razstave, koncerti, tematska vodstva in
scenski prizori iz življenja v času baroka.
Ema Breže Selška je bila gospodarica krajev ob Sotli, med drugim tudi gospostva Rogatec.

→ Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6 / SI-3252 Rogatec / tel.: +386 (0)3 818 62 00
E-pošta: tic.rogatec@siol.net / www.rogatec.si
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Sv. Ema

župnijska cerkev sv. Eme

B

ožjepotna cerkev sv. Eme leži na istoimenskem griču (Vinarska
gorca) ob sotočju Mestinjskega potoka in reke Sotle.
Prva omemba tega svetišča spada v čas prvih prizadevanj, da bi bila
Ema Breško‑Selška razglašena za svetnico (1463–1466). Prvotna gotska
cerkev bi naj bila lesena, poleg nje je stala cerkvica sv. Jedrti. Leta 1717 so
obe podrli in začeli graditi novo, ki stoji še danes.
Cerkev sestavljajo prizmatičen masiven zvonik s piramidasto streho, pravokotno ladjo, ožji in nižji tristrano sklenjeni prezbiterij, dve kapeli in zakristija na severni strani prezbiterija.
V glavnem oltarju je baročna slika iz sredine 17. stoletja, ki prikazuje sv.
Emo, ko deli plačilo delavcem. Eden od njih grabi za denarjem v skledi, ki
jo svetnica drži v naročju. Za njo stoji šest spremljevalk in spremljevalcev
z začudenimi obrazi, med njimi je tudi dvorna zakladničarka, katere obraz
je naslikan kot portret. V oblakih so upodobljeni angeli, ki trosijo cvetlice
na Emo. Slika velja za eno najstarejših Eminih upodobitev zunaj Koroške.
Baročni desni stranski oltar sv. Družine iz srede 18. stoletja krasijo kipi sv.
Elizabete, sv. Marte, sv. Cecilije in sv. Neže, v sredini je slika Svete Družine. Levi oltar je posvečen Materi Božji. Prižnico in tabernakelj je izdelal
mariborski kipar Jožef Straub. Celotno notranjščino krasi močna, dekorativna slikarija iz leta 1901.
Cerkev so posvetili sv. Emi, ker naj bi na tem območju imela svoja posestva. Paolo Santonino, ki je skupaj z oglejskim pomožnim škofom Carlijem
obiskoval slovenske kraje, je v svojem potopisu napisal, da so »22. maja
1487 šli po dokaj slabi poti na goro in tam je gospod škof posvetil novo
kapelo v čast svete vdove Eme, h kateri prihaja dosti ljudstva.«

→ Župnija Sv. Ema
Sv. Ema 37 / SI-3253 Pristava pri Mestinju
Tel.: +386 (0)3 582 32 17
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ETAPA 11 ‣ (19,7 km, 5 h 20 min)
Podčetrtek → Olimje → Virštanj → Pilštanj → Lesično

Iz Term Olimia se mimo hotelskih poslopij povzpnemo do roba gozda in
nadaljujemo pot po gozdni cesti, s katere v ostrem levem ovinku zavijemo
desno. Po gozdni cesti zdaj hodimo ob potoku navzgor. Evropska pešpot E7
se odcepi v stransko dolino, mi pa gremo po gramozni cesti, ki vodi po jugovzhodnem pobočju Rudnice. Pod hribom Juternik in mimo domačije Zakušek se spustimo v središče Olimja, kjer ležita samostan Olimje z najstarejšo
lekarno v Sloveniji in Marijina cerkev. Iz središča Olimja se naša pot nadaljuglej stran 188–227
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je desno po lokalni cesti mimo domačije z jeleni, kjer nadaljujemo po cesti
naprej navzgor do cerkve sv. Andreja. V bližini cerkve zavijemo levo navzdol
in gremo do igrišča za golf. Pot nadaljujemo desno po lokalni asfaltni cesti
navzgor do sedla, kjer dosežemo razloženo naselje Virštanj. Cesta se prične
zdaj spuščati po južnih pobočjih med vinogradi in številnimi zidanicami. Ko
prispemo na glavno cesto, gremo desno do gostilne in naprej do odcepa za
Buče. Tukaj se levo odcepita Marijina romarska pot in pot E7, ki vodita proti
Bistrici ob Sotli.
Iz Virštanja do križišča v Klakah nas bodo vodile belo-rumene markacije za
pohodne poti.
Naša pot vodi po cesti naprej in se spusti v dolino potoka Buča. Pred mostom čez potok zavijemo levo na stransko cesto v smeri vasi Ortnice. Hodimo po lokalni cesti, ki se vije po dolini Buče. V Ortnicah nas markacija
usmeri desno po kolovozu navzgor. Skozi gozd prispemo do zidanic, kjer
stopimo na asfaltno cesto in pot nadaljujemo do križišča pri hiši na naslovu
Klake 2. Zavijemo levo in kmalu smo na križišču z glavno cesto.
Od Križišča v Klakah do Pilštanja nas bodo vodile belo-rdeče Knafelčeve
markacije. Naša pot vodi naravnost v Pilštanj mimo hiš na naslovih Pilštanj
58 in 60. V Pilštanju se od Emine poti odcepi odsek poti proti Kozjemu. Osrednja smer pa vodi proti Lesičnemu in Planini pri Sevnici.
Od Pilštanja do Planine pri Sevnici nas bodo vodile belo-rumene markacije
za pohodne poti.
S Pilštanja nadaljujemo pot desno po lokalni cesti, ki vodi v Lesično. Spustimo se do ceste iz Virštanja, kjer zavijemo levo. V bližnjem krožišču gremo
naravnost do cerkve v Lesičnem.

Virštanj
glej stran 188–227
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Emina romarska pot ‣ ETAPA 11
Pilštanj → Zdole → Kozje

Od Pilštanja do Kozjega nas bodo vodile belo-rumene markacije za pohodne
poti.
S križišča poti v središču Pilštanja gremo levo po poti navzgor proti gozdu.
Po nekaj metrih se usmerimo po desni poti, ki se razmeroma uravnano vije
po južnem pobočju hriba Vina gora. Ko prispemo iz gozda, nas markacija
usmeri navzdol čez travnik med hiše naselja Zdole. V prvem križišču gremo
levo po asfaltni cesti, ki nas ob robu hriba vodi mimo hiše na naslovu Zdole
33/b, do glavne ceste Kozje–Lesično. Cesto zgolj prečkamo in pot nadaljujemo naravnost po lokalni cesti mimo hiše na naslovu Kozje 59. Pot se prične
nato spuščati in pri baru zavijemo desno v središče Kozjega.

Pilštanj, pranger
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• gozdni rezervat lipe in črnega
gabra pri gradu, Podčetrtek
• vrt zdravilnih zelišč, Olimje
• Geološka učna pot Rudnica
• stara trta na Banovini, Virštanj
• kamniti osamelec Ajdovska
žena, Pilštanj
• rumeni dren, Pilštanj
• vaška lipa, Pilštanj
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev Device Marije na
Pesku, Slake
• Minoritski samostan in stara
lekarna, Olimje
• cerkev Marijinega vnebovzetja,
Olimje
• Koča pri čarovnici, Olimje
• cerkev sv. Andreja, Olimje
• Banovina, Virštanj
• cerkev sv. Filipa in Jakoba, Sela
• cerkev sv. Trojice, Dobležiče
• pranger – sramotilni steber,
Pilštanj

• trg Pilštanj
• cerkev sv. Mihaela, Pilštanj
• kip sv. Eme, grajska kapela na
Pilštanju
• stekleni kip sv. Eme, varna
hiša na Pilštanju
• obrisi ostankov gradov
Hartenstein in Peilenstein,
Pilštanj
• vaški vodnjak, Pilštanj
• cerkev sv. Urha, Lesično
• znamenje »Premišljujoči
Kristus«, Lesično
• spomenika NOB, Lesično
• vaški vodnjak, Lesično

Rudnica, geološka učna pot

Pilštanj
glej stran 188–227
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Olimje

samostan Olimje

N

ekdanje grajsko poslopje leži na 265 metrih nadmorske višine na
zgornjem koncu doline Olimskega potoka.
Na mestu sedanjega samostana je nekoč stal stolp, ki je bil verjetno zgrajen okrog leta 1015 in je pripadal Pilsteinskim grofom. Lastnica
je bila tudi Hema Krška. Leta 1550 je grof Tattenbach podeželski dvorec
povečal ter obnovil v renesančnem stilu. Sestavljala so ga štiri dvonadstropna krila, ki so bila na vogalih okrepljena z okroglimi stolpi in so oklepala zaprto notranje dvorišče, opremljeno z arkadami. Leta 1657 je grad
kupil baron Janez Sakhmardy de Dyankoch in ga podaril pavlinskim menihom, ki so prišli k nam iz Lepoglave na Hrvaškem. Pavlinci so prizidali
mogočno cerkev Marijinega vnebovzetja, katere glavni oltar je eden največjih zlatih baročnih oltarjev v Sloveniji. Opustili so grajsko kapelo in v
prostoru pod njo uredili lekarno, ki jo je tako kot cerkev poslikal Anton
Lerchinger. V Olimju so pavlinci ostali vse do leta 1782, ko je cesar Jožef
II. razpustil samostan.
Samostan je bil leta 1805 na dražbi prodan grofu Ferdinandu Attemsu.
Dve leti pozneje so Attemsi zaradi nedonosnosti in visokih davkov podrli
dve graščinski krili in s tem temeljito spremenili stavbo. Po drugi svetovni vojni so stavbo nacionalizirali.
Leta 1990 so v Olimje prišli manjši bratje sv. Frančiška Asiškega – minoriti, ki sedaj skrbijo za samostan in cerkev. Patri so oživili tradicijo samostanskega lekarništva in v samostanskem zeliščnem vrtu gojijo zdravilne
rastline, v prostorih samostana pa so uredili zeliščno lekarno z domačimi
zdravili.
→ Minoritski samostan Olimje
Olimje 82 / SI-3254 Olimje / tel.: +386 (0)3 582 91 61
www.olimje.net
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Pilštanj

župnijska cerkev sv. Mihaela

Ž

upnijska cerkev stoji sredi starodavnega trga, obdaja jo obzidje nekdanjega pokopališča.
Prvič se omenja leta 1167. Najstarejši del sedanje stavbe je pravokotna ladja. Od srednjeveške zasnove cerkve sv. Mihaela se je več ali manj
ohranil samo samostoječe zidani zvonik. V prvi polovici 18. stoletja so dozidali obe južni kapeli, med 1796 in 1812 je bila povišana in povečana ladja, dodali so prezbiterij z nadstropno zakristijo.
Veliki oltar iz leta 1857 je posvečen sv. Mihaelu, ob strani sta Jožef in Janez Krstnik, v atiki pa je upodobljeno Marijino kronanje.
V levi kapeli je oltar Brezmadežne, neorenesančno delo iz leta 1857. Oltar
v prvi desni kapeli je posvečen sv. Emi, prej Janezu Nepomuku. V oltarni
menzi je kip mrtvega Janeza Nepomuka iz sredine 19. stoletja, kamniti kip
sv. Eme je iz 19. stoletja. Oltar v drugi desni kapeli iz prve četrtine 18. stoletja je posvečen Škapulirski Materi Božji.
Poznobaročna je tudi prižnica, orgle so s konca 18. stoletja.
Leta 1893 so cerkev znova obnovili, ladja je dobila nov glavni in stranski
portal, cerkev pa kakovostno poslikavo, ki je še danes zelo lepo ohranjena.
Posebno lepa je podoba sv. Eme z gradovoma in trgom.
Legenda pravi, da naj bi se Ema rodila na gradu Pilštanj okoli leta 973 grofu Engelbertu iz Pilštanja in njegovi ženi Tuti.
V bližini nekdanjega gradu je v votlini kapela sv. Eme z njenim kamnitim
kipom, na Emo pa spominja tudi stekleni kip, ki krasi portal zaprtega okna
na Varni hiši v trgu.
→ Turistično društvo Pilštanj
Pilštanj 12 / SI-3261 Lesično / E-pošta: info@td-pilstanj.si
www.td-pilstanj.si

88

ETAPA 12 ‣ (26,8 km, 7 h 15 min)
Lesično → Zagorje → Planina pri Sevnici → Kozje

Od cerkve v Lesičnem gremo do prvega križišča, kjer zavijemo desno proti
Zagorju. Vse do Zagorja hodimo po tej cesti, ki se sprva vzpenja do hiše na
naslovu Zagorje 75/a, kjer stoji kapelica. Pot se nato počasi spusti v Zagorje
pri Lesičnem. Na križišču pri transformatorski postaji zavijemo desno, nato
pa takoj levo navzdol. Tukaj se Emini poti priključi Marijina romarska pot.
Cesta se prične kmalu vzpenjati in nas pripelje do križišča. Pot nadaljujemo
naravnost po gramozni cesti navzdol. Sprva ob pašniku in nato skozi gozd
se spustimo do prehodnega mesta čez potok Laniška. Pot se nato vzpne
mimo samotne domačije in po gramozni cesti skozi gozd do asfaltne ceste.
Po njej gremo levo skozi naselje Podpeč v Šentvid pri Planini. V središču
glej stran 188–227
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Šentvida gremo najprej desno, nato pa pri gospodarskem poslopju zapustimo asfaltno cesto in se po kolovozu ob robu pašnika povzpnemo v zaselek
Jelše. Zavijemo desno in se po asfaltni cesti povzpnemo v naselje Lipa. Pot
po uravnavi nadaljujemo do cerkve sv. Križa. Od cerkve se med kapelicami
križevega pota spustimo do roba gozda, kjer se Emina pot odcepi od Marijine
romarske poti. Mi zavijemo levo po gozdni stezi do asfaltne ceste, po kateri
gremo levo do odcepa v Doropolje. Tukaj zavijemo desno navzdol in skozi
naselje dosežemo glavno cesto Planina–Sevnica.
Od Doropolja do križišča pod Kamnim vrhom nas bodo vodile Knafelčeve
markacije.
Ob njej gremo levo navzdol mimo hiše na naslovu Doropolje 39 do Stare
žage, kjer zavijemo levo v smeri Bohorja. Mimo hiše na naslovu Doropolje 31 pridemo do odcepa planinske poti na Bohor. Mi gremo naravnost po
gramozni cesti, ki se vije po severnem pobočju Bohorja. Na križišču pri gozdarski koči pod Kamnim vrhom, kjer se odcepi cesta proti koči na Bohorju,
gremo naravnost proti vzhodu.
Od križišča pod Kamnim vrhom do gradu Podsreda nas bodo vodile belorumene markacije za pohodne poti.
Na križišču pod Debelim vrhom zavijemo levo. Ko prispemo do naslednjega križišča, se nam z leve strani priključi gramozna cesta, po kateri poteka
Marijina romarska pot iz Zagorja pri Lesičnem proti Kozjemu. Na križišču
gremo naravnost po grebenu do samotne domačije Tovornik. Pri domačiji
se gramozna cesta nadaljuje desno navzdol v Bistri graben. Mi gremo naravnost po grebenski cesti mimo domačije Tovornik. Po tej cesti hodimo do
križišča, kjer se od naše poti v levo odcepi Pot XIV. divizije. Mi nadaljujemo
pot desno po gramozni cesti navzdol. Cesta se spusti v Bistri graben, kjer
prispemo na asfaltno cesto. Na križišču gremo levo in po asfaltni cesti dosežemo središče Kozjega, kjer stoji župnijska Marijina cerkev.

Kozje, Marijina cerkev
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Lurška jama, Zagorje
• pečine, Šentvid pri Planini
• Glija jama, Planinska vas
• izvir reke Bistrice, Planinska
vas
• reka Bistrica
• Turška lipa, Planina pri Sevnici
• grajski park, Planina pri
Sevnici
• kostanjev in lipov drevored,
Planina pri Sevnici
• platana, Kozje
• dolina potoka Bistri graben
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev Marije pomočnice,
Zagorje
• cerkev sv. Marije Magdalene,
Zagorje
• kapela, Zagorje
• grad Planina, Planina pri
Sevnici

• cerkev sv. Marjete, Planina pri
Sevnici
• kužno znamenje, Planina pri
Sevnici
• pranger, Planina pri Sevnici
• Etnološka zbirka Šmid in
stalna razstava Kozjansko žari,
Planina pri Sevnici
• rojstna hiša Anne
Wambrechtsammer, Planina
pri Sevnici
• kapelice križevega pota in
cerkev sv. Križa, Planina pri
Sevnici
• cerkev sv. Vida, Šentvid pri
Planini
• trg Kozje
• cerkev Marijinega vnebovzetja,
Kozje
• cerkev sv. Eme, Kozje
• dvorec Kozje, Kozje
• Kroflnov mlin, Kozje
• muzej Šola moje mame, Kozje

Planina pri Sevnici, kapelice križevega pota in cerkev sv. Križa
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti

Zagorje, Marijina cerkev

Zagorje, Luška jama

Zagorje

Planina pri Sevnici
glej stran 188–227
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Planina pri Sevnici
grad Planina

R

uševine gradu, ki se je nekoč imenoval Montpreis, stojijo na strmem skalnatem grebenu nad trgom.
Prvi lastniki posesti so bili grofje Breško‑Selški. Grad prvič omenjajo listine leta 1190, ko so bili njegovi lastniki Krški škofje. V 13. stoletju
so bili lastniki gradu Ostrovrharji (1249), v 14. stoletju pa Celjski grofje
(1345–1456). Nato je grad prešel v last raznim deželnim knezom in najemnikom, med katerimi so bili najbolj znani Mosconi (1588–1768) in Protazi (1823).
Graditi so ga začeli v 10. ali 11. stoletju, dogradili pa so ga verjetno v 12.
stoletju. Jedro gradu je romansko (del severne, vzhodna in zahodna stran),
južna grajska stena je gotska, vhodni del in del obzidja na severozahodni
strani pa sta renesančni. Grad je sestavljal podolžno oblikovan mogočen
palacij z velikimi kletmi, v dveh nadstropjih in velikimi podstrešnimi
prostori. Poleg mogočnega obzidja je bil grad na zahodni strani ob vhodu zavarovan z obrambnim stolpom. V 14. stoletju so na vzhodni strani
prizidali kapelo sv. Pankracija. Na severnem romanskem zidu je mogoče
opaziti zanimivo zidavo v obliki ribje kosti oziroma žitnega klasa (opus
spicatum), značilno za antiko oziroma rano romaniko.
Zahodno od gradu je bila v 16. stoletju sezidana nadstropna kašča, ki je v
obokanem kletnem delu ohranjena do danes.
Leta 1882 so zaradi davka na površino strehe začeli grad razkrivati in z leti
se je spremenil v razvaline.
Leta 2003 je grad v upravljanje prevzelo lokalno podjetje Tajfun z namenom obnove in revitalizacije grajskega kompleksa.
→ Krajevna skupnost Planina pri Sevnici
Planina 37 / SI-3225 Planina pri Sevnici / tel.: +386 (0)3 579 11 44
E-pošta: ksplanina@siol.net / www.ksplanina.si
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Kozje

podružnična cerkev sv. Eme

P

odružnična cerkev sv. Eme stoji na pokopališču zunaj naselja, ob cesti proti Pilštanju.
Prvič se cerkev omenja v nekem vizitacijskem poročilu iz leta 1545,
ki govori o kapeli preblažene Hemme.
Gre za poznogotsko stavbo iz leta 1466, ki so jo zgradili kot kapelo in jo
leta 1717 prezidali v cerkev. Cerkev je v prezbiteriju še ohranila dvopolni
gotski križnorebrasti obok, cerkvena ladja z dvema stranskima kapelama
pa je prevzela značilnosti romanskega sloga. Zidani stolp je cerkev dobila
leta 1861.
Sredi oltarja je bila upodobljena Ema, ob straneh Henrik II. in njegova
žena Kunigunda. Kip svete Eme so zamenjali z novim neogotskim, ki je
delo kiparja in pozlatarja Oblaka iz Celja iz leta 1867.

V letu razglasitve sv. Eme za svetnico (1938) so opravili tudi notranje poslikave, oltar pa je dobil neogotsko podobo. V zadnjih letih je bila cerkev
lepo obnovljena.
Na prezbiteriju je naslikana mogočna poznogotska podoba sv. Krištofa.
Kozje se prvič omenja leta 1016, ko je nemški cesar Henrik II. podaril grofu Viljemu Breško‑Selškemu naselje Kozje s 30 kraljevskimi kmetijami.
Leta 1130 je omenjeno kot Trachendorf in kot dediščina Eme Breško‑Selške v lasti krške škofije.
→ Župnija Kozje
Kozje 38 / SI-3260 Kozje / tel.: +386 (0)3 580 12 44
→ Oskrbovana iz župnije Buče
Buče 1 / SI-3255 Buče / tel.: +386 (0)3 580 80 74
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ETAPA 13 ‣ (30,9 km, 7 h 15 min)
Kozje → Podsreda → grad Podsreda → Brestanica →
Krško

glej stran 188–227
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Iz središča Kozjega gremo desno do glavne ceste Bistrica ob Sotli–Planina. Nato gremo naravnost po lokalni cesti do bližnjega križišča in zavijemo
levo mimo zdravstvenega doma v hrib. Tukaj skozi novejše naselje zavijemo desno navzgor. Med hišami prispemo do gramozne ceste, po kateri se
povzpnemo do grebena, kjer stopimo na asfaltno cesto. Po njej gremo levo
rahlo navzdol do odcepa, kjer naša pot zapusti asfaltno cesto in se po poti
čez travnik spusti do potoka Dupla. Na drugi strani potoka kmalu dosežemo
asfaltno cesto, po kateri krenemo desno. Na bližnjem križišču gremo desno
v dolino Duplo. Sprva po asfaltni, nato pa po gramozni cesti hodimo po ozki
dolini potoka Duplo do naselja Socko. Ko prispemo na asfalt, gremo naravnost do glavne ceste Bistrica ob Sotli–Kozje. Ob cesti gremo levo, a kmalu
zavijemo desno na gramozno cesto, po kateri gremo mimo posameznih hiš.
Na koncu te ceste se znova priključimo glavni cesti. Na prvem odcepu pa
gremo desno po lokalni cesti v središče Podsrede. V središču Podsrede najdemo cerkev sv. Janeza Krstnika in sedež Kozjanskega parka.
S trga v Podsredi nadaljujemo pot naprej do križišča s cesto proti Senovemu.
Prečkamo jo in pot nadaljujemo naravnost po lokalni cesti. Gremo mimo
izvira Štok in se pri zadnjih hišah usmerimo desno na pešpot, po kateri krenemo navkreber proti srednjeveškemu gradu Podsreda.
Od gradu Podsreda do križišča na Golem Vrhu nas bodo vodile rumeno-rdeče markacije evropske pešpoti E7.
Od gradu Podsreda gremo desno po cesti do križišča, kjer zavijemo levo
proti Pečicam. Po gramozni cesti, ki vodi skozi gozd, se postopno dvigamo
do križišča na grebenu, kjer se odcepi pot E7 levo v Pečice.
Od križišča na Golem Vrhu do Krškega nas bodo vodile lesene tablice Emine
romarske poti in puščice v obliki nalepk na križiščih.
Mi gremo naravnost po gramozni cesti v vasico Križe. Ko prispemo do asfaltne ceste, gremo naravnost v Križe in naprej skozi Spodnje Šapole v Ravne pri Zdolah. Pri lipi gremo naravnost do konca asfalta pri hiši na naslovu
Ravne 52, nato pa po gozdnem kolovozu vse do priključka na asfaltno cesto.
Po njej nadaljujemo desno navzdol do hiše na naslovu Anže 6 in levo po
glavni cesti skozi naselje Stolovnik v središče Brestanice. Na križišču zavijemo levo in po pločniku navzdol do križišča. Desno vodi cesta na grad
Rajhenburg, mi pa gremo levo proti Blanci oziroma cerkvi sv. Mohorja. Pred
pokopališčem krenemo po stezi desno strmo navzgor in v pol ure hoda smo
pri cerkvi sv. Mohorja. Nato gremo po asfaltni cesti skozi Sremič in mimo
hiše na naslovu Sremič 22 proti Krškemu. Ko zapustimo asfaltno cesto, se
po gozdni stezi spustimo do Ceste 4. julija in se ob njej odpravimo levo do
krožišča v središču Krškega.

glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• dolina potoka Duplo
• fosilno nahajališče, Podsreda
• izvir Štok, Podsreda
• pešpot Podsreda
• grajski ribnik, Podsreda
• suho podolje s požiralnikom,
Gorjane nad Podsredo
• slapovi na Bohorju
• Bohor (900 m.n.v.)
• ribnik Mačkovci, Brestanica
• reka Sava
• ribnik na Resi, Videm-Krško
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• kapelice križevega pota,
Podsreda
• cerkev Matere božje sedem
žalosti, Stare gore/Gradišče
nad Podsredo
• kapela sv. Ane, Stare gore/
Gradišče nad Podsredo

• cerkev sv. Janeza Krstnika,
Podsreda
• Slovensko-bavarska hiša,
Podsreda
• pranger – sramotilni steber,
Podsreda
• trg Podsreda
• kip Antona Aškerca, Podsreda
• Levstikov mlin, Podsreda
• Javerškova domačija,
Podsreda
• Kolarjeva domačija, Trebče
• grad Podsreda, Podsreda
• Kunejev hram, Gorjane nad
Podsredo
• spomenik tolarju, Osredek pri
Podsredi
• Preskarjev mlin, Osredek pri
Podsredi
• cerkev sv. Jurija, Zdole
• cerkev sv. Vida, Kostanjek
• premogovniški rov, Osnovna
šola na Senovem

Podsreda, trg
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
• grad Rajhenburg, Brestanica
• graščina Turn, Brestanica
• bazilika Lurške Marije,
Brestanica
• cerkev sv. Petra, Brestanica
• cerkev sv. Boštjana,
Brestanica
• cerkev sv. Mohorja nad
Brestanico
• zdravilne točke na
arheološkem najdišču Dunaj
• cerkev sv. Lovrenca, Gora nad
Krškim
• pranger – sramotilni steber,
Brestanica
• spomenik Adama Bohoriča pri
Osnovni šoli v Brestanici
• cerkev sv. Ruperta, VidemKrško
• cerkev sv. Janeza Evangelista,
Krško
• Mestni muzej Krško
(Mencingerjeva, Valvasorjeva
hiša, Galerija Vladimirja
Štovička)
• kapucinski samostan z
Marijino cerkvijo, Krško
• park zaslužnih občanov, Krško
• cerkev sv. Rozalije, Krško
• gasilski stolp, Krško
• galerija – Sv. Duh, Krško
• mestni park Krško (Dvorana,
Hočevarjev mavzolej)
• staro mesto jedro Krško
• Trg Matije Gubca s
spomenikom, Krško
• Spominski park Jurija
Dalmatina, Krško

• cerkev sv. Jožefa, Trška gora
nad Krškim
• stadion za speedway, Krško

Grad Podsreda

Podsreda, Stare gore

Podsreda, pranger
glej stran 188–227
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Podsreda
grad Podsreda

G

rad Podsreda, ki se je nekoč imenoval Hörberg ali Herberch, leži na
severnem pobočju Orlice na nadmorski višini 475 metrov.
Sodi med najpomembnejše objekte romanske arhitekture na Slovenskem, saj je njegovo srednjeveško jedro skozi stoletja ostalo skoraj neokrnjeno in je zato dobil tudi naziv »najbolj grajski med gradovi na Slovenskem.«
Stoji na ozemlju, ki je že okrog leta 1000 pripadalo posesti grofov BrežeSelških in pozneje grofici Emi Krški.
Grad je pozidan sredi 12. stoletja, v virih se prvič omenja leta 1213. Majhno dvorišče znotraj romanskega obzidja obdajata dve romanski stanovanjski krili (severni palacij zgrajen leta 1150, južni palacij leta 1220), stopnišče, mogočen romanski bergfrid – obrambni stolp (iz okoli leta 1180) in
stolp z grajsko kapelo (iz okoli leta 1260). Grajski kompleks sestavljajo
poleg osrednje grajske stavbe še gospodarsko poslopje, remiza ter poznorenesančni stolpič.
Na gradu so do leta 1320 gospodarili podsredški vitezi, nato pa so jim
sledile razne plemiške družine, med njimi tudi Celjski grofje. Pred letom
1848 je grad od Lazarinijev odkupil knez Weriand Windischgrätz, ki je
gradu v naslednjih letih dal današnjo podobo. V rokah njegovih dedičev
je posest ostala do konca druge svetovne vojne, nato je prešla v državno
last. Leta 1983 je upravljanje prevzel Kozjanski park, ki je isto leto začel z
sistematično obnovo gradu, ki jo spremlja bogato programsko oživljanje.

→ Kozjanski park
Podsreda 45 / SI-3257 Podsreda / tel.: +386 (0)3 80 07 100
E-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si / www.kozjanski-park.si
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Brestanica
grad Rajhenburg

G

rad Rajhenburg stoji na strmem skalnatem pomolu nad reko Savo.
Je najstarejši z listino izpričani grad na Slovenskem, saj se prvič
pisno omenja že leta 895.

V začetku 10. stoletja je bila utrdba v boju z Madžari porušena. Nemški cesar Henrik II. je podaril nekdanjo Valtunovo posest savinjskemu krajišniku Viljemu II, ki je bil poročen z Emo Breško‑Selško. Ta je leta 1043 svoja
posestva podarila salzburški nadškofiji in v letih 1131 do 1147 je salzburški nadškof Konrad dal grad na novo pozidati.
Zvrstili so se številni lastniki gradu, najpomembnejši so bili med leti 1141
do 1570 Rajhenburški. V 17. stoletju so bili lastniki gradu Galli Gallensteini, ki so mu dali današnjo podobo. Leta 1881 so grad kupili menihi trapisti, ki so ga preuredili v samostan. Aprila 1941 so Nemci trapiste pregnali
in v gradu uredili preselitveno taborišče za izganjanje Slovencev, od koder
je šlo na pot izgnanstva v Srbijo, na Hrvaško in v Nemčijo okrog 45.000
Slovencev.
Dve leti po končani vojni je bil grad nacionaliziran, v njem so povojne
oblasti uredile zapore, okoli leta 1966 so ga začeli preurejati v muzej.
Danes je na gradu lepo viden najstarejši romanski del s stolpom in bivalnim delom, kjer se je ohranila mogočna in lepo urejena romanska gradnja,
še posebej pa je dragocena v prvem nadstropju stolpa delno ohranjena v
originalu, delno pa rekonstruirana romanska kapela.
Leta 1999 je bil grad razglašen za spomenik državnega pomena, po končani denacionalizaciji pa je leta 2004 postal last občine Krško, ki ga je s pomočjo evropskih sredstev v letu 2012 celostno obnovila. Grad Rajhenburg
deluje kot enota Kulturnega doma Krško.

→ Grad Rajhenburg 
Cesta izgnancev 3 / SI-8280 Brestanica / tel.: +386 (0)7 620 42 16
E-pošta: info@gradrajhenburg.si / www.gradrajhenburg.si
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Krško-Videm

župnijska cerkev sv. Ruperta

C

erkev leži na Vidmu na levem bregu reke Save.
Svetišče je najprej omenjeno v listini iz leta 1155 in je doslej edini
znani dokument o njegovem nastanku. Ta in darilna listina iz leta
1043, s katero je grofica Ema Breže-Selška podarila solnograškemu nadškofu poleg drugih tudi zemljiško posest Rajhenburg, v katero je spadal
tudi Videm, nas navajata na domnevo, da je to svetišče nastalo že nekaj
desetletij prej.
Zelo verjetno se je namreč salzburški nadškof že kmalu po prevzemu volila odločil postaviti na Vidmu svetišče, posvečeno svetemu Rupertu, ki je
bil tudi zavetnik nadškofije.
Nastanek svetišča lahko tako postavimo v začetna leta druge polovice 11.
stoletja. V 16. stoletju je bila na njenem mestu pozidana ali dozidana nova
cerkev, ki pa jo je vlaga tako načela, da so jo ob koncu 19. stoletja porušili, iz ruševin naredili nasip in na njem med letoma 1893 in 1897 zgradili sedanjo župnijsko cerkev po Bernikovih načrtih. Po zahtevni štiriletni
gradnji je cerkev na prvo septembrsko nedeljo leta 1897 slovesno posvetil
tedanji lavantinski škof Mihael Napotnik. Za njeno gradnjo je prispevala
denar tudi znana krška dobrotnica Josipina Hočevar.
Cerkvena notranjščina z razmeroma skromno poslikavo in figurativno izrezljanimi lesenimi oltarji je preprosta.
Poleg glavnega oltarja sv. Ruperta sta v cerkvi še oltar Matere Božje in
Jožefa. Pod pevsko emporo je lepo izdelana lurška votlina. Barvna okna v
prezbiteriju so delo akademskega slikarja Franca Kregarja, v križnih ladjah
pa sta v stranska okna vdelani dve barvni okni iz kapele svetega Jožefa na
Resi.
→ Župnija Videm – Krško
Savska pot 1 / SI-8270 Krško
tel.: +386 (0)7 490 14 00 / E-pošta: zupnija@videmcan.si
www.videmcan.si
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ETAPA 14 ‣ (25,9 km, 7 h)
Krško → Senuše → Raka → Bučka → Škocjan

Od Krškega do Leskovca nas bodo vodile rumeno-rdeče markacije za evropske pešpoti.
Iz Krškega pot nadaljujemo čez most čez reko Savo in nato levo proti Leskovcu. Pri stadionu gremo desno do cerkve sv. Ane v Leskovcu, kjer znova
zavijemo desno.
Od Leskovca pa vse do Trebelnega nas bodo vodile lesene tablice Emine romarske poti in puščice v obliki nalepk na križiščih.
glej stran 188–227
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Emina romarska pot ‣ ETAPA 14
Po cesti skozi hruškov nasad in nato po Ulici Anke Salmičeve po grebenski
gramozni cesti nadaljujemo skozi Veniše do daljnovoda. Po krajšem spustu
nas pri novejši hiši markacije usmerijo desno v gozd. Sprva po kolovozu, nato
pa po stezi se spustimo do Selskega potoka. Prečkamo ga in se povzpnemo
do asfaltne ceste, ki vodi v Senuše. Po cesti gremo nekaj metrov desno, nato
pa levo po asfaltni dovozni cesti. Emina pot sicer kmalu krene desno po stezi
pod daljnovodi, a ker je precej zaraščena, gremo raje nekaj metrov naprej in
desno po travniku od roba gozda do gramozne ceste. Po njej desno do asfalta
in levo v središče Senuš. Iz Senuš gremo naravnost ob glavni cesti navzgor do
levega ovinka, kjer zavijemo desno na lokalno cesto. Po njej se mimo zidanic
podamo do kolovoza in pod daljnovodom na naslednji greben. Na cesti najprej
zavijemo levo, nato pa desno v smeri Straže. Na naslednjem križišču zavijemo
desno v Andro, od koder gremo v Rako. Iz središča Rake nadaljujemo pot levo
v smeri Smednika, a kmalu zavijemo desno proti Vrhu pri Površju. Na prvem
križišču gremo desno, nato pa med polji do ceste, po kateri se podamo desno v
Vrh pri Površju. Pri cerkvi v Vrhu pri Površju gremo levo po cesti, ki pa jo kmalu
zapustimo in zavijemo desno po cesti, ki vodi k večji kmetiji. Po tej cesti gremo
mimo domačije skozi gozd. Ko prispemo iz gozda, zavijemo levo na kolovoz, ki
nas pripelje do ceste v vasi Površje. Cesto samo prečkamo in pot nadaljujemo
naravnost do gozda. Skozi gozd prispemo v naselje Brezje pri Raki. Sredi vasi
zavijemo desno po kolovozu med polja, nato pa skozi gozd proti severu. Ko
pridemo iz gozda, gremo po poti med njivami in posameznimi domačijami do
glavne ceste iz Sevnice proti Bučki. Po tej cesti gremo levo v Bučko. Na prvem
križišču gremo levo do cerkve v Bučki. Pri cerkvi v Bučki se podamo desno
navzdol nazaj do glavne ceste in nato levo mimo hiše na naslovu Bučka 28 do
gasilskega doma. Tukaj zavijemo desno in nato takoj levo navzgor proti cerkvi
sv. Marije na Stopnem. Od cerkve se spustimo po gramozni cesti navzdol do
glavne ceste, po kateri gremo desno mimo hiše na naslovu Stara Bučka 1 v
smeri Škocjana. Nekaj metrov za odcepom za GEOS občine Škocjan gremo
levo po kolovozu v vas Hrastulje. Mimo hiše na naslovu Hrastulje 12 se spustimo v Škocjan. Ko pridemo na glavno cesto, zavijemo levo čez most in nato
takoj desno navzgor k cerkvi.

Leskovec pri Krškem, cerkev sv. Ane
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Ajdovska jama, Brezovska gora
• Štritovsko jezero, Štrit
• Krakovski gozd
• dolina Radulje
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• grad Šrajbarski Turn, Leskovec
pri Krškem
• cerkev Žalostne Matere božje,
Leskovec pri Krškem
• cerkev sv. Ane, Leskovec pri
Krškem
• Mavzolej Anastazija Grüna,
Leskovec pri Krškem
• sramotilni kamen, Leskovec
pri Krškem
• arheološko najdišče Ajdovska
jama
• cerkev sv. Lucije, Senuše
• cerkev sv. Valentina, Straža

Leskovec pri Krškem, Mavzolej Anastazija Grüna

• cerkev sv. Štefana, Nemška
vas
• cerkev sv. Vida, Ravni
• cerkev sv. Lovrenca, Raka
• grad Raka, Raka
• cerkev sv. Neže, Vrh pri
Površju
• cerkev sv. Marjete, Podulce
• cerkev sv. Mihaela, Dolenje
Radulje
• grad Radeljca, Dolenje Radulje
• cerkev sv. Jurija, Močvirje
• cerkev sv. Matije, Bučka
• cerkev sv. Martina, Bučka
• Marijina cerkev, Stopno
• Marijina cerkev, Zloganje
• cerkev sv. Kancijana in
tovarišev, Škocjan
• kamniti dvoločni most na
Radulji, Škocjan

Raka, cerkev sv. Lovrenca
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Bučka

župnijska cerkev sv. Matije

Ž

upnijska cerkev stoji na južnem robu pokopališča na vrhu manjše
vzpetine sredi vasi.
Prvič se omenja leta 1667.

Cerkev sestavljajo pravokotna dvoranska ladja z oboki, slonečimi na štirih
slopih, poligonalni grebenasto obokan prezbiterij, zvonik na severni ter
zakristija na južni strani.
Notranjščino cerkve zaznamuje belina s stavbnimi elementi členjenih
sten, iz katerih izstopajo zlati oltarji. Glavni oltar, ki je prava rezbarska
umetnina, je delo Bartolomeusa Plumbergerja iz Ljubljane iz 17. stoletja.
V osrednji niši je zavetnik cerkve, sv. Matija s sekiro in knjigo, obdajata ga
Kozma in Damjan. Levo in desno od niše sta sv. Peter in Pavel. Zlata stranska oltarja z bogato rastlinsko ornamentiko v florentinskem slogu sta iz
začetka 18. stoletja.
Umetelno izrezljane klopi iz hrastovega lesa je leta 1884 izdelal Jakob Rižnar. Križev pot iz žgane gline je bil narejen v Parizu leta 1886.
Leta 1896 so bratje Zupan iz Kamne Gorice v cerkvi postavili nove orgle,
ki so bile obnovljene leta 1989.
Pri cerkvi se začenja tematska pohodna pot Mlinarjeva pot, okolico cerkve
pa lepo zaokroži še lipov drevored 10 lip, posajenih ob 10. obletnici delovanja 10 gradnikov vsestranskega življenja kraja.
Nekaj sto metrov stran stoji podružnična cerkev sv. Martina s srednjeveško zasnovo.
→ Župnija Bučka
Bučka 25 / SI-8276 Bučka / tel.: +386 (0)7 309 12 31
→ Oskrbovana iz župnije Škocjan pri Novem mestu
Škocjan 30 / SI-8275 Škocjan / tel.: +386 (0)7 307 70 07
E-pošta: enosrce@rkc.si / http://zupnija-skocjan.rkc.si
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ETAPA 15 ‣ (28,6 km, 7 h 30 min)
Škocjan → Šmarješke Toplice → Trebelno →
Mokronog

Od cerkve v središču Škocjana nadaljujemo pot po cesti levo od cerkve in
kmalu zavijemo levo na gramozno cesto, ki vodi v Dolnjo Staro vas. Po tej
cesti gremo mimo gozda, kjer zavijemo desno na kolovoz, po katerem pridemo do cerkve. Od cerkve gremo po cesti med hišami do križišča, kjer
glej stran 188–227
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Emina romarska pot ‣ ETAPA 15
zavijemo desno. Kmalu se cesta razcepi. Mi gremo po levem, spodnjem
kolovozu med polji do vznožja grebena, poraslega z vinsko trto. Na greben
se povzpnemo po kolovozu, ki vodi skozi gozdiček, nato pa gremo naravnost navzdol po gramozni cesti do asfaltne ceste. Po njej nadaljujemo desno
navzgor do cerkve sv. Janeza na Vinjem Vrhu. Od cerkve gremo po asfaltni
cesti mimo hiše na naslovu Vinji Vrh 264 do cerkve sv. Jožefa, nato pa se po
cesti skozi gozd spustimo do prvih hiš v naselju Orešje. Naša pot zavije levo
in se po novem asfaltu ob posameznih hišah vije vse do Družinske vasi. Ko
prispemo do glavne ceste, nadaljujemo naravnost in na naslednjem križišču
zavijemo desno v Šmarješke Toplice. Najprej skozi gozd, nato pa skozi novejše naselje se spustimo do glavne ceste Novo mesto–Šmarjeta. To cesto
zgolj prečkamo in pot nadaljujemo do hotelskega naselja Šmarješke Toplice. Od hotela gremo do uvoza na parkirišče in ob glavni cesti zavijemo levo
v smeri Žalovič. Na bližnjem križišču pri kapeli gremo desno po glavni cesti,
ki se vzpenja do ostrega ovinka v desno. Mi gremo po asfaltni cesti desno
navzgor v središče vasi Žaloviče. Mimo cerkve, nato pa desno, nas pot vodi
po cesti naprej proti vasi Koglo. Pred vasjo nas smerokaz usmeri levo na
gramozno cesto, ki vodi proti Škocjanu. Po tej cesti se najprej spustimo do
reke Radulje in ob njej hodimo vse do križišča z asfaltno cesto v bližini vasi
Roje. Nadaljujemo naravnost po dolini mimo kapelice in nogometnega igrišča do odcepa gramozne ceste, kjer zavijemo levo. Po tej cesti se skozi gozd
povzpnemo do začetka asfaltne ceste. Nato pa pot nadaljujemo med travniki
mimo hiše na naslovu Maline 1 v Trebelno.
Od Trebelnega do Šentruperta nas bodo vodile belo-rdeče Knafelčeve markacije.
Iz Trebelnega nas pot vodi po cesti do cerkve sv. Petra, kjer gremo naravnost
proti Mokronogu. Pred desnim ostrim ovinkom gremo levo ob njivi do gozda
in se po gozdnem kolovozu spustimo v dolino. Ko pridemo na asfaltno cesto,
se povzpnemo nazaj na glavno cesto, ki smo jo prej zapustili. Po njej gremo
levo pod cerkvijo na Žalostni gori v središče Mokronoga.

Klevevž, slapovi Radulje
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Zgornja in Spodnja Klevevška
jama (Ajdovska jama) ob
soteski potoka Radulja
• Klevevž – soteska potoka
Radulja
• Klevevška Toplica,
hipotermalni izvir
• Zdravci, dolina ob Radulji
• indijski lotos, zdraviliški park,
Šmarješke Toplice
• vodna pot »Vir življenjske
energije«, Šmarješke Toplice
• dolina Mirne
• dolina Radulje
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Trojice, Dolnja Stara
vas
• kapelica Marije Pomočnice,
Osrečje
• cerkev sv. Janeza Krstnika,
Mali Vinji vrh

• cerkev sv. Jožefa, Veliki Vinji
vrh
• cerkev sv. Martina, Vinica
• cerkev sv. Marjete, Šmarjeta
• cerkev sv. Andreja, Bela
Cerkev
• razvaline gradu Klevevž
• razvaline gradu Štrlek
• cerkev sv. Lenarta. Koglo
• cerkev Karmelske Matere
Božje, Slapi
• tematska pot »Vir življenjske
energije«, Šmarješke Toplice
• litoželezni vodnjak, Šmarješke
Toplice
• cerkev sv. Urha, Žaloviče,
• cerkev sv. Lenarta, Koglo
• cerkev sv. Križa, Trebelno
• staro trško jedro, Trebelno
• kmečki muzej na domačiji
Florjančič, Trebelno

Bela Cerkev
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Naravne in kulturne znamenitosti
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• arheološko območje in
romanska rotunda, Gorenji
Mokronog
• razvaline gradu Gorenji
Mokronog
• cerkev sv. Petra in kostnica
s kapelo sv. Mihaela, Gorenji
Mokronog
• cerkev Žalostne Matere božje,
svete stopnice in postaje
Marijinih žalosti, Žalostna Gora
nad Mokronogom
• cerkev sv. Tilna (Egidija),
Mokronog
• staro trško jedro, Mokronog
• razvaline trškega gradu
Mokronog
• etnološka zbirka, Mokronog
• cerkev sv. Florijan, Mokronog
• razvaline gradu Čretež
• cerkev Antona Padovanskega,
Blečji vrh

Šmarjeta, cerkev sv. Marjete

Klevevž, naravni izvir termalne vode

Mokronog
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Mokronog

trški grad Mokronog

S

podnji mokronoški grad (trški grad), ki je bil postavljen na nizkem
griču nad južnim koncem trške naselbine, je bil po vsej verjetnosti
upravni sedež posesti, ki jo je Ema Breško-Selška v letih 1043 in 1044
darovala samostanu na Krki na Koroškem.
Prva in najpomembnejša fevdalna postojanka na tem območju pa je bil grad
Gorenji Mokronog.

Prvič je grad pod imenom castro Nazenfuez omenjen v virih šele leta 1256,
vendar pa je bil prvotni stolp pozidan verjetno že v 12. stoletju. Poznoromanski obodni grad je poleg obrambnega obzidja obsegal še visoki obrambni stolp – bergfrid – in stanovanjski palacij, najbrž pa tudi več pomožnih lesenih gospodarskih poslopij in grajsko kapelo. V gotski dobi so k tej zasnovi
prizidali še dva stanovanjska trakta. Okoli leta 1569 so na jugozahodnem
vogalu pozidali večji renesančni stolp s sodno dvorano v nadstropju. V drugi
polovici 17. stoletja so celotno srednjeveško grajsko zasnovo močno prezidali in jo z dodajanem novih stanovanjskih traktov in arkadnih galerij spremenili v sodobno poznorenesančno plemiško rezidenco.
Do sredine 15. stoletja so grad upravljali gospodje Mokronoški, nato pa je
zamenjal številne lastnike in oskrbnike. Zadnji lastnik pred drugo svetovno
vojno pa je postal leta 1940 Savel Kalin, industrialec iz Mokronoga.
Grad, v katerem je bilo veliko bogate opreme ter lepe renesančne freske, je
bil med drugo svetovno vojno bombardiran in požgan, po njej pa so ga minirali, da bi dobili kamenje za obnovo trških hiš. Danes so vidni zgolj še ostanki zunanjega obodnega zidovja, ki v družbi z župnijsko cerkvijo sv. Tilna še
vedno izstopa v veduti Mokronoga.
Po legendi naj bi v Mokronogu hranili nizek, zobčasto obrobljen čevelj iz belega usnja. Domnevali so, da je to Emin čevelj. To je bilo v času 15. stoletja,
ko so po vsej verjetnosti z njim okrasili njen kip.
→ Turistično društvo Mokronog
Pod gradom 2 / SI-8230 Mokronog / E-pošta: tdmokronog@gmail.com
www.turističnodruštvomokronog.si
→ Občina Mokronog-Trebelno,
Pod gradom 2 / SI-8230 Mokronog / E-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si
www.mokronog-trebelno.si
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ETAPA 16 ‣ (21,9 km, 5 h 30 min)
Mokronog → Šentrupert → grad Škrljevo → Mirna →
Trebnje

Od cerkve in občinskega poslopja se podamo naravnost čez Stari trg do križišča, kjer zavijemo levo mimo gostilne v klanec. Na vrhu klanca gremo pri
kapeli desno v vas Martinje pri Mokronogu. Hodimo naravnost do mostu
čez reko Mirno in naprej do prehoda čez železniško progo Sevnica–Trebnje.
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Previdno jo prečkamo in kmalu dosežemo glavno cesto. Po njej gremo levo
in čez most preko potoka Jeseniščica. Takoj za mostom zavijemo desno na
kolovoz, po katerem gremo v vas Gorenje Jesenice. Iz vasi pot nadaljujemo
mimo cerkve sv. Kancijana in obore za jelene po dolinici v gozd. Najprej po
gozdni stezi, nato pa po kolovozu prispemo v naselje Vrh. V središču vasi nas
markacija usmeri levo skozi sadovnjak do gramozne ceste, po kateri gremo
do manjšega hribčka. Po stezi se skozi gozd povzpnemo na njegov vrh, kjer
stoji gotska kapela sv. Križa. Mimo pokopališča stopimo na asfaltno cesto,
po kateri se podamo v središče Šentruperta.
Iz Šentruperta do Primštala nas bodo vodile belo-rumene markacije za pohodne tematske poti.
Od cerkve v Šentrupertu gremo levo mimo hiše na naslovu Šentrupert 48
in osnovne šole proti Škrljevemu. Po lokalni cesti med polji prispemo v vas
Škrljevo, nato pa pot nadaljujemo po tej cesti navzgor do gradu Škrljevo.
Od gradu gremo navzgor do bližnjega križišča na grebenu, kjer zavijemo
levo in kmalu prispemo do mogočne cerkve sv. Frančiška Ksaverja z dvema
zvonikoma na Veseli Gori. Pot nadaljujemo po lokalni cesti navzdol v naselje
Straža in naprej skozi Trstenik v Mirno. V središču Mirne gremo levo proti železniški postaji. Pred postajo zavijemo desno in prečkamo železniško
progo Sevnica–Trebnje. Po lokalni cesti, ki vodi ob robu hriba in mimo hiše
na naslovu Pod Radovnico 12, gremo v Zabrdje. Na križišču zavijemo desno,
nato pa na naslednjem nadaljujemo naravnost in ob robu hriba zavijemo
levo. Po cesti, ki vodi ob robu gozda po široki dolini in mimo samotne domačije, se podamo do mostu čez potok, pred katerim zavijemo desno na gozdni
kolovoz. Po njem se povzpnemo do cerkve na Lanšprežu. Mimo cerkve nas
pot vodi naprej po cesti do križišča, kjer zavijemo levo, nato pa po nekaj
metrih desno na gozdni kolovoz. Po nekaj metrih se kolovoz razcepi. Mi se
podamo po levem kolovozu v vas Primštal, od koder gremo najprej čez železniško progo Sevnica–Trebnje, nato pa čez glavno cesto v Dolenje Medvedje
selo. Pot nadaljujemo skozi naselje novejših hiš v središče Trebnjega.

Martinja vas, cerkev sv. Miklavža
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Temeniška in Mirnska dolina
• ponori reke Temenice pri
Ponikvah
• ribnik Blato, Blato
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Križa, Beli Grič
• cerkev sv. Miklavža, Martinja vas
• cerkev sv. Roka, Hrastovica
• cerkev sv. Kancijana, Gorenje
Jesenice
• kapela sv. Križa, Vrh
• cerkev sv. Ruperta,
Šentrupert

• Dežela kozolcev - muzej na
prostem, Šentrupert
• srednjeveško trško jedro,
Šentrupert
• kapela sv. Križa, Šentrupert
• grad Škrljevo, Škrljevo
• cerkev sv. Frančiška Ksaverija,
Vesela gora
• cerkev sv. Barbare, Okrog
• atelje Sandija Leskovca, Mirna
• grad Mirna, Mirna
• cerkev sv. Janeza Krstnika, Mirna
• cerkev sv. Helene, pokopališče
Mirna
• Marijina cerkev, Ševnica

Mala Loka, graščina Mala Loka

Trebnje, kip Friderika Barage
glej stran 188–227

113

Naravne in kulturne znamenitosti

Šentrupert, Dežela kozolcev - muzej na prostem

Zaplaz, romarska cerkev Matere božje

• gospostvo Lanšprež s kapelo
Petra Pavla Glavana, Lanšprež
• enojni kamniti kozolec,
Lanšprež
• graščina Mala Loka, Mala
Loka
• romarska cerkev Matere
božje, Zaplaz nad Čatežem
• Marijin studenec, Zaplaz nad
Čatežem
• cerkev žalostne Matere božje,
Vina Gorica
• kapela svetega Jožefa, Gradišče

• cerkev Marijinega
vnebovzetja, Trebnje
• galerija likovnih
samorastnikov, Trebnje
• Trebanjski grad, Trebnje
• rimski lev na vrhu stopnišča
pri Trebanjskem gradu
• spominski park padlim v NOB,
Trebnje
• toplar Florijan, Blato
• spomenik osamosvojitvenemu
boju, Medvedjek

glej stran 188–227

114

22

Šentrupert

župnijska cerkev sv. Ruperta

Ž

upnijska cerkev stoji kot dominanta sredi trškega naselja in je vidna
daleč naokoli.
Sodi v vrh gotske stavbne zgodovine druge polovice 15. stoletja in je
naslednica že prej stoječih cerkva.
Sv. Ema, koroška kneginja, je po svojem možu Viljemu podedovala posestvo
s središčem na gradu Škrljevo pri Šentrupertu. Okoli leta 1040 je na mestu
stare, ki so jo zgradili oglejski misijonarji, pozidala cerkev sv. Ruperta, ki je
postala sedež ene najstarejših župnij na Dolenjskem.
Prvič se cerkev omenja leta 1163, ko je imel oglejski patriarh Ulrik II. v cerkvi sv. Ruperta pri Škrljevem kapiteljsko posvetovanje. Današnja cerkev je
nastajala šele po letu 1393, ko so patronatsko pravico nad župnijo prevzeli
grofje Celjski.
Cerkev je triladijska in zgrajena kot dvoranska cerkev. Njena notranjost je
obokana. Vsa stičišča reber so okrašena s sklepniki, na katerih so grbi grofov Celjskih, Turjaških in Žumberških gospodov ter Marijin monogram. V
oboku v bližini empore sta dva posebej lepa sklepnika, ki predstavljata Emo
in njenega moža Viljema. Ema je oblečena kot nuna, njena glava je pokrita
s širokim pajčolanom. V roki drži obroček s ključi ter težko verigo in knjigo.
Nagrobnik Maksimiljana Valerija, grofa Barbo-Wachenstein, je bil postavljen leta 1697. Novogotski oltar je leta 1865 iz carrarskega marmorja izdelal kamnosek Ignacij Toman, kipe na njem pa kipar Matej Tomc. Krasi ga
slika sv. Ruperta pred Sveto trojico, ki jo je leta 1866 naslikal Janez Wolf, ki
po restavriranju leta 1993 visi na severni steni prezbiterija. Stranska novogotska oltarja sta bila postavljena leta 1860. Levi je posvečen Roženvenski
Materi Božji, desni pa sv. Antonu Puščavniku. V cerkvi je zanimiva božja
hišica, ki je dvignjena na kamnitem podstavku in na zaključku okrašena s
štiristrano piramido; postavili so jo med leti 1857 in 1860. Cerkev hrani nekaj dragocenih slik.
→ Župnija Šentrupert
Šentrupert 20 / SI-8232 Šentrupert / tel.: +386 (0)7 304 00 38
www.donbosko.si/sentrupert/zupnija
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Škrljevo
grad Škrljevo

G

rad stoji na vzpetini – zahodno od vaškega naselja Škrljevo – ob severovzhodnem robu šentrupertske ravnine.
Kot posestvo je Škrljevo prvič omenjeno leta 1130 kot predium
Chrilowe, nato pa je od 1072. leta njegova zgodovina vse do 17. stoletja
povezana s škofijo Krka na Koroškem.
Grad je bil sprva sezidan kot stolpast dvor, njegova posest pa je bila kasneje podeljena grofu Viljemu II. Breže-Selškemu, po njegovi smrti pa je
njegova žena Ema Krška to posest podarila krški škofiji.
Grad je v svojem jedru romanski, v renesansi je bil dozidan in je postal utrjena graščina, kasneje v gotiki je bil delno prezidan, v baroku pa mu je bila
dodana fasada, ki je vidna še danes.
V 16. stoletju je Škrljevo prešlo v posest Auerspergov, leta 1585 pa nanj
naletimo v zapuščinskem inventarju Janeza Baltazarja Wernegkha. V prvi
polovici 19. stoletja ga je kupil Karel Vasič, leta 1885 pa Marija Podobnik. V lasti družine Podobnik je Škrljevo ostalo do začetka druge svetovne
vojne, ko so se v gradu naselili salezijanci, ki so tu prebivali do leta 1950.
Ljudska oblast je v podržavljenem gradu naredila stanovanja, po odhodu
prebivalcev pa je bil opuščen in je hitro propadal.
Pred nekaj leti je grad kupil podjetnik Jože Anderlič, po materi škrljevski
rojak, in izvedel nujna sanacijska dela.

→ Dežela kozolcev Šentrupert
Šentrupert 5 / SI-8232 Šentrupert / tel.: +386 (0)8 205 28 55
E-pošta: info@dezelakozolcev.si
www.dezelakozolcev.si
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Mirna

grad Mirna

S

peča lepotica, kot grad imenujejo, leži na reliefnem pomolu severno
od naselja Mirna.
Grad sodi med najstarejše gradove na Slovenskem, v pisnih virih se
prvič pojavlja leta 1165.

Pozidali so ga na nekdanjem ozemlju grofice Eme Breško-Selške v Slovenski marki, ki je kasneje prešlo v posest grofov Višnjegorskih.
Na gradu so gospodarili Mirnski gospodje, oglejski patriarhi, celjski grofje, kot deželnoknežji fevd pa so ga upravljali baroni Auerspergi – Turjaški.
Bil je v posesti Wazenov pl. Wazenberg, Paradeiserjev, barona Rafaela Coraduzzija, grofov Lambergov in Gallov.
Najstarejši del gradu je nekdanja visoka romanska hiša, ki tvori danes jugovzhodni vogal osrednjega palacija. Sredi 17. stoletja so grad prezidali po
renesančnih načelih. Takrat so ob naslonu na protiturško obzidje pozidali
obsežne arkadne galerije, temeljito pa so prenovili tudi vse stare grajske
stavbe. Na ravnici pred gradom je nastal nov grajski vrt. Zadnje pomembne prezidave je grad doživel v drugi četrtini 18. stoletja, ko so prizidati
novo grajsko kapelo, reprezentančne notranje prostore pa okrasili s serijo
velikih baročnih oljnih slik.
Sredi 19. stoletja je iz plemiških prešel v meščanske roke. Grad je takrat izgubil
vlogo sedeža obsežnega zemljiškega gospostva in je zlagoma pričel propadati.
Leta 1962 je razvalino za 99 let najel dr. Marko Marin in jo začel postopno
obnavljati. Do leta 1991 je pozidal in zastrešil oglati stolp in grajsko kaščo,
nato pa je obnova stekla hitreje in se močno približala visoko zastavljenemu cilju: rekonstrukciji gradu v nekdanjem obsegu.
Spomin na Emo se je ohranil tudi v župnijski cerkvi Janeza Krstnika na
Mirni, kjer je uprizorjena na svetlobnem izrezu srednjega okna. Upodobljena je kot skromna plemiška gospa, pokrita s platneno ruto, odeta v svetlozeleni plašč iz lodna, kakor jo ponavadi slikajo legende, v roki pa ima
krožnik z žlico, znamenje njene dobrotljivosti do revnih in lačnih.
→ Občina Mirna
Glavna cesta 28 / SI-8233 Mirna / tel.: +386 (0)7 304 71 53
E-pošta: obcina@mirna.si / www.mirna.si
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Trebnje

župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja

Ž

upnijska cerkev se nahaja v središču Trebnjega in daje s svojim bakrenim, v zeleno odetim zvonikom, prepoznaven pečat mestu.
Cerkev se prvič omenja leta 1163. Sedanja triladijska stavba je bila
zgrajena na mestu starejše cerkve leta 1443 v poznogotskem slogu z značilnim vitkim zvonikom s šilasto gotsko streho.
Stavbo sestavljajo nekoč prostostoječ zvonik, z arkadama predeljena dvoranska ladja iz sredine 15. stoletja in dolg prezbiterij z zakristijo iz sredine
18. stoletja. Ladja z dvema paroma osemkotnih stebrov, s križnorebrastimi
oboki, visokimi šilastimi gotskimi okni in dolgim korom je bila obokana
leta 1645.
Oltarji so klasično baročni. Glavni oltar je delo rezbarja Janežiča s sliko
Marijinega vnebovzetja, ki jo je naslikal Matevž Langus. Stranska oltarja
kažeta značilnosti štajerske rezbarske delavnice in sta nastala okoli leta
1750.
Križev pot je prav tako delo Mateja Langusa iz leta 1843, v prezbiteriju so
Koželjeve freske.
Pred vhodom cerkve je Goršetov kip Friderika Barage in velik evharistični
križ, na severni fasadi zanimiv spomenik padlim iz prve svetovne vojne,
na južni strani cerkve spomenik ljubljanskega nadškofa in slovenskega
metropolita, dr. Alojzija Šuštarja, občana občine Trebnje.
→ Župnija Trebnje
Baragov trg 7 / SI-8210 Trebnje
tel.: +386 (0)7 304 40 01 / E-pošta: zupnija.trebnje@rkc.si
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ETAPA 17 ‣ (22,2 km, 6 h)
Trebnje → Vrhtrebnje → Šumberk → Šentvid pri Stični

Od Trebnjega do Vrhtrebnjega nas bodo vodile belo-rdeče Knafelčeve markacije.
Pri avtobusni postaji v središču Trebnjega zavijemo levo proti nekdanji hitri
cesti, ki jo prečkamo čez nadvoz. Po stopnicah se nato mimo mogočnega
poslopja povzpnemo do usmerjevalnih tabel, ki nas usmerijo v Vrhtrebnje.
Po stezi se skozi gozd povzpnemo do novega mostu za pešce čez avtocesto
glej stran 188–227
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Ljubljana–Obrežje in nato po stopnicah do roba gozda. Mimo male in velike jame se povzpnemo v Vrhtrebnje. Pri cerkvi sv. Jakoba zavijemo desno
navzdol. Zdaj hodimo po Jakobovi poti, ki vodi proti Ljubljani in je označena
z rumenimi puščicami. Pri lipi zapustimo asfaltno cesto in se sprva po kolovozu, nato pa ob robu travnika spustimo v vas Grmada. Pri rojstni hiši dr.
Alojzija Šuštarja, prvega ljubljanskega nadškofa in metropolita v samostojni
Sloveniji, gremo desno med hišami do začetka gozdnega kolovoza. Po njem
se podamo čez Debeli hrib v vasico Luža. Po asfaltni cesti se nato podamo
v zaselek Mala vas, kjer pri mogočni stavbi, rojstni hiši Friderika Barage,
zapustimo cesto. Čez dvorišče gremo navzgor na Urbetov hrib, pod katerim prispemo v Krušni Vrh. Pot nadaljujemo po gozdovih Krušnega vrha do
cerkvice sv. Jerneja, nato pa se pod električnim daljnovodom spustimo do
asfaltne ceste. To zgolj prečkamo in se po gozdni stezi povzpnemo v Sela pri
Šumberku. Ko stopimo na asfaltno cesto, gremo levo do župnijske cerkve
sv. Janeza Krstnika. Pri cerkvi nadaljujemo pot po cesti navzdol in mimo
pokopališča na sedelce pod hribom Vrh. Vse do vasi Podboršt hodimo po
gozdnem kolovozu, ki vodi po tipični kraški pokrajini s številnimi vrtačami.
V naselju Podboršt stopimo na asfaltno cesto, po kateri gremo do nadvoza
čez avtocesto A2. Pred nadvozom se od naše poti levo odcepi Jakobova pot,
ki vodi v Ivančno Gorico. Mi pa gremo čez nadvoz v Sela pri Dobu in naprej
v Dob pri Šentvidu. Na križišču zavijemo levo in se skozi Dob podamo proti
Šentvidu pri Stični. Cesta se najprej vzpne do roba gozda, nato pa spusti do
prehoda čez železniško progo Ljubljana–Metlika. Po prečkanju železniške
proge pri postajališču Šentvid nadaljujemo pot naravnost po lokalni cesti.
Ko prispemo do glavne ceste Ivančna Gorica–Trebnje, gremo naravnost v
središče Šentvida pri Stični.

Trebnje
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Temeniška dolina
• Velika in Mala jama, Trebnje
• Globodolsko polje
• vaške luže Kalc na
Kremenjaku in luži na Orlaki,
Sela pri Šumberku
• Hrastovška uvala, Hrastov Dol
• ponori potoka Šentpavelščice,
Dob pri Šentvidu
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Mihaela, Dečja vas
• cerkev sv. Marjete, Grm
• Jurjeva domačija, Občine
• cerkev sv. Jakoba, Vrhtrebnje
• obeležje 15. poldnevnika,
Vrhtrebnje
• cerkev sv. Jurija, Dobrnič
• rojstna hiša dr. Alojzija
Šuštarja, Grmada
• rojstna hiša Friderika Barage,
Mala vas
• Korbarjev čebelnjak, Mala vas
• cerkev sv. Jerneja, Krušni vrh

Vrhtrebnje, obeležje 15. poldnevnika
glej stran 188–227

• razvaline gradu Kozjak, Kozjek
nad Dolenjimi Selcami
• razvaline gradu Šumberk,
Gorenji Podšumberk
• cerkev sv. Janeza Krstnika,
Sela pri Šumberku
• spominsko obeležje in
spomenik NOB na Kremenjeku
• cerkev sv. Andreja, Hrastov Dol
• cerkev sv. Antona Puščavnika,
Rdeči Kal
• cerkev sv. Lamberta, Male
Pece
• cerkev sv. Petra, Dob pri
Šentvidu
• cerkev Marije Snežne, Velike
Pece
• cerkev sv. Vida, Šentvid pri
Stični
• cerkev sv. Roka, Šentvid pri
Stični
• galerija lesenih skulptur
kiparja Petra Jovanoviča,
Šentvid pri Stični
• cerkev sv. Pavla, Šentpavel na
Dolenjskem

Občine, Jurjeva domačija
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Gorenji Podšumberk
razvaline gradu Šumberk

R

azvaline gradu ležijo na vrhu 540 m visokega hriba Šumberk nad
vasjo Gorenji Podšumberk.
V zgodovinskih listinah se grad posredno prvič omenja leta 1141,
ko je bil že v posesti salzburških škofov, zgradili pa so ga morda že pred
letom 1106 ali kmalu po njem. Kot grad je v zgodovinskem viru izrecno
omenjen šele leta 1266 kot castrum Schonenberch.
V oblast Eminih potomcev je grad prešel neposredno po njeni smrti in je
odigral pomembno vlogo v času prizadevanj krških škofov za njeno beatifikacijo.
Na gradu so stolovali grofi Šumberški, pomembna fevdalna rodbina, iz katerih so kasneje izšli grofi Višnjegorski. Ko je leta 1443 umrl zadnji iz rodu
Šumberških, je celotno šumberško gospostvo prešlo pod Turjačane, ki so
šumberški grad po letu 1463 na novo pozidali. Ob podedovanem šumberškem gospostvu so se Turjačani leta 1467 razdelili na dve veji, Šumberk pa je postal sedež tiste veje Turjaških, ki je bila v 17. stoletju poknežena in je prenesla središče svojih posesti na Kočevsko.
Grad Šumberk je dokončno razpadel v začetku 18. stoletja, od več metrov
visoke razvaline pa se je še najbolj ohranil romanski, sicer v poznogotski
dobi predelani palacij s tri metre debelimi stenami, deloma tudi obrambni
stolp, obzidje in pomožne stavbe, v rebri tik pod grajskimi razvalinami pa
je ohranjena grajska kapela svete Katarine, nastala še v romanski dobi.

→ Turistično društvo Grad Šumberk
Gorenji Podšumberk 4 / SI-8360 Žužemberk
tel.: +386 (0)70 315 276 / E-pošta: stefan.ozimek@siol.net
→ TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER Trebnje
Goliev trg 5 / SI-8210 Trebnje / tel.: +386 (0)7 34 81 128
E-pošta: tic@trebnje.si
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ETAPA 18 ‣ (25,5 km, 7 h)
Šentvid pri Stični → Stična → Pristava nad Stično →
Obolno → Grosuplje

Iz središča Šentvida pri Stični do križišča s potjo E6 pod Kucljem nas bodo
vodile belo-rdeče Knafelčeve markacije.
Na križišču pri cerkvi zavijemo levo in na naslednjem križišču desno v smeri
Pristavlje vasi. Skozi naselje novejših hiš pridemo v Pristavljo vas, kjer nas
pri kmetiji markacije usmerijo desno navzgor proti vrhu hriba Gradišče. Naravnost vodi pot v 30 minut oddaljeno Stično. Sprva čez travnik, nato pa skozi
glej stran 188–227
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gozd se po označeni poti povzpnemo na vrh Gradišča, kjer v bližini cerkve sv.
Miklavža stoji Lavričeva koča. Z Gradišča nas pot vodi proti Pristavi nad Stično.
Sprva gremo skozi gozd navzdol, nato pa se rahlo vzpenjamo do vasi Dobrava
pri Stični. Tukaj stopimo na asfaltno cesto, po kateri se povzpnemo do 1 km
oddaljene Pristave. S Pristave pot nadaljujemo levo proti cerkvi sv. Lamberta, a
na prvem križišču (preden dosežemo cerkev) zavijemo levo v smeri vasi Obolno. Markirana pot nas vodi po grebenski gozdni cesti vse do križišča s cesto
Stična–Dobeče. To cesto samo prečkamo in nadaljujemo v bližnjo vasico Mala
Goričica. Po tej cesti hodimo do odcepa, kjer nas usmerjevalna tabla usmeri
levo na gozdno cesto proti Obolnemu. Skozi gozd se povzpnemo v dolinico,
po kateri se vije cesta do domačije, kjer nas markacija usmeri desno v gozd.
Po gozdni stezi, nato pa po obsežnem travniku se povzpnemo na vrh Obolna,
kjer stoji lesena brunarica. Z vrha se spustimo v bližnjo vas Obolno, kjer nas
usmerjevalna tabla na križišču usmeri levo proti Trebeljevemu. Hodimo po
gozdni cesti, ki nas pripelje do križišča z evropsko pešpotjo E6, označeno z
rumeno-rdečimi okroglimi markacijami.
Od tega križišča pa vse do Smrečja nas bodo vodile rumeno-rdeče markacije
za evropske pešpoti.
Najprej po stezi, nato pa po gramozni cesti gremo do začetka asfaltne ceste,
kjer zavijemo desno proti Kuclju. Po kolovozu se povzpnemo na razgledni vrh
Kuclja, kjer stoji geodetska točka. Z vrha Kuclja nadaljujemo pot po gozdni cesti
navzdol. Ko prispemo do opuščenega kamnoloma, stopimo na asfaltno cesto,
po kateri se skozi Blečji Vrh spustimo v vas Polica. Na križišču v vasi gremo levo
in skozi podvoz pod avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje prispemo do glavne ceste.
Zavijemo desno in na naslednjem križišču levo proti Grosupljem. Čez nekaj metrov izberemo desno cesto, ki se sprva vije med travniki, nato pa nas skozi gozd
pripelje v Grosuplje. Ko pridemo v predmestje Grosupljega, pot nadaljujemo po
pločniku ob cesti Ob Grosupeljščici vse do središča Grosupljega.

Stična, Cistercijanski samostan

Kopanj, cerkev Marijinega vnebovzetja
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• izvir Virskega potoka, Vir pri
Stični
• Obolno (776 m)
• Pristava (695 m)
• krajinski park Radensko polje
• Kopanj, kraški osamelec,
Radensko polje
• ponor reke Dobravke,
Radensko polje
• Zatočne jame, Radensko polje
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• železnodobno gradišče Cvinger
nad Virom pri Stični
• cistercijanski samostan
z baziliko Žalostne matere
božje in samostansko lekarno,
Stična
• Muzej krščanstva na
Slovenskem, Stična
• cerkev sv. Nikolaja, Gradišče
nad Stično

• cerkev sv. Ane, Velike Češnjice
• cerkev sv. Janeza Krstnika,
Bukovica
• cerkev sv. Magdalene, Metnaju
• cerkev sv. Lamberta, Pristava
nad Stično
• Mestna knjižnica Grosuplje
• stara in nova cerkev sv.
Mihaela, Grosuplje
• cerkev Marijinega vnebovzetja,
Kopanj
• Stari grad nad Čušperkom
• gradič Praproče
• grad Boštanj
• gradiček Brinje
• mlin Brinje
• cerkev Marijinega rojstva,
Šmarje-Sap
• cerkev sv. Martina, Veliko
Mlačevo
• cerkev sv. Magdalene,
Magdalenska gora

Grosuplje

Radensko polje
glej stran 188–227

Stična, Muzej krščanstva na Slovenskem
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Stična

samostan Stična

S

tiška opatija stoji ob potoku Stičnica pod robom pobočij Gradišča.
Je edini še delujoči cistercijanski samostan in obenem najstarejši samostan na Slovenskem. Njegovi začetki segajo v leto 1132, v
čas romanike. Samostan je kmalu postal versko, cerkveno, kulturno in gospodarsko središče Kranjske. Po hudih notranjih krizah v 15. in 16. stoletju je samostan v 17. in 18. stoletju doživel ponovni razcvet in opatija
je dobila bolj ali manj današnjo podobo. Samostanski kompleks odlikujejo
mogočna samostanska cerkev Žalostne Matere Božje (posvečena 1156),
ki je edinstvena »necistercijanska cistercijanska cerkev« v Evropi, križni
hodnik z zgodnjegotskim križnorebrastim obokom z začetka 13. stoletja in
s srednjeveškimi freskami, poslikanimi pred sredino 14. stoletja, ter veliko
vzhodno dvorišče s stavbami iz 17. in 18. stoletja. Leta 1784 je cesar Jožef
II. samostan ukinil, leta 1898 pa so ga cistercijani iz Mehreraua ob Bodenskem jezeru znova naselili, v njem pa živijo in delujejo še danes. Skrbijo za
župnijo, vodijo Dom duhovnih vaj, izdajajo verske knjige, imajo Vrtnarijo
in samostansko podjetje za proizvodnjo čajev po receptih p. Simona Ašiča,
jabolčnega kisa in drugih naravnih zdravilnih pripomočkov.
Iz Stiškega samostana izvirajo znameniti Stiški rokopisi s konca 12. stoletja, hranjeni na Dunaju in v Ljubljani, in Stiški rokopis iz prve polovice 15.
stoletja (hranjen v Ljubljani). V samostanu je izpričana tudi prva glasbena
šola na Kranjskem.
V Stiškem samostanu deluje Muzej krščanstva na Slovenskem, ki je državni muzej in osrednja slovenska muzejska ustanova na področju zbiranja,
proučevanja in razstavljanja premične sakralne kulturne dediščine. Na
ogled sta dve stalni razstavi, in sicer Zgodovina krščanstva na Slovenskem
in Življenje za samostanskimi zidovi, na ogled pa so še različne zbirke sakralne dediščine. Za zbrano dediščino skrbijo strokovnjaki različnih strok.

→ Muzej krščanstva na Slovenskem
Stična 17 / SI-1295 Ivančna Gorica / tel.: +386 (0) 1 78 77 863
E-pošta: info@mks-sticna.si / www.mks-sticna.si
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ETAPA 19 ‣ (16,3 km, 4 h 30 min)
Grosuplje → Županova jama → Velike Lipljene →
Želimlje

V križišču sredi Grosupljega zavijemo levo, nato pa kmalu desno. Zdaj hodimo po Cesti na Krko, ki vodi do prehoda čez železniško progo Ljubljana–Novo mesto. Takoj za prehodom gremo po desni cesti, ki nas pripelje v
Spodnjo Slivnico. Pri cerkvi zavijemo levo in se podamo čez polja do potoka
glej stran 188–227

127

Emina romarska pot ‣ ETAPA 19
Podlomščica. Nato gremo naravnost do kmetije Trontelj ob robu gozda. Za
njo zavijemo levo, nato pa skozi gozd in travnik v vas Cerovo. Ko pridemo
do ceste, gremo desno, vendar kmalu zavijemo levo ter nato takoj desno
navzgor skozi gozd na Tabor. Sledi spust do Županove ali Taborske jame. Od
Županove jame nas pot vodi po cesti navzgor v Velike Lipljene. Na začetku
vasi zavijemo desno po glavni cesti, ki vodi v Grosuplje. Za veliko jaso nas
markacija usmeri levo. Po gozdni cesti gremo do gozdarske hiše, kjer zavijemo desno. Kmalu prispemo do razcepa, kjer levo vodi pot E6 proti Turjaku.
Mi gremo desno proti Velikemu Ločniku. Skozi vas nadaljujemo pot po cesti
v Vrh nad Želimljami, kjer pri gasilskem domu zavijemo levo. Po cesti se
spustimo do odcepa na kolovoz, kjer se podamo levo navzdol do glavne ceste Ljubljana–Kočevje. Cesto previdno prečkamo in nadaljujemo skozi gozd
navzdol v Želimlje. Pri prvih hišah zavijemo levo in nadaljujemo v središče
Želimelj.

Tabor Cerovo s cerkvijo sv. Nikolaja

Grad Turjak
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Županova jama, Grosuplje
• ornitološko–botanična učna
pot »Po sledeh vodomca«, Log
pod Cerovim
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Petra in Pavla,
Spodnja Slivnica
• gradič Zavrh, Spodnja Slivnica
• Tabor Cerovo s cerkvijo sv.
Nikolaja, Cerovo
• cerkev sv. Jurija, Št. Jurij
• zgodovinski pralni stroj –
vaško perišče, Velike Lipljene
• cerkev sv. Kancijana, Škocjan
pri Turjaku
• grad Turjak, Turjak
• sušilnica sadja, Gradež
• Trubarjeva domačija, Rašica
• cerkev sv. Petra, Vrh nad
Želimljami

• cerkev sv. Vida, Želimlje
• spomenik Franu Saleškemu
Finžgarju, Želimlje
• grad Namršelj, Želimlje
• cerkev sv. Primoža in
Felicijana, Gradišče

Spodnja Slivnica, cerkev sv. Petra in Pavla

Rašica, Trubarjeva domačija
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GROSUPLJE (Velike Lipljene)
Županova jama

Ž

upanova jama leži v gozdnatem območju pri vasi Velike Lipljene,
7 km južno od Grosupljega oziroma 27 km od Ljubljane, do nje pa
vodi dobro označena asfaltirana cesta.

Županova jama pri Grosupljem sodi med najlepše za turistični ogled urejene kraške jame v Sloveniji. Dostopnih je šest podzemnih dvoran, v katerih obiskovalec spozna vse najpomembnejše podzemne kraške pojave.
Jamo odlikuje veliko število najrazličnejših kapniških oblik, ki jih lahko
opazujemo povsem od blizu.
Jama je bila odkrita leta 1926, že leto kasneje pa je sprejela prve obiskovalce. Vhod v jamo leži na nadmorski višini 410 m, dolga je 360 m in doseže globino 77 m. Utrjena turistična pot je dolga 610 m, ogled z usposobljenim vodnikom pa traja približno 60 minut. Jama je v celoti električno
osvetljena, v notranjih delih pa vlada stalna temperatura 9,6 °C. Posebnost
jame je tudi (vhodna) dvorana Ledenica, v kateri se celo leto zadržuje hladen zrak, v drugi polovici zime pa v njej ob ugodnih pogojih nastajajo ledeni kapniki.
Jamo poznamo tudi kot Taborsko jamo, od leta 1995 pa se za jamo zopet
uporablja prvotno ime – Županova jama.
V neposredni bližini Županove jame (800 m) je Tabor Cerovo, ena najbolje
ohranjenih kmečkih utrdb ob cerkvah iz obdobja turških vpadov, obiščete
pa lahko tudi bližnji grad Turjak, Trubarjevo domačijo na Rašici, Jurčičevo
domačije na Muljavi ali samostan Stična.
Za obiskovalce je jama odprta ob nedeljah in praznikih ob 15. uri od marca
do novembra (od 27. aprila do 30. septembra tudi ob sobotah), za skupine
pa vedno po predhodnem dogovoru.
→ Županova jama – turistično in
okoljsko društvo Grosuplje
tel.: +386 (0)41 407 705 / E-pošta: info@zupanovajama.si
www.zupanovajama.si
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ETAPA 20 ‣ (20,1 km, 6 h 45 min)
Želimlje → Iški vintgar → Trenk → Rakitna

V Želimljah gremo mimo gimnazije in cerkve do križišča pred potokom. Od
tukaj naša pot vodi navzgor mimo peskokopa v vas Klada. Pot vodi skozi
vas in pri hiši številka 9 levo po zgornji gozdni cesti v smeri vasi Škrilje. V
Škriljah prečkamo cesto, ki vodi proti vasi Golo in naprej na Kurešček, in pot
nadaljujemo naravnost mimo peskokopa proti pobočjem Mokrca. Pot vodi
po kraškem gozdnatem območju, dokler se ne prevesi navzdol proti vasi
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Iška v dolini Iške. Ko prispemo v dolino, gremo levo po desnem obrežju Iške
do gostišča v Iškem vintgarju. Od gostišča se vrnemo do brvi in nato pot
nadaljujemo po dolini Iške navzgor. Po soteski gremo vse do sotočja Iške
in Zale, kjer zavijemo desno. Na križišču poti se podamo po desni poti, ki
vodi nekaj metrov ob Iški navzgor, ko znova prispemo do križišča poti. Zdaj
gremo desno čez potok in se pričnemo čez pobočje Kozina vzpenjati v smeri Rakitne. Ko pridemo na uravnan planotast svet, smo kmalu pri domačiji
Ustje, kjer stopimo na cesto. Po tej cesti, ki se vije pod vrhom Pogorišča,
pridemo v središče Rakitne.

Rakitna, Brinarjeva oz. Klanška jelka

Rakitna, Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid

Rakitna
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Iški vintgar
• dolina Iške in Zale
• ribniki v dolini Drage
• ribnik, Strahomer
• Brinarjeva oz. Klanška jelka,
Raktina
• jezero, Rakitna
• Golobja jama, pod Goveščkom
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Nikolaja, Visoko
• cerkev sv. Marjete, Golo
• cerkev sv. Gregorja, Dobravica
• cerkev Marije Kraljice Miru,
Kurešček

• cerkev sv. Mihaela z
lapidarijem rimskih
nagrobnikov, Iška vas
• cerkev sv. Jakoba, Strahomer
• razstava starih kmečkih orodij,
Vrbljene
• gozdna in arheološka učna pot
Rimski zid – Rakitna
• polharski dom s polharsko
muzejsko zbirko
• mladinsko klimatsko
zdravilišče Rakitna
• cerkev sv. Križa, Rakitna
• rimski zid pri Rakitni

Rakitna, mladinsko klimatsko zdravilišče
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Rakitna

V

osrčju velike gozdnokraške planote leži 800 metrov nad morjem razloženo naselje Rakitna. Izredno ugodne bioklimatske razmere, ki
jih ustvarja mešanje sredozemskih in alpskih zračnih tokov, so Rakitno naredile za enega najbolj zdravih srednjegorskih krajev v Sloveniji.
Idilična vasica je razdeljena na devet zaselkov.
Mimo Rakitne je pred dva tisoč let vodila rimska cesta. Za njeno obrambo
so Rimljani zgradili ajdovski zid, katerega ostanki so vidni še danes. Baročna cerkev sv. Križa, ki stoji sredi vasi, se prvič omenja leta 1526. Nekaj
rakit, po katerih naj bi se kraj imenoval, zasledimo v Rakitni še danes.
Gozdarjenje je že od vsega začetka najstarejša gospodarska panoga tukajšnjih prebivalcev. Pred leti pa se je močno razvila predelava lesa, ki je nekaterim edini vir dohodka.
Pod Novaško goro je naselje počitniških hišic in jezero, v katerem se ljudje
poleti kopajo, pozimi pa na njem drsajo.
Okoli Rakitne so obširni tereni za tek na smučeh in pohodništvo, pri jezeru
se prične Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid – Rakitna, ki razkriva
pestro naravno dediščino območja, zgodovino poselitve kraja in delovanje
človeka na Rakitni. Na učni poti je poudarek tako na živi kot neživi naravi, saj Rakitna predstavlja pomembno življenjsko okolje divjadi in velikih
zveri.
Na Rakitni je tudi edino srednjegorsko klimatsko zdravilišče v Sloveniji,
ki se ukvarja predvsem z zdravljenjem in rehabilitacijo otrok in mladine z
obolenji dihal ter z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami.
→ Občina Brezovica
Tržaška cesta 390 / SI-1351 Brezovica / tel.: +386 (0)1 360 17 70
E- pošta: info@brezovica.si
www.brezovica.si
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ETAPA 21 ‣ (21 km, 6 h)
Rakitna → Borovnica → Verd → Vrhnika

Od cerkve v središču Rakitne gremo naravnost po glavni cesti v smeri jezera.
Na prvem križišču nato zavijemo desno proti zaselku Novaki. Ko prispemo
v zaselek, nas pot vodi naprej skozi gozdove navzdol po zahodnem pobočju
hriba Smrekovec v naselje Zabočevo, kjer stopimo na asfaltno cesto. Skozi
Zabočevo nas pot vodi mimo cerkve navzdol v naselje Niževec in naprej v
Brezovico pri Borovnici. Ko prispemo na križišče, zavijemo desno v smeri
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Borovnice. Kmalu skozi podhod prečkamo železniško progo Ljubljana–Sežana in pot nadaljujemo v središče Borovnice. Iz središča Borovnice se pot
po lokalni cesti nadaljuje v Laze pri Borovnici. Po cesti, ki sicer vodi na Pokojišče, gremo skozi podhod pod železniško progo Ljubljana–Sežana, nato pa
se usmerimo desno čez travnike in gozd v Laze. Skozi vas se vzpenjamo po
pobočju nad Ljubljanskim barjem. Hodimo po smrekovem gozdu skozi tipično kraško pokrajino. Ko se pot prevesi proti zahodu, se pričnemo spuščati
proti Verdu. Skozi podhod prečkamo železniško progo Ljubljana–Sežana in
se spustimo po cesti navzdol do izvira Ljubljanice na Vrhniki. Od Močilnika
pot nadaljujemo do razcepa v Vrhniki.

Vrhnika

Vrhnika, cerkev sv. Trojice
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• soteska Pekel
• Ljubljansko barje
• Goriški mah
• Golobja jama
• krajinski park Ljubljansko
barje
• izviri Ljubljanice, Močilnik,
Retovje
• kraško polje Ponikve
• podpeški kamnolom
• Podpeško jezero, Podpeč
• Krim, 1107 m
• izviri Ljubljanice, Močilnik,
Retovje
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Janeza Krstnika,
Zabočevo
• cerkev Žalostne Matere Božje,
Žalostna gora pri Preserju
• cerkev sv. Vida, Preserje
• cerkev sv. Ane nad Podpečjo

Vrhnika, Star maln
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Vila Kobi s parkom, Podpeč
borovniški viadukt, Borovnica
Jelenov viadukt, Borovnica
čuvajnica 666, Borovnica
cerkev sv. Marjete, Borovnica
cerkev sv. Janeza Krstnika,
Zabočevo
cerkev sv. Nikolaja na Pakem
rojstna hiša dr. Marje Boršnik,
Borovnica
ostanki trase Južne železnice,
Borovnica
Tehniški muzej Slovenije s
kartuzijanskim samostanom,
Bistra
gozdna učna pot, Bistra
Cankarjeva spominska hiša,
Vrhnika
Cankarjev spomenik, Vrhnika
pot Cankarjeve mladosti,
Vrhnika
cerkev sv. Trojice, Vrhnika

Vrhnika, Kunstljeva vila
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Vrhnika

D

anašnja občina Vrhnika s približno 16.000 prebivalci leži na mestu, kjer se prepletajo legende in dokazi o poselitvi tega ozemlja
že preko 40.000 let. V bližini Vrhnike, kjer so med drugim našli
najstarejše kolo na svetu, kamenodobno leseno puščico, ostanke kolišč in
rimske ladje, od nekdaj poteka pot, ki povezuje notranjost dežele z morjem.
Pomembna geostrateška lega je razlog za izredno bogato kulturno dediščino preteklosti. Čeprav ima Vrhnika na svojem modro-rumeno-belem
grbu ladjo Argo, gre za eno najbolj »zelenih« občin v državi, tako na področju ekologije kot v prizadevanju za zdravo in čisto okolje. Zelena je njena
pokrajina – barje, hribovit svet in reka Ljubljanica, ki izvira na Vrhniki in ji
daje poseben pečat.
Vrhnika ima pestro in dolgo zgodovino. Sodeč po virih je bila Vrhnika v
času rimskega Nauportusa pomembno pristanišče. Iz poznorimskega obdobja je ohranjen obrambni Rimski zid na Zaplani in Pokojišču, obrambni
stolp na pokopališču ter kastel na Hribu na Vrhniki. V pisnih virih se Vrhnika prvič omenja leta 1300 kot Oberlaibach; kot trg jo omenja Valvasor v
svoji Slavi vojvodine Kranjske. Zlato dobo je Vrhnika doživela v 17. stoletju, ko jo je 1660 obiskal tudi avstrijski cesar Leopold I.
Vrhnika je tudi rojstni kraj največjega slovenskega pisatelja in dramatika
Ivana Cankarja. Rodil se je v mestnem predelu Na klancu, kjer je danes
urejena spominska hiša. V Bistri poleg Vrhnike se nahaja Tehniški muzej
Slovenije, kjer si je poleg vseh zbirk s področja kmetijstva, gozdarstva,
lovstva, ribištva in mnogih drugih področij moč ogledati tudi znamenito
zbirko Titovih avtomobilov. Današnji muzej pa se sicer nahaja v kartuzijanskem samostanu, ki je v kasnejših letih služila kot graščina.

→ Turistično informacijski center Vrhnika
Tržaška cesta 9 / SI – 1360 Vrhnika / tel.: +386 (0)1 755 10 54
E-pošta: turizem@zavod-cankar.si / tic@zavod-cankar.si
http://zavod-cankar.si
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ETAPA 22 ‣ (25,6 km, 8 h 20 min)
Vrhnika → Planina → Smrečje → Vrh Sv. Treh Kraljev
→ Goropeke → Žiri

Iz Vrhnike se pot nadaljuje po Voljčevi in nato Idrijski cesti. Nato nas pot vodi
proti Staremu malnu ter po dolini navzgor do Lintverna in naprej do Zavetišča na Planini. S Planine pot sprva vodi po cesti, nato pa po stezi do Ulovke.
Z Ulovke se podamo po cesti proti razloženemu naselju Zaplana. Na prvem
križišču gremo naravnost, na drugem pa desno med novejšimi hišami. Kmalu prispemo na gramozno cesto, po kateri gremo levo proti Smrečju. Pot do
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Smrečja nas vodi po makadamski cesti, ki se vije nad Podlipsko dolino.
Od Smrečja pa vse do Zaprevala nas bodo vodile belo-rdeče Knafelčeve
markacije.
Od cerkve na Smrečju nas pot vodi naprej po cesti v smeri Vrha Svetih Treh
Kraljev. Kmalu naša pot zapusti cesto, saj ovinek sekamo po bližnjici, nato
pa nadaljujemo pot naravnost navzgor po cesti do planinskega doma. Levo
vodi pot do cerkve sv. Treh kraljev, mi pa nadaljujemo desno proti Goropekam. Ko pridemo do večje kmetije, zapustimo asfaltno cesto in gremo po
kolovozu skozi gozd. Ko znova prispemo na cesto, pot nadaljujemo desno po
grebenu nad dolino Račeve na Goropeke. Od Doma na Goropekah se mimo
cerkve sv. Janeza Krstnika v vasi Goropeke odpravimo po poti navzdol v Žiri.
Po kolovozu pot vodi skozi gozd navzdol do hiše na naslovu Jobstova cesta
15, kjer stopimo na asfaltno cesto, po kateri gremo v središče Žirov.

Žiri, muzej Žiri

Rupnikova linija

Žiri, cerkev sv. Martina
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Lintvern, izvir potoka Bele
• Star maln, naravno kopališče
• Ulovka, 801 m
• lipa pri cerkvi sv. Brikcija,
Podlipa
• slapovi, Podlipa
• Podlipska dolina
• drevored sadnega drevja,
Rovte pri Logatcu
• Račevsko jezero, Smrečje
• rastišče blagajevega volčina,
Smrečje z okolico
• Jama pri Sv. Treh Kraljih, Vrh
Sv. Treh Kraljev
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Lenarta, Stara
Vrhnika
• cerkev sv. Nikolaja, KurenStara Vrhnika
• cerkev sv. Martina in Urha,
Zaplana
• Razgledni stolp, Planina
• cerkev sv. Brikcija, Podlipa
• Kovtrov mlin, Podlipa
• cerkev sv. Mihaela, Rovte
• cerkev Marijinega vnebovzetja,
Smrečje
• cerkev sv. Andreja, Planina
nad Horjulom
• cerkev sv. Jošta, Šentjošt nad
Horjulom
• cerkev sv. Janeza Evangelista,
Šentjošt nad Horjulom
• vaško jedro, Šentjošt nad
Horjulom
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• cerkev sv. Nikolaja, Hlevni Vrh
• cerkev sv. Nikolaja, Praprotno
Brdo
• cerkev sv. Treh kraljev, Vrh
Sv. Treh Kraljev
• cerkev sv. Janeza Krstnika,
Goropeke
• Muzej Žiri, Žiri
• utrdbe Rupnikove linije,
Žirovski Vrh in Goli Vrh
• cerkev sv. Martina, Žiri
• tradicija klekljarstva in
čevljarstva, Žiri

Planina, razgledni stolp

Smrečje, cerkev Marijinega vnebovzetja
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Vrh Sv. Treh Kraljev
župnijska cerkev Sv. Treh Kraljev

Ž

upnijska Cerkev Svetih Treh kraljev leži na razgledni vzpetini nad
vasjo Vrh Svetih Treh kraljev.
Prvotno gotska cerkev je prvič omenjena leta 1560. V drugi polovici 17. stoletja so cerkev povečali in sedanja stavba je bila postavljena leta
1698 (letnica na sklepniku na oboku).
Cerkev je dolga 27,40 m in široka 9,60 m. Preprosta pravokotna ladja se na
vzhodni strani podaljšuje v ožji prezbiterij. Na zahodni strani na sredini
močno izstopa 30 m visok zvonik, predeljen z venčnim zidcem. Cerkev je
bila v devetdesetih letih 20. stoletja obnovljena.
Notranjščina z oltarji iz začetka 18. stoletja je baročna. Izročilo pravi, da so
razkošne črne kamnite oltarje, ki jih krasijo leseni kipi, prinesli po razpustitvi kartuzije v Bistri.
Strokovnjaki domnevajo, da so oltarji nastali v delavnici mojstrov Mihaela
Kuša in Luka Misleja. Nastanek glavnega oltarja postavljajo v leto 1700. V
preteklosti sta bila stranska oltarja posvečena sv. Jožefu in Mariji Pomočnici, a so v hudih letih druge svetovne vojne vanju postavili Srce Jezusovo
in Marijino.
Iz prvotne cerkve se je ohranil gotski Marijin kip, ki ga zdaj hrani Narodna
galerija.
Razgled z Vrha Svetih treh kraljev je edinstven. Nanj vodijo številne planinske in kolesarske poti.
→ Župnija Vrh – Sv. Trije kralji
Vrh Sv. Treh Kraljev 7 / SI-1373 Rovte
→ Oskrbovana iz župnije Žiri
Jobstova ulica 34 / SI-4226 Žiri / tel.: +386 (0)4 510 50 00
www.zupnija-ziri.si
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ETAPA 23 ‣ (22,2 km, 7 h)
Žiri → Ledinica → Sivka → Sovodenj → Ermanovec →
Slajka → Hotavlje

V središču Žirov pot nadaljujemo desno do križišča, kjer zavijemo levo in
gremo po cesti, ki vodi ob Poljanski Sori. Ko pridemo do mostu, prečkamo
reko Soro in takoj za mostom zavijemo desno ob reki ter se po stezi povzpnemo do cerkve sv. Ane na Ledinici. Od cerkve se naša pot nadaljuje v
bližnje naselje Ledinica, nato pa gremo po grebenu na Ledinski grič in naprej
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na Mrzli Vrh. Na križišču gremo po cesti Sovodenj–Ledine desno v smeri
naselja Javorjev Dol, a jo kmalu zapustimo in krenemo levo. Po poti čez
senožet prispemo do domačije Tušar, od katere pot nadaljujemo po precej
ravni gozdni cesti do domačije Likar. Od Likarjeve domačije pot vodi naprej
po kolovozu do ceste in kmalu smo pri Ocvirkovi domačiji. Sprva gremo po
kolovozu do naselja počitniških hišic, nato pa po gozdni cesti do asfaltne
ceste, kjer pridemo do domačije Lanišar. Pri domačiji zavijemo desno po
cesti, ki vodi v Sovodenj. Na prvem križišču, kjer se priključimo Poti ob Rapalski meji, gremo levo in se po cesti spustimo v Sovodenj. Na križišču z
glavno cesto nadaljujemo pot levo mimo hiše na naslovu Sovodenj 18 proti
Cerknemu. Takoj na prvem odcepu zapustimo glavno cesto in se podamo
desno proti Ermanovcu. Sprva hodimo po cesti, nato pa se skozi Miklavžev
graben po gozdnem kolovozu povzpnemo do prvih kmetij, od katerih gremo
desno do Planinske koče na Ermanovcu. Od planinske koče pot vodi naprej
po cesti v smeri vrha Ermanovca. Kmalu smo pri kapelici, kjer zavijemo levo
po asfaltni cesti proti Stari Oselici. V razloženem naselju se naša pot odcepi
levo po gramozni cesti nad kmetijo Homovc in nas po pobočju Špika pripelje
do Doma na Slajki. Od Doma na Slajki gremo nekaj metrov po asfaltni cesti,
ki vodi v Hotavlje, nato pa naša pot zavije levo navzdol skozi gozd proti Hotavljam. Po gozdni poti pridemo do stopnic, po katerih se spustimo do asfaltne
ceste, ki jo zgolj prečkamo in pot nadaljujemo naprej navzdol v dolino. Pot
se spusti do potoka Kopačnice in se mimo cerkve sv. Lovrenca usmeri v
središče Hotavelj.

Poljanska dolina
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• naravna kamnita miza, Ravne
pri Žireh
• Poljanska Sora
• Poljanska dolina
• Mrzli vrh, 987 m
• Sivka, 1008 m
• dolina Idrijce
• Ermanovec, 1026 m
• Špik, 908 m
• Slajka, 798 m

KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Ane, Ledinica pri
Žireh
• cerkev sv. Nikolaja, Gorenje
Jazne
• cerkev sv. Katarine, Otalež
• cerkev sv. Janeza Nepomuka,
Sovodenj
• cerkev spreobrnitve sv. Pavla,
Stara Oselica
• cerkev sv. Lovrenca, Hotavlje

Ermanovec

Žiri, tradicija klekljanja

Ledinica
glej stran 188–227
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Ledinica

podružnična cerkev sv. Ane

P

odružnična romarska cerkev stoji na vzpetini v zahodnem delu žirovske kotline in je priljubljen cilj sprehajalcev.
Postavljena je na temeljih prvotne gotske cerkve, ki je bila posvečena sv. Ožboltu.
V drugi polovici 17. stoletja so cerkev skoraj v celoti podrli in na novo pozidali v baročni obliki. Kasneje so jo posvetili sv. Ani. Cerkev ima pravokotno ladjo in banjast strop. Prezbiterij je obokan s plitvo kupolo in od ostalega dela ločen z močnim slavolokom.
V cerkvi je pet oltarjev, glavni je posvečen sv. Ani, stranski levi ob slavoloku sv. Ožboltu, stranski desni pa Jobu in sv. Janezu Nepomuku. Vsi trije
so delo podobarske rodbine Lederwasch. Oltarja sv. Križa in sv. Florjana
v stranskih kapelah sta delo Štefana Šubica iz leta 1864. Slednji je istega
leta obnovil glavni oltar, vendar ga ni spreminjal, zamenjal je samo svetnike: sv. Notburgo, sv. Frančiška Ksaverja, sv. Valentina in sv. Emo.
Križev pot je iz stare žirovske cerkve in je delo Janeza Antona Tuška. Prižnico s kipi in slikami štirih evangelistov je leta 1854 izdelal Anton Sirk.
Lediniška cerkev ima močne zvonove, ki se slišijo daleč naokrog.
V cerkvi je ohranjen Emin kip. Ema nosi nunsko obleko, roke ima razprostrte,
v njih pa drži križ in verigo. Emo častijo kot zaveznico kmetov in ujetnikov, kot
svetnico svobode.
→ Župnija Žiri
Jobstova ulica 34 / SI-4226 Žiri / tel.: +386 (0)4 510 50 00
www.zupnija-ziri.si
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ETAPA 24 ‣ (13,9 km, 4 h 30 min)
Hotavlje → Suša → Malenski Vrh → Javorje → Četena
Ravan

Iz Hotavelj pot vodi po asfaltni cesti v smeri Volake do križišča za Sušo. Pri
hiši na naslovu Volaka 1 se pričnemo vzpenjati po gozdni poti proti Čabračam. Kmalu smo pri križu na robu travnika, kjer se odpre širok razgled.
Pot vodi naprej do asfaltne ceste, kjer stoji lepo obnovljena kapelica. Tukaj
gremo desno v vas Čabrače in se na križišču podamo desno navzdol proti
vasi Suša. Pot med njivami vodi na kolovoz in po stezi v grapo do mlina ter
naprej v vas Suša. Iz Suše se pot nadaljuje ob potoku do odcepa poti desno
glej stran 188–227
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v hrib pri nekdanji domačiji Karlovec. Ob slabšem vremenu priporočamo,
da pot nadaljujete naravnost po cesti in na prvem križišču zavijete desno
skozi Dolenjo ravan na Malenski Vrh. Markirana pot pa vodi mimo hiše na
naslovu Dolenja Ravan 3 in nato skozi gozd do slabše gozdne ceste. Po njej
gremo desno do prvih hiš v kraju Malenski Vrh in naprej po asfaltni cesti
levo. Kmalu nas markacija usmeri desno mimo počitniške hiše na travnik in
naprej skozi gozd ter senožeti do kapelice, kjer se priključimo gozdni cesti.
Ta vodi mimo počitniških hiš navzgor do cerkve Marijinega vnebovzetja na
Malenskem Vrhu. Od cerkve se pot nadaljuje po kolovozu na preval Hleviše
do asfaltne ceste, kjer zavijemo desno v smeri Javorja. Po cesti se rahlo
spustimo v vas Murave. Na križišču se lahko podamo desno v bližnje Javorje, do cerkve sv. Tilna. Naša pot pa se nadaljuje levo po cesti navzgor v
Četeno Ravan.

Škofjeloško hribovje

Kopačnica, termalni izvir
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Termalni izvir, Kopačnica
• močan energijski izvir vode, Suša
• Blegoš, 1.562 m
• Malenski vrh, 1.051 m
• Slatuški slapovi, na poti iz
Javorij proti Gorenji Žetini
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• tunel Rupnikove linije, Hlavče
Njive
• cerkev sv. Jedrt, Čabrače
• cerkev Loretske Matere
Božje, Suša
• kapelica Marije Brezmadežne,
Suša
• cerkev Marijinega vnebovzetja,
Malenski vrh (Gora)
• spominska soba in kip slikarja
Antona Ažbeta, Dolenčice
• cerkev sv. Tilna, Javorje
• cerkev sv. Brikcija, Četena
Ravan

Dolenčice, kip slikarja Antona Ažbeta
glej stran 188–227

Suša, energijski izvir vode (pri kapelici
Marije Brezmadežne)

Dolenčice, hiša slikarja Antona Ažbeta
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Suša

podružnična cerkev Loretske Matere Božje

P

odružnična cerkev stoji na vzpetini v gozdu nad levim bregom Selške Sore.
Na kraju današnje cerkve bi naj nekoč stala kapelica. Včasih, ko še
ni bilo sedanje cestne povezave, je mimo kapelica, vodila t. i. Napoleonova
cesta, ki se je ognila ozki soteski Selške Sore. Izročilo pravi, da so se mimoidoči radi ustavljali pri kapelici in se priporočali Mariji. Pustili so tudi
darove in teh je bilo menda toliko, da so z njimi veliko pripomogli tudi k
zidanju sedanje cerkve.
Zidava cerkve ni bila preprosta, saj je bilo treba ves gradbeni material znositi na gradbišče z druge strani strme senožeti. Leta 1873 so najprej naredili apnenico, čez dve leti so pripravili pesek in kamenje, pred binkošti
naslednje leto (1876) pa so začeli zidati. Cerkev v neoromanskem slogu
je zgrajena po načrtih arhitekta Faleschinija iz Ljubljane. Leta 1877 jo je
posvetil ljubljanski knezoškof Janez Krizostom Pogačar.
Tudi oprema je iz tistega obdobja: oltarje je naredil podobar Janez Gosar,
kipe zelo lepe Loretske Marije pa večinoma Franc Zajc. Oltarno sliko Loretske Marije je naslikal Janez Wolf.
Nedaleč od cerkve izvira studenec, ki ga imajo mnogi za zdravilnega in ki
niti ob največjih sušah ne presahne.

→ Župnija Zali Log
Zali Log 23 / SI-4228 Železniki / www.zupnija-zalilog.si
→ Oskrbovana iz župnije Železniki
Trnje 23, SI-4228 Železniki / tel.: +386 (0)4 510 21 00
E-pošta: zupnija.zelezniki@rkc.si / www.zupnija-zelezniki.si
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Javorje

župnijska cerkev sv. Tilna (Egidija)

C

erkev je bila zagotovo pozidana pred letom 1501, in sicer v gotskem
slogu s pravokotno ladjo in triosminskim prezbiterijem, ki je še
ohranjen v tlorisu. Okrog leta 1710 so cerkev predelali v baročnem
slogu in nato zopet med leti 1921–1924. V ladji so dozidali bočni kapeli, ki
sta jima bila dodana še enako široka prostora na obeh straneh prezbiterija.
Veliki oltar je dvodelen in posvečen Tilnu. Poleg sta še sv. Jakob in sv. Andrej, levo zgoraj so sv. Ana, sv. Anton Padovanski in sv. Katarina, na desni
pa sv. Apolonija, sv. Frančišek Asiški in neka mučenka (verjetno sv. Neža).
Oltar je delo Štefana Šubica, kipi pa Matije Bradaškega.
Na levi strani slavoločne stene je v kotu kip sočutne, izdelan leta 1445
v ljubljanski kiparski delavnici, in je eden najstarejših primerov gotske
skulpture na Loškem.
V kotu leve kapele je precej star krstni kamen iz dveh delov. Na stropu
ladje in prezbiterija sta freski, ki predstavljata evharistijo (prezbiterij) in
temeljne krščanske kreposti: vero, upanje in ljubezen. Na zadnji steni za
korom sta veliki sliki Janeza Šubica. Tlak iz hrastovega lesa v šestkotni
obliki, ki daje podobo satovja, je po vsej cerkvi enoten. Cerkev ima kar pet
korov: enega zadaj in štiri spredaj.
Ob zadnji obnovi v letih 1978–1980 so po načrtih Janeza in Špele Valentinčič v prezbiterij postavili nove orgle.

V farni cerkvi sv. Tilna so hranili bandero, s katero so romarji s škofjeloškega
območja romali v Krko.
→ Župnija Javorje nad Škofjo Loko
Javorje 2 / SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko / tel.: +386 (0)4 518 90 60
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ETAPA 25 ‣ (28 km, 7 h 45 min)
Četena Ravan → Lubnik → Škofja Loka → Crngrob →
Kranj

glej stran 188–227
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Emina romarska pot ‣ ETAPA 25
Iz Četene Ravni gremo naprej čez Preval, kjer se nam priključi evropska
pešpot E7, na Zapreval.
Od Zaprevala do Škofje Loke nas bodo znova vodile rumeno-rdeče markacije
za evropske pešpoti.
V Zaprevalu naša pot vodi mimo turistične kmetije desno po cesti, ki se vije
proti Breznici. Severovzhodno od Plešavnikovega vrha pridemo do spomenika osmim borcem II. grupe odredov. Po makadamski cesti gremo naprej
do začetka asfalta, kjer se za kmetijo Zalubnikar usmerimo levo navzgor.
Hodimo vzporedno s cesto in kmalu smo na razpotju. Naša pot sprva vodi
po položni široki cesti, nato pa se prične strmo vzpenjati proti vrhu Lubnika.
Na vrhu Lubnika stoji planinski dom, od koder se pričnemo spuščati proti
Škofji Loki. Naša pot najprej vodi v Gabrovo. Pri hiši številka 6 zavijemo levo
na kolovoz in se kmalu podamo čez travnik v gozd. Na razcepu nižje zavijemo desno in na ovinku levo navkreber čez travnike k Loškemu gradu. Pot
naprej vodi ob grajskem obzidju navzdol na Mestni trg v središču starega
dela Škofje Loke.
Od Škofje Loke do Kranja nas bodo vodile belo-rumene markacije za pohodne poti.
Po prečkanju reke Sore čez most za pešce vodi Emina pot po cesti naravnost v smeri Crngroba. Sprva hodimo ob lokalni cesti, nato pa od križišča za
Pevno po gramozni cesti, ki se vije med travniki, občasno pa tudi skozi gozdove. Skozi gozd pridemo v središče Crngroba, kjer stoji znamenita cerkev
Marijinega oznanjenja. Od cerkve nadaljujemo pot po asfaltni cesti navzdol v
smeri Žabnice. V bližini vasi Dorfarje nas markacija usmeri levo proti Šutni.
Po lokalnih cestah gremo v Spodnje Bitnje, nato pa skozi Srednje in Zgornje
Bitnje v Stražišče pri Kranju. Ves čas pazimo na markacije, vzporedno z našo
potjo pa tukaj vodi tudi Jakobova pot, označena z rumeno Jakobovo školjko.
Iz Stražišča se po stopnicah spustimo do mostu čez reko Savo. Po prečkanju
Save nas pot vodi navzgor v staro mestno jedro Kranja.

Škofja Loka
glej stran 188–227

Kranj, kanjon reke Kokre
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Stari vrh, 1217 m
• Lubniška jama in Kevdrc
• Lubnik,1025 m
• Marijino brezno, Vincarje
• Lubniška jama in Kevdrc,
Vincarje
• Selška Sora
• kanjon reke Kokre, Kranj
• Sorško polje
• park Brdo, Brdo pri Kranju
• sekvoja, Kranj (ob Gimnaziji)
• slap Šum, Zgornja Besnica pri
Kranju
• Trbojsko jezero, Trboje pri
Kranju
• Udin boršt, Kokrica pri Kranju

KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Valentina, Jarčje
Brdo
• cerkev sv. Lovrenca, Breznica
• cerkev sv. Križa, Hribec nad
Puštalom
• staro mestno jedro Škofje
Loke, Škofja Loka
• Loški grad z muzejem, Škofja
Loka
• kapucinska knjižnica, Škofja
Loka
• Kamniti ali Kapucinski most,
Škofja Loka
• cerkev sv. Jakoba, Škofja Loka
• Nacetova hiša, Puštal pri Škofji
Loki
• Hudičeva brv, Puštal pri Škofji Loki

Kranj, Prešernov spomenik

Puštal pri Škofji Loki, Hudičeva brv
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
• Puštalski grad, Puštal pri
Škofji Loki
• cerkev Marijinega
oznanjenja, Crngrob
• Rdeče znamenje, Crngrob
• kapela Jezusovih blagrov,
Papirnica
• cerkev sv. Kancijana in
tovarišev, Kranj
• rovi pod starim Kranjem, Kranj
• grad Khislstein, Kranj
• Kostnica, Kranj
• kranjsko mestno obzidje, Kranj
• Layerjeva hiša, Kranj
• Mestna hiša, Kranj

Kranj, rovi pod starim Kranjem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitničarska hiša, Kranj
Pavšlarjeva hiša, Kranj
Pirčeva barvarna, Kranj
Prešernov gaj, Kranj
Prešernov spominski muzej,
Kranj
Plečnikove arkade in vodnjak,
Kranj
Pungert s stolpoma in cerkvijo
sv. Fabiana, Boštjana in Roka,
Kranj
Vodovodni stolp, Kranj
Grad Brdo, Brdo pri Kranju
cerkev sv. Martina, Stražišče
pri Kranju

Kranj-Stražišče, cerkev sv. Martina

Puštal pri Škofji Loki, Nacetova hiša
glej stran 188–227
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Škofja Loka

M

esto z najlepše ohranjenim srednjeveškim jedrom pravokotnega tlorisa je bogata zakladnica kulturne dediščine.
Nad Mestnim trgom skrbno bedi Loški grad, v katerem gostuje
Loški muzej, ki v bogatih zbirkah ponuja vpogled v življenje na območju
loškega gospostva freisinških škofov.
V mestu so na majhni razdalji kar štiri cerkve: mestna cerkev sv. Jakoba
s kopijo brezjanske Marije Pomagaj, Plečnikovo krstilnico ter lestenci in
oltarji iz črnega marmorja s konca 15. stoletja. V bližini je baročna nunska
cerkev Marije Brezmadežne, pot čez kamniti most iz 14. stoletja vodi do
cerkve sv. Ane v sklopu kapucinskega samostana z začetka 18. stoletja, na
Spodnjem trgu pa stoji še baročna špitalska cerkev.

Na desni strani reke Sore se nad Puštalom na Hribcu dviga cerkev sv. Križa, v kapeli puštalskega gradu pa se nahaja znamenita freska G. Quaglia
Snemanje s križa iz leta 1706, ki je najdragocenejša umetniška stvaritev v
Škofji Loki. V Puštalu se nahaja tudi Nacetova hiša, primerek ene najlepših kmečkih arhitektur na Slovenskem.
Kašča, najbolj častitljiva starina Škofje Loke, skriva v kleti zanimivo gostilno.
V Stari Loki, enem najstarejših naselij v Sloveniji, je zanimiv grad, v katerem je danes Muzej pošte in telekomunikacij, ob njem pa stoji cerkev sv.
Jurija.
→ Turizem Škofja Loka
Kidričeva cesta 1a / SI-4220 Škofja Loka / tel.: +386 (0)4 517 06 00
E-pošta: info@skofja-loka.com
www.skofja-loka.com
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Crngrob

podružnična cerkev Marijinega Oznanjenja

C

rngrobška romarska cerkev je kulturni spomenik državnega pomena in eden najlepših primerov gotske arhitekture na Slovenskem.
Prvotno romansko cerkev so večkrat dozidali in spreminjali, posebno v 14. in 15. stoletju, ko so jo podaljšali in razširili do današnjega
triladijskega prostora. Po potresu leta 1511 je loški stavbar mojster Jurko
pozidal mogočen dvoranski prezbiterij in pozneje še zvonik. Zadnjo dozidavo cerkvi, odprto novogotsko lopo, je leta 1858 naredil loški stavbenik
Molinaro.
Stenske slikarije so poleg arhitekture druga dragocenost crngrobske
cerkve. Pod lopo so freske pasijonskega cikla po Giottovi maniri iz srede
14. stoletja. V naslednjem stoletju so mojstri iz delavnice Janeza Ljubljanskega naslikali znamenito fresko Svete nedelje, na kateri so upodobljena
prepovedana nedeljska opravila.
Mojster Volfgang je v severni ladji na vzhodno steno leta 1453 naslikal
Rojstvo – jaslice. Na južni steni severne ladje so se ohranile figure slikarjevega patrona sv. Volbenka. Na južni steni ladje je freska sv. Krištofa z
letnico 1464, znana po odlično naslikani milini in ljubkosti obrazov. Na
zvoniku je še druga slika istega svetnika, delo Janeza Gosarja. Najstarejša
freska, ki prikazuje nadangela Gabrijela, je iz okoli leta 1300.
Notranjost cerkve krasijo številne freske in baročna oprema. Veliki oltar je
delo Jurija Skarnosa iz leta 1652 in je največji »zlati kranjski oltar« na Gorenjskem.. Nad tabernakljem stoji pod baldahinom Čudodelna crngrobska
Marija iz 17. stoletja. Glavna oltarna slika in križev pot sta delo Leopolda
Layerja.
→ Župnija Stara Loka
Stara Loka 63 / SI-4220 Škofja Loka / tel.: +386 (0)4 512 12 06
E-pošta: info@zupnija-staraloka.org
www.zupnija-staraloka.org
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Kranj

župnijska cerkev sv. Kancijana in tovarišev

Ž

upnijska cerkev stoji na robu Glavnega trga v središču Kranja. Cerkvena arhitektura z raščenim pročeljem in zaključenim zvonikom
predstavlja glavno prostorsko dominanto v silhueti mesta. Cerkveni
zavetniki so oglejski mučenci sv. Kancij, Kancijan, Kancijanila in Prot.
Cerkvena predhodnica je stala na tem mestu že v predslovanski dobi, v 6.
stoletju, po romanski predhodnici pa je v 15. stoletju na isti lokacija zrasla
sedanja arhitektura.
Prezbiterij današnje cerkve je bil leta 1413 prizidan k starejši ladji in predstavlja značilen primer t. i. dolgega kora. Sredi 15. stoletja so starejšo ladjo
zamenjali z gotsko dvorano s poligonalnimi slopi. Gotska rebra povezujejo
bogato figuralno in dekorativno okrašeni sklepniki. Cerkveni prostor lepo
dopolnjujejo freske angelov z glasbili, narejene približno leta 1460, delo
žirovniškega mojstra. Na portalu cerkve je ohranjen in prenovljen gotski
relief Oljske gore iz l. 1430.
Glavni oltar iz leta 1934, ki stoji na baročni menzi, je nekoliko okrnjeno
delo arhitekta Ivana Vurnika, kiparja Franceta Goršeta in slikarke Helene
Vurnik. Izvirno podobo gotskega sakralnega prostora so po odstranitvi regotiziranega interierja, ki je bila izvedena v 30. letih dvajsetega stoletja, so
med leti 1965 in 1969 nadgradili z vitraži akademskega slikarja Staneta
Kregarja.
Cerkev spada med najpomembnejše kulturno-zgodovinske bisere Kranja.
→ Župnija Kranj
Tavčarjeva ulica 43 / SI-4000 Kranj / tel.: +386 (04) 280 72 00
E-pošta: zupnija.kranj@rkc.si
http://zupnija-kranj.rkc.si
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ETAPA 26 ‣ (20,5 km, 6 h 30 min)
Kranj → Sveti Jošt nad Kranjem → Sv. Mohor →
Kališe → Železniki

Iz Kranja pa vse do Bleda nas bodo znova vodile belo-rdeče Knafelčeve markacije.
Iz središča Kranja se znova spustimo do mostu čez reko Savo. Po prečkanju
reke Save v bližini železniške postaje se podamo po stopnicah, ki vodijo po
robu opornega zidu nad glavno cesto v Stražišče. Po Stražiški ulici, nato pa
po Šempetrski ulici, gremo mimo Šempetrskega gradu do Poti na Jošta, po
kateri med polji pridemo do asfaltne ceste proti vasici Pševo. Po njej gremo
desno navzgor do odcepa Sodarske pešpoti, ki vodi na vrh Sv. Jošta. Pot se
vije po gozdu in nas pripelje na vrh hriba, kjer stoji cerkev sv. Jošta. Z vrha
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se spustimo do asfaltne ceste, kjer nas usmerjevalna tabla usmeri proti Sv.
Mohorju. To cesto samo prečkamo in pot nadaljujemo navzdol do odcepa
za Besnico. Naša pot vodi levo in se razmeroma uravnano vije po grebenu,
ki vodi proti Špičastemu vrhu. Ta vrh zaobidemo po desni strani hriba in pot
nadaljujemo do razloženega naselja Zabrekve, nad katerim se pne cerkev
sv. Mohorja. Pri hiši na naslovu Zabrekve 10 nadaljujemo pot naravnost po
asfaltni cesti do odcepa, kjer nas usmerjevalna tabla usmeri desno navzdol
proti Lajšam in Dražgošam. Pot se zdaj razmeroma strmo spušča do sedla,
nato pa nas vodi skozi gozd do domačije, kjer stopimo na asfaltno cesto. Po
njej gremo levo, mimo cerkve sv. Jederti, proti Dražgošam. Kmalu prispemo
do odcepa lokalne ceste v vas Lajše. Mi gremo naravnost do domačije na
naslovu Dražgoše 58, kjer se odcepi cesta v Kališe. Tukaj zavijemo levo ter
se po lokalni cesti med travniki in skozi gozdove podamo v vasico Kališe.
V središču vasi zavijemo desno in se skozi kmečko dvorišče podamo po
kolovozu navzdol v Železnike.

Kranj in Šmarjetna gora

Šmarjetna gora, cerkev sv. Marjete
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Šmarjetna gora, 646 m
• Sveti Jošt nad Kranjem, 847 m
• Sveti Mohor, 952 m
• Lomski slap na Jesenovcu,
Železniki
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Marjete, Šmarjetna
gora
• kapela sv. Petra pod
Šmarjetno goro
• cerkev sv. Jošta, Sveti Jošt
nad Kranjem

• cerkev sv. Mohorja in
Fortunata, Zabrekve
• cerkev sv. Jedrt, Lajše
• spomenik dražgoški bitki,
Dražgoše
• cerkev sv. Lucije, Dražgoše
• stara cerkev, Dražgoše
• cerkev sv. Križa, Kališe
• Železniki s plavžem in
muzejem, Železniki
• tradicija kovaštva in
čipkarstva, Železniki

Železniki

Železniki, muzej čipkarstva
glej stran 188–227
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Sveti Jošt nad Kranjem
podružnična cerkev sv. Jošta

B

aročna podružnična cerkev stoji na vrhu hriba Sv. Jošt, ki je priljubljena izletniška točka.
Najstarejša znana listina, ki omenja to cerkev, je iz leta 1436, čeprav je cerkev na gori verjetno stala že precej prej. V 18. stoletju so staro
cerkveno ladjo podrli in do leta 1735 v baročnem slogu sezidali veliko večjo cerkev.
Njeno notranjost so prenovili leta 2002. Glavni oltar so potisnili naprej in
obnovili gotska rebra in freske, ki so bile okoli 300 let skrite očem. Oltarni
del cerkve je poslikan s freskami slikarja Jerneja iz Loke iz prve polovice
16. stoletja. Na poslikavah za oltarjem so podobe judovskih kraljev in prerokov iz Stare zaveze. Na sredini je pod podobami poleg drugih podpisov
komajda viden podpis Franceta Prešerna, ki je s prijatelji kar pogosto hodil
na Jošt.
V cerkvi je bogata baročna oprema s slikami Valentina Metzingerja. Leta
1752 so bile v prizidku poleg zvonika postavljene svete stopnice (»svete
štenge«) z Jelovškovimi freskami iz leta 1752. Na vrhu stopnic stoji kapelica žalostne Matere božje. Na balkonu nad glavnim cerkvenim vhodom stojijo trije kipi v naravni velikosti – kip Kristusa, rimskega vojaka
in Heroda. V desnem zvoniku je zvon, ki so ga iz topov s turških ladij, potopljenih leta 1827 v bitki pri Navarinu, vlili leta 1834, na njem pa so Prešernovi verzi v bohoričici. Na vzhodnem cerkvenem pročelju je vzidana
spominska plošča Janezu Evangelistu Kreku, ki je pred 1. svetovno vojno
večkrat prišel na vrh.
→ Župnija Kranj – Šmartin
Baragov trg 1 / SI-4000 Kranj / tel.: +386(0)4 270 11 10
E-pošta: zupnija@kranjsmartin.si
www.kranjsmartin.si
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Železniki in Selška dolina

R

azmeroma ozka in med hribe vpeta Selška dolina je znana zlasti po
železarski preteklosti Železnikov. Bogata zgodovina kraja je ohranjena v številnih kulturnih in zgodovinskih spomenikih, ki danes
obiskovalce privabljajo od vsepovsod.
Leta 1277 so freisinški škofje od cesarja Otona II. dobili pravico izkoriščati
rude na svojih posestvih. Tako se je v tem kraju razvila železarska obrt –
pridobivanje železove rude in izdelovanje žebljev – in dala mestu tudi ime;
plavž iz leta 1860 je tehniški spomenik, v Plavčevi hiši je muzejska zbirka.
Kraj je znan tudi po čipkarski tradiciji – v ta spomin tretji vikend v juliju
pripravljajo odmevno prireditev Čipkarski dnevi, in dražgoških kruhkih,
izdelanih iz medu in moke.
Zanimivi sta cerkvi sv. Antona iz poznega 19. stoletja in cerkev sv. Frančiška, ki stoji ob pokopališču. Postavljena je bila v 18. stoletju in je značilen
primer ljudskega baroka.
Zadnje naselje na dnu gornje Selške doline, kjer pogosto odkrijete na hišah
značilne skrilaste strehe, ima zveneče slovensko ime: Zali Log. Tu, na pobočju nad Selško Soro, so si prebivalci postavili svoje zidane hiše. Mimo
njih vodi stara cesta iz Železnikov proti Sorici in naprej v Bohinj ali Podbrdo in Tolmin.

→ TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER ŽELEZNIKI 
Na plavžu 58 / SI- 4228 Železniki / tel.: +386 (0)4/514 73 56
E-pošta: turizem@jzr.si
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ETAPA 27 ‣ (26,7 km, 7 h)
Železniki → Prtovč → Torka → Sorica → Soriška
planina → Nemški Rovt → Bohinjska Bistrica

S križišča v središču Železnikov nadaljujemo pot ob cesti, ki vodi v Zali Log,
do Trnja. Pri župnijski cerkvi sv. Antona zavijemo desno in se po stopnicah
povzpnemo mimo hiš do kolovoza. Po njem gremo do kmetije, nato pa se po
planinski poti povzpnemo skozi gozd do križa, kjer pot postane položnejša.
Po kolovozu gremo do Draboslarjeve kmetije in skozi dvorišče navzgor okoli
hriba do asfaltne ceste, ki vodi iz Železnikov na Prtovč. Po njej se podamo
levo na Prtovč. V središču vasi nas usmerjevalna tabla usmeri levo mimo
hiše na naslovu Prtovč 1 proti Ratitovcu in sedlu Povden. Med hišami prispeglej stran 188–227
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Emina romarska pot ‣ ETAPA 27
mo na gozdno cesto, po kateri se povzpnemo na sedlo Povden. Na križišču
gremo po desni gramozni cesti navzdol v vasico Torka, kjer stopimo na asfalt. Pri mogočni lipi nadaljujemo pot naravnost v smeri Zabrda. Kmalu smo
znova na makadamu in vse do glavne ceste Škofja Loka–Bohinjska Bistrica
hodimo po panoramski cesti, ki se vije po južnem pobočju Ratitovca. Iz Torke gremo najprej do vasice Zabrdo, nato pa skozi Zgornje Danje do glavne
ceste. Po tej cesti se podamo desno navzgor na Soriško planino, od koder
nas pot še nekaj minut vodi po cesti v smeri Bohinjske Bistrice. Ko se odpre
pogled v dolino, nas usmerjevalna tabla usmeri levo na kolovoz, po katerem
se pričnemo spuščati proti Bohinjski Bistrici. Pot, ki vodi pretežno po gozdu,
nekoliko niže prečka poseko za novo smučarsko progo. Ko znova stopimo
iz gozda, gremo desno ob jasi, na kateri stojijo zanimivi seniki. Do Bohinjske Bistrice prečkamo še večji travnik, nato pa znova skozi gozd dosežemo
prve hiše v Bohinjski Bistrici. Po Jelovški in Triglavski cesti se podamo do
železniške postaje.

Bohinjska Bistrica
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Lomski slap na Jesenovcu,
Železniki
• slap Šprucar, Sorica
• Soriška planina
• izvir Bistrice, Bohinjska
Bistrica
• Sava Bohinjka
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev Marije Pomočnice,
Prtovč
• Groharjeva hiša, Sorica
• cerkev sv. Nikolaja, Sorica

• cerkev sv. Ahaca, Nemški
rovt
• Kobalova hiša, Nemški Rovt
• Muzej Tomaža Godca,
Bohinjska Bistrica
• Ajdovski gradec, Bohinjska
Bistrica
• bohinjska železnica in predor
• cerkev sv. Nikolaja,
Bohinjska Bistrica
• Zoisova graščina s stolpno uro,
Bohinjska Bistrica
• pokopališče iz prve svetovne
vojne na Rebru, Bohinjska
Bistrica

Sorica, Groharjeva hiša

Sorica, kip Ivana Groharja
glej stran 188–227
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Sorica

župnijska cerkev sv. Nikolaja (Miklavža)

Ž

upnijska cerkev stoji v Spodnji Sorici, na rahli vzpetini južno od
vasi.
Zgrajena je bila v drugi polovici 17. stoletja, vendar točno leto gradnje ni znano. Zidana je v baročnem slogu in ima značilno grbasto streho
ter čebulast zvonik.
Vsi trije oltarji so leseni in grajeni v baročnem slogu med letoma 1836
in 1856. Glavni oltar sv. Nikolaja krasijo kipi sv. Nikolaja v apsidi, sv. Avguština in sv. Barbare na desni ter sv. Urha in sv. Lucije na levi strani. Na
vrhu oltarja je slika Kronanje Božje Matere.
Oltar na desni strani je posvečen sv. Vidu, oltarna slika je delo Štefana Šubica. Ob strani oltarja sta kipa sv. Petra in sv. Pavla, na vrhu je slika nadangela Mihaela. Levi stranski oltar je posvečen Žalostni Materi božji. Ob njej
sta sohi sv. Janeza Evangelista in sv. Terezije.
Strop prezbiterija cerkve krasijo freske Janeza Šubica (1850–1889).
Krstni kamen je delo Plečnikovega učenca Antona Bitenca, križev pot izhaja iz šole Leopolda Layerja iz Kranja ali pa je njegovo delo. Orgle je leta
1968 postavil ljubljanski mojster Anton Jenko.
Cerkev je bila temeljito prenovljena, prvič pod vodstvom arhitekta Antona
Bitenca in nato še
po načrtih arhitekta Jožeta Motoha.
Okolico cerkve zaznamujejo lipe, zasajene pred približno petsto leti.
→ Župnija Sorica
Spodnja Sorica 23 / SI-4229 Sorica / tel.: +386 (0)4 519 80 00
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Nemški Rovt

podružnična cerkev sv. Ahaca

G

ručasta vas Nemški Rovt je bila prvič omenjena v 13. stoletju s
štirimi gospodarji in njihovimi spremljevalci. Naselili so jo priseljenci s Tirolskega (od tod ime Nemški Rovt, v virih najdemo največkrat ime Deutsch Gereuth). To so bili svobodni kmetje, ki so v te kraje
prišli rudarit. Verjetno so s sabo prinesli tudi zgodbo o blaženi grofici Emi,
njenih rudnikih in umoru njenih sinov, kakor tudi tradicijo njenega čaščenja.
Osrednji del vasi predstavlja srednjeveška cerkev sv. Ahaca.
Leta 1492 je bila posvečena in v baroku tako kot številne druge cerkve v
Bohinju temeljito prenovljena.
Na zahodni strani je zvonik s tipično baročno čebulasto streho. Na južni
zunanji steni prezbiterija so se ohranili ostanki srednjeveške freske sv.
Krištofa.
Najpomembnejše delo pa je v predelu zlatega oltarja iz 17. stoletja vstavljen poznogotski relief srečanja Eme in Viljema pri zlatih vratih. Nemškorovtarji mu pravijo kar »sv. Hema.«
V cerkvi sta tudi grb briksenskih škofov in kelih iz leta 1535.

→ Turizem Bohinj
Triglavska cesta 30 / SI-4264 Bohinjska Bistrica
tel.: +386 (0)4 574 75 90 / E-pošta: info@bohinj.si
www.bohinj.si

168

42

Bohinjska Bistrica
župnijska cerkev sv. Nikolaja

Ž

upnijska cerkev sv. Nikolaja stoji na ravnini sredi pokopališča ob
obronku naselja Bohinjska Bistrica. Na mestu današnje cerkve iz
osemdesetih let 19. stoletja je že v baroku stala cerkev, katere podoba naj bi se ohranila na eni od skic Matije Koželja. Sedanja monumentalna dvoranasta arhitektura z ravno sklenjenim vzhodnim delom je tipičen
primer uporabe različnih zgodovinskih slogov, ki je bila značilna za cerkveno stavbarstvo v drugi polovici 19. stoletja. Na cerkveni zunanjščini
se prepletajo romanske in renesančne slogovne oblike, notranjščina pa je
neorenesančna.
V cerkvi je marmorni doprsni portret Janeza Krstnika Mesarja (1832–
1895), dolgoletnega bistriškega župnika, gospodarstvenika in organizatorja sirarstva, ki je delo Jožefa Grošlja s konca 19. stoletja.
Po Ajdovski cesti se lahko napotimo proti Ajdovskemu gradcu. Majhen
grič pri vstopu v Bohinjsko Bistrico je simbol bogate zgodovine železarstva v Bohinju. V svoji pesnitvi Krst pri Savici ga je opeval največji slovenski pesnik France Prešeren. Je zelo staro arheološko najdišče, ki predstavlja prvotno naselbino rudarjev in železarjev že iz starejše železne dobe
med leti 700–300 p. n. št. Naseljen je bil tudi pozneje v rimskem času (okoli leta 500 n. št.). Na njem so vidni ostanki temeljev stavb, kovačnic in talilnic železa. Na Pozabljenem so leta 1562 postavili železarski obrat.
Ostanki plavžev v bližini Nomenja nosijo ime po sv. Emi – Emini plavži.
To je legenda, ki najbrž nima zveze z zgodovinskimi dejstvi. Zanimivo pa
je, da so plavži po njej dobili Emi.
→ Turizem Bohinj
Triglavska cesta 30 / SI-4264 Bohinjska Bistrica
tel.: +386 (0)4 574 75 90 / E-pošta: info@bohinj.si
www.bohinj.si
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ETAPA 28 ‣ (22,6 km, 6 h)
Bohinjska Bistrica → Bitnje → Jereka → Ribčev Laz
→ Stara Fužina → Srednja vas → Planina Pokrovec →
Goreljek → Bled

Od železniške postaje v Bohinjski Bistrici nadaljujemo pot po Ajdovski cesti
mimo župnijske cerkve in župnišča s hišno številko 24. Na križišču zavijemo
desno po Savski cesti v smeri Bleda. Ob glavni cesti gremo mimo bencinske
glej stran 188–227
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Emina romarska pot ‣ ETAPA 28
črpalke do mostu čez reko Savo Bohinjko in takoj za mostom desno po gramozni cesti čez polja do cerkve v Bitnjah. Od cerkve gremo levo do glavne
ceste in nato levo ob njej do odcepa v Jereko, kjer zavijemo desno navzgor.
Naravnost po cesti nas vodi pot skozi Bohinjsko Češnjico in Srednjo vas v Bohinju v Staro Fužino, od koder se lahko podamo do bližnjega Bohinjskega jezera.
Po asfaltni cesti se povzpnemo v vas Jereka. Pred mostom čez potok Jerečica
gremo levo navzgor po cesti, ki nas pripelje do roba gozda. Zdaj pot nadaljujemo po kolovozu, ki se vije ob potoku navzgor. Na mestu, kjer je nekoč stal
betonski most, prečkamo potok in se desno okoli hriba povzpnemo do kmetije
Spodnji Zevtar. Za gospodarskim poslopjem gremo levo navzgor v gozd in se
po kolovozu povzpnemo do domačije Zgornji Vogar. Tukaj stopimo na asfaltno
cesto in gremo po njej desno do odcepa v levo. Steza nas popelje navzgor na
planino Pokrovec, kjer dosežemo asfaltno cesto iz Koprivnika na Pokljuko. Po
njej gremo levo skozi Spodnji na Zgornji Goreljek, kjer nas usmerjevalna tabla
usmeri desno proti Bledu. Po označeni planinski poti se podamo čez Grajsko
in Rečiško planino do Bleda, kamor prispemo po Aljaževi cesti. Na križišču nas
usmerjevalna tabla usmeri naravnost navzdol do podhoda pod železniško progo Jesenice–Sežana. Desno od nas je železniške postaja Bled Jezero, nedaleč
od križišča pa nas pričakuje Bled z jezerom.

Bohinjsko jezero

Blejsko jezero
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Sava Bohinjka
• Bohinjsko jezero
• korita Mostnice, Stara Fužina
• slapova Ribnice, Srednja vas
• Blejsko jezero z otokom, Bled
• Blejski vintgar, Bled
• osamelci okoli jezera, Bled
• planote Pokljuka, Mežakla,
Jelovica
• Triglavski narodni park
• jama pod Babjim zobom
• slap pod Iglico
• Pokljuška soteska
• Sava Bohinjka
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Marije Magdalene,
Brod
• cerkev sv. Janeza Krstnika,
Ribčev Laz

Ribčev Laz, cerkev sv. Janeza Krstnika

• spomenik štirim srčnim
možem, Ribčev Laz
• maketa Triglava, Ribčev Laz
• cerkev sv. Duha, ob
Bohinjskem jezeru
• Planšarski muzej, Stara Fužina
• cerkev sv. Pavla, Stara
Fužina
• Hudičev most, Stara Fužina
• Oplenova hiša, Studor
• kozolci – toplarji, Studor
• cerkev sv. Martina, Srednja vas
• cerkev sv. Marjete, Jereka
• cerkev sv. Jurija, Zgornje Gorje
• cerkev sv. Miklavža, Mevkuž
• cerkev sv. Ožbolta, Spodnje
Gorje
• Blejski grad, Bled
• cerkev Marijinega vnebovzetja,
blejski otok
• cerkev sv. Martina, Bled
• cerkev sv. Andreja, Rečica

Srednja vas, cerkev sv. Martina
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Stara Fužina

podružnična cerkev sv. Pavla

N

a vzhodnem robu Stare Fužine je dominantna zgradba, z obzidjem
obdana podružnična cerkev sv. Pavla, ki se omenja že v 15. stoletju. Vendar pa freske na zahodni fasadi pričajo o dejstvu, da je
vsaj še pol stoletja starejša. Srednjeveško jedro sestavljata ladja in vhodna
lopa, ena največjih ohranjenih pri nas, prezbiterij z mrežastim obokom pa
je v gotskem slogu nastal konec 16. stoletja. Zvonik in prizidani kapeli so
dodali v baroku.
Na zahodni fasadi so zgolj delno ohranjene gotske freske, ki prikazujejo
vrsto svetniških upodobitev. Sv. Krištof na južni zunanjščini ladje je iz
prve polovice 17. stoletja.

Veliki oltar s pozneje dodano sliko zavetnika cerkve, ki jo je konec 19. stoletja naslikal Matija Koželj, je iz srede 17. stoletja, približno stoletje mlajša
pa sta oltarja v kapelah. Lesen pevski kor iz druge polovice 17. stoletja krasijo trije angeli muzikanti.
Stara Fužina je bila nekdaj fužinarsko in kovaško naselje. Za kovanje so
izkoriščali vodni pogon, nižje od Mostnice so bile kovačnice, kjer so delali
tudi žico. Na lokaciji nekdanjih fužin je postavljen renesančni dvorec Zoisova graščina.
→ Info center Bohinj
Ribčev Laz 48 / SI-4265 Bohinjsko Jezero
tel.: +386 (0)4 574 60 10 / E-pošta: info@bohinj–info.com
www.bohinj–info.com
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Jereka

podružnična cerkev sv. Marjete

P

odružnična cerkev sv. Marjete Antiohijske stoji sredi opuščenega
pokopališča na vzpetini ob cesti pred vasjo Jereka.
V osnovi je cerkev iz začetka 16. stoletja, posvečena je bila leta

1502.

Na zahodni strani je zvonik, pritličje katerega je hkrati tudi cerkvena lopa,
tlakovana z rečnimi kamni. Bogato okrašen glavni portal je iz zelenega peračiškega kamna iz srede 18. stoletja. Ladijski obok je banjast z odsečnimi
kapami na vhodu. Tudi tlak v ladji in prezbiteriju je iz zelenega kamna in
izvira iz sredine 18. stoletja.
Cerkev je bila verjetno večkrat prezidana. Sedanja oblika stavbe je iz 18.
stoletja. Oltarji so leseni, pozlačeni in polihromirani. Veliki »zlati« oltar
izvira iz leta 1685, s prezbiterijansko steno pa ga povezujeta rezbarsko obdelana portala. Posebna znamenitost je prava zbirka lesenih in pozlačenih
baročnih izdelkov iz 17. in 18. stoletja, značilnih za bohinjsko območje.
Prva stranska oltarja sta rokokojska, izvirata pa iz druge polovice 18. stoletja. Severni je posvečen Materi Božji, južni pa sv. Florjanu. Rokokojski
južni oltar je posvečen sv. Juriju, ob severni ladijski steni in pred korom je
oltar sv. Uršule. V atiki oltarja je niša sv. Eme, ki v rokah drži model cerkve.
Prižnica je preprosto baročno delo z grobo naslikanimi evangelisti. Zanimiv je tudi okrasni vložek na spodnjem delu baročnega predalnika v zakristiji, prednja stranica cerkvene klopi z letnico 1705 in mizarsko obdelana
skrinja iz konca 17. stoletja.
V bližini cerkve je vzpetina Dunaj, kjer so našli večje množine prazgodovinske žlindre in kjer bi naj domnevno sv. Ema imela plavže.
→ Info center Bohinj
Ribčev Laz 48 / SI-4265 Bohinjsko Jezero
tel.: +386 (0)4 574 60 10 / E-pošta: info@bohinj–info.com
www.bohinj–info.com
→ Župnija Srednja vas v Bohinju
Srednja vas v Bohinju 33 / SI-4267 Srednja vas v Bohinju
tel.: +386 (0)4 572 37 23
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Bled

B

led spada med starejše in najlepše turistične kraje v Sloveniji. Leži
na nadmorski višini 507,7 m sredi razgibane, ledeniško preoblikovane pokrajine.

Bled je bilo od zgodnjega srednjega veka ime za fevdalno posest, ki je
obsegala prostor med Savo Dolinko in Savo Bohinjko. Mestno naselje je
pričelo nastajati sredi 19. stoletja, ko so po zemljiški odvezi kmetje najprivlačnejša kmetijska zemljišča ob vzhodni obali jezera pričeli prodajati
premožnim meščanom za gradnjo počitniških vil in so se vasi Grad, Zagorice in Želeče pričele zraščati.
Zavoljo znanih oseb, ki so ga obiskovale (Arnold Rikli, dinastija Karađorđević, Tito itd.), se je Bled začel razvijati v prestižno turistično destinacijo. Zasluge za razvoj turizma se pripisujejo zlasti Arnoldu Rikliju, pionirju blejskega zdraviliškega turizma (1854). Velik vpliv na razvoj turizma
je imela tudi izgradnja železniške proge Ljubljana-Trbiž leta 1870 oziroma Celovec/Beljak-Trst (1906). Tega leta (1906) je na postajo Bled-Jezero
pripeljal prvi vlak bohinjske železnice. Po prvi svetovni vojni se na Bledu
prične z intenzivno gradnjo novih hotelov in vil.
Od zanimivosti je najbolj znano Blejsko jezero z otokom, na katerem stoji
gotska cerkev Marijinega vnebovzetja. Jezero je dolgo 2,12 km in široko
od pol do 1 km.

Nad jezerom se dviga Blejski grad, od koder je čudovit razgled na bližnjo
in širšo okolico. Ogleda vreden je še Blejski vintgar, župnijska cerkev sv.
Martina, slap pod Iglico, jama pod Babjim zobom, Pokljuška soteska, planote Pokljuka, Jelovica in Mežakla itd. V neposredni bližini Bleda je Triglavski narodni park, ki spada med najstarejša evropska zavarovana območja in obsega 4 % celotne površine Slovenije.
Po Bledu se lahko popeljete s fijakerji ali izvoščki, tradicionalno kočijo, po
jezeru pa s tradicionalno pletno.
→ Infocenter Triglavska roža Bled
Ljubljanska cesta 27 / SI – 4260 Bled / tel.: +386 (0)4 578 02 05
E-pošta: info@dzt.bled.si / www.bled.si
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ETAPA 29 ‣ (13,9 km, 3 h 15 min)
Bled → Podhom → Zasip → Breg → Vrba
→ Begunje na Gorenjskem

Od Bleda do Begunj na Gorenjskem nas bodo vodile belo-rumene markacije
za pohodne tematske poti.
Ko prispemo iz podhoda, gremo levo v ulico Za žago. Nadaljujemo po njej
navzgor in čez most preko železniške proge, nato pa desno po cesti, ki vodi
glej stran 188–227
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ob železniški progi proti Podhomu. Kmalu prečkamo glavno cesto proti Gorjam in pot nadaljujemo naravnost ob železniški progi v Podhom. Na križišču
zavijemo desno, gremo skozi podhod pod železniško progo in se podamo
levo v Zasip. Mimo hiše na naslovu Sebenje 75 in gasilskega doma pridemo
v središče Zasipa. V križišču pri hiši na naslovu Sebenje 1 gremo levo, nato
pa pri kapeli desno proti cerkvi. Pred hišo na naslovu Stagne 22 zavijemo
desno navzdol in se ob cerkvenem zidu spustimo po cesti do križišča sredi
travnikov. Tu gremo levo in za oviro za živino ostro desno. Po kolovozu znova
prispemo na asfaltno cesto. Podamo se naravnost do glavne ceste, po kateri
gremo levo navzdol v dolino Save. V prvem desnem ovinku zapustimo cesto
in gremo levo v gozd. Po stezi uberemo bližnjico skozi ovinek. Ko stopimo iz
gozda, smo znova na cesti, po kateri gremo levo mimo hiše na naslovu Piškovica 6/b do mostu čez reko Savo. Na drugi strani mostu stopimo na gramozno cesto, po kateri nadaljujemo samo nekaj metrov, nato pa zavijemo
levo na stezo, po kateri se povzpnemo nazaj na cesto. Po cesti gremo levo
v naselje Breg. V središču Brega zavijemo desno v smeri Vrbe. Med hišami
prispemo do konca asfalta, nato pa med polji hodimo do gramozne servisne
ceste avtoceste A2. Po tej cesti gremo desno do železniške proge Ljubljana–Jesenice. Previdno jo prečkamo ter se čez avtocesto in glavno cesto
podamo do rojstne hiše Franceta Prešerna v Vrbi. Nadaljujemo nekaj metrov
mimo hiše, kjer zavijemo desno in kmalu še enkrat desno na kolovoz. Po
njem se podamo mimo cerkve sv. Marka med polji do kužnega znamenja,
kjer stopimo na gramozno cesto. Po cesti gremo desno med polji do odcepa
za Poljče. Po cesti, ki povezuje Hlebce in Poljče, gremo do povezovalne ceste
Poljče–Zgoša, ki jo zgolj prečkamo. Ko prispemo v Poljče, pri hiši na naslovu
Poljče 1 zavijemo desno in gremo mimo hiše na naslovu Begunje 10 v središče Begunj na Gorenjskem. V križišču zavijemo levo in pot nadaljujemo
mimo muzeja Avsenik do župnijske cerkve.

Brezje, Bazilika Marije pomagaj
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Blejski vintgar
• vaška lipa, Vrba
• dolina Završnice, Završnica
• akumulacijsko jezero
Završnica
• Turška jama, pod Gojzdašnico
• Stagne, Vrba-Zabretnica
• Hudičev oz. Škratov gradič
(kraška jama), Begunje
(ostenje Gač)
• soteska Luknja
• izvir Roža
• Poljška planina
• planina Planinca

•
•
•
•
•

Prešernova rojstna hiša, Vrba
Prešernov spomenik, Žirovnica
cerkev sv. Marka, Vrba
Čopova rojstna hiša, Žirovnica
vojaški muzej – Muzej o soški
fronti, Žirovnica
• vodostan, Rebro nad Žirovnico
• cerkev sv. Kancijana, Selo pri
Žirovnici

KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Katarine, Hom nad
Zasipom
• cerkev sv. Trojice, Sebenje
• cerkev sv. Janeza Krstnika,
Zasip
• cerkev sv. Radegunde, Breg

Žirovnica, Prešernov spomenik

Begunje
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Martina, Moste
• hidroelektrarna Moste, Moste
• spominsko obeležje talcem,
Moste
• Koširjeva predilnica, Moste
• muzej starih kmečkih orodij,
Zabreznica
• aleja slavnih mož, Zabreznica
• cerkev sv. Lovrenca, Gora nad
Zabreznico
• cerkev Žalostne Matere božje,
Breznica
• Janšev čebelnjak, Breznica
• Plečnikov spomenik, Breznica
• Finžgarjeva rojstna hiša,
Doslovče
• cerkev sv. Klemena, Rodine
• rojstna hiša Janeza Jalna,
Rodine
• vila rustika, Ključe pri Rodinah
• Ajdna nad Potoki, Stol
• Čebelarska pot Žirovnica
• Pot kulturne dediščine
Žirovnica
• Sakralna pot Žirovnica

• bazilika Marije pomagaj –
cerkev sv. Vida, Brezje
• Galerija Avsenik, Begunje
• Muzej talcev, Begunje
• Robačnekov mlin, Begunje
• cerkev sv. Urha, Begunje
• arheološko najdišče Njivice
pod Jamarskim vrhom
• arheološko najdišče Grad
Jama, Begunje
• arheološko najdišče Hudičev
Gradič, Begunje
• staroslovansko grobišče,
Begunje
• grad Kamen, Begunje
• graščina Katzenstein, Begunje
• cerkev sv. Petra, nad
Begunjami
• jama Zijalka
• Pastirska pot Begunje
• Petrova pot Begunje
• Lambergova pot Begunje
• Vaška pot Begunje
• Podgorska kolesarska pot
Begunje

Završnica, jezero
glej stran 188–227
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Vrba

V

rba je lep primer gručaste alpske vasi, v pisanih virih se prvič omenja leta 1247. Oklepajo jo visoki vrhovi Karavank, na zahodu pa Julijske Alpe.

Pri Ribč se je po domače reklo hiši, v kateri se je leta 1800 rodil dr. France
Prešeren. Zgrajena je bila v 16. stoletju. Prvotna, deloma lesena stavba, je
po kasnejših pozidavah postala tipična gruntarska hiša. Današnjo podobo
je dobila po požaru, ki je leta 1856 prizadel Vrbo. Leta 1939 je bila Prešernova hiša z veliko slovesnostjo odprta za javnost kot muzej. Veža, hiša
in kamra so opremljene s pohištvom in predmeti iz časa Prešernovega življenja, v nekdanji žitnici pa je urejena stalna razstava o življenju in delu
pesnika. V Prešernovi rojstni hiši se je sto let za pesnikom rodil ljubljanski
nadškof Anton Vovk (1900–1936).
Na robu Vrbe stoji s skodlami krita podružnična cerkev sv. Marka, ki se
prvič omenja leta 1468. Združuje sledove romanike, gotike in baroka. Notranje stene so bile nekoč v celoti prekrite s freskami, danes so vidni samo
še fragmenti. V lopi pred vhodom v cerkev je vzidano poprsje nadškofa
Antona Vovka.
Kip dr. Franceta Prešerna v Vrbi je prva kiparska upodobitev pesnika, leta
1865 pa jo je izdelal akademski kipar Franc Ksaver Zajec. Spomenik z Zajčevo upodobitvijo Prešerna v Vrbi je oblikoval kipar Vasja Ulrich in je bil
odkrit ob 200-letnici pesnikovega rojstva.
Stara lipa sredi vasi šteje več kot dvesto let. Pod njeno krošnjo je razporejenih šestnajst kamnov, kolikor je bilo nekdaj kmetij v vasi. Vsak gospodar je imel svoj kamen. Pod lipo so se sestajali, razpravljali o vaški srenji,
opravilih, reševali spore in volili župana.
→ Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Žirovnica 14 / SI-4274 Žirovnica
tel.: +386 (0)4 580 15 03 / E-pošta: info@zirovnica.eu
www.zirovnica.eu
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Begunje NA GORENJSKEM

B

égne, kot jim rečejo domačini, so rojstni kraj slovenske glasbene legende Slavka Avsenika. Ležijo na skrajnem severnem delu radovljiške ravnine. V kraju je na ogled kar nekaj zanimivosti. Pri Jožovcu,
kjer sta odraščala in glasbeno pot pričela Slavko in Vilko Avsenik, je urejen Muzej Avsenik, ki govori o začetkih slovenske narodno-zabavne glasbe
z Ansamblom Avsenik. V graščini Katzenstain, začetki katere segajo v 14.
stoletje, danes pa kaže podobo iz 17. in 18. stoletja, je v delu, kjer so bili
med drugo svetovno vojno nemški zapori, urejen Muzej talcev.
Na koncu vasi, prav ob vstopu v zeleno dolino Draga, pa vas na skali pričakuje grad Kamen. V 12. stoletju so ga zgradili grofje Ortenburški, v 15.
stoletju pa so lastniki postali Lamberški grofje. Od tu je bil znameniti turnirski vitez Gašper Lamberg, ki naj bi navdihnil tudi slovensko legendo o
Pegamu in Lambergarju.
Po kraju in njegovi okolici so urejene pohodne poti, ki vodijo h gradu Kamen, v dolino Drago, na razgledni grič s srednjeveško cerkvico sv. Petra,
na planino Preval, Polško planino, k Roblekovemu domu ter na vrh Begunjščice.
V vasi stoji cerkev sv. Urha, ohranjen je tudi Robačnekov mlin, na začetku vasi pa je sloviti Elan, ki v svetu velja za najinovativnejše podjetje na
področju izdelave smuči. V Begunjah je na voljo več gostinskih in nastanitvenih obratov, v neposredni bližini pa sta tudi slovensko romarsko središče Brezje in srednjeveško mestece Radovljica.

→ Javni zavod Turizem Radovljica
Linhartov trg 1 / SI-4240 Radovljica
tel.: +386 (0)8 205 13 89 / E-pošta: info@radolca.si
www.radolca.si
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ETAPA 30 ‣ (12,3 km, 4 h 45 min)
Begunje na Gorenjskem → dolina Drage → planina
Prevala → Ljubelj (Loiblpass)

Iz Begunj na Gorenjskem do prelaza Ljubelj nas bodo znova vodile belo-rdeče Knafelčeve markacije.
Od cerkve v Begunjah gremo po cesti do križišča, kjer zavijemo levo in se
glej stran 188–227
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pod gradom Kamen odpravimo v dolino Drage. Vse do Doma v Dragi hodimo
po lokalni cesti. Od Doma v Dragi gremo po gramozni cesti do levega ovinka, kjer nas usmerjevalna tabla usmeri desno po stezi proti Planini Preval.
Sprva hodimo ob potoku, nato pa se skozi kanjon Luknja povzpnemo do
gramozne ceste. Nekaj metrov nadaljujemo po njej, nato pa se odpravimo
po stezi, ki se vije po dolini ob potoku. V bližini mogočne jelke se prične
pot v ključih vzpenjati do Planine Preval, kjer stoji koča. S Planine Preval
nadaljujemo pot navzdol v gozd, po kolovozu, ki vodi proti Ljubelju. Pot se
kmalu uravna in spremeni v široko stezo, ki vodi po vzhodnem pobočju Begunjščice. Hodimo po Bornovi poti, ki nas pripelje do predora. Ko pridemo
skozenj, nas od predora Ljubelj loči samo še nekaj minut hoda. Na ploščadi
pred predorom Ljubelj čez prehod za pešce previdno prečkamo glavno cesto
in se po stopnicah podamo do stare ceste, ki vodi na prelaz Ljubelj. Desno po
glavni cesti navzdol je le nekaj metrov do cerkve sv. Ane. Po tej makadamski
cesti se v serpentinah povzpnemo do Koče na Ljubelju, ki stoji tik ob prelazu,
kjer Emina romarska pot preide iz Slovenije v Avstrijo.
Po označeni poti nadaljujemo navzdol proti naselju Loiblpass, kjer je mogoče
prenočiti.

Planina Preval

Tržič
glej stran 188–227
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Naravne in kulturne znamenitosti
NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• planina Preval
• dolina Drage
• Tominčev slap, na proti
Podljubelju
• Dovžanova soteska
• RIS Dolina
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• grobišče talcev, Draga
• cerkev sv. Ane, Ljubelj

• šentanski rudnik živega
srebra, Lajb nad Podljubeljem
• spominski park in spominska
soba Mauthausen, Podljubelj
• ostanki podružnice
koncentracijskega taborišča
Mauthausen iz II. svetovne
vojne, Podljubelj
• stari prelaz, Ljubelj
• Tržiški muzej, Tržič
• Kurnikova hiša, Tržič
• fužina Germovka, Tržič

Stari prelaz Ljubelj

Podljubelj, Spominski park Mauthausen
glej stran 188–227
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Ljubelj

podružnična cerkev sv. Ane

C

erkev se nahaja v neposredni bližini mejnega prehoda Ljubelj.
Na mestu, kjer danes stoji cerkev, je včasih stala kapelica, ki so jo
postavili stiški menihi in je bila prav tako posvečena sv. Ani, priprošnjici za srečno potovanje. Čez Ljubelj je namreč že v rimskih časih peljala
pot, ki je povezovala Virunum na Gosposvetskem polju z rimsko Emono.
Velja za najstarejši gorski prelaz v Evropi. Opuščena je bila leta 1964, ko je
bil dokončan današnji mejni prehod Ljubelj.
Po izročilu naj bi ravno po tej poti hitela sv. Ema na Koroško, ko je izvedela
za smrt svojih sinov.
Cerkev je bila zgrajena v začetku 16. stoletja. V osnovi je gotska in je bila
nato barokizirana. Ima eno ladjo in triosminski rebrasto obokan gotski
prezbiterij, ki je nastal iz prvotne kapele. Zvonik ima baročno čebulasto
kapo. Ladja je povezana s prezbiterijem z velikim polkrožnim slavolokom,
ki ima na zahodni strani fresko iz sredine 18. stoletja in kaže Kristusa na
križu, pod njim pa stojita Marija in apostol Janez.
Cerkev je bila po vojni precej uničena, izginila je večina inventarja, uničeni so bili oltarji, zlasti glavni. Po obnovi so v oltarni nastavek glavnega
oltarja namestili kip sv. Ane z Marijo, ki ga je izdelal domačin, akademski
kipar Vinko Ribnikar. V oltarnih nastavkih stranskih oltarjev sta ostali sliki sv. Družine in sv. Egidija.
Vitraži v prezbiteriju so delo Staneta Kregarja. V pravokotnem oknu na
levi strani je podoba sv. Eme z mrtvima sinovoma in napisom: sv. Ema
prosi za nas.
Verniki radi priromajo k sv. Ani na njen god, 26. julija, ter na Anino nedeljo, žegnanje, smenj pa je na roženvensko nedeljo, tj. prvo nedeljo v oktobru.
→ Župnija Tržič
Cerkvena ulica 6 / SI-4290 Tržič / tel.:+386 (0)4 592 44 00
E-pošta: zupnija.tržic@rkc.si

185

KONTROLNE TOČKE NA POTI
Na Emini romarski poti v Sloveniji je skupno 48 kontrolnih točk, kjer
je mogoče dobiti žig poti, ki jih lahko zbirate v romarski knjižici.

žig Emine romarske poti

žig se nahaja v skrinjici
žig se nahaja v objektu

1. Podpeca CERKEV SV. HELENE

Koča na Pikovem Podpeca 11, SI-2393 Črna na Koroškem ponedeljek zaprto

2. Črna na Koroškem CERKEV SV. OŽBOLTA

skrinjica na župnišču zraven cerkve Center 21, SI-2393 Črna na Koroškem

3. Javorje CERKEV SV. MARIJE MAGDALENE

skrinjica na župnišču zraven cerkve, Javorje 28, SI-2393 Črna na Koroškem

4. Slovenj Gradec CERKEV SV. ELIZABETE

Turistična pisarna Slovenj Gradec, Glavni trg 24, SI-2380 Slovenj Gradec (prazniki zaprto)

5. Dravograd CERKEV SV. VIDA

Informacijska pisarna Dravograd, Trg 4. julija 50, SI-2370 Dravograd (vikendi in prazniki zaprto)

6. Radlje ob Dravi CERKEV SV. MIHAELA

Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, SI-2360 Radlje ob Dravi (nedelja
in prazniki zaprto)

7. Lovrenc na Pohorju CERKEV SV. LOVRENCA

Kava bar Ali Baba, Spodnji trg 1, SI-2344 Lovrenc na Pohorju

8. Maribor CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA (STOLNICA)
Hiša stare trte, Vojašniška ulica 8, SI-2000 Maribor

9. Ptuj

Hotel Mitra, Prešernova 6, SI-2250 Ptuj

10. Ptujska Gora BAZILIKA MARIJE ZAVETNICE

Župnijski urad Ptujska Gora, Ptujska Gora 40, SI-2323 Ptujska Gora

11. Rogatec DVOREC STRMOL

Dvorec Strmol, Pot k ribniku 3, SI-3252 Rogatec (ponedeljek zaprto)

12. Sv. Ema CERKEV SV. EME

skrinjica na župnišču zraven cerkve, Sv. Ema 37, SI-3253 Pristava pri Mestinju

13. Olimje SAMOSTAN OLIMJE

Minoritski samostan, Olimje 82, SI-3254 Podčetrtek
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14. Pilštanj CERKEV SV. MIHAELA

skrinjica na hiši Pilštanj 22 (Zakošek), Pilštanj 22, SI-3261 Lesično

15. Planina pri Sevnici GRAD PLANINA

Gostišče Montparis, Planina pri Sevnici 44, SI-3225 Planina pri Sevnici

16. Kozje CERKEV SV. EME

Motel Ribnik Kozje, Kozje 50 a, SI-3260 Kozje

17. Podsreda GRAD PODSREDA

skrinjica pred gradom Podsreda, Podsreda 103, SI-3257 Podsreda

18. Brestanica GRAD RAJHENBURG

Grad Rajhenburg (recepcija) Cesta izgnancev 3, SI-8280 Brestanica (ponedeljek zaprto)

19. Krško (Videm) CERKEV SV. RUPERTA

skrinjica na župnišču zraven cerkve, Savska pot 1, SI-8270 Krško

20. Bučka CERKEV SV. MATIJE

Bar Bučka pri trgovini, Bučka 2, SI-8276 Bučka (nedelja in prazniki od 8:00-11:00 h)

21. Mokronog GRAD MOKRONOG

Bar Paradiž Mokronog, Pod gradom 15, SI-8230 Mokronog

22. Šentrupert CERKEV SV. RUPERTA

Dežela kozolcev Šentrupert, Šentrupert 5, SI-8232 Šentrupert (ponedeljek zaprto)

23. Škrljevo GRAD ŠKRLJEVO

Dežela kozolcev Šentrupert, Šentrupert 5, SI-8232 Šentrupert (ponedeljek zaprto)

24. Mirna GRAD MIRNA

Pizzerija Carmen, Glavna cesta 37, SI-8233 Mirna

25. Trebnje CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA
Hotel Opara, Golijev trg 13, SI-8210 Trebnje

26. Gorenji Podšumberk GRAD ŠUMBERK

Izletniška kmetija Ozimek, Gorenji Podšumberk 4, SI-8360 Žužemberk

27. Stična SAMOSTAN STIČNA

Muzej krščanstva na Slovenskem, Stična 17, SI-1295 Ivančna Gorica (ponedeljek zaprto)

28. Grosuplje ŽUPANOVA JAMA

Skrinjica pri vhodu v jamo, Cerovo 9, SI-1290 Grosuplje

29. Rakitna

Hotel Rakitna, Rakitna 150, SI-1352 Preserje

30. Vrhnika

Turistično informacijski center Vrhnika, Tržaška cesta 9, SI-1360 Vrhnika (september-junij
nedelja zaprto)

31. Vrh Sv.Treh Kraljev CERKEV SV. TREH KRALJEV

Planinska koča na Vrhu Sv. Treh Kraljev, Vrh Sv. Treh Kraljev, SI-1373 Rovte (odprto ob
sobotah, nedeljah in praznikih)

32. Ledinica CERKEV SV. ANE

Gostilna pri Županu, Loška cesta 78, SI-4226 Žiri (ponedeljek do 15.00 ure)

33. Suša CERKEV LORETSKE MATERE BOŽJE

Trgovina Škulj, Zali log 10, SI-4228 Železniki (sobota 8- 12 h, nedelja 8-10 h)

34. Javorje CERKEV SV. TILNA

Gostilna Blegoš, Javorje 5, SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko

35. Škofja Loka

Turizem Škofja Loka, Kidričeva cesta 1a, SI-4220 Škofja Loka (oktober-april: nedelja in prazniki
zaprto)

36. Crngrob CERKEV MARIJINEGA OZNANJENJA

Gostilna Crngrob, Crngrob 13, SI-4209 Žabnica (sreda zaprto)
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37. Kranj CERKEV SV. KANCIJANA IN TOVARIŠEV

Turistično informativni center Kranjska hiša, Glavni trg 2, SI-4000 Kranj

38. Sveti Jošt nad Kranjem CERKEV SV. JOŠTA
Dom na Joštu, Sveti Jošt nad Kranjem 2, SI-4000 Kranj

39. Železniki

Bazen Železniki, Na Kresu 25, SI-4228 Železniki (ponedeljek od 14.00 dalje)

40. Sorica CERKEV SV. NIKOLAJA

Gostilna Macesen Spodnja Sorica 16, SI-4229 Sorica (ponedeljek zaprto)

41. Nemški Rovt CERKEV SV. AHACA

Turistično informacijski center Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 30, SI-4264 Bohinjska
Bistrica (september –junij: nedelja in prazniki do 12:00h)

42. Bohinjska Bistrica CERKEV SV. NIKOLAJA

Turistično informacijski center Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 30, SI-4264 Bohinjska
Bistrica (september –junij: nedelja in prazniki do 12:00h)

43. Stara Fužina CERKEV SV. PAVLA

Turistično informacijski center Ribčev Laz, Ribčev Laz 48, SI-4265 Bohinjsko Jezero

44. Jereka CERKEV SV. MARJETE

Turistično informacijski center Ribčev Laz, Ribčev Laz 48, SI-4265 Bohinjsko Jezero

45. Bled

Staro župnišče pri cerkvi sv. Martina, Slovenski trg 3, SI-4260 Bled

46. Vrba

Prešernova rojstna hiša v Vrbi, Vrba 2, SI- 4274 Žirovnica (ponedeljek zaprto)

47. Begunje

Muzej Avsenik (zraven Gostilne »Pri Jožovcu«), Begunje 21, SI-4275 Begunje (ponedeljek zaprto)

48. Ljubelj CERKEV SV. ANE

skrinjica na Koči na Ljubelju, Podljubelj 320, SI-4290 Tržič (odprto ob vikendih in praznikih)

pohod po Emini romarski poti leta 2012
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TURISTIČNE INFORMACIJE
PRENOČIŠČE
GOSTILNA
TURISTIČNA KMETIJA
VINSKA KLET
INFORMACIJSKI CENTER
ZDRAVSTVENI DOM
LEKARNA

ETAPA 1

Pliberk (Bleiburg) → Podkraj pri Mežici (Reht/Raunjak) → Mežica
→ Podpeca → Črna na Koroškem
• Koča v Grohotu pod Raduho, Podolševa 29, SI-3335 Solčava, www.
pdmezica.si
• Planinski dom na Kmetiji Kumer, Koprivna 28, SI-2393 Črna na Koroškem,
tel.: +386 (0)2 823 83 10, E-mail: marko.kumer@pk-pecaolseva.si
• Koča na Pikovem, Podpeca 11, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.: +386 (0)2
823 85 25, www.pdmezica.si
• Dom na Peci, Podpeca 79, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.: +386 (0)2 823 84
06, www.pdmezica.si
• Gostilna Krebs, Podjunska ulica 4, SI-2392 Mežica, tel.: +386 (0)2 827 76 00,
E-mail: info@gostilna-krebs.si, www.gostilna-krebs.si
• Okrepčevalnica Orada, Trg svobode 3, SI-2392 Mežica,
tel.: +386 (0)2 823 70 98
• Okrepčevalnica in slaščičarstvo M, Partizanska cesta 1, SI-2392 Mežica,
tel.: +386 (0)2 823 58 84
• Okrepčevalnica Spodnji Reht, Podkraj pri Mežici 4, SI-2392 Mežica,
tel.: +386 (0)2 823 52 23
• Okrepčevalnica “Meža”, Trg svobode 15, SI-2392 Mežica
• Gostilna Pri Matjažu, Podpeca 43, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.: +386 (0)2
870 30 03, E-mail: info@primatjazu.com, www.primatjazu.com
• Gostilna Pri Škrubiju, Podpeca 65, SI-2393 Črna na Koroškem,
tel.: +386 (0)2 823 82 26, E-mail: Skrubi@gmail.com, www.skrubi.net
• GostilnaPri Mojci, Koprivna 46, SI-2393 Črna na Koroškem,
tel.: +386 (0)2 823 92 15, E-mail: w_kolar@hotmail.com
• Turizem na kmetiji Reht, Podkraj pri Mežici 7, SI-2392 Mežica,
tel.: +386 (0)2 823 52 64
• Kmečki turizem Kajžar, Ob Meži 10, SI-2392 Mežica,
tel.: +386 (0)2 823 52 85
• Izletniška kmetija Vojak- Jakopič, Ob Meži 7, SI-2392 Mežica,
tel.: +386 (0)2 823 52 13

189

• Turistično društvo Mežica, Trg svobode 1, SI-2392 Mežica, E-mail:
td.mezica@gmail.com, http://turistcnodrustvomezica.wordpress.com
• Zdravstvena postaja Mežica, Partizanska cesta 17, SI-2392 Mežica,
tel.: +386 (0)2 870 21 34, E-mail: zdravstveni.dom@zd-ravne.si, www.
zd-ravne.si
• Zdravstvena postaja Črna, Center 144 a, SI-2393 Črna na Koroškem,
tel.: +386 (0)2 870 41 21, E-mail: zdravstveni.dom@zd-ravne.si, www.
zd-ravne.si
• Lekarna Mežica, Partizanska cesta 17, SI-2392 Mežica, tel.: +386 (0)2 875 07
16, E-mail: lekarna.mezica@netsi.net, www.koroskalekarna.si
• Lekarna Črna na Koroškem, Center 144 a, SI-2393 Črna na Koroškem,
tel.: +386 (0)2 875 07 14, E mail: lekarna.crna@siol.net, www.koroskalekarna.si

ETAPA 2

Črna na Koroškem → Javorje → Naravske ledine
• Apartmaji Maček, Lampreče 14, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.: +386 (0)41
714 662, E-mail: alenka.macek@siol.net
• Apartmaji Kralj Matjaž, Lampreče 3, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.: +386
(0)31 636 0582, E-mail: janesvab@gmail.com, http://apartmakraljmatjaz.
poenostavi.si
• Ho(s)tel Črna, Center 153, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.: +386 (0)2 870 48
20 (TIC)
• Turistična kmetija z nastanitvijo Plaznik, Bistra 14, SI-2393 Črna na
Koroškem, tel.: +386 (0)2 823 80 22, E-mail: vida.adamic@gmail.com
• Koča na Naravskih ledinah, Jazbina 16, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.:
+386 (0)2 822 10 01
• Gostilna in pizzerija Rešer, Center 102, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.:
+386 (0)2 823 97 50, E-mail: reser@siol.net, www.gostilna-reser.si
• Gostilna Pri Drofelniku, Center 37, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.: +386
(0)2 823 90 30
• Gostišče Lunder, Center 100, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.: +386 (0)40
343 580
• Izletniška kmetija Smrečnik, Ludranski vrh 25 a, SI-2393 Črna na
Koroškem, tel.: +386 (0)2 823 80 27
• Turistično informacijski center Park Kralja Matjaža, Center 101, 2393
Črna na Koroškem, tel.: +386 (0)2 870 48 20, E-mail: info@parkkm.si, www.
parkkm.si
• Zdravstveni dom Ravne, Ob Suhi 11, SI-2390 Ravne na Koroškem, tel.: +386
(0)2 870 52 00, E-mail: zdravstveni.dom@zd-ravne.si, www.zd-ravne.si
• Lekarna Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11, Ob Suhi 11, SI-2390 Ravne na
Koroškem, tel.: +386 (0)2 875 07 02, E mail: lekarna.ravne@siol.net, www.
koroskalekarna.si
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ETAPA 3

Naravske ledine → Ivarčko jezero → Sele → Slovenj Gradec
• Dom na Uršlji gori, Jazbina 19, SI-2393 Črna na Koroškem, tel.: +386 (0)51
612 586
• Turistična kmetija z nastanitvijo Ošven, Uršlja gora 7a, SI-2394 Kotlje, tel.:
+386 (0)2 822 28 97, E-mail: kmetija.osven@siol.net
• Poštarski dom pod Plešivcem, Sele 34, SI- 2380 Slovenj Gradec, tel.: +386
(2) 822 10 55
• Turistična kmetija z nastanitvijo Ravnjak, Sele 37, SI-2380 Slovenj Gradec,
tel.: +386 (0)2 822 30 41, E-mail: ravnjak@siol.net, www.kmetija-ravnjak.si
• Turistična kmetija z nastanitvijo Samec, Sele 25, SI-2380 Slovenj Gradec,
tel.: +386 (0)51 378 132 , E-mail: kmetija.samec@gmail.com, www.kmetijasamec.si
• Hotel Slovenj Gradec, Glavni trg 43, SI-2380 Slovenj Gradec, Telefon: 02 88
38 946 E-mail: rezervacije@kope.si, www.kope.si
• Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (2) 884
62 90, E-mail: hostel@slovenjgradec.si
• Turistični Center Rahtel, Gmajna 48, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (2)
883 88 70
• Koča na Kremžarjevem vrhu, Gradišče 30, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.:
+386 (2) 884 48 83, www.pdsg.si
• Gostilna Murko, Francetova 24, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (0)2 883
81 03, E-mail: vinko.murko-hajtnik@siol.net
• Gostilna Neža, Vrhe 45, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (0)2 822 70 66
• Gostilna Ott, Sele 61, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (0)2 883 83 73
• Pizzerija in mehiška restavracija Saloon, Vrhe 9, SI-2380 Slovenj Gradec,
tel.: +386 (0)2 882 21 18, E-mail: info@westsaloon.si, www.westsaloon.si
• Restavracija na Klancu, Stari trg 251, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (0)2
884 40 00
• Gostilna Vili, Celjska cesta 33, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (0)2 884
15 69
• Restavracija Center (Hotel Slovenj Gradec), Glavni trg 43, SI-2380 Slovenj
Gradec, tel.: +386 (0)2 883 98 50
• Restavracija NamaNova, Podgorska cesta 2, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.:
+386 (0)40 990 196, E-mail: info@namanova.si
• Restavracija Preša, Podgorska cesta 37, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386
(0)2 884 41 40
• Gostinstvo H&B - KavarnaTadej, Francetova cesta 7, SI-2380 Slovenj
Gradec, tel.: +386 (0)2 883 17 57, www.gostinstvo-hb.si
• Pizzerija Sto na uro (100/h), Ronkova ulica 4, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.:
+386 (0)2 884 39 71
• Pizzeria Apachi, Pohorska cesta 17 b, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (0)2
883 17 84
• Pizzeria in špageterija Sedmica, Trg svobode 7, SI-2380 Slovenj Gradec,
tel.: +386 (0)2 884 51 09
• Okrepčevalnica Minutka, Celjska cesta 48 b, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.:
+386 (0)2 882 28 10, www.pekarnazorman.si
• Pizzeria Di Antonio, Gradišče 8 a, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (0)2
883 86 20
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• Pizzerija in mehiška restavracija Saloon, Vrhe 9, SI-2380 Slovenj Gradec,
tel.: +386 (0)2 882 21 18, E-mail: info@westsaloon.si, www.westsaloon.si
• Turistično informacijski center Slovenj Gradec, Glavni trg 24, SI-2380
Slovenj Gradec, tel.: +386 (0)2 881 21 16, E-mail: tic@slovenjgradec.si
• Zdravstveni dom Ravne, Ob Suhi 11, SI-2390 Ravne na Koroškem, tel.: +386
(0)2 870 52 00, E-mail: zdravstveni.dom@zd-ravne.si, www.zd-ravne.si
• Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, SI-2380 Slovenj
Gradec, tel.: +386 (0)2 882 34 00, www.sb-sg.si
• Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska cesta 16, SI-2380 Slovenj
Gradec, tel.: +386 (0)2 885 79 40 , E-mail: info@zd-sg.si, www.zd-sg.si
• Lekarna Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11, Ob Suhi 11, SI-2390 Ravne na
Koroškem, tel.: +386 (0)2 875 07 02, E mail: lekarna.ravne@siol.net, www.
koroskalekarna.si
• Lekarna Slovenj Gradec, Glavni trg 28, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386
(0)2 881 27 73, E mail: lekarna.sg@netsi.net, www.koroskalekarna.si
• Lekarna KTC, Ronkova ulica 4, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (0)2 885 07
60, E mail: lekarna.ktc@netsi.net, www.koroskalekarna.si

ETAPA 4

Slovenj Gradec → Dravograd → Ojstrica → Pernice
• Turistični Center Rahtel, Gmajna 48, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (2)
883 88 70
• Hotel Korošica****, Otiški vrh 25 d, SI-2373 Šentjanž pri Dravogradu, tel.:
+386 (2) 878 69 12, E-mail: info@korosica.si, www.korosica.si
• Hotel Hesper Dravograd, Koroška cesta 47, SI-2370 Dravograd, tel.: +386
(0)2 878 44 40, E-mail: info@hesper.si, www.hesper.si
• Planinski dom Košenjak, Goriški vrh 2a,SI-2370 Dravograd, tel.: +386 (0)41
222 360, E-mail: info@hesper.si
• Hotel Slovenj Gradec, Glavni trg 43, SI-2380 Slovenj Gradec, Telefon: 02 88
38 946 E-mail: rezervacije@kope.si, www.kope.si
• Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (2) 884
62 90, E-mail: hostel@slovenjgradec.si
• Koča na Kremžarjevem vrhu, Gradišče 30, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.:
+386 (2) 884 48 83, www.pdsg.si
• Gostišče Rahtel, Gmajna 48, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (0)2 884 20
14
• Gostilna Ržen, Troblje 22, SI-2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (0)2 884 14 05
• Pizzerija Na postaji, Šentjanž pri Dravogradu 77, SI-2373 Šentjanž pri
Dravogradu, Tel.: 02/87-86-774, E-mail: info@pizzerija.eu, http://www.
pizzerija.eu
• Gostilna Begant, Otiški Vrh 10, Si-2373 Šentjanž pri Dravogradu, tel.: +386
(0)2 878 50 43
• Gostilna Kašman, Sv. Boštjan 15, SI-2370 Dravograd, tel.: +386 (0)2 878 38
73, E-mail: gostilna.kasman@gmail.com, www.gostilna-kasman.com
• Gostilna Lovski rog, Trg 4. Julija 38, SI-2370 Dravograd, tel.: +386 (0)31 713
534, E-mail: slavica.paradiz@yahoo.com
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• Restavracija Kaiser, Trg 4. julija 27, SI-2370 Dravograd, tel.: +386 (0)2 878 40 97
• Okrepčevalnica in pizzerija Ribiški dom, Ribiška pot 11, SI-2370 Dravograd,
tel.: +386 (0)70 211 060
• Pizzerija Bumerang, Robindvor 103, SI-2370 Dravograd, tel.: +386 (0)051 642 902
www.bumerang.cc
• Restavracija Vič, Vič 22 a, SI-2370 Dravograd, tel.: +386 (0)2 878 31 85
• Turistična kmetija Jeglijenk, Selovec 14, SI-2373 Šentjanž pri Dravogradu,
tel.: +386 (0)2 878 50 59, E-mail: zdravko.grilc@gmail.com, www.
turisticnekmetije.si/jeglijenk
• Turistična kmetija Klančnik, Podklanc 5, SI-2370 Dravograd, Tel.: +386 (0)2
878 60 95, E-mail: marko.kogelnik@siol.net, www.kmetija-klancnik.si
• Posestvo Meranovo (Fakulteta za kmetijstvo, Univerza Maribor), Vrhov
Dol 14, SI-2341 Limbuš, tel.: +386 (0)2 613 22 11, E-mail: okrepcevalnica.
meranovo@uni-mb.si, http://fk.uni-mb.si/meranovo
• Turistično informacijski center Slovenj Gradec, Glavni trg 24, SI-2380
Slovenj Gradec, tel.: +386 (0)2 881 21 16, E-mail: tic@slovenjgradec.si
• Informacijska pisarna Dravograd, Trg 4.julija 50, SI-2370 Dravograd, tel.:
+386 (0)2 871 02 85, E-mail: info.dravograd@kanet.si, www.dravit.si
• Turistično društvo Dravograd, Trg 4. julija 7, SI-2370 Dravograd, tel.: +386
(4)1 318 973, E-mail: tddravograd@gmail.com
• Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, SI-2370 Dravograd, tel.: +386 (0)2
872 34 00, E-mail: zdravstveni.dom@amis.net , www.zd-dravograd.si
• Lekarna Dravograd, Koroška cesta 47, SI-2370 Dravograd, tel.: +386 (0)2 877
07 30, E-mail: lekarna.dravograd@netsi.net, www.koroskalekarna.si

ETAPA 5

Pernice → Bistriški jarek → Sveti Primož nad Muto → Sv. Trije
Kralji → Radlje ob Dravi
• Posestvo Herk, Sveti Jernej nad Muto 36, SI-2366 Muta, tel.: +386 (0)3 898 15
50, E-mail: info@herk.si, www.herk.si
• Gostilna Strutz, Laaken/Mlake 21, A-8554 Soboth/Sobote, tel.: 0043 346 03
62, E-mail: info@roschitzhof.at, www.roschitzhof.at
• Mladinski hotel Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 8, SI-2360 Radlje ob
Dravi, E-mail: info@sktmradlje.si
• Gold pub Radlje, Koroška cesta 61, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel.: +386 (0)2
887 30 21, E-mail: gold-pub@radlje.com
• Pizzerija Kamera, Koroška cesta 2, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel.: +386 (0)2
887 33 33
• Okrepčevalnica Ribničan, Partizanska ulica 42, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel.:
+386 (0)2 887 31 54, E-mail: ribnican.gost@gmail.com
• Pizzerija Stadion, Pohorska cesta 20, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel.: +386 (0)2
888 06 26
• Restavracija Gril Ludo, Mariborska cesta 12, SI- 2360 Radlje ob Dravi, tel.:
+386 (0)2 888 01 30
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• Gostilna Vas, Vas 53, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel.: +386 (0)2 887 11 23
• Okrepčevalnica Erjavc, Vas 23, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel.: +386 (0)41 489
349, E-mail: robert.potnik@gmail.com
• Gostilna Žohar, Šentjanž pri Radljah 84, SI-2360 Radlje ob Dravi, tel.: +386
(0)2 887 13 26, E-mail: zohar@amis.net
• Turistična kmetija Matij, Sv. Primož nad Muto 24, SI-2366 Muta, tel.: +386
(0)2 876 12 52
• Turistična kmetija Breznik – Gmajner, Sv. Primož nad Muto 14, SI-2366
Muta, tel.: +386 (0)2 876 12 86
• Kmetija - Bar Glavar, Sv. Primož nad Muto 64, SI-2366 Muta
• Turistična kmetija Pernat, Sv. Trije kralji 59, SI-2360 Radlje ob Dravi,
tel.: +386 (2) 876 30 3, E-mail: novak2004@volja.net
• Izletniška kmetija Odernik, Sv. Trije kralji 89, SI-2360 Radlje ob Dravi,
tel.: +386 (2) 887 17 14, E-mail: novak.nada@volja.net
• Kulturno - turistično društvo Sv. Primož, Sv. Primož nad Muto 67, SI-2366
Muta, E-mail: info@ktd-primoz.si, www.ktd-primoz.si
• Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, SI-2360
Radlje ob Dravi, tel.: +386 (0)2 887 32 89, E-mail: turizem@sktmradlje.si,
www.sktmradlje.si
• Zdravstvena postaja Vuzenica, Mladinska ulica 17, SI-2367 Vuzenica,
tel.: +386 (0)2 877 08 40, www.zd-radlje.si
• Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, SI-2360 Radlje ob
Dravi, tel.: +386 (0)2 877 08 00, E-mail: tajnistvo@zd-radlje.si, www.zd-radlje.
si
• Lekarna Vuzenica, M ladinska ulica 17, SI-2367 Vuzenica, tel.: +386 (0)2 877
07 32, E-mail: lekarna.vuzenica@siol.net, www.koroskalekarna.si
• Lekarna Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, SI-2360 Radlje ob
Dravi, tel.: +386 (0)2 877 07 37, E-mail: lekarna.radlje@netsi.net, www.
koroskalekarna.si

ETAPA 6

Radlje ob Dravi → Vuhred → Lehen → Lovrenc na Pohorju →
Ruše
• Penzion in restavracija Markač, Vuhred 45, SI-2365 Vuhred, tel.: +386 (0)2
887 16 37, E-mail: penzion.markac@siol.net
• Turistična kmetija z nastanitvijo Romantika hof, Ribnica na Pohorju
82, SI-2364 Ribnica na Pohorju, tel.: +386 (0)2 876 84 80, E-mail: info@
romantikahof.si, www.romantikahof.si
• Apartmajsko naselje Ribnica na Pohorju (Apartmaji Sitar, Ribnica, Tisa,
Breza), Ribnica na Pohorju, SI-2364 Ribnica na Pohorju, tel.: +386 (0)2 876 53
00, E-mail: booking@ribnisko-pohorje.si
• Apartmajska koča Črni vrh, Ribnica na Pohorju, SI-2364 Ribnica na Pohorju,
tel.: +386 (0)2 876 53 00, E-mail: booking@ribnisko-pohorje.si
• Ribniška koča, Hudi Kot 24, SI-2364 Ribnica na Pohorju, tel.: +386 (0)2 876 82 46
• Kmetija Gosak-Apartmaji Arnika, Hudi Kot 12, SI-2364 Ribnica na Pohorju,
tel.: +386 (0)51 307 098, E-mail: lucija.orter@guest.arnes.si
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• Apartmaji Krušič, Hudi Kot 13, SI-2364 Ribnica na Pohorju, tel.: +386 (0)5
993 76 54
• Gostilna Maks, Gornji trg 1, SI-2344 Lovrenc na Pohorju, tel.: +386 (0)2 675
15 91, E-mail: info@gostilna-maks.com, www.gostilna-maks.com
• Hotel Veter*** in mladinski hotel Vetrnica, Mariborska c. 31, SI-2342 Ruše,
tel.: +386 (0) 2 669 00 00, E-mail: info@hotel-veter.si, www.hotel-veter.si
• Youth Hostel Ruše, Šolska ulica 16, SI-2342 Ruše, tel.: +386 (0)2 630 08 00,
E-mail: ruse@youth-hostel.si, www.gimnazija-ruse.org
• Koča Šumik, Smolnik 42, SI-2342 Ruše, tel.: +386 (0)2 66 30 491, E-mail:
koca.sumik@gmail.com
• Turistična kmetija z nastanitvijo Pri starem kovaču, Spodnji slemen 96,
SI-2352, Selnica ob Dravi, tel.: +386 (0)2 671 24 01, E-mail: alenkapec@gmail.
com, www.pristaremkovacu.si
• Turistična kmetija z nastanitvijo Pri Ratu, Mariborska cesta 9, SI-2352
Selnica ob Dravi, tel.: +386 (0)2 67 40 503, E-mail: magda.godec@siol.net
• Hotel Areh**, Lobnica 62, SI-2208 Pohorje, tel.: +386 (0)2 220 88 41, E-mail:
info.scp@sc-pohorje.si, www.pohorje.org
• Gostilna Lovec,Vuhred 150, SI-2365 Vuhred, tel.: +386 (0)2 887 15 51
• Gostilna Jelka, Ribnica na Pohorju 22 b, SI-2364 Ribnica na Pohorju, tel.:
+386 (0)2 876 84 63
• Okrepčevalnica Pri Vidi, Ribnica na Pohorju 23, SI-2364 Ribnica na Pohorju,
tel.: +386 (0)2 876 83 77
• Restavracija Ribnica, Ribnica na Pohorju 30 a, SI-2364 Ribnica na Pohorju,
tel.: +386 (0)2 883 98 66
• Planinska koča na Pesniku, Hudi Kot 28, SI-2364 Ribnica na Pohorju, tel.:
+386 (0)2 876 85 00
• Koča na Klopnem vrhu, Kumen 32, SI-2344 Lovrenc na Pohorju, tel.: +386
(0)2 675 45 61
• Gostilna Kores, Kumen 1, SI-2344 Lovrenc na Pohorju, tel.: +386 (0)2 671 95
86
• Okrepčevalnica Sgerm, Recenjak 15, SI-2344 Lovrenc na Pohorju, tel.: +386
(0)2 675 35 91
• Pizzerija Zlati škorpijon, Srparska pot 36, SI-2344 Lovrenc na Pohorju, tel.:
+386 (0)2 671 95 81, E-mail: zlati.skorpion@siol.net
• Kava bar Ali baba, Spodnji trg 1, SI-2344 Lovrenc na Pohorju
• Okrepčevalnica Gozdar, Činžat 17a, SI-2343 Fala, tel.: +386 (0)2 675 15 31
• Restavracija pri Vodnem stolpu, Tovarniška cesta 43, SI-2342 Ruše, tel.:
+386 (0)2 662 23 20, E-mail: vodni.stolp@gmail.com
• Gostilna Vernik, Bezena 3, SI-2342 Ruše, tel.: +386 (0)2 668 86 26, E-mail:
info@vernik.si, www.vernik.si
• Pizzerija Plus, Jamnikova ulica 2, SI-2342 Ruše, tel.: +386 (0)2 661 19 21
• Okrepčevalnica Cafe Oniks, Falska cesta 7, SI-2342 Ruše, , tel.: +386 (0)2
668 83 20
• Turistična kmetija Lipnik, Drvarska pot 29, SI-2344 Lovrenc na Pohorju, tel.:
+386(2) 575 37 31
• Turistična kmetija Kunčič, Lobnica 25, SI-2342 Ruše, tel.: +386 (0)2 603 20 13
• Turistično društvo Vuhred, Vuhred 60, SI-2365 Vuhred, E-mail: info@vuhred.
net, www.vuhred.net
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• Kulturno etnološko in turistično društvo Josipdol, Josipdol 28, SI-2364
Ribnica na Pohorju, www.josipdol.si
• Turistično informativna pisarna Lovrenc na Pohorju, Cesta vstaje 1, SI2344 Lovrenc na Pohorju, tel.: +386 (0)2 67195 47, E-mail: turizemlovrenc@
siol.net, turizem@lovrenc.si
• Turistično društvo Ruše, Trg vstaje 11, SI-2342 Ruše, tel.: +386 (0)2 66 28 891
• Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, SI-2360 Radlje ob
Dravi, tel.: +386 (0)2 877 08 00, E-mail: tajnistvo@zd-radlje.si, www.zd-radlje.si
• Zdravstvena postaja Podvelka, Podvelka 13, SI-2363 Podvelka, tel.: +386
(0)2 876 95 07, www.zd-radlje.si
• Zdravstvena postaja Ribnica, Ribnica na Pohorju 1, SI-2364 Ribnica na
Pohorju, tel.: +386 (0)2 888 02 76, www.zd-radlje.si
• Zdravstvena postaja Ruše, Tovarniška cesta 51, , tel.: +386 (0)2 663 81 01,
E-mail: tadeja.cepe@zd-mb.si
• Lekarniška podružnica Podvelka, Podvelka 2, SI-2363 Podvelka, tel.: +386
(0)2 877 07 34, E-mail: lekarna.podvelka@siol.net, www.koroskalekarna.si
• Lekarniška podružnica Lovrenc na Pohorju, Gornji trg 22, SI-2344 Lovrenc
na Pohorju, tel.. +386 (0)2 675 20 05, E-mail:lekarna.lovrenc@mb-lekarne.si,
www.mb-lekarne.si
• Lekarna Ruše, Trg vstaje 7 b, SI-2342 Ruše, tel.. +386 (0)2 669 09 00, E-mail:
lekarna.ruse@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si

ETAPA 7

Ruše → Bistrica ob Dravi → Limbuš → Zgornje Radvanje →
Maribor → Malečnik
• Vila Pekre***, Lackova cesta 158, SI-2341 Limbuš, tel.: +386 (0)2 613 11 92,
E-mail: vilapekre@gmail.com, www.vila-pekre.si
• Apartma Oaza Maribor, Ulica nadvojvode Janeza 14, SI-2341 Limbuš, tel.:
+386 (0)40 587 000
• Avtokamp Drava center, Limbuško nabrežje 2, SI-2341 Limbuš, E-mail:
info@dravacenter.si, www.dravacenter.si
• Hotel Bau, Limbuška cesta 85, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 421 63 10,
E-mail: info@hotel-bau.net, www.hotel-bau.net
• PRENOČIŠČA V MARIBORU – Turistično informacijski center Maribor,
Partizanska cesta 6 a, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 234 66 11, E-mail: tic@
maribor.si, www.maribor-pohorje.si
• Pizzeria Črni Baron, Malečnik 158, SI-2229 Malečnik, tel.: +386 (0)2 480 63
00, E-mail: info@crnibaron.si, www.crnibaron.com
• Restavracija Vnukec, Ob Blažovnici 86, SI-2341 Limbuš, tel.: +386 (0)2 614
22 00, E-mail: restavracija@vnukec.eu, www.vnukec.eu
• Okrepčevalnica Pri Jelki, Bezjakova 6, SI-2341 Limbuš, tel.: +386 (0)2 613
28 50
• Gostilna in pizzerija »Pri Magdi«, Limbuška cesta 44, SI-2341 Limbuš, tel.:
+386 (0)2 613 14 20, E-mail: erika.crnko@amis.net, www.pizzerija-magda.com
• GOSTILNE/RESTAVRACIJE V MARIBORU – Turistično informacijski center
Maribor, Partizanska cesta 6 a, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 234 66 11,
E-mail: tic@maribor.si, www.maribor-pohorje.si
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• Sobodajalstvo Gregor Protner, Vodole 34, SI-2229 Malečnik, tel.: +386 (0)41
345 707, E-mail: joannes@siol.net
• Gostilna Frajgraba, Vodole 1, SI-2229 Malečnik, tel.: +386 (0)2 473 24 03,
E-mail: info@frajgraba.si, www.frajgraba.si
• Turistična kmetija z nastanitvijo Bračko, Vodole 5, SI-2229 Malečnik, tel.:
+386 (0)2 473 24 44, E-mail: bracko.turizem@volja.net
• Turistična kmetija z nastanitvijo Emil, Vodole 23, SI-2229 Malečnik, tel.:
+386 (0)2 473 00 96
• Turistična kmetija Valentan, Vodole 36, SI-2229 Malečnik, tel.: +386 (0)2 473
05 18, E-mail: svalentan@gmail.com
• Turizem-vinarstvo Mak, Vodole 3 a, SI-2229 Malečnik, tel.: +386 (0)2 473
20 06
• Vinarstvo in turizem Markuš, Malečnik 255, SI-2229 Malečnik, tel.: +386 (0)2
473 03 38, E-mail: info@turizemmarkus.com, www.turizemmarkus.com
• Vinagova klet, Trg svobode 3, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 220 81 19,
E-mail: vinag@vinag.si, www.vinag.si
• Vinoteka Maribor-Vodni stolp, Usnjarska ulica 10, SI-2000 Maribor, tel.:
+386 (0)40 191 901, E-mail: info@vinotekamaribor.si, www.vinotekamaribor.
si
• Hiša Stare trte, Vojašniška ulica 8, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 251 51 00,
E-mail: stara-trta@maribor.si
• Vina Joannes, Vodole 34, SI-2229 Malečnik, tel.: +386 (0)41 654 305, E-mail:
vino@joannes.si
• Drava center, Limbuško nabrežje 2, SI-2341 Limbuš, E-mail: info@
dravacenter.si, www.dravacenter.si
• Turistično informacijski center Maribor, Partizanska cesta 6 a, SI-2000
Maribor, tel.: +386 (0)2 234 66 11, E-mail: tic@maribor.si, www.mariborpohorje.si
• Športni center Pohorje d.o.o., Partizanska cesta 47, SI-2000 Maribor, tel.:
+386 (0)2 220 88 00, E-mail: info.scp@sc-pohorje.si, www.pohorje.org
• Zavod za turizem Maribor, Partizanska cesta 47, SI-2000 Maribor, tel.: +386
(0)2 234 66 00, E-mail: zzt@maribor.si, www.maribor-pohorje.si
• Hiša Stare trte, Vojašniška ulica 8, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 251 51 00,
E-mail: stara-trta@maribor.si
• Športno, kulturno in turistično društvo Divji petelin, Ljubljanska ulica 19
b, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 663 04 91, E-mail: info@activegallus.com,
www.activegallus.com
• Ambulanta splošne medicine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, SI-2352
Selnica ob Dravi, tel.: +386 (0)2 671 04 11
• Zdravstvena postaja Limbuš, Lackova cesta 269, SI-2341 Limbuš, tel.: +386
(0)2 333 18 54
• Zasebna ambulanta splošne medicine Polh Jelka, Lackova cesta 269, SI2341 Limbuš, tel.: +386 (0)2 614 02 96, E-mail: jelka.polh@siol.net
• Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, SI-2000 Maribor,
tel.: +386 (0)2 321 10 00, www.ukc-mb.si
• Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, SI-2000 Maribor,
tel.: +386 (0)2 228 62 00, E-mail:info@zd-mb.si, www.zd-mb.si
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• Lekarna Anita - Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, SI-2352 Selnica ob Dravi,
tel.: +386 (0)2 674 07 00, E-mail:lekarna.anita@krs.net
• Lekarna Limbuš, Lackova cesta 269, SI-2341 Limbuš, tel.: +386 (0)2 614 42
60, E-mail: lekarna.limbus@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si
• Lekarna Radvanje, Pohorska ulica 9, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 614 55
22, E-mail: lekarna.radvanje@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si
• Lekarna Qlandia, Cesta Proletarskih brigad 100, SI-2000 Maribor, tel.: +386
(0)2 420 14 20, E-mail: lekarna.qlandia@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si
• Lekarna Betnava, Ulica Eve Lovše 1, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 799 50
66, E-mail: lekarna.betnava@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si
• Lekarna Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71, SI-2000 Maribor, tel.: +386
(0)2 429 29 20, E-mail: lekarna.nova-vas@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si
• Lekarna Center, Gosposka ulica 12, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 229 45
30, E-mail: lekarna.center@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si
• Lekarna Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41, SI-2000 Maribor, tel.:
+386 (0)2 250 64 50, E-mail: lekarna.gosposvetska@mb-lekarne.si, www.
mb-lekarne.si
• Lekarna Melje, Partizanska cesta 39, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 250 64
10, E-mail: lekarna.melje@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si
• Lekarna Pri gradu, Partizanska cesta 1, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 229
45 70, E-mail: lekarna.pri-gradu@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si
• Lekarna Pobrežje, Cesta XIV. divizije 30 a, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 480
54 40, E-mail: lekarna.pobrezje@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si
• Lekarna Studenci, Kalohova ulica 20, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 429 70
46, E-mail: lekarna.studenci@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si
• Lekarna Tabor, Ljubljanska ulica 9, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 320 79
10, E-mail: lekarna.tabor@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si
• Lekarna Tezno, Ptujska cesta 95, SI-2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 450 30 10,
E-mail: lekarna.tezno@mb-lekarne.si, www.mb-lekarne.si

ETAPA 8

Malečnik → Zgornji Duplek → Vurberk → Ptuj
• Gostilna Valerija, Cesta k Dravi 7, SI-2241 Spodnji Duplek, tel.: +386 (0)2 684
02 80, E-mail: damjan.fleisaker1@siol.net, www.valerija-sp.si
• Gostilna in pizzeria Johana, Dvorjane 92, SI-2241 Spodnji Duplek, tel.: +386
(0)2 681 00 23
• Terme Ptuj, Pot v toplice 9, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 749 41 00, E-mail:
info@terme-ptuj.si, www.terme-ptuj.si
• Garni hotel Mitra, Prešernova ulica 6, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 787 74 55,
E-mail: info@hotel-mitra.si, www.hotel-mitra.si
• Grand hotel Primus, Pot v toplice 9, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 749 41 00,
E-mail: info@terme-ptuj.si, www.terme-ptuj.si
• Park hotel Ptuj, Prešernova ulica 38, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 749 33 00,
E-mail: info@parkhotel-ptuj.si, www.parkhotel-ptuj.si
• Hotel Poetovio, Vinarski trg 5, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 779 82 00, E-mail:
memorija@volja.net, www.memoria.si
• Mladinsko prenočišče Eva (youth hostel), Jadranska ulica 22, SI-2250 Ptuj,
tel.: +386 (0)31 667 606, E-mail: info@hostel-ptuj.si, www.hostel-ptuj.si
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• Mladinsko prenočišče Kurent (youth hostel), Osojnikova 9, SI-2250 Ptuj,
tel.: +386 (0)2 771 08 14, E-mail: yhptuj@csod.si, www2.arnes.si/~ljcsod1/
domovi/yhptuj/index.htm
• Dom KULTure MuziKafe, Vrazov trg 1, SI-2250 Ptuj, tel: +386 (0)2 787 88 60,
E-mail: info@muzikafe.si, www.muzikafe.si
• Hotel in restavracija Roškar***, Hajdoše 43 c, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2
782 32 01, E-mail: info@hotelroskar.com, www.hotelroskar.com
• Hostel Sonce, Zagrebška cesta 10, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 788 93 31,
E-mail: hostel.sonce@gmail.com, www.hostel-sonce.com
• Gostišče s prenočišči Pri Tonetu Svenšku, Zadružni trg 13, SI-2250 Ptuj,
tel.: +386 (0)2 788 56 83, E-mail: svensek.marjeta@amis.net
• Zasebne sobe Krapša - Panorama**, Maistrova ulica 19, SI-2250 Ptuj, tel.:
+386 (0)2 787 75 70, E-mail: rozalija_k@hotmail.com, www.krapsa.si
• Zasebne sobe Žiga, Panonska ulica 1, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 748 16 83,
E-mail: prenocisce.ziga@gmail.com, www.prenocisca-ziga.com
• Zasebne sobe in apartmaji Šilak***, Dravska ulica 13, SI-2250 Ptuj, tel.:
+386 (0)2 787 74 47, E-mail: info@rooms-silak.com, www.rooms-silak.com
• Zasebne sobe Stijakovič**, Rimska ulica 9, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 783
64 91, E-mail: info@zimmer-stijakovic.si, www.zimmer-stijakovic.si
• Apartma Nodus, Pot v toplice 9, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)70 827 160
• Kamp Terme Ptuj, Pot v toplice 9, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 749 45 80,
E-mail: info@terme-ptuj.si, www.terme-ptuj.si
• Gostilna in pizzeria Johana, Dvorjane 92, SI-2241 Spodnji Duplek, tel.: +386
(0)2 681 00 23
• Gostilna Ribič, Dravska ulica 9, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 749 06 35,
E-mail: info@gostilna-ribic.siGostilna Čelan, Slovenja vas 30, SI-2251 Ptuj,
tel.: +386 (0)2 788 56 00
• Hiša kulinarike Grabar, Rabelčja vas 15, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 778 21 40
• Gostilna Pri pošti, Ulica heroja Lacka 6, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 787 74 72
• Gostilna Perutnina Ptuj, Novi trg 2, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 749 06 22,
E-mail: gostilnapp.novitrg@perutnina.eu
• Gostilna Amadeus, Prešernova ulica 36, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 771 70 51
• Gostilna Rozika, Slomškova ulica 7, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 748 10 86
• Restavracija Pomaranča, Ob Dravi 3 a, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 778 00 28,
E-mail: info@pomaranca.si, www.pomaranca.si
• Restavracija Gastro, Rajšpova ulica 16, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 787 59
90 in +386 (0)2 787 59 91, E-mail info@gastro-ptuj.si
• Restavracija Zila, Pot v toplice 9, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 782 78 21
• Mehiška restavracija Poncho, Rogozniška cesta 20, SI-2250 Ptuj, tel.: +386
(0)2 780 62 90
• Kitajska restavracija Kitajski vrt, Dravska ulica 7, SI-2250 Ptuj, tel.: +386
(0)2 776 14 51, E-mail: info@kitajskivrt.si
• Pizzeria Slonček, Prešernova ulica 19, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 776 13 11
• Pizzeria-Pub Evropa, Mestni trg 2, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 771 02 35
• Pizzeria Beli vitez, Mlinska cesta 7, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 782 12 21
• Pizzeria Marakuja, Vošnjakova ulica 7, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 748 19 30
• Okrepčevalnica-pivnica Zlatorog, Slomškova ulica 20, SI-2250 Ptuj, tel.:
+386 (0)2 771 17 31

199

• Okrepčevalnica Villa Monde, Spuhlja 32, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 779 62 80
• Restavracija Bar Amfora grill, Osojnikova cesta 12, SI-2250 Ptuj, tel.: +386
(0)2 780 04 25, E-mail: amforagrill@tuning.si, www.tuning.si
• Zvezda grill, Cvetkov trg 6, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 787 22 92,
• Ptujska klet, Vinarski trg 1, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 787 98 10, E-mail:
info@ptujska-klet.si, www.ptujska-klet.si
• Turistično informacijski center Ptuj, Slovenski trg 5, SI-2250 Ptuj, tel.: +386
(0)2 779 60 11, E-mail: info@ptuj.info, www.ptuj.si
• Ambulanta družinske medicine Anton Kolar Sluga, Cesta k Dravi 8, SI2241 Spodnji Duplek, tel.: +386 (0)2 620 24 80, E-mail: ambulanta@amis.net
• Splošna bolnišnica Ptuj, Potrčeva cesta 23, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 749
14 00, E-mail: tajnistvo@sb-ptuj.si, www.sb-ptuj.si
• Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19 a, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 787 15 00,
E-mail: tajnistvo@zd-ptuj.si, www.zd-ptuj.si
• Lekarna Ptuj, Trstenjakova ulica 9, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 771 60 01,
E-mail: ptuj@lekarne-ptuj.si, www.lekarne-ptuj.si
• Lekarna Breg, Zadružni trg 9, SI-2250 Ptuj, tel.: +386 (0)2 788 53 46, E-mail:
breg@lekarne-ptuj.si, www.lekarne-ptuj.si

ETAPA 9

Ptuj - Hajdina → Ptujska Gora → Donačka gora (planinski dom)
• Zasebne sobe in apartmaji Topaz, Slovenja vas 65 b, SI-2288 Hajdina, , tel.:
+386 (0) 2 782 00 93, E-mail: info@ptujstays.com, www.sloveniastays.com
• Apartmaji in sobe Vogrinec, Sp. Hajdina 19 a, SI-2288 Hajdina, tel.: +386 (0)2
788 53 25, E-mail: rooms.vogrinec@siol.net, http://apartmaji-ptuj.si
• Apartmaji Tisa, Ptujska gora 32, SI-2323 Ptujska Gora, tel.: +386 (0)2 793 66
41, E-mail: info@apartmaji-tisa.si
• Rudijev dom pod Donačko goro, Donačka gora 37 a, SI-3252 Rogatec, tel.:
+386 (0)3 582 79 79, E-mail: rudijev.dom@gmail.com
• Villa Dona, Donačka gora 4 b, 3252 Rogatec, tel.: +386 (0)3 810 71 10, E-mail:
info@villadona.si
• Gostilna Slovenski hram, Slovenja vas 51 a, SI-2288 Hajdina, tel.: +386
(0)2 783 03 71, E-mail: info@gostilna-slovenski-hram.si, www.gostilnaslovenski-hram.si
• Gostilna Pri kostanju, Sela 29, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju, tel.:
+386 (0)2 781 12 01
• Gostilna Pri Katri, Lovrenc na Dravskem polju 5, SI-2324 Lovrenc na
Dravskem Polju, tel.: +386 (0)2 790 00 88
• Gostilna Pri Lipi, Lovrenc na Dravskem polju 11, SI-2324 Lovrenc na
Dravskem Polju, tel.: +386 (0)2 790 01 51
• Okrepčevalnica pri babici Bredi, Ptujska Gora 35, SI-2323 Ptujska Gora
• Okrepčevalnica Din-Don, Lešje 26, SI-2322 Majšperk, tel.: +386 (0)2 794 97 21
• Okrepčevalnica Gajser, Majšperk 23, SI-2322 Majšperk, tel.: +386 (0)2 794
45 91
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• Okrepčevalnica Dolina Winetou, Zgornja Sveča 17 b, SI-2322 Majšperk, tel.:
+386 (0)2 794 39 31
• Gostilna Marčič-Dolinca, Majšperk 94, SI-2322 Majšperk, tel.: +386 (0)2 795
20 10, www.gostilna-dolinca-sp.si
• Pizzeria Špajza, Breg 21 a, SI-2322 Majšperk, tel.: +386 (0)2 795 00 55,
E-mail: info@picerija-spajza.si, www.picerija-spajza.si
• Gostišče Pod goro, Donačka gora 13, SI-3252 Rogatec, tel.: 386 (0)3 582 73
48, E-mail: info@podgoro.com, www.podgoro.com
• Turistična kmetija Golob, Kupčinji vrh 2, SI-2289 Stoperce, tel.: +386 (0)2
761 08 50
• Turistična Kmetija Lončarič, Jelovice 16, SI-2322 Majšperk, tel.: +386 (0)2
793 00 10, www.multimnm.net/Bolfenk/index.html
• Rudijev dom pod Donačko goro, Donačka gora 37 a, SI-3252 Rogatec, tel.:
+386 (0)3 582 79 79, E-mail: rudijev.dom@gmail.com
• Turistično informacijski center Ptujska Gora, Ptujska Gora 36, SI-2323
Ptujska Gora, tel.: +386 (0)2 794 00 27, E-mail: info@ptujska-gora.si
• Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Pot k ribniku 6, SI-3252
Rogatec, Tel.: +386 (0)3 818 62 00, E-mail: tic.rogatec@siol.net, www.rogatec.
si
• Zdravstveni dom Majšperk, Breg 6a, SI-2322 Majšperk, tel.: +386 (0)2 794
51 01, +386 (0)2 794 79 41
• Lekarna Kidričevo, Mladinska ulica 10, SI-2325 Kidričevo, tel.: +386 (0)2 799
01 10, E-mail: kidricevo@lekarne-ptuj.si, www.lekarne-ptuj.si
• Lekarna Majšperk, Breg 6a, SI-2322 Majšperk, tel.: +386 (0)2 795 00 40,
E-mail: lekarna-majsperk@lekarne-ptuj.si, www.lekarne-ptuj.si

ETAPA 10

Donačka gora (planinski dom) → Rogatec → Rogaška Slatina →
Sv. Ema → Podčetrtek
• Gostišče Jutriša, Ceste 80, 3252 Rogatec, tel.: +386 (0)3 582 70 70, E-mail:
info@gostisce-jutrisa.si, www.gostisce-jutrisa.si
• PRENOČIŠČA V ROGAŠKI SLATINI – Turistično informacijski center
Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, SI-3250 Rogaška Slatina, tel.: +386 (0)3
581 44 14, E-mail: info@turizem-rogaska.si, www.rogaska-tourism.com
• Zidanica Dirnbek, Sveta Ema 42, SI-3253 Pristava pri Mestinju, tel.: +386
(0)31 615 156, E-mail: anton.dirnbek@amis.net
• Apartmaji in sobe Helena Kocjančič, Sodna vas 25, SI-3253 Pristava pri
Mestinju, tel.: +386 (0)3 582 35 89, E-mail: apartmaji.kocjancic@siol.net,
www.apartmaji-kocjancic.si
• Apartmaji Plevnik, Pristava pri Mestinju 38a, SI-3253 Pristava pri Mestinju,
tel.: +386 (0)5 99 58 331, E-mail: plevnik.janez@siol.net, www.apartmentsplevnik.com;
• Terme Olimia d.d. (Wellness Hotel Sotelia****, Hotel Breza****,
Aparthotel Rosa****,apartmajsko naselje Vas Lipa***, kamp
Natura*****), Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 829 70
00, E-mail: info@terme-olimia.com, www.terme-olimia.com
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• Hotel Jasmin, Zdraviliška cesta 5, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 812 05
00, E-mail: hotel@jasmin.si, www.jasmin.si
• Aparthotel in restavracija Barbara, Zdraviliška cesta 27 a, SI-3254
Podčetrtek, tel.: +386 (0)51 341 319, E-mail: grickezman@siol.net, www.
aparthotel-barbara.si
• Apartmaji Sole, Zdraviliška cesta 12, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)31 888
500, E-mail: info@sole.tc, www.sole.tc
• Pension Ciril, Zdraviliška cesta 10, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 582 91
09, E-mail: gostisce.ciril@siol.net, www.ciril-youthhostel-bc.si
• Kamp Natura*****, Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3
829 70 00, E-mail: info@terme-olimia.com, www.terme-olimia.com
• Apartma Seba, Trška cesta 47, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 582 35 89,
E-mail: sebastjan.grobelnik@siol.net
• Domačija Mlaker, Trška cesta 98, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 810 92
10, E-mail: igor.mlaker@amis.net, www.i-t.si
• Ortenia – apartmaji v naravi, Škofja Gora 36 6, SI-3254 Podčetrtek, tel.:
+386 (0)40 373 331, E-mail: info@ortenia.com, www.ortenia.si
• Sobe Arzenšek, Cesta na Grad 28b, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 581 39
25, E-mail: anze@strojegradnja-sas.si
• Restavracija Gastro, Ceste 54, 3252 Rogatec, tel.: +386 (0)3 620 98 66,
E-mail: info@gastcom.net, www.gastcom.net
• Okrepčevalnica Ham Ham, Tepešev graben 1, 3252 Rogatec, tel.: +386 (0)3
582 72 42
• GOSTILNE/RESTAVRACIJE V ROGAŠKI SLATINI – Turistično informacijski
center Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, SI-3250 Rogaška Slatina, tel.: +386
(0)3 581 44 14, E-mail: info@turizem-rogaska.si, www.rogaska-tourism.com
• Gostišče Jurg, Male Rodne 20 a, 3250 Rogaška Slatina, tel.: +386 (0)3 581 47
88, E-mail: info@gostiscejurg.si, www.gostiscejurg.si
• Terme Olimia d.d. (Gostišče Lipa, Restavracija Gratiola hotela
Sotelia****), Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 829 70
00, E-mail: info@terme-olimia.com, www.terme-olimia.com
• Turistično izletniška kmetija Perkovič, Tržaški hrib 20, 3250 Rogaška
Slatina, tel.: +386 (0)3 581 46 34, E-mail: edi.perkovic@siol.net, www.
perkovic.si
• Izletniška kmetija Jus, Cerovec pod Bočem 3, 3250 Rogaška Slatina, tel.:
+386 (0)3 581 33 81
• Turistična kmetija Grobin, Sodna vas 11, SI-3253 Pristava pri Mestinju, tel.:
+386 (0)3 810 30 15
• Hiša vin Emino, Imeno 84, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 818 38 82,
E-mail: klet.imeno@kz-smarje.si, www.kz-smarje.si
• Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Pot k ribniku 6, SI-3252
Rogatec, Tel.: +386 (0)3 818 62 00, E-mail: tic.rogatec@siol.net, www.rogatec.
si
• Turistično informacijski center Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, SI-3250
Rogaška Slatina, tel.: +386 (0)3 581 44 14, E-mail: info@turizem-rogaska.si,
www.rogaska-tourism.com
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• Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, Škofja Gora 1, SI-3254
Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 810 90 13, E-mail: tic@podcetrtek.si, www.turizempodcetrtek.si
• Ambulanta družinske medicine Lončar Anica, Steklarska ulica 12, SI-3252
Rogatec, tel.: +386 (0) 3 812 16 30, E-mail: anica.loncar@siol.net, www.
dzdravje.si/aloncar
• Zdravstvena postaja Rogaška Slatina, Celjska cesta 10, SI-3250 Rogaška
Slatina, tel.: +386 (0) 3 818 37 60, www.zd-smarje.si
• Zdravstvena postaja Podčetrtek, Podčetrtek 67, SI-3254 Podčetrtek, tel.:
+386 (0)3 818 36 80, www.zd-smarje.si
• Lekarna Rogaška Slatina, Celjska cesta 10, SI-3250 Rogaška Slatina, tel.:
+386 (0)3 812 10 40, E-mail: rogaska@ce-lekarne.si
• Lekarna Podčetrtek, Trška cesta 67, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 819
11 60, E-mail: info@lekarna-podcetrtek.si

ETAPA 11

Podčetrtek → Olimje → Virštanj → Pilštanj → Lesično
• Domačija Haler, Olimje 6, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 812 12 00,
E-mail: info@haler-sp.si, www.haler-sp.si
• Domačija Amon, Olimje 24, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 818 24 80,
E-mail: info@amon.si, www.amon.si
• Domačija Jelenov greben, Olimje 90, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 582
90 46, E-mail: jelenov.greben@siol.net, www.jelenov-greben.si
• Kavarna Olimje, Olimje 79, SI-3254 Podčetrtek, tel.:+386 (0) 3 812 12 00,
E-mail: info@haler-sp.si, www.haler-sp.si
• Turistična kmetija Mraz, Olimje 19, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 582 90 91
• Domačija Stiplošek – Jožetov grič, Sela 27, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386
(0)3 580 55 21, E-mail: jozetov-gric@volja.net
• Vinotoč – Zidanca Jurak, Sela 32, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 810 90
42, E-mail: tine.jurak@gmail.com
• Motel Ribnik Kozje, Kozje 50 a, SI-3260 Kozje, tel.: +386 (0)3 809 03 40,
E-mail: info@motelribnik.si, www.motelribnik.si
• Gostilna Virštanj – Banovina, Virštanj 17, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3
809 55 06, E-mail:banovinagostisce@gmail.com
• Turistična kmetija Jakopina, Olimje 75, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3
582 90 93
• Turistična kmetija Gubenšek, Virštanj 1, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3
580 55 89, E-mail: gubensek.karla@siol.net
• Domačija Štraus-Kramer, Virštanj 3, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 580
56 09, E-mail: domacija.straus@siol.net
• Turistična kmetija »Velbana gorca« Toplišek, Gostinca 18, SI-3261 Lesično,
tel.: +386 (0)3 580 55 40, E-mail: velbana.gorca@volja.net
• Domačija Volavšek »Pri Škorcu«, Verače 9, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386
(0)3 580 55 13, E-mail: pri_skorcu@yahoo.com
• Vinotoč Mramor, Vrenska gorca 15, SI-3255 Buče, tel.: +386 (0)41 430 159,
E-mail: ana.mramor@gmail.com

203

• Piršev izletniški turizem, Zdole 15, SI-3260 Kozje, tel.: +386 (0)3 5 801 176,
E-mail: pit@tvis.si
• Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, Škofja Gora 1, SI-3254
Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 810 90 13, E-mail: tic@podcetrtek.si, www.turizempodcetrtek.si
• Turistično društvo Pilštanj, Pilštanj 12, SI-3261 Lesično, tel.: +386 (0)41 352
997, E-mail: info@td-pilstanj.si
• Turistično informativni center Kozje, Kozje 49, SI-3260 Kozje, tel.: +386 (0)3
580 13 36, E-mail: tic@obcina-kozje.si, www.tic-kozje.si
• Zdravstvena postaja Kozje, Kozje 150, SI- 3260 Kozje, tel.: +386 (0) 3 800 26
08, www.zd-smarje.si
• Zdravstvena postaja Podčetrtek, Podčetrtek 67, SI-3254 Podčetrtek, tel.:
+386 (0)3 818 36 80, www.zd-smarje.si
• Lekarna Podčetrtek, Trška cesta 67, SI-3254 Podčetrtek, tel.: +386 (0)3 819
11 60, E-mail: info@lekarna-podcetrtek.si
• Lekarna Kozje, Kozje 150, SI- 3260 Kozje, tel.: +386 (0) 3 809 06 26

ETAPA 12

Lesično → Zagorje → Planina pri Sevnici → Kozje
• Gostišče Montparis, Planina pri Sevnici 44, SI-3225 Planina pri Sevnici, tel.:
+386 (0)3 748 10 10, E-mail: info@montparis.com, www.montparis.com
• Motel Ribnik Kozje, Kozje 50 a, SI-3260 Kozje, tel.: +386 (0)3 809 03 40,
E-mail: info@motelribnik.si, www.motelribnik.si
• Restavracija Zadružnik, Kozje 141 a, SI-3260 Kozje, tel.: +386 (0)3 800 27 72,
E-mail: zadruznik.kozje@kz-smarje.si, www.kz-smarje.si
• Turistično ekološko društvo Kovač, Šentvid pri Planini 12, SI-3225 Planina
pri Sevnici, tel.: +386 (0)3 748 10 70
• Turistično informativni center Kozje, Kozje 49, SI-3260 Kozje, tel.: +386 (0)3
580 13 36, E-mail: tic@obcina-kozje.si, www.tic-kozje.si
• Zdravstvena postaja Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 68, SI-3225
Planina pri Sevnici, tel.: +386 (0)3 747 49 30, www.zd-sentjur.si
• Zdravstvena postaja Kozje, Kozje 150, SI- 3260 Kozje, tel.: +386 (0) 3 800 26
08, www.zd-smarje.si
• Lekarna Kozje, Kozje 150, SI- 3260 Kozje, tel.: +386 (0) 3 809 06 26
• Lekarna Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 68, SI-3225 Planina pri
Sevnici, tel.: +386 (0)3 748 10 76, www.lekarna-sevnica.si

ETAPA 13

Kozje → Podsreda → grad Podsreda → Brestanica → Krško
• Motel Ribnik, Kozje 50 a, SI-3260 Kozje, tel.: +386 (0)3 809 03 40, E-mail:
info@motelribnik.si, www.motelribnik.si
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• Apartmaji Slovensko – bavarska hiša, Podsreda 36, SI-3257 Podsreda, tel.:
+386 (0)3 800 71 00, E-mail: kozjanski-park@kp.gov.si, www.kozjanski-park.si
• Gostilna Senica, Titova cesta 89, SI-8281 Senovo, tel.: +386 (0)7 497 17 10,
+386 (0)41 682 885, E-mail: mihasenica@siol.net, www.gostilna-senica.si
• Gostišče Allegro, Cesta prvih borcev 47, SI-8280 Brestanica, tel.: +386 (0)7
497 05 00, +386 (0)31 538 435, E-mail: ani.bor@windowslive.com
• Gostišče Pohle, Cesta na ribnik 3a, SI-8280 Brestanica, tel.: +386 (0)7 497 11
12, E-mail: pohle.m@siol.net
• Hostel Primož Kozmus, Šolska cesta 1,SI-8280 Brestanica, tel.: +386 (0)51
441 427, E-mail: hostel.kozmus@gmail.com, www.hostel-kozmus.si
• Hotel City***, Trg Matije Gubca 3, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 488 03 00,
E-mail: info@city-hotel.si, www.city-hotel.si
• MC Hostel Krško, Cesta krških žrtev 105, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7
488 22 87, +386 (0)40 171 371, E-mail: katarina@mc-krsko.si, www.mckrsko.si
• NAMESTITVE NA PODEŽELJU - Turizem v zidanicah, Zadruga Turizem v
zidanicah z.o.o., Cesta krških žrtev 46, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 490 22
21, +386 (0)51 324 420, E-mail: info@tvz.si, www.tvz.si
• Hotel Pacific***, Mladinskih delovnih brigad 1, SI-8273 Leskovec pri Krškem,
tel.: +386 (0)7 488 03 00, E-mail: info@city-hotel.si, www.city-hotel.si
• Restavracija Zadružnik Kozje, Kozje 141a, SI-3260 Kozje, tel.: +386 (0)3 800
27 72, E-mail: zadruznik.kozje@kz-smarje.si, www.kz-smarje.si
• Gostilna pri Dularju, Kostanjek 20, SI-8272 Zdole, tel.: +386 (0)41 606 728,
E-mail: bogdan.ribnik@gmail.com, www.gostisce-dular.com
• Gostilna Ribnik, Raztez 1a, SI-8280 Brestanica, tel.: +386 (0)7 497 14 45,
+386 (0)41 606 728, E-mail: bogdan.ribnik@gmail.com, www.gostisce-dular.
com
• Gostilna Medvedji brlog, Zasavska cesta 12 , SI-8280 Brestanica, tel.: +386
(0)7 497 16 83
• Gostilna Pečnik, Gunte 8a, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 497 15 62, +386
(0)41 791 437, E-mail: gostilna.pecnik@siol.net
• Ošterija Konak & Šinkovec, Cesta krških žrtev 97, SI-8270 Krško, tel.: +386
(0)51 637 677
• Oštarija Margareta, Cesta 4. julija 22, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 490 50
50,+386 (0)31 335 050, E-mail: ostarija.margareta@siol.net, www.ostarijamargareta.si
• Restavracija City, Trg Matije Gubca 3, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 498 03
00, +386 (0)40 792 993, E-mail: restavracija@city-hotel.si, www.city-hotel.si
• Restavracija Polna šefla, Cesta 4. julija 44, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)41
306 302
• Restavracija Gastromiks, Sremiška cesta 13, SI-8270 Krško, tel.: +386
(0)7 492 17 86, +386 (0)31 391 936, E-mail: gastromiks@siol.net, www.
gastromiks.com
• Pizzerija Fontana, Dalmatinova 2, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 492 22 00,
+386 (0)41 944 933, E-mail: fontana@siol.net, www.dostavahrane.com
• Pivnica Apolon, Dalmatinova 3, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 490 23 60, +386
(0)41 991 986, E-mail: info@pivnicaapolon.si, www.pivnicaapolon.com
• Stara krška pizzerija, Cesta krških žrtev 59, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7
490 58 50
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• Gostilna Murko, Cesta krških žrtev 16, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 492 12 51
• Okrepčevalnica Gril na Vidmu, Erjavčeva ulica 2, SI-8270 Krško, tel.: +386
(0)70 452 172
• Okrepčevalnica Veso grill, Cesta krških žrtev 130, SI-8270 Krško, tel.: +386
(0)41 832 616
• Izletniška kmetija Vertovšek, Veliki Kamen 42, SI-8282 Koprivnica, tel.:
+386 (0)7 497 62 39, +386 (0)41 983 170, E-mail: vertovsek.turizem@gmail.
com, www.posavje-turizem.eu
• Etnoart turizem Špiler, Kostanjek 18, SI-8272 Zdole, tel.: +386 (0)7 477 81 09,
+386 (0)41 788 222, E-mail: etnoart.spiler@gmail.com, http://etnoart.spiler.si
• Izletniška kmetija Glas, Sremič 62, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 492 76 36,
+386 (0)31 306 158, E-mail: milan.glas@gmail.com
• Turistična kmetija Radej, Sremič 62, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 492 14
94, +386 (0)41 350 828, E-mail: vida.radej@gmail.com
• Vinska klet Molan, Anovec 15, SI-8272 Zdole, tel.: +386 (0)7 477 86 10, +386
(0)41 795 922
• Hiša trte, vina in čokolade Kunej, Cesta prvih borcev 40, SI-8280
Brestanica, tel.: +386 (0)7 497 33 30, +386 (0)41 435 442, E-mail: a.kunej@
siol.net, www.kunej.com
• Vinska klet Kodela, Sremiška 9, SI-8270 Krško, +386 (0)7 490 50 90, +386
(0)41 679 189
• Zidanica Jenšterle, Sremič 32, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)41 719 138,
E-mail: matjaz.jensterle@gmail.com
• Vinska klet družine Resnik, Bučerca 5, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 492 53
86, +386 (0) 41 749 983, E-mail: matej.resnik@hpg-brezice.si
• Vinska klet Krško, Rostoharjeva 88, SI- 8270 Krško, tel.: +386 (0)7 488 25
00, +386 (0)7 488 25 10, E-mail: info@kz-krsko.si, www.kz-krsko.si
• Javni zavod Kozjanski park, Podsreda 45, SI-3257 Podsreda, tel.: +386 (0)3
800 71 00, E-mail: kozjanski-park@kp.gov.si, www.kozjanski-park.si
• Turistično informativni center Kozje, Kozje 49, SI-3260 Kozje, tel.: +386 (0)3
580 13 36, E-mail: tic@obcina-kozje.si, www.tic-kozje.si
• Turistično Hortikulturno društvo Zdole, Zdole 18, SI- 8272 Zdole, tel.: +386
(0)7 477 82 04
• Turistično društvo Brestanica, Cesta izgnancev 3, SI-8280 Brestanica,
E-mail: td.brestanica@gmail.com
• Turistično informacijski center Krško, Cesta krških žrtev 46, SI-8270 Krško,
tel.: +386 (0)7 490 22 20, + 386 (0)7 620 92 44, + 386 (0)8 205 18 00, E-mail:
tic.krsko@cptkrsko.si, www.visitkrsko.com
• Zdravstvena postaja Kozje, Kozje 150, SI- 3260 Kozje, tel.: +386 (0) 3 800 26
08, www.zd-smarje.si
• Zdravstvena postaja Senovo, Bohorska cesta 2, SI-8281 Senovo, tel.: +386
(0)7 488 14 46
• Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132 c, SI-8270 Krško, tel.: +386
(0)7 488 02 00, E-mail: uprava@zd-krsko.si, www.zd-krsko.si
• Lekarna Kozje, Kozje 150, SI- 3260 Kozje, tel.: +386 (0) 3 809 06 26
• Lekarna Senovo, Bohorska cesta 2, SI-8281 Senovo, tel.: +386 (0)7 497 16 09
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• Lekarna Videm, Cesta 4. julija 40a, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 490 31 00
• Lekarna Krško, Cesta krških žrtev 132c, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 488
10 95

ETAPA 14

Krško → Senuše → Raka → Bučka → Škocjan
• Gostišče Marinčič in prenočišča, Škocjan 37, SI-8275 Škocjan, tel.: +386 (0)
7 307 61 15, +386 (0)41 342 210, E-mail: gostilna.marincic@volja.net
• Gostišče Deteljica, Dobruška vas 36, SI-8275 Škocjan, tel.: +386 (0)7 307 60
02, tel.: +386 (0)51 613 299
• Vinotoč Gostilna Selak (Kmetija z nastanitvijo), Dobrava pri Škocjanu 57,
SI-8275 Škocjan, tel.: +386 (0)7 308 17 47, +386 (0)7 308 17 37, +386 (0)41
392 348
• NAMESTITVE NA PODEŽELJU - Turizem v zidanicah, Zadruga Turizem v
zidanicah z.o.o., Cesta krških žrtev 46, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 490 22
21, +386 (0)51 324 420, E-mail: info@tvz.si, www.tvz.si
• Restavracija Ipusa (Pacific), Mladinskih delavnih brigad 1, SI-8273 Leskovec
pri Krškem, tel.: +386 (0)7 488 03 13, E-mail: info@city-hotel.si,www.city-hotel.si
• Pizzerija klub Antoni, Trg borcev 6, SI-8273 Leskovec pri Krškem, tel.: +386
(0)51 788 819
• Okrepčevalnica Majolka, Žadovinek 38, SI-8273 Leskovec pri Krškem, tel.:
+386 (0)7 492 54 34, +386 (0)51 266 271, E-mail: sribar.jozica@gmail.com
• Oštarija Gurman, Ulica 11. novembra 41, SI-8273 Leskovec pri Krškem, tel.:
+386 (0)7 492 19 91, +386 (0)31 764 288
• Gostilna Tratnik, Raka 46, SI-8274 Raka, tel.: +386 (0 )51 840 888, E-mail:
robert.tratnik@gmail.com
• Restavracija Silvester, Raka 113, SI-8274 Raka, tel.: +386 (0)7 814 65 00,
E-mail: info@silvester.si, www.silvester.si
• Bar Bučka, Bučka 2, SI-8275 Škocjan, tel.: +386 (0)7 384 67 00
• Gostilna Karolina, Škocjan 29, SI-8275 Škocjan, tel.: +386 (0) 7 307 62 14
• Gostilna Luzar, Škocjan 68, SI-8275 Škocjan, tel.: +386 (0)7 307 76 20, +386
(0)70 893 353
• Gostilna Rorman, Tomažja vas 30, SI-8275 Škocjan, tel.: +386 (0) 7 307 76
80, +386 (0)41 779 474
• Vinska klet Kerin, Straža pri Krškem 2, 8270 Krško, tel.: +386 (0)31306053,
E-mail: lojze.kerin@gmail.com
• Vinska klet Žaren, Nemška vas 1, SI-8273 Leskovec pri Krškem, tel.: +386
(0)7 492 22 92, E-mail: info@zaren.si, www.zaren.si
• Vinska klet Pirc, Ravni 3, SI-8270 Krško, tel.: +386 (0)7 491 31 08, +386 (0)41
521 881, E-mail: janez.pirc@siol.net, www.klet-pirc.si
• Cvičkov hram, Cirje 27c, SI-8274 Raka, tel.: +386 (0)31 464
• Zavod Svibna, Brezovska Gora 19, SI-8273 Leskovec pri Krškem, tel.: +386
(0)31 329 625, E-mail: svibna1@gmail.com , info@zavod-svibna.si, www.
zavod-svibna.si
• Turistično društvo Lovrenc Raka, Raka 36a, SI-8274 Raka, tel.: +386 (0)4
532 727, E-mail: td.lovrenc@gmail.com, www.tdlovrenc.com

207

• Turistično društvo Bučka, Bučka 2, SI-8276 Bučka, tel.: + 386 (0)41 556 484,
+ 386 (0)41 367 931, E-mail: bucka@bucka.info, http://bucka.info
• Turistično društvo Škocjan na Dolenjskem, Škocjan 51, SI-8275 Škocjan
• Turistično društvo Zagrad, Zagrad 4, SI-8275 Škocjan, E-mail: td.zagrad@
gmail.com
• Zdravstvena postaja Raka, Raka 36, SI-8274 Raka, tel.: +386 (0)7 497 50 74
• Zdravstvena Ambulanta Škocjan, Škocjan 67, SI-8275 Škocjan, tel.: + 386
(0)7 307 61 02, www.zd-nm.si
• Lekarna Škocjan, Škocjan 67, SI-8275 Škocjan, tel.: + 386 (0)7 307 71 31

ETAPA 15

Škocjan → Šmarješke Toplice → Trebelno → Mokronog
• Terme Šmarješke Toplice**** (Terme Krka), Šmarješke Toplice 100,
SI-8220 Šmarješke Toplice, tel.: +386 (0)7 38 43 400, E-mail: booking.
smarjeske@terme-krka.si, www.terme-smarjeske.si
• Apartmaji Ajdnik***, Šmarješke Toplice 186, SI-8220 Šmarješke Toplice, tel.:
+386 (0)41 779 578, E-mail: info@apartmaji-ajdnik.si, www.apartmaji-ajdnik.si
• Prenočišča Majcen**, Brezovica 70, SI-8220 Šmarješke Toplice, tel.: +386
(0)7 30 73 659, E-mail: fth.majcen@gmail.com, www.fizioterapija-majcen.si
• Sobe Jakše, Šmarješke Toplice 111, SI-8220 Šmarješke Toplice, tel.: +386
(0)7 30 73 650, 041 625 108, E-mail: jakse.j@gmail.com, www.jakse.si
• Zidanica Bregač ***, Vinska gorica Koglo, SI-8220 Šmarješke Toplice, tel.:
+386 (0)41 682 493, E-mail: tone.bregac@gmail.com
• Posestvo Pule, Drečji vrh 16, SI-8231 Trebelno, tel.: +386 (0)7 304 94 05,
E-mail: marketing@pule.si, www.pule.si
• Gostišče Deu – Zlata kaplja ***, Stari trg 3, SI-8230 Mokronog, , tel.: +386
(0)7 349 96 40, E-mail: gostisce.deu@siol.net
• Restavracija Terme Šmarješke Toplice, Šmarješke Toplice 100, SI-8220
Šmarješke Toplice, tel.: +386 (0)7 38 43 400, E-mail: booking.smarjeske@
terme-krka.si, www.terme-smarjeske.si
• Gostilna »Cviček«, Šmarjeta 51, SI-8220 Šmarješke Toplice, tel.: +386 (0)7
307 32 22
• Gostilna Prinovec, Šmarješke Toplice 116, SI-8220 Šmarješke Toplice, tel.:
+386 (0)70 687 300, E-mail: gostilna.prinovec@gmail.com
• Gostilna »Pri Pavletu«, Zbure 30, SI-8220 Šmarješke Toplice, tel.: +386 (0)7
30 73 666
• Gostišče »Pri dediju«, Šmarjeta 70, SI-8220 Šmarješke Toplice, tel.: +386
(0)7 30 74 112, E-mail: stane.pirkovic1@gmail.com
• Okrepčevalnica »Bela Cerkev«, Bela Cerkev 34, SI-8220 Šmarješke
Toplice, tel.: +386 (0)7 30 73 168, +386 (0)41 288 922, E-mail: okrepcevalnica.
belacerkev@siol.net
• Okrepčevalnica »Gruntarjev hram«, Zbure 23, SI-8220 Šmarješke Toplice,
tel.: +386 (0)7 307 30 42, +386 (0)41 614 506
• Okrepčevalnica »Lucija«, Šmarješke Toplice 99, SI-8220 Šmarješke Toplice,
tel.: +386 (0)7 30 73 511, +386 (0)40 600 959, E-mail: okrepcevalnica_lucija@
siol.net, www.picerija-lucija.si
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• Okrepčevalnica »Pri Amerikancu«, Družinska vas 48a, SI-8220 Šmarješke
Toplice, tel.: +386 (0)7 30 73 258, +386 (0)41 733 258, E-mail: info@priamerikancu.si, www.pri-amerikancu.si
• Picerija in špageterija »Prinovec«, Šmarješke Toplice 116, SI-8220
Šmarješke Toplice, tel.: +386 (0)5 992 68 75, +386 (0)41 516 793, E-mail:
gostilna.prinovec@gmail.com
• Okrepčevalnica Žagar Štefan, Češnjice pri Trebelnem 35, SI-8231 Trebelno,
tel.: +386 (0)7 30 49 599
• Bar Paradiž Mokronog, Pod gradom 15, SI-8230 Mokronog
• Bistro Cvetan, Stari trg 23, SI-8230 Mokronog, tel.: +386 (0)7 34 99 590,
• Turistična kmetija »Domen«, Družinska vas 1, SI-8220 Šmarješke
Toplice, tel.: +386 (0)7 38 430 11, + 386 (0)41 89 09 01, E-mail: domen@
gostilnadomen.si, http://gostilnadomen.si
• Turistična kmetija Škrbina ***, Vinica pri Šmarjeti 6, SI-8220 Šmarješke
Toplice, tel.: +386 (0)41 736 644, E-mail: skrbinajozica@gmail.com
• Izletniška kmetija Lamovšek, Mirna vas 18, , SI-8231 Trebelno, tel.: +386
(0)7 304 96 27
• Turistično informacijski center Šmarješke Toplice, Šmarješke Toplice 115,
SI-8220 Šmarješke Toplice, tel.: +386 (0)51 648 212, E-mail: tic@smarjesketoplice.si, www.tic.smarjeske-toplice.si
• Turistično društvo Mokronog, Pod gradom 2, SI-8230 Mokronog,
tel.: +386 (0)31 868 230, E-mail: tdmokronog@gmail.com,www.
turističnodruštvomokronog.si
• Zdravstveni dom Šmarjeta, Šmarjeta 66, SI-8220 Šmarješke Toplice, tel.:
+386 (0)5 995 52 45
• Zdravstvena postaja Mokronog, Paradiž 14, SI-8230 Mokronog, tel.: +386
(0)7 349 81 80, E-mail: Ambulanta.Mokronog@zd-tr.si
• Lekarna Šmarjeta, Šmarjeta 66, SI-8220 Šmarješke Toplice, tel.: +386 (0)7
307 41 56
• Lekarna Mokronog, Paradiž 14, SI-8230 Mokronog, tel.: +386 (0)7 34 99 010

ETAPA 16

Mokronog → Šentrupert → grad Škrljevo → Mirna → Trebnje
• Turistična kmetija Pri Deželanu, Hrastno 5, SI-8232 Šentrupert, tel.:
+386(0)7 304 00 25, +386(0)31 402 302
• Hiša vina – Frelih, Šentrupert 35, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386(0)7 600 06
00, +386(0)41 666 045, E-mail: hisavina@frelih.si, www.frelih.si
• Gostišče Pri Francki, Glavna cesta 11, SI-8233 Mirna, tel.: +386 (0)7 343 42 50
• Koča Plaz Debenec, Debenec 2, SI-8233 Mirna, tel.: +386 (0)
• Galaksija Trebnje, Podjetniška ul. 13, SI-8210 Trebnje, tel.: +386 (0)7 30 45
934, +386 (0)7 304 59 33, info@galaksijatrebnje.si, www.galaksijatrebnje.si
• Hotel Opara, Goliev trg 13, SI-8210 Trebnje, tel.: +386 (0)7 304 40 06, E-mail:
hotelopara@siol.net, www.hotelopara.si

209

• Gostilna Jaklič, Šentrupert 31, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386(0)7 304 00 30,
+386 (0)41 720 212, E-mail: gostilna.jaklic@siol.net
• Gostilna Javornik, Rakovnik pri Šentrupertu 6, SI-8232 Šentrupert, tel.:
+386(0)7 343 45 34, E-mail: gostilna.javornik@siol.net, www.javornik.com
• Gostilna Vojnovič, Slovenska vas 9, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386(0)7 304 71
70, www.gostilna-vojnovic.si
• Pivnica AS, Prelesje 34, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386(0)41 421 259, www.
pivnicaas.com
• Dekla bar, Šentrupert 15a, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386(0)41 601 525,
E-mail: info@hlapec.si
• Kutnarjev hram, Šentrupert 6, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386(0)5 992 49 02
• Forca Bar, Glavna cesta 24, SI-8233 Mirna, tel.: +386 (0)41 744 022   
• Gostilna Bukovec, Cesta na Gradec 3, 8233 Mirna, tel.: +386 (0)7 304 77 49
• Gostilna Kolenc, Glavna cesta 25, SI-8233 Mirna, tel.: +386 (0)7 304 70 38
• Kulinarična zidanica Opara, Stara gora 5, SI-8233 Mirna, tel.: +386 (0)7 30 44
005, E-mail: opara.trebnje@siol.net
• Pizzerija Carmen, Glavna cesta 37, SI-8233 Mirna, tel.: +386 (0)7 304 77 17,
E-mail: pizzerija_carmen@t-2.net, http://pizzerija-carmen.com
• Gostilna Meglič, Obrtniška ulica 2, SI-8210 Trebnje, tel.: +386 (0)7 304 45 51,
E-mail: gostilna.meglic@siol.net, http://gostilna-meglic.si
• Gostilna Šeligo, Goliev trg 8, SI-8210 Trebnje, tel.: +386 (0)7 304 421, E-mail:
info@gostilna-seligo.com, www.gostilna-seligo.com
• Pizzerija Maxim, Obrtniška ulica 14, SI-8210 Trebnje, tel.: +386 (0)51 651 546
• Picerija Čriček – Hom, Baragov trg 1, SI-8210 Trebnje, tel.: +386 (0)7 34 61
900, hom@siol.net;
• Toplar Florijan, Blato 22, 8210 Trebnje, tel.: +386 (0)7 304 48 59, +386 (0)31
304 206, E-mail: info@florijan.si, www.florijan.si
• Izletniška kmetija Možina, Draga pri Šentrupertu 25, SI-8232 Šentrupert,
tel.: +386(0)7 304 02 39
• Turistična kmetija Pri Deželanu, Hrastno 5, SI-8232 Šentrupert, tel.:
+386(0)7 304 00 25, +386(0)31 402 302
• Izletniška kmetija Pri Vidi, Okrog 11, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386(0)51
357 563
• Izletniška kmetija Nebesa, Hom 23, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386(0)31 301
008
• Vinski butik Brcar, Hom 62, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386(0)41 517 660
• Turistična kmetija Aladin, Gomila 25, SI-8233 Mirna, tel.: 00386 (0)31 232
913, E-mail: damjan.zupan10@gmail.com    
• Vinski butik Brcar, Hom 62, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386(0)41 517 660
• Hiša vina – Frelih, Šentrupert 35a, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386(0)7 304 04
40, E-mail: vinska.klet@frelih.si, www.frelih.si
• Grajska klet Špolar, Ravnik 85, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386 (0)41 671 378
• Vinska klet Kresal, Velika Ševnica 11, SI-8210 Trebnje, tel.: +386 (0)41 808
345, +386 (0)41 597 410, E-mail: tatjana.kresal@siol.net
• Dežela kozolcev Šentrupert, Šentrupert 5, SI-8232 Šentrupert, tel.: +386
(0)8 205 28 55, +386(0)40 256 737, E-mail: info@dezelakozolcev.si, www.
dezelakozolcev.si
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• Turistično informacijski center Trebnje, Goliev trg 5, SI-8210 Trebnje, tel.:
+386 (0)7 348 11 28, E-mail: tic@trebnje.si
• Zdravstvena postaja Mirna, Cesta na Fužine 10, SI-8233 Mirna, tel.: +386
(0)7 34 35 250, E-mail: ambulanta.mirna@zd-tr.si   
• Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, SI-8210 Trebnje, tel.: +386 (0)7 348 17
40,E-mail: info@zd-tr.si
• Lekarna Mirna, Cesta na Fužine 10,SI- 8233 Mirna, tel.: +386 (0)7 34 34 446,
www.dolenjske-lekarne.si
• Lekarna Trebnje, Goliev trg 3, SI-8210 Trebnje, tel.: +386 (0)7 348 13 91,
www.dolenjske-lekarne.si

ETAPA 17

Trebnje → Vrhtrebnje → Šumberk → Šentvid pri Stični
• Turistična kmetija z nastanitvijo Grofija, Vir pri Stični 30, SI-1295 Ivančna
Gorica, tel.: +386 (0)1 787 81 41
• Gostišče Pri Japu, Praproče 6, SI-1296 Šentvid pri Stični, tel.: +386 (0)1 787
40 89
• Gostišče Štorovje, Selo pri Radohovi vas 6, SI-1296 Šentvid pri Stični, tel.:
00386 (0)1 788 50 63
• Kmetija Vidmar, Gombišče 9, SI-8213 Veliki Gaber, tel.: +386 (0)7 304 83 07,
tel.: +386 (0)41 755 059, E-mail: kmetijavidmarg@gmail.com
• Izletniška kmetija Ozimek, Gorenji Podšumberk 4, SI-8360 Žužemberk, tel.:
+386 (0)70 315 276
• Vinska klet Kozlevčar, Martinja vas 40 (Medvedjek), SI-8213 Veliki Gaber,
tel.: +386 (0)31 388 388, E-mail: vinski.tempelj@gmail.com
• Turistično informacijski center Trebnje, Goliev trg 5, SI-8210 Trebnje, tel.:
+386 (0)7 348 11 28, E-mail: tic@trebnje.si, www.trebnje.si
• Turistično društvo Šentvid pri Stični, Šentvid 65, SI-1296 Šentvid pri Stični
• Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, SI-8210 Trebnje, tel.: +386 (0)7 348 17
40, E-mail: info@zd-tr.si
• Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 16 , SI-1295
Ivančna Gorica, tel.: +386 (0)1 781 90 08, E-mail: ivancnago@zd-ivg.si
• Lekarna Trebnje, Goliev trg 3, SI-8210 Trebnje, tel.: +386 (0)7 348 13 91,
www.dolenjske-lekarne.si
• Lekarna Ivančna Gorica, Cesta 6. junija 12, SI-1295 Ivančna Gorica, tel.: +386
(0)1 23 06 100
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ETAPA 18

Šentvid pri Stični → Stična → Pristava nad Stično → Obolno →
Grosuplje
• Turistična kmetija z nastanitvijo Grofija, Vir pri Stični 30, SI-1295 Ivančna
Gorica, tel.: +386 (0)1 787 81 41
• Kmečki turizem Obolno, Obolno 4, SI-1295 Ivančna Gorica, tel.: +386 (0)1
787 74 50
• Kongo hotel & casino, Ljubljanska cesta 65, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386
(0)1 781 02 00, +386 (0)1 781 02 50, E-mail: info@kongo.si, www.kongo.si
• Pension Podržaj ***, Rožna dolina 5b, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)1 786
17 21
• Center Grajski Vrt Boštanj **, Veliko Mlačevo 59, SI-1290 Grosuplje, tel.:
+386 (0)40 655 793
• Gostilna Lunca **, Zagradec pri Grosupljem 58, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386
(0)1 786 47 81
• Gostišče Krpan **, Cesta na Krko 16, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)1 787
14 68
• Gostilna Kramar, Perovo 7, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)1 787 29 44, +386
(0)40 758 464
• Gostilna Lunca, Zagradec pri Grosupljem 58, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386
(0)1 786 47 81
• Gostilna Vodičar, Adamičeva c. 30, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)1 786 17
17, +386 (0)41 413 940
• Restavracija Mpapatuki, Kongo hotel&casino, Ljubljanska c. 65, SI-1290
Grosuplje, tel.: +386 (0)1 781 02 00
• Restavracija Balkango, Kongo hotel&casino, Ljubljanska c. 65, SI-1290
Grosuplje, tel.: +386 (0)1 781 02 00
• Pizzeria Kovačija, Adamičeva Cesta 24a, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)1
786 10 52
• Pizzeria Via Pizza, Kolodvorska cesta 2, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)41
775 580
• Gostilna Sla-ma-r, Ljubljanska c. 101, SI-1293 Šmarje – Sap, tel.: +386 (0)1
787 58 89
• Pizzeria Brajda, Ljubljanska Cesta 61, SI-1293 Šmarje – Sap, tel.: +386 (0)1
780 43 06
• Turistična kmetija Berčon, Obolno 4, SI-1295 Ivančna Gorica, tel.: +386 (0)1
78 77 450
• Turistična kmetija Miglič, Metnaj 10, SI-1295 Ivančna Gorica, tel.: +386 (0)1
78 77 545
• Turistična kmetija Okorn, Pristava nad Stično 5, SI-1295 Ivančna Gorica, tel.:
+386 (0)1 787 77 50
• Turistična kmetija Gioahin, Peč 13, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)70 223 584
• Turistično društvo Stična, Stična 111, SI-1295 Ivančna Gorica, E-mail:
tdsticna@t-2.si
• Županova jama – turistično in okoljsko društvo Grosuplje, Taborska cesta
6, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)41 407 705, E-mail: info@zupanovajama.si,
www.zupanovajama.si
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• Turistično informacijski center Grosuplje, Adamičeva c. 15, SI-1290
Grosuplje, tel.: +386 (0) 1 786 25 74, E-mail: tic@gro.sik.si
• Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 16 , SI-1295
Ivančna Gorica, tel.: +386 (0)1 781 90 08, E-mail: ivancnago@zd-ivg.si
• Zdravstveni dom Grosuplje, Pod gozdom c. I/14, SI-1290 Grosuplje, tel.:
+386 (0)1 781 84 00, E-mail: info@zd-grosuplje.si, http://sl.zd-grosuplje.si
• Lekarna Ivančna Gorica, Cesta 6. junija 12, SI-1295 Ivančna Gorica, tel.: +386
(0)1 23 06 100
• Lekarna Grosuplje, Adamičeva 8, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)1 23 0 61 00
• Lekarna Kosobrin, Adamičeva cesta 24b, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)5
903 33 23, E-mail: info@lekarnakosobrin.si, http://lekarnakosobrin.si
• Lekarna Sončni dvori, Brezje pri Grosupljem 74, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386
(0)1 230 61 00

ETAPA 19

Grosuplje → Županova jama → Velike Lipljene → Želimlje
• Turistična kmetija Škufca **, Ponova vas 43, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386
(0)41 603 578; +386 (0)41 709 283
• Gostilna Pr´ atku, Brezje pri Grosupljem 2, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)1
786 48 58, +386 (0)31 888 941
• Turistična kmetija Berčon, Obolno 4, SI-1295 Ivančna Gorica, tel.: +386 (0)1
78 77 450
• Turistična kmetija Miglič, Metnaj 10, SI-1295 Ivančna Gorica, tel.: +386 (0)1
78 77 545
• Turistična kmetija Okorn, Pristava nad Stično 5, SI-1295 Ivančna Gorica, tel.:
+386 (0)1 787 77 50
• Turistična kmetija Gioahin, Peč 13, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)70 223
584
• Županova jama – turistično in okoljsko društvo Grosuplje, Taborska cesta
6, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)41 407 705, E-mail: info@zupanovajama.si,
www.zupanovajama.si
• Turistično informacijski center Grosuplje, Adamičeva c. 15, SI-1290
Grosuplje, tel.: +386 (0) 1 786 25 74, E-mail: tic@gro.sik.si
• Zdravstveni dom Grosuplje, Pod gozdom c. I/14, SI-1290 Grosuplje, tel.:
+386 (0)1 781 84 00, E-mail: info@zd-grosuplje.si, http://sl.zd-grosuplje.si
• Lekarna Grosuplje, Adamičeva 8, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)1 23 0 61 00
• Lekarna Kosobrin, Adamičeva cesta 24b, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386 (0)5
903 33 23, E-mail: info@lekarnakosobrin.si, http://lekarnakosobrin.si
• Lekarna Sončni dvori, Brezje pri Grosupljem 74, SI-1290 Grosuplje, tel.: +386
(0)1 230 61 00

213

ETAPA 20

Želimlje → Iški Vintgar → Trenk → Rakitna
• Turistična kmetija z nastanitvijo Petek, Visoko 4, Ig, Telefon: 01/36 44 540,
031/604 481
• Dom na Kureščku, Visoko 120, SI-1292 Ig, tel.: +386 (0)1 364 41 92, E-mail:
kurescek@siol.net, www.dom-na-kurescku.si
• Kmetija z nastanitvijo pri Klančarju, Staje 6, SI-1292 Ig, tel.: + 386 (0) 41
264 266, E-mail: franc.lenarcic@planet.si, www.kmetija-klancar.si
• Hotel in restavracija Rakitna, Rakitna 150, SI-1352 Preserje, tel.: +386 (0)1
365 01 92, E-mail: effekt.simenko@siol.net, www.effekt.si
• Turistična kmetija z nastanitvijo Na Flajštru – Zahribec, Rakitna 46, SI1352 Preserje, tel.: +386 (0)1 365 01 60
• Gostilna Gerbec, Zabrv 22, SI-1292 Ig, tel.: + 386 (0)1 427 23 41, + 386 (0)41
224 878, E-mail: infor@gostilna-gerbec.si, www.gostilna-gerbec.si
• Gostilna Ulčar, Zabrv 28, SI-1292 Ig, tel.: + 386 (0)1 286 20 76
• Gostilna Čot, Kočevska cesta 140, SI-1291 Škofljica, tel.: +386 (0)1 366 12 02
• Gostilna in pizzera MM, Brest 33, SI-1292 Ig, tel.: + 386 (0)1 286 23 62
• Gostišče Iški vintgar, Iška 28, SI-1292 Ig, tel.: + 386 (0)1 286 43 80
• Pizzeria Mars, Brest 45, SI-1292 Ig, tel.: + 386 (0)1 286 46 77
• Gostilna Zgornji Kirn, Kamnik pod Krimom 60, SI-1352 Preserje, tel.: + 386
(0)1 363 10 13, http://gostilnazgornjikirn.si
• Gostilna pri Mari, Kamnik pod Krimom 96, SI-1352 Preserje, tel.: + 386 (0)1
363 10 30, E-mail: gostilnaprimari@gmail.com, www.gostilna-primari.si
• Gostilna Pri Koširju, Kamnik pod Krimom 4, SI-1352 Preserje, tel.: + 386 (0)1
363 32 30, E-mail: gostilnaprikosirju@gmail.com, www.prikosirju.si
• Gostilna Brunarica Jezero, Preserje 79 a, SI-1352 Preserje, tel.: +386 (0)1
363 14 40
• Turistična kmetija Zidanica, Rakitna 11, SI-1352 Preserje tel.: +386 (0)1 365
02 01
• Turistično društvo Kurešček, Zapotok 4, SI-1292 Ig, tel.: +386 (0)40 292 975,
E-mail: tdkurescek@gmail.com, www.td-kurescek.si
• Društvo za turizem kulturo in šport Iška vas, Iška vas 31, SI-1292 Ig,
E-mail: drustvotks@gmail.com
• Turistično društvo Rakitna, Rakitna 66, SI-1352 Preserje, tel.: +386 (0)31
754 252
• Turistično društvo Borovnica, Paplerjeva ulica 22, SI-1353 Borovnica, tel.:
+386 (0)40 235 268, E-mail: info@vborovnici.si, www.vborovnici.si
• Zdravstveni dom Ljubljana - Podpeč, Jezero 1, SI-1352 Preserje, tel.: +386
(0)1 300 39 31
• Lekarniška podružnica Podpeč, Jezero 1, SI-1352 Preserje, tel.: +386 (0)1
230 61 00
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ETAPA 21

Rakitna → Borovnica → Verd → Vrhnika
• Gostilna s prenočišči Bistra, Bistra 2, SI-1353 Borovnica, tel.: +386 (0)1 750
57 42, E-mail: info@gostilna-bistra.com, www.gostilna-bistra.com
• Gostilna s prenočišči Most, Dražica 5, SI-1353 Borovnica, tel.: +386 (0)1 754
62 13
• Hotel Mantova, Cankarjev trg 6, SI-1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1 750 56 00,
E-mail: info@mantova.si, www.mantova.si
• Gostilna Turšič, Voljčeva cesta 3, SI-1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1 755 12 13,
+386 (0)31 370 262, E-mail:gostilna.tursic@siol.net , www.slodesign.com/tursic
• Gostišče Bajc, Sinja Gorica 12 a, Vrhnika, T: 01 755 3477, 041 716 697, E:
info@gostisce-bajc.com , www.gostilna-bajc.si
• Koča Star Maln nad Vrhniko, Betajnova 80, SI-1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1
754 29 77, www.star-maln.com
• Gostilna Pekel, Ohonica 22, SI-1353 Borovnica, tel.: +386 (0)1 754 61 24,
+386 (0)40 329 932
• Gostilna Godec, Paplerjeva ulica 12, SI-1353 Borovnica, tel.: +386 (0)1 754 86
46, +386 (0)51 662 233, www.gostilna-godec.com
• Pizzeria grill KIM-VI, Cesta pod goro 22, SI-1353 Borovnica, tel.: +386 (0) 1
754 63 26, E-mail: info@kim-vi.com, www.kim-vi.com
• Gostilna Cankarjev hram, Ljubljanska cesta 1, 1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1
754 86 46, +386 (0)51 662 211, E-mail: gostilna.cankarjevhram@siol.net,
www.gostilna-godec.com
• Pizzerija in špageterija Flamingo, Vrtnarija 3, SI-1360 Vrhnika, tel.: +386
(0)41 66 33 99, +386 (0)51 662 211, www.gostilna-godec.com
• Gostilna pri Kranjcu, Hrib 11, SI-1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1 755 48 22, +386
(0)41 738 783, E-mail: kranjc@siol.net, www.gostilna-kranjc.si
• Gostilna in pizzerija Boter, Tržaška cesta 6, SI-1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1
750 41 00, E-mail: gostilna.boter@siol.net, www.boter-sp.si
• Gostilna Simon, Jelovškova ulica 6, SI-1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1 755 24
60, E-mail: simon.gostilna@gmail.com
• Gostilna in Pizzerija Nibi , Sinja Gorica 109, SI-1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1
755 35 09, +386 (0)1 750 41 99, E-mail: info@nibi.si, http://nibi.si
• Gostilna in mesarija Kavčič, Drenov Grič 9, SI-1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1
755 77 80
• Gostilna in pizzerija Papatek, Sinja Gorica 13, SI - 1360 Vrhnika, tel.: +386
(0)1 620 32 03, +386 (0)51 662 277, E-mail: info@papatek.si, www.papatek.si
• Restavracija Kitajska sreča in pizzeria Pri oblaku, Stara cesta 50, SI
- 1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1 750 51 95, +386 (0)41 567 813, www.kitajskarestavracija.com
• Gostilna Rajski vrt Nada, Sinja Gorica 57, SI - 1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1
750 55 57, +386 (0)31 465 574
• Turistična kmetija z nastanitvijo Kuren, Stara Vrhnika 97, SI-1360 Vrhnika,
tel.: +386 (0)41 350 670, E-mail: kuren.kmetija@gmail.com
• Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta
9, SI - 1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1 750 66 30, E-mail: info@zavod-cankar.si,
www.zavod-cankar.si
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• Turistično informacijski center Vrhnika, Tržaška cesta 9, SI - 1360 Vrhnika,
tel.: +386 (0)1 755 10 54, + 386 (0)51 661 063, E-mail: tic@zavod-cankar.si
• Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica 6. Maja 11, SI - 1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1
755 51 10, www.zd-vrhnika.si
• Lekarna Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 1, SI - 1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1
230 61 00, E-mail: lekarna.vrhnika@lekarna-lj.si, www.lekarnaljubljana.si
• Lekarna Zlatica Vrhnika, Ljubljanska cesta 29, SI - 1360 Vrhnika, tel.: +386
(0)1 230 61 00, E-mail: lekarna.zlatica@lekarna-lj.si, www.lekarnaljubljana.si

ETAPA 22

Vrhnika → Planina → Smrečje → Vrh Sv. Treh Kraljev →
Goropeke → Žiri
• Turistična kmetija z nastanitvijo Kuren, Stara Vrhnika 97, SI-1360 Vrhnika,
tel.: +386 (0)41 350 670, E-mail: kuren.kmetija@gmail.com
• Gostilna Pri Rezki, Rovte 94, Si-1373 Rovte, tel.: +386 (0)1 750 10 05, E-mail:
gostilna.pri.rezki.rovte@siol.net
• Nastanitvena kmetija Pr’ Erjavc, Petkovec 32, SI-1373 Rovte, tel.: +386 (0)1
750 11 58, E-mail: silvo.slabe@siol.net, www.pr-erjavc.si
• CŠOD dom Medved, Medvedje Brdo 13, SI-1373 Rovte, tel.: +386 (0)1 750 13
99, E-mail: medved@csod.si, www.csod.si
• Gostilna s prenočišči Mesec Zaplana, Jerinov grič 44, SI-1360 Vrhnika, tel.:
+386 (0)1 754 14 24, E-mail: gostisce-mesec@siol.net, www.gostilnamesec.si
• Planinska koča Vrh Svetih Treh Kraljev, Vrh Svetih treh Kraljev 2, SI-1373
Rovte, tel.: +386 (0)40 380 201, E-mail: pd.rovte@gmail.com
• Dom na Goropekah, Goropeke 15, SI – Žiri, Tel.: +386 (0)4 519 11 22, +386
(0)41 806 199, E-mail: grega.peco@gmail.com
• Gostilna Pri Županu, Loška cesta 78, SI-4226 Žiri, tel.: +386 (0)4 505 00 00,
+386 (0) 31 686 089, E-mail: libuska.rupert@gmail.com
• Gostilna in prenočišča Katernik, Jobstova 25, SI-4226 Žiri, tel.: +386 (0)4
519 12 15, E-mail: kavcic.pavel@amis.net
• Gostilna in prenočišča Pr’ Zet, Dobravčevska 92, SI-4226 Žiri, tel.: +386 (0)4
519 15 00, E-mail: gostilna.przet@gmail.com
• Zavetišče na Planini nad Vrhniko, Stara Vrhnika 154, SI-1360 Vrhnika, tel.:
+386 (0)40 848 442, E-mail: pdvrhnika@gmail.com, www.pd-vrhnika.si
• Okrepčevalnica in pizzeria Tavžentroža, Medvedje Brdo 6, SI-1373 Rovte,
tel.: +386 (0)1 750 11 86, E-mail: vojko.panic@gmail.com, http://tavzentroza.
naspletu.com
• Gostilna Jurca, Podlipa 44, SI-1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1 755 20 61, E-mail:
info@gostilna-jurca.si, www.gostilna-jurca.si
• Gostilna Hribernik – Kasarna, Smrečje 48, SI-1373 Rovte, tel.: +386 (0)1
754 01 67
• Gostišče Grič, Šentjošt nad Horjulom 22, SI-1354 Horjul, tel.: +386 (0)1 754
01 28, E-mail: info@gric.si, www.gric.si
• Gostilna Pri Županu, Loška cesta 78, SI-4226 Žiri, tel.: +386 (0) 4 505 00 00,
+386 (0) 31 686 089, E-mail: libuska.rupert@gmail.com
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• Kmetija odprtih vrat Kisovec, Petkovec 46, SI-1373 Rovte, tel.: +386 (0)1 750
10 36, E-mail: kmetija.kisovec@gmail.com
• Kmetija odprtih vrat Šinkovc, Medvedje Brdo 10, SI-1373 Rovte, tel.: +386
(0)1 750 11 39, E-mail: vilma.brencic@gmail.com
• Turistično informacijski center Žiri, Trg svobode 2, SI-4226 Žiri, tel.: +386
(0)4 505 07 10, E-mail: turisticno.drustvo@obcina.ziri.si, www.ziri.si
• Turistično informacijski center Škofjeloško območje, Kidričeva 1a, SI4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 517 06 00, +386 (0)51 427 827, E-mail: info@
skofja-loka.com, www.skofja-loka.com
• Zdravstveni dom Žiri, Trg svobode 9, SI-4226 Žiri, tel.: +386 (0)4 505 20 00,
+386 (0)4 505 20 25, +386 (0) 4 505 20 18
• Lekarna Žiri, Trg svobode 9, SI-4226 Žiri, tel.: +386 (0)4 510 59 30, E-mail:
lekarna.ziri@gorenjske-lekarne.si, www.gorenjske-lekarne.si

ETAPA 23

Žiri → Ledinica → Sivka → Sovodenj → Ermanovec → Slajka →
Hotavlje
• Koča na Ermanovcu, Stara Oselica 71, SI-4225 Sovodenj tel.: +386 (0) 4 519
52 14, + 386 (0) 51 256 881, E-mail: info@pd-sovodenj.si, www.pd-sovodenj.si
• Dom na Slajki, Hotavlje 59, SI- 4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)40 668 804
• Apartma Pri Boštjanovcu, Hotavlje 34, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)4
518 22 39, +386 (0)31 389 306, E-mail: info@turisticnakmetija.si, www.
turisticnakmetija.si
• Gostilna in prenočišča Lipan, Hotavlje 5, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)4
518 13 10, E-mail: info@gostilna-lipan-filipic.si, , www.gostilna-lipan-filipic.si
• Hiša Barbara, Hotavlje 85, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)4 518 16 62,
E-mail: barbika.mohoric@gmail.com
• Gostilna Pri Županu, Loška cesta 78, SI-4226 Žiri, tel.: +386 (0) 4 505 00 00,
+386 (0) 31 686 089, E-mail: libuska.rupert@gmail.com
• Gostilna Lipan, Hotavlje 5, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)4 518 13 10,
E-mail: info@gostilna-lipan-filipic.si, www.gostilna-lipan-filipic.si
• Kmetija z nastanitvijo Matic, Hotavlje 3, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)4
518 13 62, +386 (0)41 424 789, E-mail: 1825@kmetija-matic.com
• Turistično informacijski center Škofjeloško območje, Kidričeva 1a, SI4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 517 06 00, +386 (0)51 427 827, E-mail: info@
skofja-loka.com, www.skofja-loka.com
• Turistično društvo »Slajka« Hotavlje, Hotavlje 42, SI-4224 Gorenja vas, tel.:
+386 (0)40 346 518, E-mail: td.slajka.hotavlje@gmail.com, www.td-slajkahotavlje.si
• Turistično društvo Sovodenj, Sovodenj 23, SI-4225 Sovodenj, tel.: +386 (0)
51 229 169, E-mail: dominik.slabe@gmail.com, http://td-sovodenj.si
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• Turistično društvo Žirovski Vrh, Žirovski Vrh Sv. Urbana 15, SI-4224
Gorenja vas, tel.: +386 (0)31 693 731, E-mail: lucija@tdzirovskivrh.si, www.
tdzirovskivrh.si
• Zdravstveni dom Žiri, Trg svobode 9, SI-4226 Žiri, tel.: +386 (0)4 505 20 00,
+386 (0)4 505 20 25, +386 (0) 4 505 20 18
• Lekarna Žiri, Trg svobode 9, SI-4226 Žiri, tel.: +386 (0)4 510 59 30, E-mail:
lekarna.ziri@gorenjske-lekarne.si, www.gorenjske-lekarne.si

ETAPA 24

Hotavlje → Suša → Malenski Vrh → Javorje → Četena Ravan
• Gostilna Blegoš, Javorje 5, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)4 518 91 00,
+386 (0)40 190 701, www.blegos.si
• Pri Lenart Boutique hotel, Podvrh 1, SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko, tel.:
+386 (0)51 266 042, E-mail: info@walkslovenia.com, www.walkslovenia.com
• Sobe Anna Rowland, Dolenje Brdo 3, SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko, tel.:
+386 (0)40 492 395
• Apartmaji Gornik, Četena Ravan 3, SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko, tel.: +386
(0)1 362 81 06, +386 (0)31 334 910, E-mail: iresi@siol.net, www.freeweb.siol.
net/silvog
• Apartmaji Cvetje v jeseni, Visoko pri Poljanah 2, SI-4220 Škofja Loka, tel.:
+386 (0)41 883 075, E-mail: visoko.turizem@gmail.com, www.cvetjevjeseni.com
• Koča na Blegošu, Leskovica 32, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)4 512 06
67, +386 (0)51 614 587, E-mail: info@pd-skofjaloka.com, www.pd-skofjaloka.
com/blegos.htm
• Apartma Ribič, Laze 8, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)4 518 11 47, +386
(0)41 665 548, E-mail: york@siol.net
• Apartmaji »Za grapo«, Laze 1, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)41 378 452,
E-mail: record@siol.net, http://za-grapo.si
• Gostilna Metka, Studor 12, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)4 518 13 64,
E-mail: gostilna.metka@gmail.com
• Gostilna Pr’ Sedmic, Poljanska cesta 68, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386
(0)4 510 74 10, +386 (0)41 790 247, E-mail: gostilna@prsedmic-sp.si, www.
prsedmic.si
• Taverna Petra, Poljanska cesta 104, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)4
518 13 68, +386 (0)41 482 368, E-mail: klemencic.petra@gmail.com, www.
taverna-petra.si
• Gostišče Jager, Dolenja Dobrava 2b, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)4 518
12 53, +386 (0)41 948 705, E-mail: mateja.mezeg@gmail.com
• Domačija Pr’Brodarju, Gorenja Dobrava 34, SI-4242 Gorenja vas, tel.: +386
(0) 5 996 13 93, +386 (0) 31 346 918 , E-mail: domacija.brodar@gmail.com,
www.festivalkonjevinzabave.si
• Gostilna na Vidmu, Poljane 27, SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko, tel.: +386
(0)4 510 96 10, E-mail: bostjan.poljansek@gmail.com
• Turistična kmetija z nastanitvijo Pri Ažbetu doma, Dolenčice 2, SI-4223
Poljane pri Škofji Loki, tel.: +386 (0)599 55 081,E-mail: info@priazbetudoma.si
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• Kmetija odprtih vrat Andrejon, Gorenja Žetina 11, SI-4223 Poljane pri Škofji
Loki, tel.: +386 (0)4 518 81 74, E-mail: anka.vodnik@gmail.com
• Turistična kmetija Ljubica, Vinharje 10, SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko,
tel.: +386 (0)4 510 73 50, +386 (0)41 676 703, E-mail: ljubicastanonik@gmail.
com, www.turisticna-kmetija-ljubica.si
• Turistična kmetija Davčen, Četena Ravan 7, SI-4223 Poljane nad Škofjo
Loko, tel.: +386 (0)4 518 80 08, E-mail: davcen@siol.net, www.davcen .si
• Turistična kmetija Ožbet, Četena Ravan 6, SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko,
tel.: +386 (0)4 518 90 40, E-mail: tomaz.krzisnik@siol.net, www.tkozbet.
wordpress.com
• Turistična kmetija Tavčar, Četena Ravan 2, SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko,
tel.: +386 (0)4 518 80 24, E-mail: marko.dolenc@siol.net,www.kmetijatavcar.si
• Pivovarna Gamsar, Čabrače 4 a, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)40 721 468
• Turistično informacijski center Gorenja vas – Poljane (Kulturni center
slikarjev Šubic), Poljane nad Škofjo Loko 70, SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko,
tel.: +386 (0)4 510 98 90, +386 (0)31 394 751, E-mail: info@subicevahisa.si
• Turistično informacijski center Škofjeloško območje, Kidričeva 1a, SI4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 517 06 00, +386 (0)51 427 827, E-mail: info@
skofja-loka.com, www.skofja-loka.com
• Turistično društvo Gorenja vas, Trata 28, SI-4224 Gorenja vas
• Zdravstveni dom Gorenja vas, Trata 7, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0) 4
518 05 00, +386 (0) 4 518 06 00, +386 (0) 4 510 71 50
• Lekarna Gorenja vas, Trata 7, SI-4224 Gorenja vas, tel.: +386 (0)4 518 73 20,
E-mail: lekarna.gorenja.vas@gorenjske-lekarne.si

ETAPA 25

Četena Ravan → Lubnik → Škofja Loka → Crngrob → Kranj
• Gostišče in penzion Stari Vrh, Zapreval 5, SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko,
tel.: +386 (0)4 518 90 07, +386 (0)41 682 082, E-mail: kocastarivrh@siol.net,
www.gostiscestarivrh.si
• Dom na Lubniku, Vincarje 23, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 512 05 01,
+386 (0) 31 455 823, E-mail: info@pd-skofjaloka.com, www.pd-skofjaloka.
com/lubnik.htm
• Mini hotel, Vincarje 47, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 515 05 40, +386
(0)40 204 625, E-mail: metka@minihotel.si, www.minihotel.si
• Apartma Bogataj, Spodnji trg 36, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 512 23
61, +386 (0)41 943 533, E-mail: apartment.bogataj@gmail.com
• Apartma Danica, Partizanska cesta 29, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4
515 32 89, +386 (0)31 718 635, E-mail: info@apartma-danica.net, www.
apartma-danica.net
• Apartma Nejc, Partizanska 35, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 513 31 80,
E-mail: marko.bozovicar@evj-kabel.net
• Garni Hotel Paleta, Kapucinski trg 17, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4
512 64 00 , +386 (0)41 874 427, E-mail: info@hotel-skofjaloka.si, www.
hotel-skofjaloka.si
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• Gostišče Premetovc, Log nad Škofjo Loko 15, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386
(0)4 510 96 00, +386 (0)40 619 010, E-mail: premetovc@siol.net
• Kavarna Vahtnca, Mestni trg 31, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 512 14
79, E-mail: info@vahtnca.si, www.vahtnca.si
• Gostilna in prenočišča Pr’ Godču, Sv. Duh 21, SI-4220 Škofja Loka, tel.:
+386 (0)4 513 19 93, +386 (0)41 691 246, E-mail: gostilna.prgodcu@gmail.
com
• PRENOČIŠČA KRANJ Z OKOLICO: Turistično informacijski center
Kranjska hiša, Glavni trg 2, 4000 Kranj, tel.: +386 (0)4 238 04 50, +386 (0)40
664 015; E-mail: tic@tourism-kranj.si, www.tourism-kranj.si/si/nastanitev
• Picerija Grapa (spodnja postaja sedežnice Stari Vrh), Zapreval, SI-4223
Poljane nad Škofjo Loko, tel.: + 386 (0)59 979 982, +386 (0)41 541 575, E-mail:
picerija@grapa.si, www.grapa.si
• Okrepčevalnica Malina, Breznica pod Lubnikom, SI-4220 Škofja Loka, tel.:
+386 (0)4 513 13 62, +386 (0)41 809 900
• Gostilna Pr’ Birt, Praprotno 17, SI-4227 Selca, tel.: +386 (0)4 514 12 55, +386
(0)41 328 019, E-mail: gostilna_pr_birt@hotmail.com, www.gostilna-prbirt.si
• Gostišče Kveder, Spodnja Luša 16, SI-4227 Selca, tel.: +386 (0)4 514 14 99,
+386 (0)41 778 360, E-mail: gostisce@kveder-sp.si, www.kveder-sp.si
• Picerija Lonca, Podlubnik 139, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)40 795 003,
E-mail: pizzeria.lonca@gmail.com
• Gostilna Kašča, Spodnji trg 1, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 512 43
00, +386 (0)41 688 597, +386 (0)41 355 959, E-mail: kasca-plevna@siol.net,
www.kasca-plevna.com
• Gostilna Pr’ Starman, Stara Loka 22, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386
(0)4 512 64 90, +386 (0)31 876 214, E-mail: starman22@siol.net, www.
gostilnastarman.si
• Gostilna Pri Boštjanu, Križna Gora 8a, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4
510 33 20, +386 (0)41 720 446, E-mail: gostilnapribostjanu@gmail.com
• Gostilna Pri Danilu, Reteče 48, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 515 34 44,
E-mail: gostilna@pridanilu.com, www.pridanilu.com
• Gostilna Pri Kajbitu, Zminec 5, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 512 67 00,
E-mail: kajbi.doo@siol.net, www.kajbi.si
• Gostilna in picerija Pri Ingliču, Cesta talcev 4a, SI-4220 Škofja Loka, tel.:
+386 (0)4 512 66 30, +386 (0)41 686 768, E-mail: inglic@telemach.net, www.
picerija.net/priinglicu.htm
• Gostilna in picerija Oliva, Sveti Duh 140, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4
513 23 25, E-mail: darko.polajnko@siol.net
• Gostišče Rupar, Sveti Andrej 38, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 512 65
30, +386 (0)31 405 522, E-mail: www.freetime.si/baza/skofja_loka/rupar/
• Picerija Jesharna, Blaževa ulica 10, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 512
25 61, E-mail: jesharna01@gmail.com
• Picerija Klementina, Pungert 20, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 513 20
98, E-mail: pizzerijaklementina@gmail.com
• Gostilna Crngrob, Crngrob 13, SI-4209 Žabnica, tel.: +386 (0)4 513 16 01,
+386 (0)41 933 217, E-mail: gostilna@crngrob.si, www.crngrob.si
• GOSTILNE KRANJ Z OKOLICO: Turistično informacijski center Kranjska
hiša, Glavni trg 2, 4000 Kranj, tel.: +386 (0)4 238 04 50, +386 (0)40 664 015;
E-mail: tic@tourism-kranj.si, www.tourism-kranj.si/si/nastanitev
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• Turistična kmetija Žgajnar, Zapreval 3, SI-4223 Poljane nad Škofjo Loko, tel.:
+386 (0)5 518 80 32, E-mail: zgajnar@starivrh.si, www.zgajnar.starivrh.si
• Turistična kmetija Podmlačan, Jarčje brdo 2, SI-4227 Selca, tel.: +386 (0)4
518 80 01, + 386 (0)31 615 721, E-mail: info@podmlacan.com
• Turistična kmetija Turizem Loka, Stara Loka 8a, SI-4220 Škofja Loka, tel.:
+386 (0)4 515 09 86, +386 (0)40 354 635, E-mail: info@loka.si, www.loka.si
• Turistična kmetija Pri Marku, Crngrob 5, SI-4209 Žabnica, tel.: +386 (0)4
513 16 26, +386 (0)41 711 260, E-mail: info@pri-marku-porenta.si, www.
pri-marku-porenta.si
• TURISTIČNE KMETIJE KRANJ Z OKOLICO: Turistično informacijski center
Kranjska hiša, Glavni trg 2, 4000 Kranj, tel.: +386 (0)4 238 04 50, +386 (0)40
664 015; E-mail: tic@tourism-kranj.si, www.tourism-kranj.si/si/nastanitev
• Vinoteka Lontrg, Spodnji trg 17, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 512 70
90, E-mail: vinoteka@paval.si, paval@s5.net, www.paval.si/
• Turistično informacijski center Škofjeloško območje, Kidričeva 1a, SI4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 517 06 00, +386 (0)51 427 827, E-mail: info@
skofja-loka.com, www.skofja-loka.com
• Turistično informacijski center Škofja Loka, Mestni trg 7, SI-4220 Škofja
Loka, tel.: +386 (0)4 512 02 68, E-mail: td-skofja.loka@siol.net, www.
skofjaloka.info
• Turistično društvo Stari vrh, Zapreval 4, SI-4223 Poljane, tel.: +386 (0)31 554
898, E-mail: azbe.tomaz@gmail.com, www.tdstarivrh.si
• Turistično informacijski center Kranjska hiša, Glavni trg 2, 4000 Kranj, tel.:
+386 (0)4 238 04 50, +386 (0)40 664 015; E-mail: tic@tourism-kranj.si, www.
tourism-kranj.si
• Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara cesta 10, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386
(0)4 502 00 00, E-mail: info@zd-loka.si
• Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska ulica 10, SI-4000 Kranj, tel.: +386 (0) 4
20 82 000, +386 (0) 4 20 82 100, E-mail: tajnistvo@zd-kranj.si, www.zd-kranj.si
• Lekarna Škofja Loka, Stara cesta 14, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 511 16
80, E-mail: lekarna.skofja.loka@gorenjske-lekarne.si, www.gorenjske-lekarne.si
• Lekarna Mesto, Spodnji trg 8, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0) 4 512 25 88,
E-mail: lekarna.mesto@siol.net, www.gorenjske-lekarne.si
• Lekarna Podlubnik, Podlubnik 139, SI-4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0) 4 51 11
670, E-mail: lekarna.podlubnik@gorenjske-lekarne.si, www.gorenjske-lekarne.si
• Lekarna Kranj, Bleiweisova cesta 8, SI-4000 Kranj, tel.: +386 (0)4 20 16 134,
E-mail: lekarna.kranj@gorenjske-lekarne.si, www.gorenjske-lekarne.si
• Lekarna Planina, Lojzeta Hrovata 4a, SI-4000 Kranj, tel.: +386 (0)4 20 16 160,
E-mail: lekarna.planina@gorenjske-lekarne.si, www.gorenjske-lekarne.si
• Lekarna Planina II, C. 1. maja 77, SI-4000 Kranj, tel.: +386 (0)4 20 16 175,
E-mail: lekarna.qlandia@gorenjske-lekarne.si, www.gorenjske-lekarne.si
• Lekarna Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 37, SI-4000 Kranj, tel.: +386
(0)4 20 16 169, E-mail: lekarna.primskovo@gorenjske-lekarne.si, www.
gorenjske-lekarne.si
• Lekarna Stražišče, Baragov trg 2, SI-4000 Kranj, tel.: +386 (0)4 20 16 150,
E-mail: lekarna.strazisce@gorenjske-lekarne.si, www.gorenjske-lekarne.si
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ETAPA 26

Kranj → Sveti Jošt nad Kranjem → Sv. Mohor → Kališe →
Železniki
• PRENOČIŠČA KRANJ Z OKOLICO: Turistično informacijski center
Kranjska hiša, Glavni trg 2, 4000 Kranj, tel.: +386 (0)4 238 04 50, +386 (0)40
664 015; E-mail: tic@tourism-kranj.si, www.tourism-kranj.si/si/nastanitev
• Apartma Pr’ Markc, Rudno 24, SI-4228 Železniki, tel.: +386 (0)41 390 466,
+386 (0)31 602 984, E-mail: mitja.markc@siol.net, www.freeweb.siol.net/
mmarkc
• Krekova koča na Ratitovcu, Trnje 39, SI-4228 Železniki (planinsko društvo
Železniki), tel.: +386 (0)4 514 13 66, +386 (0)31 669 944, E-mail:lotric.lojze@
gmail.com, www.pd-zelezniki.com
• Apartmaji Zakrašnik, Sv. Lenart 71, SI-4227 Selca, tel.: + 386 (0)4 510 36 00,
E-mail: info@zakrasnik.si, www.zakrasnik.si
• Litostrojska koča, Kališe 17, SI-4228 Železniki, tel.: +386 (0)41 879 267,
E-mail: krajnik.krajnik@gmail.com, www.litostrojska-koca.si
• Prenočišča Kemperle, Otoki 3, SI-4228 Železniki, tel.: +386 (0)4 514 60 84, +
386 (0)41 482 782, E-mail: kemperle@siol.net, www.kemperle.si/index.php/
prenocisca
• GOSTILNE KRANJ Z OKOLICO: Turistično informacijski center Kranjska
hiša, Glavni trg 2, 4000 Kranj, tel.: +386 (0)4 238 04 50, +386 (0)40 664 015;
E-mail: tic@tourism-kranj.si, www.tourism-kranj.si/si/nastanitev
• Dom na Joštu, Sv. Jošt nad Kranjem 2, SI-4000 Kranj, tel.: +386 (0)4 201 21
28, E-mail: daj.jost@gmail.com
• Gostilna Pri Slavcu, Zali Log 22, SI-4228 Železniki, tel.: +386 (0)4 514 62 09
• Restavracija Lušina, Češnjica 54, SI-4228 Železniki, tel.: +386 (0)4 510 20 90,
+386 (0)41 825 292, E-mail: info@lusina-gostinstvo.si
• TURISTIČNE KMETIJE KRANJ Z OKOLICO: Turistično informacijski center
Kranjska hiša, Glavni trg 2, 4000 Kranj, tel.: +386 (0)4 238 04 50, +386 (0)40
664 015; E-mail: tic@tourism-kranj.si, www.tourism-kranj.si/si/nastanitev
• Turistična kmetija Pr’ Šoštarju, Davča 46, SI-4228 Železniki, tel.: +386 (0)41
760 846, E-mail: info@turizem-sostar.si, www.turizem-sostar.si
• Turistična kmetija Na Puč, Martinj vrh 29, SI-4228 Železniki, tel.: +386 (0)4
514 69 16, + 386 (0)31 309 732
• Turistično informacijski center Kranjska hiša, Glavni trg 2, 4000 Kranj, tel.:
+386 (0)4 238 04 50, +386 (0)40 664 015; E-mail: tic@tourism-kranj.si, www.
tourism-kranj.si
• Javni zavod Ratitovec - TIT Železniki, Na plavžu 58, SI-4228 Železniki,tel.:
+386 (0)4 514 73 56, E-mail: turizem@jzr.si, www.jzr.si
• Turistično informacijski center Železniki, Na plavžu 58, SI-4228 Železniki,
tel.: +386 (0)4 514 73 56, E-mail: turizem@jzr.si, www.jzr.si
• Turistično informacijski center Škofjeloško območje, Kidričeva 1a, SI4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 517 06 00, +386 (0)51 427 827, E-mail: info@
skofja-loka.com, www.skofja-loka.com
• Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska ulica 10, SI-4000 Kranj, tel.: +386 (0) 4
20 82 000, +386 (0) 4 20 82 100, E-mail: tajnistvo@zd-kranj.si, www.zd-kranj.si
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• Zdravstveni dom Železniki, Racovnik 29, SI-4228 Železniki, tel.: +386 (0) 4
514 77 80, +386 (0) 4 514 61 62
• Lekarna Kranj, Bleiweisova cesta 8, SI-4000 Kranj, tel.: +386 (0)4 20 16 134,
E-mail: lekarna.kranj@gorenjske-lekarne.si, www.gorenjske-lekarne.si
• Lekarna Železniki, Racovnik 29, SI-4228 Železniki, tel.: +386 (0)4 51 01 930,
E-mail: lekarna.zelezniki@gorenjske-lekarne.si, www.gorenjske-lekarne.si

ETAPA 27

Železniki → Prtovč → Torka → Sorica → Soriška planina →
Nemški rovt → Bohinjska Bistrica
• Apartma Pintar, Spodnja Sorica 13, SI-4229 Sorica, tel.: +386 (0)4 519 70 55,
+386 (0)31 209 961, www.sorica.si
• Apartmaji Lipa, Ševlje 55, SI-4227 Selca, tel.: +386 (0)4 51 41 236, +386 (0)40
304 252, E-mail: lipa.apartmaji@gmail.com, www.apartmentslipa.com
• Brunarica Soriška Planina, Selca 86, SI-4227 Selca, tel.: +386 (0)4 511 78
35, +386 (0)41 650 932, E-mail: soriska.planina@krajnik.si, www.soriskaplanina.si
• Gostišče Pri Zalogarju, Dolenja vas 1a, SI-4227 Selca, tel.: +386 (0)4 500 50
08, E-mail:gostisce.zalogar@siol.net, www.zalogar.si
• Penzion Resje, Nemški Rovt 21a, SI-4264 Bohinjska Bistrica tel.: +386 (0)4
572 10 79, E-mail: penzion.resje@siol.net, www.penzion-resje.si
• PRENOČIŠČA BOHINJ Z OKOLICO: Turizem (TIC) Bohinj, Triglavska cesta
30, SI-4264 Bohinjska Bistrica, tel.: +386 (0)4 574 75 90, E-mail: info@bohinj.
si, www.bohinj.si/si/nastanitve
• Gostišče Macesen, Spodnja Sorica 16, SI-4229 Sorica, tel.: +386 (0)4 519 70
60, +386 (0)41 521 138, E-mail: gostisce.macesen@siol.net, www.macesen.si
• Gostilna Pr’ Birt, Praprotno 17, SI-4227 Selca, tel.: +386 (0)4 514 12 55, +386
(0)41 328 019, E-mail: gostilna_pr_birt@hotmail.com, www.gostilna-prbirt.si
• Gostišče Pri Zalogarju, Dolenja vas 1a, SI-4227 Selca, tel.: +386 (0)4 500 50
08, E-mail:gostisce.zalogar@siol.net, www.zalogar.si
• GOSTILNE BOHINJ Z OKOLICO: Turizem (TIC) Bohinj, Triglavska cesta 30,
SI-4264 Bohinjska Bistrica, tel.: +386 (0)4 574 75 90, E-mail: info@bohinj.si,
www.bohinj.si/si/o_bohinju/ponudniki
• Turistična kmetija Podmlačan, Jarčje Brdo 2, SI-4227 Selca, tel.: +386
(0)4 518 80 01, +386 (0)31 615 721, E-mail:info@podmlacan.com, www.
podmlacan.com
• Turistična kmetija Gorjup, Podjelje 19, , SI-4264 Bohinjska Bistrica, tel.: +386
(0)41 825 671
• Javni zavod Ratitovec - TIT Železniki, Na plavžu 58, SI-4228 Železniki,tel.:
+386 (0)4 514 73 56, E-mail: turizem@jzr.si, www.jzr.si
• Turistično informacijski center Železniki, Na plavžu 58, SI-4228 Železniki,
tel.: +386 (0)4 514 73 56, E-mail: turizem@jzr.si, www.jzr.si
• Turistično informacijski center Škofjeloško območje, Kidričeva 1a, SI4220 Škofja Loka, tel.: +386 (0)4 517 06 00, +386 (0)51 427 827, E-mail: info@
skofja-loka.com, www.skofja-loka.com
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• Turistično informacijski center Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 30,
SI-4264 Bohinjska Bistrica, tel.: +386 (0)4 574 75 90, E-mail: info@bohinj.si,
www.bohinj.si
• Turistično društvo Bohinj, Ribčev Laz 48, SI-4265 Bohinjsko jezero, tel.: +386
(0)4 574 60 10, E-mail: info@bohinj-info.com, www.bohinj-info.com
• Zdravstveni dom Bohinj, Triglavska cesta 15, SI-4264 Bohinjska Bistrica, tel.:
+386 (0)4 572 71 00, E-mail: tajnistvoozg@ozg-kranj.si
• Lekarna Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 15, SI-4264 Bohinjska Bistrica,
tel.: +386 (0)4 572 77 40, E-mail: lekarna.bohinjska.bistrica@gorenjskelekarne.si

ETAPA 28

Bohinjska Bistrica → Bitnje → Jereka → Ribčev Laz → Stara
Fužina → Srednja vas → planina Pokrovec → Goreljek → Bled
• PRENOČIŠČA BOHINJ Z OKOLICO: Turizem (TIC) Bohinj, Triglavska cesta
30, SI-4264 Bohinjska Bistrica, tel.: +386 (0)4 574 75 90, E-mail: info@bohinj.
si, www.bohinj.si/si/nastanitve
• PRENOČIŠČA BLED Z OKOLICO: Turizem Bled, Infocenter Triglavska roža
Bled, Ljubljanska cesta 27, SI - 4260 Bled, tel.: +386 (0)4 578 02 05, E-mail:
info@dzt.bled.si, www.bled.si/si/nastanitve
• GOSTILNE BOHINJ Z OKOLICO: Turizem (TIC) Bohinj, Triglavska cesta 30,
SI-4264 Bohinjska Bistrica, tel.: +386 (0)4 574 75 90, E-mail: info@bohinj.si,
www.bohinj.si/si/o_bohinju/ponudniki
• GOSTILNE BLED Z OKOLICO: Turizem Bled, Infocenter Triglavska roža Bled,
Ljubljanska cesta 27, SI - 4260 Bled, tel.: +386 (0)4 578 02 05, E-mail: info@
dzt.bled.si, www.bled.si/si/kaj-poceti/kulinarika
• Turistično informacijski center Ribčev Laz, Ribčev Laz 48, SI-4265
Bohinjsko jezero, tel.: +386 (0)4 574 75 90, E-mail: info@bohinj.si, www.
bohinj.si
• Turistično društvo Bohinj, Ribčev Laz 48, SI-4265 Bohinjsko jezero, tel.: +386
(0)4 574 60 10, E-mail: info@bohinj-info.com, www.bohinj-info.com
• Turistično informacijski center Stara Fužina, Stara Fužina 53 b, SI-4265
Bohinjsko Jezero, tel.: +386 (0)4 572 33 26, E-mail: info.fuzina@bohinj.si
• Turizem Bled, Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, SI - 4260
Bled, tel.: +386 (0)4 578 02 05, E-mail: info@dzt.bled.si, www.bled.si http://
www.bled.si/si/nastanitve
• Turistično informacijski center Bled -Turistično društvo Bled, Cesta
svobode 10, SI - 4260 Bled, tel.: +386 (0)4 574 11 22, E-mail: tdbled@
telemach.net, www.td-bled.si
• Zdravstveni dom Bohinj, Triglavska cesta 15, SI-4264 Bohinjska Bistrica, tel.:
+386 (0)4 572 71 00, E-mail: tajnistvoozg@ozg-kranj.si
• Zdravstveni dom Bled, Mladinska cesta 1, SI-4260 Bled, tel.: +386 (0)4 575
40 00, E-mail: tajnistvoozg@ozg-kranj.si
• Lekarna Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 15, SI-4264 Bohinjska Bistrica, tel.:
+386 (0)4 572 77 40, E-mail: lekarna.bohinjska.bistrica@gorenjske-lekarne.si
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• Lekarna Bled, Ljubljanska 4, SI-4260 Bled, tel.: +386 (0)4 576 60 85, E-mail:
info@lekarnabled.net, www.lekarnabled.net
• Lekarna Zlatorog Bled, Prešernova 36, SI-4260 Bled, tel.: +386 (0)4 578 07
70, E-mail: lekarna.zlatorog@gorenjske-lekarne.si

ETAPA 29

Bled → Podhom → Zasip → Breg → Vrba → Begunje na
Gorenjskem
• PRENOČIŠČA BLED Z OKOLICO: Turizem Bled, Infocenter Triglavska roža
Bled, Ljubljanska cesta 27, SI - 4260 Bled, tel.: +386 (0)4 578 02 05, E-mail:
info@dzt.bled.si, www.bled.si/si/nastanitve
• Gostišče Osvald, Žirovnica 10, SI-4274 Žirovnica, tel.: +386 (0)4 580 11 28,
E-mail: gostisce.osvald@gmail.com
• Gostilna Trebušnik, Žirovnica 10, SI-4274 Žirovnica, tel.: +386 (0)4 580 51 20,
E-mail: viljem.noc@gmail.com
• Prenočišče Zima, Žirovnica 59 a, SI-4274 Žirovnica, tel.: +386 (0)4 580 55 66,
E-mail: dusanzima19@gmail.com, www.zima-sobe.si
• Penzion Jakelj, Selo pri Žirovnici 11 a, SI-4274 Žirovnica, tel.: +386 (0)31 616
889, E-mail: posestvo-jakelj@gmail.com, www.posestvo-jakelj.si
• Sobe Pr’ Koreno, Darijo Kolundžić s.p., Doslovče 21, SI-4274 Žirovnica, tel.:
+386 (0)41 419 445, E-mail: prkoreno@gmail.com, www.rooms-prkoreno.com
• Tradicija Avsenik - Gostilna »Pri Jožovcu«, Begunje 21, SI-4275 Begunje,
tel.: +386 (0)4 533 07 30, +386 (0)4 533 34 02, E-mail: avsenik@avsenik-sp.si,
www.avsenik.com
• Sobe Bulovec, Begunje 106, SI-4275 Begunje, tel.: +386 (0)41 344 010,
E-mail: bulovec@begunje.si
• Apartmaji – sobe Ladka, Zgoša 57, SI-4275 Begunje, tel.: +386 (0)4 533 31
04, +386 (0)4 533 40 79, E-mail: papler1@siol.net
• Garni penzion turist, Begunje 7, SI-4275 Begunje, tel.: +386 (0)4 533 34 91,
E-mail: garni.pension.turist@s5.net
• Gostišče Draga, Begunje 142, SI-4275 Begunje, tel.: +386 (0)4 530 73 10,
+386 (0)40 436 503, E-mail: info@gostisce-draga.si, www.gostisce-draga.si
• Lambergh, Château & Hotel, Dvorska vas 37a, SI-4275 Begunje, tel.:
+386(0)8 200 50 00, E-mail: info@hotel-lambergh.com, www.hotel-lambergh.
com
• Apartmaji House near Bled, Poljče 32, SI-4275 Begunje, tel.: +386 (0)41 825
183, E-mail: holidaysBled@gmail.com,www.housenearbled.com
• Roblekov dom na Begunjščici, Poljče 31, SI-4275 Begunje, tel.: +386 (0)51
323 402, E-mail: info@pdradovljica.si, www.pdradovljica.si
• GOSTILNE BLED Z OKOLICO: Turizem Bled, Infocenter Triglavska roža Bled,
Ljubljanska cesta 27, SI - 4260 Bled, tel.: +386 (0)4 578 02 05, E-mail: info@
dzt.bled.si, www.bled.si/si/kaj-poceti/kulinarika
• Gostilna Knafelj, Žirovnica 86 a, SI-4274 Žirovnica, tel.: +386 (0)5 915 84 08
• Gostilna Trebušnik, Žirovnica 10, SI-4274 Žirovnica, tel.: +386 (0)4 580 51 20,
E-mail: viljem.noc@gmail.com
• Gostilna Lovski dom Stol, Moste 68e, SI-4274 Žirovnica, tel.: +386 (0)4 580
10 28
• Picerija Morena, Žirovnica 59 a, SI-4274 Žirovnica, tel.: +386 (0)4 580 55 66,
E-mail: dusanzima19@gmail.com, www.zima-sobe.si
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• Picerija pri Daretu, Selo pri Žirovnici 11 a, SI-4274 Žirovnica, tel.: +386 (0)40
151 244
• Pizzeria Ledina, Smokuč 50, SI-4274 Žirovnica, tel.: +386 (0)4 580 30 18
• Gostilna Tavčar, Begunje 73, SI-4275 Begunje, tel.: +386 (0)4 533 30 07
• Turistična kmetija Pr’ Trlej, Srednja vas 6, SI-4275 Begunje, tel.: +386 (0)4
533 36 79, E-mail: www.pr-trlej.tk, pr.trlej@volja.net
• Infocenter Bled, Ljubljanska cesta 27, SI - 4260 Bled, tel.: +386 (0)4 578 02
05, E-mail: info@dzt.bled.si, www.bled.si
• Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, SI-4274 Žirovnica, tel.:
+386 (0)4 580 15 03, E-mail: info@zirovnica.eu, www.zirovnica.eu
• Turizem Radovljica (TIC), Linhartov trg 9, SI-4240 Radovljica, Slovenija, tel.:
+386 (0)8 205 13 89, E-mail: info@radolca.si, www.radolca.si
• Turistično promocijski in informacijski center, Trg svobode 18, SI-4290
Tržič tel.: +386 (0)4 597 15 36, +386 (0)51 627 057, E-mail: informacije@trzic.
si, www.trzic.si,www.trzic.eu
• Zdravstvena postaja Žirovnica, Selo pri Žirovnici 8 a, SI-4274 Žirovnica, tel.:
+386 (0)4 580 91 83
• Zdravstveni dom Radovljica, Kopališka cesta 7, SI-4240 Radovljica, tel.:
+386 (0)4 537 03 00, www.zd-radovljica.si
• Lekarna Žirovnica, Selo pri Žirovnici 8a, SI-4274 Žirovnica, tel.: +386 (0)4 580
92 32, E-mail: lekarna.zirovnica@gorenjske-lekarne.si
• Lekarna Radovljica, Kopališka 7, SI-4240 Radovljica, tel.: +386 (0)4 53 20
700, E-mail: lekarna.radovljica@gorenjske-lekarne.si
• Lekarna Lesce, Alpska cesta 37a, SI-4248 Lesce, tel.: + 386 (0)4 535 36 90,
E-mail: lekarna.lesce@gorenjske-lekarne.si

ETAPA 30

Begunje na Gorenjskem → dolina Drage → planina Prevala →
Ljubelj (Loiblpass)
• Apartma – sobe Pretnar, Zadnja vas 5a, SI-4275 Begunje, tel.: +386 (0)4 533
38 40, +386 (0)31 790 918, E-mail: milan.pretnar@siol.net (TO JE TRŽIČ!
• Gostišče Karavla Koren, Podljubelj 297, SI-4290 Tržič, tel.: +386 (0)41 467
459
• Koča na Ljubelju, Podljubelj 320, SI-4290 Tržič, tel.: + 386 (0)51 818 797,
E-mail: stari.loibl@gmail.com, www.stari-loibel.eu
• Caffee Kozorog, Podljubelj 307, SI-4290 Tržič
• Penzion Lovec, Podljubelj 294, SI-4290 Tržič, tel.: +386 (0)4 594 00 90, +386
(0)41 760 820
• Turistična kmetija Rekar, Grahovše 26, SI-4290 Tržič, tel.: +386 (0)4 594 50
03, +386 (0)31 540 315
• Turistična kmetija Pr’ Špan, Potarje 3, SI-4290 Tržič, tel.: +386 (0)4 594 50 45
• Turistična kmetija Pr’ Tič, Potarje 10, SI-4290 Tržič, tel.: +386 (0)4 594 50 44
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• Turistično promocijski in informacijski center Tržič, Trg Svobode 18, SI4290 Tržič, tel.: +386 (0)4 597 15 36, +386 (0)51 627 057, E-mail: informacije@
trzic.si
• Zdravstveni dom Tržič, Blejska cesta 10, SI-4290 Tržič, tel.: +386 (0)4 598
22 10
• Lekarna Tržič, Blejska cesta 10, SI-4290 Tržič, tel.: +386 (0)4 597 17 30

Pomembne telefonske
številke v Sloveniji
112

Klic v sili, medicinska pomoč, gasilci, veterinarska pomoč,
reševalne enote
113 Policija
1987 AMZS pomoč na cesti, avtovleka, informacije
1188 Informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji
1180 Informacije o telefonskih naročnikih v mednarodnem prometu

PROMETNE INFORMACIJE
Železniški promet: 1999, 080 19 10, www.slo-zeleznice.si,
potnik.info@slo-zeleznice.si
Železniška postaja Maribor: + 386 (0)2 292 21 60
Železniška postaja Celje: + 386 (0)3 293 31 56
Železniška postaja Ljubljana: + 386 (0)1 29 13 391
Avtobusna postaja Maribor:
080 11 16, + 386 (0)5 910 70 10, www.marprom.si, info@marprom.si
Avtobusna postaja Celje:
+386 (0)3 425 34 00, +386 (0)3 425 34 56, www.izletnik.si, izletnik@izletnik.si
Avtobusna postaja Ljubljana:
1991, www.ap-ljubljana.si, narocanje@ap-ljubljana.si
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik):
+ 386 (0)4 206 10 00, + 386 (0)4 206 19 81, www.lju-airport.si
Letališče Edvarda Rusjana Maribor:
+386 (0)2 629 17 90, +386 (0)2 629 11 75, www.maribor-airport.si,
info@maribor-airport.si
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INFORMACIJE
Kozjanski park
Podsreda 45
SI-3257 Podsreda
Tel.: +386 (0)3 800 71 00
E-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si
www.kozjanski-park.si
www.pilgern.info

PROJEKTNI PARTNERJI
Diözese Graz-Seckau (vodilni partner)
Bischofplatz 4 / A-8010 Graz
Tel.: +43 (0)316 80 41
E-pošta: ordinariat@graz-seckau.at / www.graz-seckau.at
Razvojna agencija Kozjansko
Ulica skladateljev Ipavcev 17 / SI-3230 Šentjur
Tel.: +386 (0)3 747 13 07
E-pošta: info@ra-kozjansko.si / www.ra-kozjansko.si
RISO Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter
socialnega okolja
Ribiška pot 18 / SI-2230 Lenart v Slovenskih goricah
Tel: +386 (0)2 621 02 71
E-pošta: info@riso.si / www.riso.si
Steirische Tourismus GmbH
St. Peter Hauptstrasse 243 / A-8042 Graz
Tel.: +43 (0)316 40 03
E-pošta: info@steiermark.com / www.steiermark.com
Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj
Slovenski trg 6 / SI-2250 Ptuj
Tel.: +386 (0)2 748 02 50
E-pošta: bistra@bistra.si / www.bistra.si
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230

231

KarTa poTi

Admont

St. Hemma
Breže / Friesach
Turrach

AT

KRKA / GURK
Millstatt
Ossiach

Pliberk /
Bleiburg

Karnburg
Celovec / Klagenfurt

Dravograd

Podpeca
Ljubelj /
Loiblpass
Vrba
Begunje
Bled
Jereka
Jošt
Stara
Nemški Rovt Sveti
nad Kranjem
Fužina
Železniki
Kranj
Bohinjska Sorica
Crngrob
Bistrica
Suša
Javorje Škofja Loka
Ledinica
Vrh
Sv. Treh
Kraljev

Vrhnika
Rakitna

Črna na Javorje
Koroškem

EMINA ROMARSKA POT
ODCEP EMINE ROMARSKE POTI

DRŽAVNA MEJA

MARIBOR

Slovenj Lovrenc na
Gradec Pohorju

Ptuj

Ptujska Gora

Rogatec
Sv. Ema
Olimje
Pilštanj
Planina pri Sevnici
Kozje
LJUBLJANA
Podsreda
Škrljevo
Grosuplje
Brestanica
Šentrupert
Mirna
Stična
Krško
Mokronog Bučka
(Videm)
Gorenji Trebnje
Podšumberk

LEGEnDa

KONTROLNA TOČKA

Radlje ob Dravi

SLO

HR

KozjansKi parK
Podsreda 45, 3257 Podsreda
Tel.: +386 (0)3 800 71 00
E-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si
www.kozjanski-park.si

