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PESEM O SVETEM MARTINU
Josip Murn - Aleksandrov

***

Že mrak mi pot je zasedal 
nad ravnijo široko, 
o polnoči pogledal 

sem na nebo visoko. 
 

Za mano zdaj je mesto 
in tlaki kamenitni, 

vse vrgel sem na cesto 
in up nestanovitni. 

 
Glej, prišel čas k nam mrazni, 

adventni čas kesanja, 
pokore čas in kazni 

za šumna radovanja - 
 

Pa za vsa ta radovanja, 
več mi za bučnost ni... 

in sveti Martin odganja 
svoje bele gosi.
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UVODNIK
SV. Martin – SiMBOL VZaJEMnE DELitVE
Leta 2005 je Svet Evrope sv. Martina imenoval za evropsko osebnost 
in s tem tudi potrdil njegov pomen pri oblikovanju bolj solidarne, hu-
mane in vzajemne Evrope. njegova človekoljubna gesta delitve voja-
škega plašča z beračem je postala simbol vzajemne delitve in temelj, 
na katerem naj evropski narodi gradijo svojo skupno prihodnost. Sv. 
Martin se nam zato najprej predstavlja kot etični ideal človeške soli-
darnosti, ki se je že od začetkov čaščenja globoko vtisnil v kulturno 
zavest današnjih evropskih narodov. Da je temu res tako, priča že 
ljudsko pripovedovanje o sv. Martinu, ki je tako zvesto prikazano na 
vseh njegovih upodobitvah: sv. Martin ni postal niti simbol rimskega 
vojaka niti simbol krščanskega škofa, ampak simbol človeške so-
čutnosti. Pot sv. Martina, ki torej temelji na njegovi osebnosti, želi 
prek skupne evropske kulturne dediščine omogočiti raznovrstno kul-
turno izmenjavo, ki bo obogatila naše sobivanje ter Evropo naredila 
prijaznejšo in bolj človeško, predvsem pa poglobila zavest o naših 
skupnih vrednotah in temeljih. nikakor pa ne gre zgolj za vračanje v 
preteklost, ampak ravno nasprotno: sv. Martin je simbol blagostanja 
in upanja za prihodnost, ko nikomur ničesar več ne bo primanjkovalo.

Sveti Martin se nam predstavlja tudi kot neutruden popotnik, ki je 
prepotoval domala vso takratno Srednjo Evropo. Znano je njegovo 
potovanje v rodno Savario, da bi krstil svojo mater, pri čemer je go-
tovo potoval preko naših krajev, saj je takratna cestna povezava med 
Oglejem (aquileia) in Sombotelom (Savaria) vodila preko Hrušice (ad 
Pirum), Logatca (Mansio Longatico), Ljubljane (Emona) in Ptuja (Po-
etovio). Potoval je tudi po drugih krajih današnje Evrope (vojsko je 
služil v Galiji, kamor je potoval iz Pavije, mesta svojega otroštva; v 
bližini Milana je ustanovil samostan in tam nekaj časa živel; kot škof 
je služil v toursu, potoval je tudi v rim, domnevno pa tudi v Sirmium 
(Sremsko Mitrovico). Potovanja, ki jih je opravil, zaznamujejo različne 
stopnje v njegovem življenju, ki se pozneje jasno izrazijo v zavzetem 
oznanjevanju krščanske ljubezni in nauka ter posredovanja resnice. 
tako tudi nas spodbuja, da se na pot odpravimo z odprtim srcem in 
da razdalje ne vidimo kot oviro, ampak kot priložnost, v kateri se že 
danes kažejo zametki pravičnejše družbene ureditve.

tine Jenko
direktor Evropskega Kulturnega centra 

sv. Martin tourski – Slovenija
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SV. MARTIN
Martin se je rodil okoli leta 316 v Sabariji v Panoniji (rimsko Savaria), 
današnjem Sombotelu na Madžarskem (Szombathely). Odrasel je v 
Siccomariu, majhnem mestecu v bližini Pavie (italija). Čeprav sta bila 
njegova starša pogana, se je z dvanajstimi leti odločil za vstop med 
katehumene. Pri petnajstih letih se je pridružil rimski vojski, ki je od-
hajala v Galijo (današnjo Francijo), in postal častnik gardne konjenice. 

Leta 334 ga je v mrzlem zimskem jutru pred mestnimi vrati amiensa 
(blizu Pariza) ogovoril slabo oblečen berač in ga prosil za dar. Ker ni 
imel nič drugega, kar bi mu lahko podaril, je svoj topel vojaški plašč 
prerezal na pol in polovico podaril premraženemu beraču. to dejanje 
je bilo zanj prvi korak spreobrnitve. 

Kmalu nato se je dal krstiti, pustil vojaško službo in odšel v Poitiers 
služit slavnemu škofu Hilariju. Leta 371 je velika večina prebivalstva 
in duhovščine že slavnega Martina izvolila za škofa v toursu. 

Pri ljudeh je bil zelo priljubljen zaradi skromnosti, nesebičnosti, dare-
žljivosti in občutka za pravičnost. 

Umrl je 8. novembra 397 v candesu (severno od toursa) in ljudstvo 
ga je kmalu začelo častiti kot svetnika. njegov pogreb je bil 11. no-
vembra v toursu in ta datum obhajamo kot godovni dan. na njegovem 

grobu v toursu so postavili 
kapelo in pozneje baziliko, ki 
je bila ves srednji vek znana 
romarska pot. 

Po sv. Martinu je dobilo ime 
na tisoče cerkva, samosta-
nov, mest in gradov.

Sv. Martina najpogoste-
je uprizarjajo, kako še kot 
vojak deli plašč z beračem. 
Upodabljajo ga tudi s škofo-
vskimi insignijami in knjigo, 
njegova običajna spremlje-
valka pa je goska. 

Legenda pravi, da je sv. 
Martin v svoji skromnosti 
zavrnil škofovsko mesto in 
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se vernikom skril med jato gosi, ven-
dar so ga te s svojim gaganjem izdale.

Sv. Martin je zavetnik vojakov, konje-
nikov in jezdecev, konj in podkovnih 
kovačev, orožarjev, tkalcev, strojar-
jev, krojačev, pasarjev, rokavičarjev, 
klobučarjev, klicarjev, hotelirjev, mli-
narjev, izdelovalcev krtač, sodarjev, 
vinogradnikov, pastirjev, gostilničar-
jev, popotnikov, revežev in beračev, 
ujetnikov, abstinentov, domačih živali 
in gosi, simbol boja proti izpuščajem, 
kačjemu piku in rdečici ter dobre le-
tine.

MARTINOVO
Obletnico pogreba sv. Martina tourskega, 11. november, obhajamo 
kot njegov god. 

V času pred Kristusom so pogani v novembru opravljali zahvalne da-
ritve za dobro letino in uspešno pašo. to je bil tudi čas priprave na 
zimo. Med pokristjanjevanjem je cerkev to praznovanje zaznamovala 
s čaščenjem svetnika sv. Martina, ki je moral prevzeti pogansko pra-
znovanje in šege, ki so bile globoko zakoreninjene v takratni kulturi.

Martinovo po kmetijskem koledarju zaznamuje konec dela na polju in 
po časovnem koledarju naravni začetek zimskega časa. Ko se vese-
ljačenje na pustni torek zaključi, se začne 40-dnevni post pred veliko 
nočjo. Ko pa se konča Martinovo, se začne adventni čas (4 adventne 
nedelje) v pričakovanju božiča. Zato pravimo, da je Martinovo »jesen-
ski pust«.

Čaščenje sv. Martina je prišlo k nam pod frankovskim vplivom. Danes 
je Martinovo razširjeno predvsem po vinorodnih krajih, ker je po ljud-
skem prepričanju to dan, ko sveti Martin iz mošta dela vino. 

tako kot vsi prazniki se tudi posebnosti Martinovega kažejo v pre-
hrani. najbolj znana kombinacija je vsekakor pečena gos ali raca s 
prilogo mlincev in rdečega zelja. 

to pa seveda ni naključje, saj pravijo, da morajo goske za kazen, ker 
so s svojim gaganjem izdale Martinovo skrivališče, na dan njegove 
smrti tudi same umreti.

7
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www.viasanctimartini.eu / www.saintmartindetours.eu

POT SV. MARTINA – Via Sancti Martini
Pot svetega Martina tourskega, ki jo je leta 2005 Svet Evrope proglasil 
za Veliko evropsko kulturno pot, je dolga 2.500 km in povezuje kraje, 
ki so zaznamovali življenje in čaščenja tega priljubljenega svetnika. 

Vodi od Szombathelyja (Sombotela) na Madžarskem, rojstnega kraja 
sv. Martina, preko Slovenije do Pavie v italiji, kjer je sv. Martin odra-
ščal. nadaljuje se do toursa v Franciji, kjer je bil sv. Martin imenovan 
za škofa in kjer je v baziliki svetega Martina tourskega tudi pokopan, 
do kraja candes-Saint-Martin v Franciji, kjer je sv. Martin umrl. 

iskana vrednota na poti je vzajemna delitev dobrin.

Velika evropska kulturna pot Sv. Martin tourski (Via Sancti Martini) 
je ena od 29 kulturnih poti v okviru projekta Sveta Evrope. Pot danes 
poteka po Madžarski, Sloveniji, italiji in Franciji, odcepi poti pa tudi po 
Hrvaški, nizozemski, Korziki in en del tudi po nemčiji. Za pot so po 
teh državah pristojni kulturni centri Sv. Martina tourskega, ki tvorijo 
evropsko mrežo, kateri leta 2014 predseduje Slovenija oz. Evropski 
kulturni center sv. Martin tourski – Slovenija.

8
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POT SV. MARTINA V SLOVENIJI
Velik del Poti sv. Martina teče po slovenskih krajih (pribl. 550 km), ki 
so po imenu ali drugače povezani s sv. Martinom. V Sloveniji je sv. 
Martinu posvečenih več kot osemdeset cerkva in kapelic, po njem so 
poimenovani tudi številni kraji (npr. Šmartno, Šmartin …).

Prvi del Poti sv. Martina v Sloveniji, ki poteka od Domanjševcev do 
Zreč (pribl. 256 km), je bil odprt v začetku leta 2013.

V okviru projekta Pilgrimage Europe SI-AT je označen drugi del 
Poti sv. Martina od Zreč do Logatca (212 km), ki bo odprt v sep-
tembru leta 2014.

Želja je, da bi bila Pot sv. Martina dokončana do leta 2016, ko bo pra-
znovanje 1700-letnice rojstva sv. Martina tourskega.

Pot je namenjena romarjem, pohodnikom, športnikom in vsem, ki 
imajo radi naravo in kulturno dediščino.

POT SV. MARTINA OD SZOMbAThELyA DO 
ZrEč
Pot svetega Martina (Via Sancti Martini) se prične v rojstnem kraju 
svetega Martina v Szombathelyu (rimski Savarii) na Madžarskem. 
najprej vodi skozi madžarska mesta Jak, nádasd in Körmend do 
Domanjševcev, kjer preide v Slovenijo. nato pot vodi skozi Kobilje, 
Martjance, Mursko Soboto do radencev, kjer zapusti Prekmurje in 
se usmeri v Slovenske gorice. Čez Kapelo, negovo, Sveto trojico in 

9
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Maribor nas pripelje v Kamnico. Od tam se nadaljuje po Dravskem 
polju skozi radvanje in Miklavž na Dravskem polju do Dvorjan. Pot 
nato vodi čez Vurberk v Ptuj in naprej skozi Hajdino in Lovrenc na 
Dravskem polju do Ptujske Gore. Skozi Majšperk, Črešnjevec in Slo-
vensko Bistrico doseže Šmartno na Pohorju ter se nadaljuje čez tri 
kralje, Oplotnico in Brinjevo goro na Zlakovo in nato do Zreč.

Pot je bila označena v sklopu projekta »Martinova središča in Evrop-
ska kulturna pot sv. Martina tourskega – Via Savaria«, OP Si-HU 
2007–2013, in je opisana v vodniku »Via Sancti Martini – vodnik po 
kulturni poti svetega Martina tourskega od Szombathelya do Zreč«, 
ki je na voljo na regionalni razvojni agenciji Mura v Murski Soboti in 
Evropskem kulturnem centru sv. Martin tourski – Slovenija.

POT SV. MArTINA OD ZrEč (ZLAkOVE) DO 
LOGATCA
Vsebina tega vodnika zajema opis Poti sv. Martina od Zreč oz. Zlakove 
do Martinj hriba v Logatcu. 

Od cerkve sv. Martina na Zlakovi nas pot vodi skozi Zreče, Slovenske 
Konjice in Kartuzijo Žiče do cerkve sv. Uršule nad Dramljami. tukaj 
se odcepi del Poti sv. Martina, ki vodi do rojstne hiše blaženega an-
tona Martina Slomška na Slomu pri Ponikvi in do župnijske cerkve 
sv. Martina na Ponikvi. Osnovna smer Poti sv. Martina pa vodi skozi 
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Dramlje, Stražo na gori in mimo cerkve sv. tomaža v Vojnik, od koder 
se nadaljuje v Šmartno v rožni dolini. Sledi pot na Goro do cerkve 
sv. Kunigunde ter naprej skozi Dobrno in Vinsko Goro v Velenje. iz 
Velenja pot vodi na Goro Oljko in se nato spusti v Šmartno ob Paki, od 
koder poteka do Letuša. nato se usmeri ob toku reke Savinje navzgor 
mimo Mozirja v nazarje, kjer se po grebenu med Savinjo in Dreto 
nadaljuje v Šmartno ob Dreti. tukaj zapusti Savinjsko dolino in se čez 
prelaz Lipa usmeri v Motnik, iz katerega vodi naprej na trojane. Pot 
sv. Martina nato vodi čez Golčaj na Limbarsko goro. tukaj se del poti 
odcepi in vodi skozi Krašnjo do cerkve sv. Martina v Šmartnem v tu-
hinjski dolini. Osnovna trasa poti vodi naprej v Moravče do cerkve sv. 
Martina, od koder se nadaljuje čez Katarijo in Zagorico v Šmartno ob 
Savi. Vmes, v kraju Dobovlje, se del poti odcepi do cerkve sv. Martina 
v Dobu. iz Šmartnega ob Savi pot vodi skozi Ljubljano mimo Sloven-
skega etnografskega muzeja do Podsmreke, kjer obišče cerkev sv. 
Martina. Po grebenu severno nad Ljubljanskim barjem se pot nada-
ljuje čez Ključ na Koreno. tukaj se del poti odcepi skozi Briše do cer-
kve sv. Martina na Setniku. Osnovna trasa poteka preko Samotorice 
na Šentjošt nad Horjulom, nato pa vodi skozi Smrečje na Zaplano do 
cerkve sv. Martina. na tej etapi sledi še spust v Logatec in zaključek 
pri Martinovi kapeli na Martinj hribu v Logatcu.

Pot je v naravi označena v obe smeri. Časi hoje, ki so navedeni v vo-
dniku, so izmerjeni za celotno opisano pot. Čase hoje je treba upošte-
vati s pridržkom, preračunani pa so na zmerno oziroma zložno hojo. 
Opisana smer Poti sv. Martina je lažja, s posameznimi krajšimi bolj 
strmimi odseki.

11
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GEOGrAFSkE ZNAčILNOSTI POkrAJIN 
OD ZrEč DO LOGATCA
Območje, kjer poteka Pot svetega Martina v Sloveniji, po geografski 
regionalizaciji uvrščamo v Subpanonsko Slovenijo, alpski svet in Di-
narsko-kraški svet.

Območja teh regij se delijo na več manjših enot, skozi katere poteka 
Pot svetega Martina. 

DRAVINJSKE GORICE
Pot svetega Martina poteka čez Dravinjske gorice med Zrečami in 
Slovenskimi Konjicami. 

Dravinjske gorice so rahlo valovito gričevje med Pohorjem na seve-
ru, vzhodnimi odrastki Karavank na jugu, Halozami na jugovzhodu in 
Dravsko ravnjo na severovzhodu. ime so dobile po reki Dravinji. Ve-
čino goric tvorijo terciarne kamnine. Osrednji, najvišji del, je zgrajen 
iz peščenjaka, proda in konglomerata, južni del gričevja pa iz laporja. 
Večina goric je iz gline in melja, ki so ju odlagale reke. 

V Dravinjskih goricah prevladujejo nadmorske višine med 200 in 300 
metri. najpomembnejša reka v Dravinjskih goricah je Dravinja, ki teče 
po skrajnem južnem robu goric. njeni desni pritoki so kratki, levi, po-
večini pohorski pritoki, pa dolgi in hudourni. na območju Dravinjskih 
goric se je razvilo več tipov prsti. Slabo polovico območja poraščajo 
večinoma mešani gozdovi. Prevladuje kisloljubni gozd bukve, hrasta 
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in kostanja. V povirjih potokov uspeva gozd črne jelše in vrbe, na sle-
menih pa gozd rdečega bora in borovničevja.

Dravinjske gorice so bile naseljene že od mlajše kamene dobe. ri-
mljani so čez te kraje speljali cesto, ki je povezovala Padsko in Pa-
nonsko nižino. V srednjem veku in poznejših obdobjih je bilo na tem 
območju več graščin in gospoščin. Za Dravinjske gorice je značilna 
razložena poselitev. Zgolj dolinska naselja so povečini gručasta. Med 
pomembnimi kulturnimi spomeniki izstopajo bazilika Marije zavetni-
ce s konca 14. stoletja na Ptujski Gori, baročni grad grofov attemsov 
iz 18. stoletja na Štatenbergu, pri Žičah pa najdemo razvaline Žičke 
kartuzije in poslopje najstarejše gostilne v Sloveniji.

VELENJSKO IN KONJIŠKO hRIbOVJE
Pot svetega Martina vodi čez to pokrajino od Slovenskih Konjic 
mimo Žičke kartuzije do Dramelj.

Velenjsko in Konjiško hribovje na severovzhodu meji na Vzhodne 
Karavanke, na severu na Pohorje, na vzhodu na Dravinjske gorice, 
na skrajnem jugovzhodu na Voglajnsko in Zgornjesotelsko gričevje 
ter na jugu na Ložniško in Hudinjsko gričevje. Zahodni del skoraj 50 
kilometrov dolge pokrajine je pretežno kotlinast, vzhodni pa bolj sre-
dogorski. Območje delimo na štiri pokrajinske enote: Velenjska ko-
tlina, Velenjsko hribovje, Vitanjsko-Konjiške Karavanke ali Konjiško 
hribovje in Vitanjsko-Doliško podolje. 

Velenjska kotlina je široka 2 km in dolga 8 km. Vzporedno s Pohorjem 
se razteza Konjiško hribovje. tej sredogorski pokrajini dajejo pečat 
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izpostavljene gore Paški Kozjak, Stenica in Konjiška gora. Vitanjsko-
Konjiške Karavanke so s tektonskega stališča podaljšek Karavank. 
njihova geološka zgradba se kaže v ozkih in dolgih pasovih različno 
starih kamnin. 

rečna mreža je v Velenjski kotlini precej gosta. največ voda se izteka 
v reko Pako. V Velenjski kotlini so zaradi ugrezanj kot posledica kopa-
nja premoga nastala štiri jezera. Vitanjsko-Doliško podolje nima eno-
tnega vodnega odtoka. V zahodnem delu je povirje reke Pake, vzhodni 
konec pripada porečju Dravinje, osrednji del pa porečju Hudinje.

Prsti so v Velenjski kotlini zelo raznolike. tam najdemo oglejene prsti, 
ob Paki in njenih pritokih pa rjave aluvialne prsti. na triasnih apnencih 
in dolomitih v hribovitem obrobju sta se razvili rjava prst in rendzina. 
Hribovito površje pokrivajo pretežno mešani gozdovi. na silikatnih 
kamninah je kisla rjava prst, ki jo na senčnih bregovih poraščajo goz-
dovi, na prisojnih pobočjih pa njive, sadovnjaki in vinogradi. 

Osrednje naselje območja je mesto Velenje, kjer živi kar 72 % vsega 
prebivalstva.

LOŽNIŠkO IN HUDINJSkO GrIčEVJE
Pot svetega Martina čez to pokrajino vodi od Dramelj do Vinske Gore 
ter od Velenja do Šmartnega ob Paki.

Ložniško in Hudinjsko gričevje je prehodna pokrajina na stiku alp-
skega in panonskega sveta. razbrazdani griči s posameznimi hribi 
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stojijo med gospodarsko razvito in gosto obljudeno Savinjsko ravnjo 
na jugu, predgorjem Kamniško-Savinjskih alp na zahodu, Velenjskim 
in Konjiškim hribovjem z Velenjsko kotlino na severu ter panonskim 
Voglajnskim gričevjem na vzhodu. Pokrajina ima ugoden prometni 
položaj. 

Gričevje se razlikuje po kamninski zgradbi. Ložniško gričevje ima pe-
strejše kamnine od Hudinjskega gričevja. na tem območju najdemo 
obsežna območja, zgrajena iz apnenca in dolomita. Glavni vodotoki 
so Paka, Ložnica in Hudinja, ki odmakajo gričevje. S tektoniko so po-
vezani mineralni in termalni vrelci. najbolj znan je v Dobrni, nastal 
pa je ob tako imenovanem dobrnskem prelomu. Zdravilišče se prvič 
omenja že leta 1582.

na območju gričevja najdemo različne prsti. Od gleja, prek rjavih prsti 
do rjavih kislih tal. na triasnih apnencih in dolomitih najdemo ren-
dzine, na manjših zaplatah andezitnih tufov pa ranker. Ložniško in 
Hudinjsko gričevje spadata v predalpsko rastlinsko območje. Gozdo-
vi pokrivajo slabo polovico vseh površin. Prevladuje mešani listnati 
gozd. Več kot štiri petine gozdov poraščajo bukev, kostanj in hrast. na 
pleistocenskih glinah in ilovici dobro uspeva rdeči bor.

SAVINJSKA RAVAN
Pot svetega Martina se Savinjske ravni zgolj dotakne, in sicer na 
dveh odsekih poti. Prvič na Savinjsko ravan stopimo pri Vojniku, 
drugič pa med Šmartnim ob Paki in Letušem. 
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na vzhodnem robu slovenskega alpskega sveta leži celjska kotlina, 
ki je obsežna tektonska udorina. njen osrednji in zahodni del je pro-
strana, pretežno prodnata Savinjska ravan, imenovana tudi Spodnja 
Savinjska dolina. izoblikovala jo je reka Savinja s pritoki. Osrednji del 
ravni je prekrit s sipkim kvartarnim materialom, ki ga sestavljata kar-
bonatni prod in pesek. Obrobje pa prekrivajo peščeno-glinene rečne 
odkladnine. Savinja je osrednja reka, po kateri je ravan tudi dobila 
ime. Glavni pritoki Savinje na tem območju so Paka, Ložnica, Bolska, 
Hudinja in Voglajna. Savinjska ravan je tudi pomemben rezervoar tal-
ne vode, ki jo na več mestih črpajo za pitno vodo.

V podnebnih lastnostih se kaže izrazit prehod med alpskimi, celinski-
mi in sredozemskimi vremenskimi vplivi. Panonski podnebni vplivi se 
kažejo v vinogradih. Podnebne razmere so zelo primerne za hmelj. 
Ob Savinji najdemo mlado, nerazvito aluvialno prst, poraščeno veči-
noma z grmovjem in topoli. najbolj razširjena je rjava aluvialna prst, 
ki je najbolj rodovitna. Savinjska ravan spada v predalpsko rastlinsko 
območje. Pred kolonizacijo je bila poraščena predvsem s svetlim li-
stnatim gozdom. Danes najdemo tri tipe nižinskih gozdov: prevladuje 
kisloljubni borov gozd, sledi mu gozd gradna in belega gabra, najmanj 
razširjen pa je močvirski tip čretov in logov s črno jelšo in šašjem. 

KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE
Pot svetega Martina poteka po skrajnem jugovzhodnem delu po-
krajine, tj. od Letuša čez prelaz Lipa do Motnika v Tuhinjski dolini.
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Kamniško-Savinjske alpe so poleg Julijskih alp najbolj izrazito viso-
kogorska pokrajina v Sloveniji, čeprav prevladuje sredogorski svet. 

izoblikovanost površja in potek slemenitve v grobem določa sistem 
tektonskih prelomnic. Večino površja prekrivajo kamnine iz srednje-
ga zemeljskega veka. apnenca je precej več kot dolomita. Zato so se 
razvili številni kraški pojavi. Ob vznožju gorovja se pojavljajo močni 
kraški izviri. 

Zaradi močnih padavin in hitrega odtekanja padavinske vode ima ve-
čina rek izrazit hudourniški značaj. Pokrajino sestavljajo porečja Sa-
vinje, Kamniške Bistrice, Kokre, tržiške Bistrice, Bele in Meže. Slednji 
se izlivata v reko Dravo, preostale reke pa v Savo.

Pedološka območja v pokrajini določajo kamninski pasovi. na skal-
natem površju iz karbonatnih kamnin prevladuje regosol. na karbo-
natnih pobočjih najdemo rendzine, na bolj blago nagnjenem površju 
pa tudi rjave prsti. na dolomitih je pogosta temna rendzina, na sili-
katnih kamninah prevladuje ranker. na ravninskih prodnih nanosih 
prevladuje rjava prst. 

Kamniško-Savinjske alpe so med najbolj gozdnatimi pokrajinami v 
Sloveniji. Gozdovi poraščajo skoraj dve tretjini ozemlja. Prvotne li-
stnate in mešane gozdove vse bolj izpodrivajo iglasti sestoji. Prevla-
dujoči drevesni vrsti sta bukev in jelka. Mesto jelke je pod vplivom 
človeka marsikje zavzela smreka.

V poselitvi na območju Kamniško-Savinjskih alp se kažeta dva po-
selitvena vzorca. V gosteje poseljenih rečnih dolinah na nižjih legah 
prevladujejo gručasta naselja. Z naraščanjem nadmorske višine po-
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stajajo kraji vse manj strnjeno pozidani. Za ta višje ležeča območja je 
značilna poselitev v obliki samotnih kmetij. temeljne gospodarske 
panoge v pokrajini so gozdarstvo, živinoreja in turizem. 

POSAVSKO hRIbOVJE
Naša pot na območje Posavskega hribovja vstopi v Motniku. Čez ob-
močje trojanske antiklinale se podamo v Moravško-Trboveljsko po-
dolje, ki se na zahodu pričenja z dolinama Rače in Drtijščice. Južno 
od podolja se na območju litijske antiklinale povzpnemo na greben 
Ciclja ter pod hribom Murovica naprej na Sveto Trojico in čez Oklo do 
Ihana, kjer preidemo na Savsko ravan.

Posavsko hribovje je največja slovenska pokrajina. na vzhodu sega 
do Srednjesotelskega gričevja. Hribovje je nastalo ob gubanju in na-
rivanju. Pozneje so ga izoblikovali erozija, denudacija in zakrasevanje. 
Postopoma se je izoblikoval hribovit svet podolžnih slemen in globo-
ko zarezanih dolin. 

Zaradi izjemno pestre kamninske sestave 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. 

Zaradi obilice nepropustnih kamnin je Posavsko hribovje preprede-
no 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 
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prsti je izjemno pestro tudi rastje. Skoraj dve tretjini pokrajine pokri-
va gozd. na silikatnih kamninah se najpogosteje pojavlja kisloljubni 
gozd bukve, kostanja in hrasta. arheološke najdbe kažejo na naselja 
ilirov, poznejših Keltov, kot so recimo Vače, nato pa rimljanov. Da-
nes je najgosteje poseljeno Moravško-trboveljsko podolje, sicer pa 
je v pokrajini močno prisotna razpršena poselitev, saj je v Posavskem 
hribovju kar 850 naselij. Gospodarska panoga, ki je Posavskemu 
hribovju vtisnila poseben pečat, je premogovništvo. naravna osnova 
zanj so plasti rjavega premoga. Danes je večina rudnikov že zaprtih. 
Kmetijstvo je izrazito usmerjeno v živinorejo ter mlečno in mesno go-
vedorejo. Pomembno je tudi gozdarstvo.

SAVSKA RAVAN
Pot svetega Martina poteka po skrajnem južnem delu Savske ravni, 
in sicer po pokrajinah, imenovanih Kamniškobistriška ravan in Lju-
bljansko polje.

Pokrajina leži v zgornjem porečju reke Save. Savska ravan obsega 
celotno dno Ljubljanske kotline, razen Ljubljanskega barja na jugu. 
Savska ravan je del velike udorine, Ljubljanske kotline. Kamninska 
sestava Savske ravni je razmeroma preprosta. Skoraj štiri petine po-
vršja prekrivajo karbonatni prod, grušč, breča in konglomerat. Sava 
in njeni pritoki so v nasutino vrezali široke terase. Osrednja vodna žila 
pokrajine je reka Sava. V Savo se na Savski ravni izliva pet večjih pri-
tokov: tržiška Bistrica, Kokra, Sora, Kamniška Bistrica in Ljubljanica. 
V debelih prodnih plasteh je tudi veliko talne vode.

na podnebje Savske ravni pomembno vpliva njena lega med gora-
mi. na holocenskem površju so ob rekah nastale obrečne prsti, ki so 
primerne za travnike, poraščajo pa jih tudi logi vrbovja in topolov. na 
mlajših prodnih terasah in morenah so nastale rendzine. So razme-
roma rodovitne, zato na njih prevladujejo njive. na starejših prodnih 
terasah so nastale evtrične rjave prsti. Povečini jih porašča antropo-
geni, smrekov gozd. na konglomeratu so nastale kisle rjave prsti, 
porašča pa jih kisloljubni borov gozd. 

Savska ravan igra izjemno pomembno prometno vlogo. V novejšem 
času se je prometni pomen še okrepil, saj prek Savske ravni vodijo 
pomembne cestne in železniške povezave. Lahko prehoden ravninski 
svet je že zgodaj vabil k poselitvi. največje mestno naselje Savske 
ravni je slovenska prestolnica Ljubljana. 
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CErkLJANSkO, ŠkOFJELOŠkO, POLHOGrAJSkO IN 
ROVTARSKO hRIbOVJE
Pot svetega Martina poteka po južnem delu Polhograjskega in Rov-
tarskega hribovja.

Pokrajina leži v zahodnem delu slovenskega predalpskega sveta. 
rovtarsko hribovje se razteza med Vrhniko in Spodnjo idrijo. Od Pol-
hograjskega in Škofjeloškega hribovja ga ločujeta dolini Podlipščice 
in račeve. Je najbolj zakrasel del pokrajine in predstavlja prehod v di-
narski svet. Večina Polhograjskega hribovja leži v porečju Gradaščice.

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 pri-
ostreni dolomitni vrhovi, ki so dali hribovju priljubljeno ime Polho-
grajski 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 
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stekajo v Ljubljanico. V povirju doline račeve pod Smrečjem je ra-
čevsko jezero. Hidrološko naravno dediščino območja predstavljajo 
tudi zanimivi kraški izviri. takšen tako imenovani intermitentni izvir 
ali zaganjavka je Lintvern pri Zaplani nad Vrhniko v rovtarskem hri-
bovju. Zanj je značilen razmeroma velik pretok vode. izvir je opisal že 
Janez Vajkard Valvasor, ki navaja razlago enega od okoliških kmetov: 
»Vidim, da niste dovolj učeni, če tega ne veste, ko vam je vendar že 
znano, da je zmaj notri. Vzrok je tale: tam, kjer leži zmaj, je studenec. 
Ko se voda nabere in postane tako velika, da je ima zmaj preveč, jo 
odlije.« 

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 pr-
sti in rendzine. Slednje so značilne predvsem za strmejša pobočja. V 
dolinah so obrečne prsti, ki so pogosto oglejene.

Med gozdovi prevladujejo bukovi, ki prekrivajo slabih pet šestin oze-
mlja. Med njimi se na nižjih prisojnih legah pojavlja toploljubni gozd 
bukve in gabrovca, na osojnih predalpski gozd bukve in jelke, na ob-
močjih z bolj kislimi prstmi pa kisloljubni gozd bukve, kostanja in 
hrasta.

NOTRANJSKO PODOLJE
Pot svetega Martina poteka po severnem delu pokrajine, saj iz Za-
plane čez Logaško polje vodi v Logatec.

notranjsko podolje obsega nekaj kilometrov širok pas nižjega sveta 
od Babnega polja na jugovzhodu do Godoviča na severozahodu. Po-
krajina se deli na Babno polje, Loško polje, cerkniško polje, rakovško 
uvalo, rakov Škocjan, Planinsko polje, Logaški ravnik, Logaško polje 
in Hotenjski ravnik. 

Logaško polje so v glavnem izoblikovali potoki. Polje je veliko 29 km. 
njegovo dno je približno 480 metrov nad morjem. Južni del je prekrit 
s finejšim ilovnatim drobirjem in na njem prevladujejo njive. Severni 
del pa je deloma pokrit z debelejšim apneniškim drobirjem, kjer so se 
izoblikovale plitve kotanje. 8 % površine pokrivajo njive in vrtovi, 22 % 
travniki, 15 % pašniki in 45 % gozdovi. 

na notranjskem podolju prevladujejo karbonatne kamnine, ki so 
podvržene zakrasevanju. to so apnenci in dolomiti. Poleg kraških polj 
in planot pa je površje razčlenjeno še na vrtače, udornice in škraplje 
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ter zelo prevotljeno podzemlje. Kraško podzemlje so ustvarile vode 
porečja Ljubljanice. na notranjskem podolju so številne jame, ki so-
dijo med najdaljše v Sloveniji.

na kraških poljih z nanosi rek in potokov so nastali gleji, oglejene 
in obrečne prsti, ki jih porašča vlagoljubno rastlinje. na apnencih in 
dolomitih so se razvile rendzine in rjave pokarbonatne prsti, ki jih po-
raščata travniško rastje in gozd. najobsežnejši je jelovo-bukov gozd. 
Poleg teh dveh glavnih drevesnih vrst so primešani še gorski javor, 
gorski brest, lipa, jesen in smreka. 

Južna polovica polja je gosto poseljena. na Logaškem polju najde-
mo tudi mesto Logatec, ki šteje 6.400 prebivalcev. razvoj mesta je 
spodbudila cesta z Dunaja v trst sredi 19. stoletja. Pozneje se ji je 
pridružila še Južna železnica med Dunajem in trstom. V Logatcu in 
Planini so še danes ohranjene nekatere furmanske hiše z velikimi go-
spodarskimi poslopji. Poleg lesne in druge industrije danes zaslužek 
dajejo še kmetijstvo, promet in turizem.
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LOGOTIP POTI IN STOPINJA SV. MARTINA
Logotip oz. simbol Poti sv. Martina je t. i. »stopinja sv. Martina«, ki 
simbolično predstavlja z mečem razdeljeni plašč.

Logotip poti najdete na vseh informacijskih in usmerjevalnih tablah 
poti ter promocijskih gradivih, z manjšo skulpturo v obliki stopinje pa 
so označeni zgradbe ali kraji, ki so povezani s sv. Martinom. Stopinjo 
je izdelal francoski kipar Michael audiard. 

V Sloveniji je bilo doslej s simbolom stopinje označenih sedem kul-
turnih spomenikov: Slovenski etnografski muzej v Ljubljani (2006), 
romanska cerkev v Domanjševcih, župnijska cerkev sv. Martina v 
Šmartnem na Pohorju (2007), župnijska cerkev sv. Martina na Hajdini 
(2008), podružnična cerkev sv. Martina v Zlakovi nad Zrečami (2008),  
frančiškanski samostan v nazarjah (2009) in frančiškanski samostan 
v Sveti trojici v Slovenskih goricah (2013).

Logotip oz. simbol Poti sv. Martina

Stopinja sv. MartinaŽig Poti sv. Martina
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EVROPSKI KULTURNI CENTER SV. MARTIN 
TOUrSkI - SLOVENIJA
Evropski kulturni center sv. Martin tourski je bil ustanovljen leta 2004 
v toursu ter je pobudnik in koordinator projekta Evropska kulturna 
Pot sv. Martina na evropski ravni. 

www.saintmartindetours.eu.

Decembra 2005 je bil tudi v Sloveniji ustanovljen Evropski kulturni 
center Sv. Martin tourski - Slovenija.

Glavna naloga centra je 
usklajevanje vseh dejavno-
sti za vzpostavitev poti pre-
ko Slovenije ter ovredno-
tenje kulturne dediščine, 
povezane s sv. Martinom, 
na naših tleh. Kulturni cen-
ter je nacionalni koordinator 
Poti in ima za opravljanje 

te vloge pooblastilo Sveta Evrope. Je član evropske mreže kulturnih 
centrov sv. Martina, ki so bili ustanovljeni v Franciji, italiji, Sloveniji ter 
na Hrvaškem in so pristojni za Pot sv. Martina v teh državah. Mreža, ki 
jo je Svet Evrope potrdil leta 2013, se postopoma širi tudi v nemčijo 
in avstrijo. Predsedovanje mreži ter s tem tudi evropsko koordina-
cijo vsako leto prevzame druga država, in sicer leta 2012 Francija, 
leta 2013 Hrvaška, leta 2014 Slovenija, leta 2015 italija in leta 2016 
Madžarska, ko bomo v Evropi praznovali 1700. obletnico rojstva te 
izjemne evropske osebnosti. 

Logotip Evropskega kulturnega centra sv. Martin tourski v Franciji in 
Sloveniji je stopinja z mečem in plaščem. 

Evropski kulturni center sv. Martin Tourski – Slovenija
Ulica Janeza Pavla ii. 13
Si-1000 Ljubljana

www.svetimartintourski.si
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NASVETI ZA UPORAbO VODNIKA
Pot je razdeljena in opisana po etapah. Pri vsaki etapi je pot na za-
četku 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 seveda na cerkvah 
sv. Martina, ki jih je na glavni smeri poti osem in še dodatnih pet na 
odcepih poti. naša pot obišče Martinove cerkve v: Zlakovi, Šmartnem 
v rožni dolini, na Ponikvi, v Velenju, Šmartnem ob Paki, Šmartnem ob 
Dreti, Šmartnem v tuhinju, Moravčah, Dobu, v Ljubljani-Šmartno, v 
Šmartnem pod Šmarno goro, Podsmreki, Setniku in Zaplani ter kape-
lico sv. Martina v Logatcu. 

Besedilo o odcepih poti je obarvano sivo, opis oznak poti pa je nave-
den z ležečo pisavo.

na spodnjem robu vsake strani je navedena številka strani, kjer lahko 
na koncu vodnika najdete turistične informacije o zadevni etapi (na-
stanitve, prehrana, informacijska središča, lekarne …).

V vodniku najdete tudi seznam kontrolnih točk ob poti, kjer lahko do-
bite žige Poti sv. Martina, ki jih lahko zbirate v romarski knjižici.
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ETAPE IN SkUPNA DOLŽINA POTI
8 etap, 212 km

ETAPA TRASA čAS HOJE DOLŽINA POTI

1

Zlakova – zreče – Slovenske konjice 
– kartuzija Žiče – Sv. Uršula – dramlje 
– Straža na Gori – tomaž nad Vojnikom 
– Vojnik 

8 h 45 min 29,7 km

Sv. Uršula – zagaj pri Ponikvi – Ponikva 1 h 30 min 6,4 km

2 Vojnik – šmartno v rožni dolini – 
šentjungert – dobrna– lopatnik – Velenje

9 h 28,6 km

3 Velenje – Gora oljka – rečica ob Paki – 
šmartno ob Paki – letuš – Mozirje

6 h 22 km

4 Mozirje – nazarje – šmartno ob dreti – 
Lipa – Motnik

6 h 15 min 24,4 km

5

Motnik – Trojane – Limbarska gora – 
Moravče

6 h 30 min 23,1 km

limbarska gora – krašnja – šmartno v 
Tuhinju

3 h 15 min 
(povratek 3 h 

30 min)
13,2 km

6

Moravče – zagorica pri dolskem – Sv. 
trojica – Žeje – šentjakob – šmartno ob 
Savi – Ljubljana SEM – (šmartno pod 
šmarno goro)

7 h 15 min
32,4 km

Žeje – dobovlje – brdo – Gorjuša – dob pri 
domžalah

1 h 45 min 6,9 km

7

Ljubljana – Podsmreka – Koreno nad 
Horjulom – Samotorica

7 h 30 min 26,3 km

koreno nad horjulom – bišče – Setnik 
1 h 15 min 

(povratek 1 h 
30 min)

4,9 km

8 Samotorica – šentjošt nad horjulom – 
Smrečje – zaplana – logatec

6 h 25,9 km

SkUPAJ glavna smer: Zreče - Logatec 212,4 km
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OZNAčITEV POTI SV. MArTINA V SLOVENIJI
Pot sv. Martina je v Sloveniji označena skladno z Zakonom o planinskih poteh 
(UL rS 61/2007) in navodili za označevanje tematskih pohodnih poti.

Kjer Pot sv. Martina poteka po trasi planinske poti, je ta označena z belo-rdečo 
Knafelčevo markacijo, smerno puščico in rdečo smerno tablo z belim napisom.

na preostalem delu je Pot sv. Martina 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 smernim tablam dodana nalepka z logo-
tipom Poti sv. Martina. 

na pomembnejših točkah Poti sv. Martina stojijo informacijske table, kjer so nave-
dene vse pomembne informacije o poti.

Med prelazom Lipa in Katarijo (cerkvijo sv. Miklavža) Pot sv. Martina poteka po delu 
evropske pešpoti E6 SLO, med Smrečjem in Zaplano pa po delu poti E7 SLO. Obe 
poti sta označeni z rumeno-rdečimi markacijami.
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glej stran 93–107 

Zlakova → Zreče → Slovenske Konjice → Kartuzija Žiče 
→ Sv. Uršula → (Zagaj pri Ponikvi – Ponikva) → Dramlje 

→ Straža na Gori → Tomaž nad Vojnikom → Vojnik 

EtaPa 1 ‣ (29,7 km; 8 h 45 min) (zreče–Vojnik)

Od cerkve sv. Martina na Zlakovi do Slovenskih Konjic nas bodo vodile belo-
rumene markacije za pohodne tematske poti.

Od Martinove cerkve na Zlakovi se po kolovozu podamo nekaj metrov nav-
zdol proti naselju. Ko dosežemo makadamsko cesto, se po njej odpravi-
mo levo do bližnjih hiš, mimo katerih se pričnemo spuščati v dolino proti 
Zrečam. Ko prispemo do dovozne ceste, jo zgolj prečkamo ter se sprva po 
kolovozu, nato pa po makadamski cesti spuščamo v Zreče. Med stanovanj-
skimi hišami pridemo do križišča ob tovarniških poslopjih, kjer zavijemo 
levo. Kmalu smo pri mostu čez reko Dravinjo, ki jo prečkamo in pridemo do 
cerkve sv. Egidija.
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Od cerkve gremo do glavne ceste Zreče–rogla. to cesto zgolj prečkamo 
in se po pločniku povzpnemo na zgornjo cesto, ki vodi mimo term in proti 
spodnji glavni cesti. na križišču gremo levo mimo termalnega zdravilišča 
in avtobusne postaje Zreče do glavne ceste proti Slovenskim Konjicam. na 
križišču pri trgovskem središču zavijemo desno in po sto metrih pridemo do 
odcepa lokalne ceste v Dobrovlje. tukaj prečkamo glavno cesto in se po lo-
kalni cesti skozi naselje Dobrovlje podamo proti Slovenskim Konjicam. Med 
stanovanjskimi hišami ob robu gozda pridemo do križišča pri stanovanjski 
hiši, kjer gremo naravnost. nato se postopoma spustimo v dolino reke Dra-
vinje. najprej gremo po ravnini skozi naselje Dobrava pri Konjicah, nato pa 
pri trgovskem središču prispemo do glavne ceste Slovenske Konjice–celje. 
tukaj gremo levo do naslednjega, semaforiziranega križišča, kjer prečkamo 
cesto in se pričnemo vzpenjati ob lokalni cesti, ki nas pripelje do osnovne 
šole Slovenske Konjice. tukaj nas smerna tabla usmeri desno navzgor proti 
Konjiškemu gradu.

Od Slovenskih Konjic pa vse do Rožnega Vrha nas bodo vodile belo-rdeče 
Knafelčeve markacije za planinske poti. Tudi odsek poti z Uršule do Ponikve 
je označen s temi markacijami. 

iz središča Slovenskih Konjic se mimo osnovne šole Pod Goro odpravimo 
po lokalni cesti navzgor do odcepa za Konjiški grad. Markacije nas levo 
navzgor mimo cerkve usmerijo v gozd. Po poti se povzpnemo mimo opu-
ščenega kamnoloma do gozdne ceste v bližini Konjiškega gradu. Markacije 
nas usmerijo naravnost navzgor po poti, ki vodi proti Kartuziji Žiče in Skali. 
Ko dosežemo gramozno cesto, po njej zavijemo levo. Čez čas zapustimo 
gramozno cesto in se po gozdni poti znova povzpnemo na cesto, ki smo jo 
pred tem zapustili. Po tej cesti gremo desno do križišča z asfaltno cesto. 
V križišču stojijo trije leseni križi in usmerjevalne table. Usmerimo se levo 
po cesti navzdol in na bližnji dovozni cesti pri leseni avtobusni postaji zavi-
jemo desno skozi sadovnjak proti kmetiji. Od kmetije gremo po kolovozni 
cesti naprej navzdol do asfaltne ceste, kjer najprej zavijemo levo, nato pa 
desno navzdol do kmetije. tukaj zapustimo cesto ter gremo do roba gozda, 
kjer se pričnemo spuščati v dolino. Po razmeroma strmi gozdni poti, utrjeni 
z lesenimi varovali, se spustimo do Kartuzije Žiče. Pot nadaljujemo mimo 
najstarejše gostilne v Sloveniji, kjer v križišču zavijemo desno navzgor. Po 
lokalni makadamski cesti hodimo skozi gozd do ostrega ovinka v desno, 
kjer nas markacije usmerijo levo na kolovoz. Po tej poti gremo vse do prvih 
hiš v naselju Špitalič. na križišču se usmerimo desno po kolovozu navzgor 
in se povzpnemo na grebensko asfaltno cesto v naselju Grušce. Po tej cesti 
gremo najprej levo, nato pa desno po stezi navzdol. Pri počitniških hišicah 
znova dosežemo asfaltno cesto, po kateri se spustimo do križišča z glavno 
cesto v naselju Vodule. V bližini križišča stoji kapelica s podobo sv. Martina. 
to cesto samo prečkamo in se po levem kolovozu odpravimo do gozda, nato 
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pa se skozi gozd povzpnemo do cerkve sv. Uršule, ob kateri stoji planinska 
koča PD Dramlje. Po grebenski asfaltni cesti se spustimo do križišča, kjer se 
levo usmerimo na pot proti Ponikvi, kjer stoji cerkev sv. Martina.

Od križišča na grebenski cesti pot nadaljujemo desno po asfaltni cesti do 
Slomškove kapele. Pri kapeli zavijemo levo navzdol proti Dramljam. Po tej 
cesti se spustimo do cerkve sv. ilije, kjer na križišču z glavno cesto zavijemo 
levo. Ob glavni cesti gremo do odcepa lokalne ceste v desno in se po njej 
povzpnemo v središče Dramelj. Od cerkve se vrnemo nekaj metrov nazaj 
do križišča, kjer nas usmerjevalna tabla usmeri levo mimo novejše stano-
vanjske hiše na naslovu Svetelka 12/c in d ter po cesti proti Straži. Kmalu po 
tem, ko zapustimo Dramlje in prispemo v naselje Svetelka, nas markacije 
usmerijo desno na gramozno cesto. Po njej gremo navzgor do gozda in po 
kolovozu znova prispemo na asfaltno cesto. V križišču gremo desno po cesti 
do kapele. Čez nekaj metrov nas markacije pod kmetijo usmerijo levo nav-
zgor. Mimo kmetije in po kolovozu ob robu vinograda se skozi gozd povzpne-
mo na vrh hriba, kjer najdemo žig poti XiV. divizije. Odpre se nam širok raz-
gled na celjsko kotlino in okoliške hribe. Pot nadaljujemo po cesti navzdol 
in kmalu smo na križišču, kjer nas usmerjevalna tabla usmeri ostro levo po 
makadamski cesti v naselje Hrastnik. Hodimo po cesti, ki najprej vodi čez 
travnike, nato pa skozi gozd navzdol v Griljčev graben. Ko prispemo v dolino, 
gremo po gramozni cesti do odcepa k domačiji, kjer nas usmerjevalna tabla 
usmeri desno po dovozni cesti navzgor. Čez dvorišče domačije nas pot vodi 
naprej po kolovozu in travniku ob robu gozda navzgor do kapelice, kjer znova 
stopimo na gramozno cesto. Od kapele se po gramozni cesti spustimo v na-
selje Bezovica. na križišču zavijemo levo po cesti v smeri Vojnika. na prvem 
križišču gremo po cesti desno navzgor, mimo stanovanjske hiše na naslovu 
Bezovica 2 in do sedla, kjer nas markacija usmeri levo v gozd. Po poti, ki 
vodi mimo lepo urejene kraške jame, pridemo do vznožja vzpetine, kjer stoji 
cerkev sv. tomaža. Pot k cerkvi vodi levo, mi pa nadaljujemo pot naravnost 
navzdol do asfaltne ceste, ki pripelje iz Vojnika. Po tej cesti gremo mimo 
stanovanjske hiše do križišča, kjer nas usmerjevalna tabla usmeri desno. 

Z asfaltne ceste zavijemo desno po grebenski gramozni cesti v smeri Voj-
nika. Kmalu gremo mimo dveh novejših stanovanjskih hiš, nato pa znova 
skozi gozd, kjer se nam priključi Gozdna učna pot Modrijanovo – GUPM. 
ta pot je označena z okroglimi belimi oznakami, v katerih je z zeleno barvo 
izrisan brezov list. Pred stanovanjsko hišo na naslovu tomaž nad Vojnikom 
21 nas markacija usmeri desno v gozd. najprej se povzpnemo po grebenski 
gozdni poti, nato pa spustimo do križišča cest, ob katerem stoji skladovnica 
drv. Markacija nas usmeri naravnost po gozdni stezi rahlo navzgor. Kmalu 
postane pot po grebenu nekoliko strmejša, a se znova prevesi navzdol. Po 
tako valoviti grebenski poti prispemo do počivališča GUPM v bližini novejše 
stanovanjske hiše, od koder se nam odpre čudovit pogled na Vojnik. Pogled 

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 1
30

PSM - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd   30 10. 09. 14   19:50



glej stran 93–107

pa seže tudi vse do celja in Posavskega hribovja. Pot nadaljujemo desno 
mimo vodnega zajetja po gozdni poti navzdol. Ko prispemo na kolovoz, za-
vijemo levo in po nekaj metrih stopimo na asfaltno cesto. Po njej gremo 
desno do križišča, ob katerem stoji lepo okrašeno razpelo. Zavijemo desno 
in se po cesti odpravimo do domačije na naslovu Ulica Bratov Jančarjev 17, 
kjer se od naše poti desno odcepi GUPM. Mi pa nadaljujemo pot naravnost 
po cesti navzgor. Mimo dveh kapelic in stanovanjske hiše na naslovu Ulica 
Bratov Jančarjev 19/a pridemo do cerkve sv. Marije sedmih žalosti, ki stoji 
na vzpetini nad Vojnikom. Za cerkvijo gremo desno ter se po lepo urejenem 
križevem potu, po stopnicah med železnimi križi in kapelami, spustimo do 
spodnje cerkve. Mimo cerkve sv. Florjana gremo naravnost po Kašovi ulici 
v Čufarjevo ulico. na koncu te ulice pri Knjižnici Vojnik zavijemo desno v 
Prušnikovo ulico in gremo po njej do celjske ceste. Pri gostilni jo previdno 
prečkamo in se po Breznikovi ulici podamo proti Šmartnemu v rožni dolini.

Sv. Uršula → Zagaj pri Ponikvi → Ponikva
6,4 km; 1 h 30 min

Od cerkve sv. Uršule se po cesti spustimo do odcepa proti Ponikvi. Usmer-
jevalna tabla nas usmeri levo čez dvorišče počitniške hiše do vinograda. Ob 
vinogradu se spustimo do asfaltne ceste, po kateri nadaljujemo pot v dolino. 
Mimo zidanic pridemo v gozd, kjer zapustimo asfaltno cesto, saj naša pot 
zavije levo po gozdni poti navzdol. Kmalu stopimo na gramozno cesto, po 
kateri gremo levo do bližnjega križišča. Pot nadaljujemo desno mimo ogra-
de za konje do kmetije. Skozi dvorišče kmetije zavijemo levo na kolovoz, 
po katerem se čez travnik spustimo v dolino Slatinskega potoka. Pod sabo 
že vidimo avtocesto a1 Maribor–Koper, ki jo prečkamo pri podhodu, skozi 
katerega teče tudi Slatinski potok. Ko izstopimo iz podhoda pod avtocesto, 
gremo po asfaltni cesti nekoliko v desno, nato pa zavijemo ostro v levo. Po 
nekaj metrih vzpona se asfalt konča in pot nadaljujemo navzgor po gramo-
zni cesti, ki vodi po travnatem pobočju nad avtocesto. na vrhu klanca znova 
stopimo na asfaltno cesto in po nekaj metrih prispemo v naselje razbor. Pot 
nadaljujemo levo skozi naselje do križišča, kjer zavijemo desno po dovozni 

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 1
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cesti, ki vodi proti gozdu. Ko pridemo do roba gozda, pri kapelici zavijemo 
levo na gozdno pot. Skozi gozd se spustimo do ribnika. Po obrežju ribnika 
gremo do manjšega mostička, preko katerega prečkamo potok, ki izteka iz 
ribnika. Gozdna pot nas nato vodi mimo naslednjega ribnika levo navzgor 
do travnika, ob katerem se povzpnemo do gospodarskega poslopja večje 
kmetije. Čez dvorišče prispemo na asfaltno cesto, po kateri gremo levo skozi 
naselje Zagaj pri Ponikvi. Mimo stanovanjske hiše številka 14 se podamo 
do roba gozda, kjer se asfaltna cesta konča. Pot nadaljujemo naravnost po 
gramozni gozdni cesti, ki poteka skozi lep mešan gozd, v smeri Ponikve. 
Sredi gozda pridemo do križišča poti, kjer gremo naravnost. Ko pridemo iz 
gozda, pot nadaljujemo po gramozni cesti ob večjem sadovnjaku do lepo 
urejene domačije. V dolini pod domačijo že vidimo traso železniške prog Ma-
ribor–Zidani Most. Zdaj stopimo na asfaltno cesto, po kateri gremo navzdol 
proti Ponikvi. cesta je sprva speljana ob robu gozda in nato čez travnike do 
prehoda čez železniško progo, ob katerem stoji gostinski lokal. Po prečka-
nju železniške proge Maribor–Zidani Most se znajdemo na križišču, kjer nas 
smerne table usmerjajo v dve smeri. Desno pot po lokalni cesti najprej vodi 
do železniške postaje Ponikva in nato naprej do rojstne hiše blaženega an-
tona Martina Slomška. naravnost nas pot vodi čez potok Slomščica in nato 
po stezi za pešce ob starodavnem kostanjevem drevoredu proti Ponikvi. na 
koncu drevoreda pot nadaljujemo po stezi za pešce, ki se po širokem trav-
niku vzpenja proti grebenu, po katerem poteka asfaltna cesta. na grebenu 
gremo desno po pločniku do cerkve sv. Martina na Ponikvi.

Uniše pri Ponikvi, rojstna hiša a. M. Slomška

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 1
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Naravne in kulturne znamenitosti

NARAVNE 
ZNAMENITOSTI:
• Pavlakova jama, Zreče
• ribniki Stranice, Bukovlje
• Zreško jezero, Zreče
• Konjiški park, Slovenske 

Konjice
• park dvorca trebnik, 

Slovenske Konjice 
• potok Koprivnica
• reka Dravinja
• kostanjev drevored, Ponikva
• rastišče velikonočnice, 

Ponikva
• reka Hudinja

• park, Vojnik

KULTURNE 
ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Martina, Zlakova
• cerkev Matere Božje, 

Brinjeva gora
• cerkev sv. neže, Brinjeva gora
• cerkev sv. Egidija, Zreče

Ponikva, rastišče velikonočnice

dramlje, cerkev sv. egidija

Slovenske konjice, cerkev sv. Jurija
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Naravne in kulturne znamenitosti

• Forma viva, Zreče
• muzej ozkotirne železniške 

proge Poljčane – Slovenske 
Konjice – Zreče, Zreče

• cerkev sv. Lovrenca, Stranice
• muzej 100 frankolovskih žrtev, 

Graben na Stranicah
• dvorec, Dobrava pri Konjicah
• muzej Zrno, Škalce
• cerkev sv. Jurija, Slovenske 

Konjice
• cerkev sv. ane, Slovenske 

Konjice
• staro mestno jedro, Slovenske 

Konjice
• znamenje sv. Florijana, 

Slovenske Konjice
• dvorec trebnik, Slovenske 

Konjice
• dvorec Prevrat, Slovenske 

Konjice
• mestna galerija riemer, 

Slovenske Konjice
• Pustova hiša, Slovenske 

Konjice
• muzejska zbirka vojaških 

predmetov, Slovenske Konjice
• Muzej gasilstva Dravinjske 

doline, Slovenske Konjice
• Stari grad, Konjiška gora 

• Kokotčeva hiša in stara 
kovačija, Žiče

• mlin in žaga, Žiče 
• Žička kartuzija z ostanki cerkve 

sv. Janeza Krstnika, Stare 
Slemene 

• Gastuž, najstarejša gostilna v 
Sloveniji, Stare Slemene

• cerkev Marijinega obiskanja, 
Špitalič pri Slovenskih Konjicah

• cerkev sv. Uršule, Vodule 
• spominska soba in spomenik 

Blaža Kocena, Hotunje
• župnijska cerkev sv. Martina, 

Ponikva
• rojstna hiša a. M. Slomška, 

Uniše pri Ponikvi
• cerkev sv. Ožbolta, Uniše pri 

Ponikvi
• cerkev sv. Egidija, Dramlje 
• cerkev sv. Marije Magdalene, 

Laze pri Dramljah
• cerkev Marijinega vnebovzetja, 

Marija Dobje
• cerkev sv. tomaža, tomaž nad 

Vojnikom
• cerkev sv. Jerneja, Vojnik
• cerkev sv. Florijana, Vojnik 
• cerkev Marije sedem žalosti, 

Vojnik 
• staro trško jedro, Vojnik

Žička kartuzija
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P odružnična cerkev sv. Martina stoji na nadmorski višini 578 m. 
Njeni začetki segajo v 14. stoletje, ko so jo začeli graditi kartuzija-
ni iz bližnjega samostana v Žičah.

Najstarejši del cerkve je vzhodni del ladje s poznogotskim vhodom, ki je 
bila leta 1739 podaljšana in obokana (letnica na slavoloku). Prezbiterij 
z zvonikom na severni strani je bil verjetno dozidan leta 1686, o čemer 
priča letnica na portalu pri hodu v zvonik, ki služi kot zakristija. Na sla-
voloku najdemo napis: »Prenovljena leta 1923«. 
Glavni oltar je iz leta 1709, kar je razvidno iz napisa na njegovem hrb-
tu. Posvečen je sv. Martinu iz Toursa, ki je upodobljen z gosko, na desni 
strani je apostol Jakob mlajši in na levi apostol Filip. 
Desni stranski oltar je posvečen sv. Ožboltu, levi pa sv. Luciji. Oba oltarja 
so postavili leta 1664.
Oprema cerkve je iz 2. polovice 17. in začetka 18. stol. 
Cerkev krasi zanimiv jožefinski križev pot s 14 postajami, ki so v bistvu 
pasijon. Daritveni oltar ter ambon iz lesa sta delo Ivana in Draga Pod-
grajška iz Zlakove. 
Vsi trije oltarji so bili najprej obnovljeni leta 1873, ko jih je obnovil 
Ignacij Oblak iz Celja, in nato še leta 2007, ko je bila obnovljena tudi 
prižnica in restavriran križev pot.
Glavna romarska shoda sta na Ožboltovo in Martinovo nedeljo.
Leta 2008 je cerkev označena z Martinovo stopinjo, ki je simbol Evrop-
ske kulturne poti.

→	 Župnija	Zreče
Šolska cesta 1 / SI-3214 Zreče / Tel: +386 (0)3 576 00 94

ZLAKOVA 
podružnična cerkev sv. Martina

1
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Župnijska cerkev stoji na jugovzhodnem robu naselja na nadmorski 
višini 345 m. 
Sedanjo baročno cerkev so med letoma 1732 in 1740 pozidali na 

mestu nekdanje, v jedru romanske ali predromanske stavbe in je bila 
posvečena 25. julija 1760. 
Cerkev sladkogorskega tipa je krita s skriljem. Ima pravokotno ladjo z 
zvonikom in mogočno kupolo, pravokotno zaključen prezbiterij, stran-
sko kapelo na severu in zakristijo z oratorijem na jugu. 
V notranjosti mogočne cerkve najdemo bogato baročno opremo, delo Ja-
neza Jurija Mersija. Posebej izstopa zanimiva monumentalna prižnica z 
bogatim plastičnim dekorjem, ki sodi med njegova najbolj znana dela. 
Glavni oltar je posvečen sv. Martinu, ki je uprizorjen v trenutku svojega 
poveličanja. Ob straneh stojijo nadnaravno veliki kipi Franca Ksaverija, 
Janeza Nepomuka, Petra in Pavla. V zgornjem delu oltarja je upodoblje-
no Marijino vnebovzetje.
Ob slavoloku sta levo oltar sv. Antona Puščavnika in desno oltar Kristu-
sovega trpljenja. Oltarja ob ladijskih stenah sta posvečena sv. Frančišku 
Ksaveriju in Kraljici rožnega venca. Stransko kapelo krasi oltar Žalostne 
Matere Božje, delo Martina Spillerja iz leta 1862. Kupolo in vso notra-
njost je leta 1890 poslikal furlanski slikar Jakob Brollo. 
Leta 2002 so postavili nove 24-registrske orgle, delo Škofijske orglarske 
delavnice Hoče. Cerkev krasijo baročni križev pot, srebrn Slomškov kelih 
in relikvija svetega križa, ki je vdelana v kristal.
Na Slomu pri Ponikvi se je rodil blaženi A. M. Slomšek, njegova rojstna 
hiša je danes urejena kot muzej. V župnijski cerkvi v prezbiteriju naj-
demo spominsko ploščo z njegovim portretom, nanj pa spominja tudi 
ostanek oreha na zunanji steni cerkve. Tukaj mimo teče tudi Slomškova 
romarska pot.

→	 Župnija	ponikva
Ponikva 51 / SI-3232 Ponikva / Tel: +386 (0)3 748 20 25 
E-pošta: zu.ponikva@rkc.si / www.zupnija-ponikva.rkc.si 

PONIKVA
župnijska cerkev sv. Martina

2
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glej stran 93–107

V središču Vojnika pri semaforiziranem križišču prečkamo glavno cesto ce-
lje–Slovenske Konjice in se po Brezovnikovi ulici podamo proti Šmartnemu 
v rožni dolini. Kmalu prečkamo reko Hudinjo in po cesti med travniki prispe-
mo do hmeljske sušilnice. Mimo nje se po gramozni cesti, mimo kapele sv. 
trojice, spustimo do stanovanjske hiše na naslovu Pot v Konjsko 18, mimo 
katere gremo navzgor v naselje Konjsko. V naselju gremo po asfaltni cesti 
mimo hiš na naslovu Konjsko 20 in Konjsko 8 proti zahodu. Po cesti prispe-
mo do izletniške kmetije, od koder nas pot vodi do začetka gramozne ceste, 
kjer stoji kapelica, ki jo je nanovo postavil Šmarčan Jože. Pot se nato vije do 
domačije na naslovu Hrenova 4, kjer znova stopimo na asfaltno cesto. Po 
njej gremo do hiše na naslovu Hrenova 2, kjer nas markacija usmeri levo po 
stezi navzgor v gozd. Gozdna pot se kmalu uravna ter vodi po vršnem delu 

Vojnik → Šmartno v Rožni dolini → Šentjungert → 
Dobrna → Lopatnik → Velenje

EtaPa 2 ‣ (28,6 km; 9 h)
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vzpetine. Kmalu se pričnemo spuščati proti domačiji na naslovu Hrenova 12 
na sedlu, kjer že stoletja stoji kapelica.

Od odcepa pri hiši na naslovu Hrenova 12 do Šmartnega v Rožni dolini nas 
bodo vodile belo-rumene markacije za pohodne tematske poti. 

Pri kapeli in stanovanjski hiši na naslovu Hrenova 12 na sedlu nas usmerje-
valna tabla usmeri po gramozni cesti levo navzdol. cesta se vije skozi gozd 
po dolini, mimo opuščenega kamnoloma v smeri rožnega Vrha. Ko pridemo 
iz gozda, pred seboj ugledamo naselje rožni Vrh. Po gramozni cesti gremo 
mimo hiše na naslovu rožni Vrh 16 do asfaltne ceste, nato pa mimo hiše 
na naslovu rožni Vrh 22 proti Šmartnemu v rožni dolini. Po lokalni cesti se 
med travniki in polji spustimo do križišča z glavno cesto, kjer zavijemo levo 
in se po pločniku mimo hiš rožni Vrh 1 ter Šmartno v rožni dolini 30 in 31 
odpravimo do gasilskega doma. tukaj zavijemo desno po pločniku navzgor 
do cerkve sv. Martina. 

Od Šmartnega v Rožni dolini pa vse do Velenja nas bodo znova vodile belo-
rdeče Knafelčeve markacije. 

izpred cerkve pot nadaljujemo naravnost po cesti mimo hiše na naslovu 
Šmartno v rožni dolini 6 do križišča, kjer leži turistična kmetija. Po cesti 
gremo desno navzgor in kmalu smo pri hiši na naslovu Šmartno v rožni 
dolini 14/a, ki je obdana s številnimi skulpturami in drugimi umetninami. 
Pot nadaljujemo po cesti do konca asfalta in naprej po gramozni cesti, ki 
se rahlo vzpenja skozi lep borov gozd. V podrastju je veliko borovničevja in 
vresja. cesta, po kateri hodimo, zaobide hrib resenik po južni strani, nato 
pa se spusti na sedlo, kjer stoji hiša na naslovu Šentjungert 1/b. Mimo hiše 
prispemo do križišča v gozdu, kjer nas markacije usmerijo desno na gozdno 
stezo. Po njej se pričnemo vzpenjati skozi gozd, kmalu pa to široko pot zapu-
stimo in se levo povzpnemo po stezi do stanovanjske hiše. Za hišo se prične 
pot dokaj strmo vzpenjati po gozdni poti proti vrhu Gore, kjer stoji cerkev sv. 
Kunigunde. Ko pridemo na vršni greben, nas na križišču usmerjevalna tabla 
usmeri levo do pet minut oddaljene cerkve sv. Kunigunde, od koder se odpre 
veličasten pogled na Savinjsko dolino in Posavsko hribovje.

Od cerkve gremo nazaj na križišče, kjer pot nadaljujemo naravnost navzdol 
proti severu. Ko pridemo iz gozda, stopimo na gramozni cesto, ki vodi desno 
po grebenu. Mimo lepo ohranjene lesene hiše na naslovu Zavrh pri Galiciji 
23 nadaljujemo pot po cesti, ki jo kmalu zapustimo in se po poti skozi gozd 
spustimo v naselje Pepelno. Markacija nas usmeri mimo hiše na naslovu 
Pepelno 14 navzgor po gramozni cesti do domačije na naslovu Pepelno 15. 
tukaj stopimo na kolovoz, po katerem se ob robu pašnika podamo v gozd. 
Skozi gozd gremo proti vzpetini, na kateri je nekoč stal grad Lanšperg. Po 
zahodni strani vzpetine se po manjši dolinici povzpnemo do asfaltne ceste v 
naselju rupe. najprej gremo desno do bližnjega odcepa, kjer zavijemo levo 

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 2
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navzdol po gramozni cesti mimo hiše rupe 11 do križišča z usmerjevalnimi 
tablami. Znova smo na asfaltni cesti, po kateri gremo levo v smeri Dobrne. 
Mimo novejše stanovanjske hiše na naslovu rupe 14 gremo do odcepa, kjer 
zavijemo desno po stezi čez travnik v gozd. Po gozdni stezi gremo sprva do-
kaj uravnano proti zahodu. nato pa se prične pot strmo spuščati skozi gozd 
v dolino potoka Dobrnščica. Ko izstopimo iz gozda, smo pri stanovanjskih 
hišah v naselju Pristava. Po dovozni gramozni cesti gremo do glavne ceste 
Dobrna–Višnja vas, ki jo previdno prečkamo in se naravnost mimo hiše na 
naslovu Pristava 5/a odpravimo proti Dobrni. cesta, po kateri hodimo, se 
vije ob robu hriba skozi naselje Vinska Gorica. Mimo hiš na naslovih Vinska 
Gorica 2 in 7 prispemo v Dobrno. Mimo gasilskega doma se odpravimo v 
središče Dobrne, kjer stoji župnijska cerkev.

S trga v Dobrni po pločniku nadaljujemo v smeri celja in nasproti samopo-
strežne trgovine zavijemo desno po lokalni cesti navzgor mimo stanovanj-
ske hiše na naslovu Dobrna 12/b. Pot nas vodi mimo pokopališča do kmetije 
na sedlu, kjer zapustimo asfaltno cesto. nadaljujemo naravnost po kolovozu 
nekoliko navzdol. Pod napeljavo električnega daljnovoda se pričnemo vzpe-
njati skozi gozd do asfaltne ceste v bližini Kačjega gradu. Po cesti gremo levo 
in na bližnjem križišču naravnost v smeri Vinske Gore. Od križišča se mimo 
Vrtnarije Jamnišek spustimo v dolino, kjer se nam z leve priključi planinska 
pot Po poteh Vinske Gore. Smerna tabla nas usmeri desno po dovozni cesti 
proti domačiji Volk. Skozi dvorišče domačije Volk prispemo v Dolino mlinov. 
Ob potoku nadaljujemo mimo ruševin treh mlinov, hiše na naslovu Loka pri 
Dobrni 11 ter navzgor do kmetij Kamenšek in Ostrošnik. Mimo manjšega 
naselja počitniških hiš dosežemo križišče, kjer zavijemo ostro levo na ma-
kadamsko cesto. Kratek čas nadaljujemo po njej, nato pa se po razmeroma 
strmi poti povzpnemo na vrh z imenom Vinska gora (806 m). Z vrha se po 
uravnavi poti podamo mimo nekaj vrtač do temnjaka (793 m), s katerega 
se spustimo po gozdni poti, nato pa po kolovozu do kmetije Presiček. Od 
kmetije kmalu dosežemo lovsko kočo na Lopatniku.

Od lovske koče na Lopatniku nadaljujemo desno po gramozni cesti do bli-
žnjega odcepa, kjer se naša pot spusti levo po manjši dolinici navzdol. Mimo 
vodnega zajetja nadaljujemo pot po kolovozu ob robu gozda do domačije 
Gonžar, kjer stopimo na asfaltno cesto. Odpre se nam širok razgled na Ša-
leško kotlino, Posavsko hribovje, Golte in v ozadju Savinjske alpe. Po cesti 
nadaljujemo desno mimo posameznih hiš do kmetije tuševo, Lopatnik 11. 
tukaj zapustimo asfaltno cesto in mimo kmetije tuševo pot nadaljujemo po 
kolovozu v gozd. Kmalu smo na široki jasi, ki jo prečkamo in gremo znova 
v gozd, skozi katerega pridemo v naselje Bevče. Po lokalni cesti se podamo 
v Velenje. 

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 2
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Skozi mesto Velenje nas bodo vodile belo-rumene markacije za pohodne 
tematske poti.

Ko prispemo v naselje Šalek, na svoji desni strani že vidimo ostanke Šale-
škega gradu. S ceste zavijemo na stopnice, po katerih se spustimo do cerkve 
sv. andreja. Pot nadaljujemo naravnost mimo cerkve sv. andreja do mostu 
čez reko Pako. Po prečkanju reke Pake zavijemo desno po Efenkovi cesti do 
križišča, kjer zavijemo levo ter pot nadaljujemo po pločniku mimo mladin-
skega doma oziroma mladinskega hotela do Gregorčičeve ceste, v katero 
zavijemo desno. Po Gregorčičevi cesti sto metrov nadaljujemo do lesenih 
stopnic, po katerih se povzpnemo do bara. tukaj zavijemo levo v Šmarsko 
ulico in po njej prispemo do župnijske cerkve sv. Martina v Velenju.

Dobrna

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 2
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Naravne in kulturne znamenitosti

NARAVNE 
ZNAMENITOSTI:
• Šmartinsko jezero, Šmartno 

v rožni dolini
• jama Ledenica, Dobrna
• soteska Hudičev graben 

(Zlodejev graben), Dobrna
• zdraviliški park s termalnim 

vrelcem, Dobrna
• ribniki, Lokovina
• Šumečnikov slap, Strmec 

nad Dobrno
• Slapnikova lipa, Strmec nad 

Dobrno
• Paški Kozjak
• Vilinja (Velunja) peč, Paka pri 

Velenju 
• Gonžarjeva peč, Vinska Gora
• Škalsko jezero, Velenje
• Velenjsko jezero, Velenje
• Sončni park, Velenje
• hrib Koželj, Velenje

KULTURNE 
ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Martina, 

Šmartno v rožni dolini
• cerkev sv. Jakoba, Galicija
• cerkev sv. Kunigunde, 

Šentjungert 
• razvaline gradu Lanšperg, 

rupe
• grad Lemberg, Lemberg pri 

novi cerkvi
• cerkev sv. Katarine, 

Lemberg pri novi cerkvi
• cerkev Marijinega 

vnebovzetja, Dobrna

dobrna, razvaline kačjega gradu

dobrna, terme dobrna

Velenje, grad

Vinska gora, cerkev sv. Janeza krstnika

41

PSM - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd   41 10. 09. 14   19:51



glej stran 93–107 

• hiša kulturne dediščine – 
zbirka Polenek, Dobrna

• galerija Kapelica, Dobrna
• Zdraviliški dom, Dobrna
• Vila Higiea, Dobrna
• graščina novi grad, Dobrna
• razvaline gradu Dobrna oz. 

Kačjega gradu, Lokovina
• dolina mlinov in Vovkov mlin, 

Vinska Gora
• graščina Dobrnica – Gutenek, 

Zavrh nad Dobrno
• cerkev sv. Miklavža, Vrba
• cerkev sv. Jošta, Strmec nad 

Dobrno
• cerkev sv. Janeza Krstnika, 

Vinska Gora
• Grilova domačija, Lipje pri 

Velenju
• graščina Dobrova, Črnova
• cerkev sv. nikolaja, Bevče
• cerkev sv. andreja, Šalek

• grad Šalek, Šalek
• razvaline gradu Ekenštajn, 

Šalek
• graščina Gorica, Gorica pri 

Velenju
• cerkev sv. Brikcija, Šenbric
• Muzej premogovništva 

Slovenije, Velenje
• grad Velenje in Muzej Velenje, 

Velenje
• Hiša mineralov Velenje, Velenje
• staro trško jedro, Velenje
• spomenik Josipu Brozu – titu, 

Velenje 
• Vila Herberstein, Velenje
• cerkev sv. Martina, Velenje
• cerkev sv. Matere Božje, 

Velenje
• cerkev blaženega antona 

Martina Slomška, Velenje

Velenje, Velenjsko jezero

šmartno v rožni dolini, šmartinsko jezero

Naravne in kulturne znamenitosti
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P rvotno gotska cerkev stoji na vzpetini v jedru vasi in se prvič ome-
nja leta 1335. 
Sedanja cerkev je bila zgrajena leta 1856 po načrtih Milana Sun-

ka. 20. septembra 1858 jo je posvetil blaženi Anton Martin Slomšek, ki 
je cerkvi daroval oltarno sliko sv. Martina.
Cerkev ima danes pravokotno ladjo s polkrožno zaključenim prezbite-
rijem in dvema stranskima kapelama, ki dajeta cerkvi v tlorisu obliko 
latinskega križa. Prezbiteriju sta na severni in južni strani prizidani za-
kristiji, v osi fasade stoji zvonik. 
Glavni oltar sv. Martina sta izdelala Janez Rangus in Martin Spiller med 
letoma 1860 in 1870. Oltarna slika predstavlja sv. Martina in je delo 
Hansa Kleina, ob njej stojita baročna kipa sv. Petra in Pavla.
V neobaročni tradiciji so izdelani še stranski oltar Device Marije oz. Lur-
ške Matere Božje levo od slavoloka ter oltarja sv. Barbare v severni in sv. 
Antona Puščavnika v južni kapeli.
Prezbiterij krasijo freske Tomaža Fantonija in Jakoba Brolla iz leta 1866, 
na oboku sv. Trojica, na stenah prizori iz življenja sv. Martina. Ladjo je 
poslikal Janez Gosar ml. leta 1896. V ladji visita sliki Marije Kraljice ro-
žnega venca in sv. Jožefa iz 2. polovice 19. stoletja.
V cerkvi najdemo še neobaročno prižnico, križev pot iz leta 1854, krstni 
kamen, baročno orgelsko omaro, več slik in marmorne kropilnike.
Nad zunanjim zahodnim vhodom je niša s kipom sv. Martina iz 2. po-
lovice 19. stoletja, ob južni kapeli je razpelo s Križanim iz sredine 19. 
stoletja.

→	 Župnija	Šmartno	v	roŽni	dolini
Šmartno v Rožni dolini 2 / SI-3341 Šmartno v Rožni dolini
Tel: +386 (0)3 577 70 48

ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
župnijska cerkev sv. Martina 
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C erkev leži na skalni polici na severnem robu Velenja na 
nadmorski višini 424 m. Stari del cerkve spada med najsta-
rejše cerkve v Šaleški dolini. 

Prvič se omenja že sredi 13. stoletja. Sedanja stara cerkev z zvonikom 
je po slogu sodeč iz 2. polovice 16. stoletja in je bila barokizirana v prvi 
polovici 18. stoletja ter nato prenovljena še leta 1874. Leta 1940 so po 
načrtih arhitekta Jožeta Mesarja na severni strani prizidali novo cerkev 
in na zahodni zvonik z obsežno vežo.
Danes cerkev sestavljajo dve vzporedni ladji, ravno zaključen prosto-
ren prezbiterij ter zvonik z dvojno čebulasto kapo in prizidano vežo. Za 
prezbiterijem so zakristijski prostori, v nadstropju pa je učilnica. Ladji 
sta povezani z baročnimi arkadami, nova ladja ima raven lesen strop, 
stara ladja pa banjast obok.
V novi cerkvi oltar krasi slika sv. Martina, delo slovenjegraškega slikarja 
Janeza Andreja Straussa iz leta 1768. Zraven sta sliki sv. Jurija in Ro-
žnovenska Mati Božja ter velika gotska slika Križanega. Od leta 2006 
cerkev krasijo nove orgle, delo orglarske delavnice Škrabl iz Rogaške 
Slatine.
Oltar Lurške Matere Božje v starem delu cerkve je iz 19. stoletja. Na pol-
krožnem pevskem koru so manjše orgle.
Na konzolah so v ostenjih arkad kipi sv. Antona Padovanskega ter dveh 
angelov. 
Vzhodna fasada cerkve je povsem sodobna in jo krasi motiv križa, izve-
den z velikimi barvnimi okni.

→	 Župnija	velenje	–	sv.	martin
Šmarška cesta 2 / SI-3320 Velenje
Tel: +386 (0)3 897 56 80
www.svmartin.net 

VELENJE
župnijska cerkev sv. Martina

4
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Velenje → Gora Oljka → Rečica ob Paki → Šmartno ob 
Paki → Letuš → Mozirje

EtaPa 3 ‣ (22,0 km; 6 h)

Mimo glavnega vhoda v cerkev sv. Martina se po stopnicah spustimo na 
Šmarsko cesto, s katere vstopimo v Gubčevo ulico ter nato kmalu prispemo 
na tavčarjevo cesto. nato nadaljujemo do Kidričeve ceste, ki jo zgolj preč-
kamo in se med stanovanjskimi bloki odpravimo do Bračičeve ceste. nato 
nekaj metrov nadaljujemo po njej, prečkamo Zidanškovo cesto in čez sto 
metrov prispemo do tomšičeve ceste. Po tomšičevi cesti gremo do Jenkove 
ceste in nato do reke Pake. Po desnem bregu reke Pake nadaljujemo pot pri-
bližno 250 metrov do ceste talcev, kjer prečkamo Pako. nato se odpravimo 
do glavne ceste Velenje–Šoštanj, ki jo previdno prečkamo.

Zdaj nas bodo vse do Šmartnega ob Paki in Letuša vodile belo-rdeče Kna-
felčeve markacije. 
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Po prečkanju glavne ceste Velenje–Šoštanj se mimo hotela odpravimo na-
ravnost čez parkirišče do roba gozdnatega hriba. tukaj se prične naša pot 
vzpenjati po lepo urejeni sprehajalni poti, ki vodi do cerkve sv. Jakoba ali 
»Jakca«, kot ji pravijo domačini. Skozi gozd se sprva vzpenjamo, nato pa po 
uravnani poti dosežemo sedlo, kjer na južni strani stoji novejša hiša. Zavije-
mo levo po severnem pobočju hriba rahlo navzgor. Po gozdni poti prispemo 
do asfaltne ceste, ki nas desno po nekaj metrih pripelje do odcepa k cerkvi 
sv. Jakoba. Od odcepa proti cerkvici se naša pot nadaljuje levo ob počitniški 
hiši. Po nekaj metrih uravnane poti se pričnemo razmeroma strmo spušča-
ti po travnati poti proti naselju stanovanjskih hiš. Ko prispemo do asfaltne 
ceste, gremo mimo stanovanjske hiše na naslovu Podkraj pri Velenju 33/b 
naravnost navzdol do križišča sredi vasi. tukaj pri hiši na naslovu Podkraj 
35/c zavijemo desno in se po lokalni cesti podamo v smeri Gore Oljke. cesta 
kmalu zapusti strnjeno naselje ter se po dolini vije med travniki in pašniki. 
Ko prispemo do roba gozda, zavijemo levo po dovozni gramozni cesti nav-
zgor mimo stanovanjske hiše na naslovu Podkraj pri Velenju 63/c in nato 
še 69/d do asfaltne ceste, ki pripelje iz Velenja. Po tej cesti gremo levo do 
bližnjega križišča v gozdu, kjer zavijemo desno na stransko cesto. Pot nas 
zdaj vodi po tej cesti, ki se vije proti naselju Podkraj pri Velenju oz. zaselku 
tajna. Med stanovanjskimi hišami gremo navzgor do odcepa dovozne ceste, 
kjer pri novejši stanovanjski hiši na naslovu Podkraj pri Velenju 65/d zavi-
jemo desno. Zdaj se po asfaltni cesti strmo vzpenjamo proti stanovanjski 
hiši ob robu gozda. tik pred ograjo zavijemo levo na kolovoz, po katerem se 
ob robu vinograda podamo proti gozdu. Ko prispemo do gozda, se skozenj 
odpravimo do velikega travnika, sredi katerega rastejo posamezna sadna 
drevesa. Pot se prične zdaj vzpenjati. Vse do zgornjega roba travnika hodimo 
ob robu gozda. Ko dosežemo zgornji rob travnika, se podamo levo v gozd. 
Po gozdni stezi kmalu prispemo na greben, po katerem teče asfaltna cesta. 
Po njej gremo levo mimo domačije na naslovu Lokovica 20 do križišča, od 
katerega nadaljujemo pot naravnost po glavni cesti. Ko prispemo do roba 
gozda, se nam z desne strani priključi planinska pot iz Šoštanja na Goro 
Oljko. na to nas opozarjajo tudi usmerjevalne table. Pot nadaljujemo po cesti 
do bližnjega križišča, kjer gremo desno v naselje Veliki Vrh, ki že spada v 
občino Šmartno ob Paki. Med posameznimi hišami prispemo do blažjega 
levega ovinka, kjer zapustimo cesto in se desno po kolovozu spustimo do 
stanovanjske hiše, nato pa se po stezi vrnemo do ceste. tako skrajšamo 
daljši ovinek po cesti. Pot znova nadaljujemo po cesti do ravnine, kjer nas 
markacije usmerijo levo na gramozno cesto, po kateri krenemo proti Gori 
Oljki. tukaj se nam priključi lokalna Martinova pot, ki vodi po občini Šmartno 
ob Paki. Ob robu gozda nadaljujemo po gramozni cesti mimo hiše na naslo-
vu Dobrič 30/a navzgor do domačije rogeljšek, Dobrič 30. Pot nas vodi čez 
dvorišče, nato pa desno navzgor po stezi, ki nas ob robu gozda pripelje do 
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rogeljškove kapele. tukaj se naši poti priključita planinski poti iz Šmartnega 
ob Paki in Bezovice.

Od rogeljškove kapele nas pot vodi levo navzgor po gozdnem kolovozu. Pot 
se vije po severnem pobočju Gore Oljke do kapele, kjer zavijemo levo in 
kmalu stopimo na gramozno cesto, ki na goro vodi s Polzele. Pot nadalju-
jemo desno po cesti in kmalu prispemo do planinskega doma na Gori Oljki, 
nad katerim se dviguje romarska cerkev sv. Križa. Od planinskega doma na 
Gori Oljki se naša pot nadaljuje navzdol v gozd, po katerem se vije planinska 
pot, ki vodi proti Vimperku in naprej na Polzelo. na prvem križišču, ko se 
pot nekoliko uravna, zavijemo desno in nato kmalu levo. Pot je sprva med 
posameznimi vrtačami speljana razmeroma uravnano. nato pa se prične 
znova spuščati nekoliko bolj strmo, dokler ne pridemo do kolovoza. Po njem 
gremo nekaj metrov levo, nato pa nas markacije usmerijo desno po gozdni 
poti navzdol do asfaltne ceste. na cesti zavijemo desno do bližnje gostilne, 
od koder se odpre širok razgled na Savinjsko dolino, Dobrovlje in Kamni-
ško-Savinjske alpe v ozadju. Samo nekaj metrov naprej od gostilne nas 
smerokaz usmeri ostro v desno čez dvorišče domačije Pižorn na kolovoz. 
Čez travnik kmalu prispemo v gozd, skozi katerega se najprej po kolovozu v 
serpentini in nato po stezi spuščamo proti rečici ob Paki. Pot ves čas vodi po 
zahodnem pobočju Gore Oljke. Ob vznožju hriba pridemo do ajdičeve kapele, 
od koder gremo po cesti, ki se med travniki vije do prehoda čez železniško 
progo celje–Velenje. Progo previdno prečkamo in nadaljujemo do križišča v 
strnjenem naselju. Pri hiši na naslovu rečica 26 zavijemo desno in se skozi 
rečico ob Paki podamo v Šmartno ob Paki. Ko prispemo do glavne ceste, pot 
nadaljujemo po pločniku do cerkve sv. Martina, ki stoji v središču Šmartnega 
ob Paki.

iz središča Šmartnega ob Paki nas markacije po stranski ulici vodijo do 
železniške postaje, kjer nadaljujemo desno mimo gostilne nazaj do glavne 
ceste. na križišču zavijemo levo in gremo ob robu ceste, ki vodi v Letuš. 
Skozi naselje rečica ob Paki pridemo do mostu čez reko Savinjo v Letušu. 
V križišču gremo levo čez most in na prvem odcepu za mostom zavijemo 
desno na lokalno cesto. 

Od Letuša do prelaza Lipa nas bodo vodile belo-rumene markacije za te-
matske poti. 

Mimo kapelice po desni cesti ob kmetiji na naslovu Letuš 30 gremo v smeri 
Podkraja pri Letušu. Lokalna asfaltirana cesta poteka tik ob reki Savinji in 
pod strmimi pečinami Dobrovelj. Pobočje nad cesto je zaščiteno z jeklenimi 
mrežami. Ko pridemo izpod pečin, se pred nami odpre široka ravnina, sredi 
katere je naselje Podkraj pri Letušu. Pot nadaljujemo po cesti skozi nase-
lje vse do zadnje kmetije na ravnini, za katero se prične kolovoz. Približno 
sto metrov za kmetijo se kolovoz razcepi. naravnost se prične vzpenjati po 
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pobočju Dobrovelj, mi pa gremo po desnem kolovozu ob robu travnika proti 
reki Savinji. Ko dosežemo nabrežje Savinje, stopimo v gozd. razmeroma 
širok kolovoz nas zdaj vodi tik nad reko Savinjo v smeri Mozirja. na na-
sprotnem bregu Savinje se vije glavna cesta Šentrupert–Logarska dolina. 
Ozka dolina, stisnjena med dva hriba, se imenuje Soteska. V zgornjem delu 
Soteske se naša pot spusti povsem do reke Savinje in nekaj časa poteka po 
rečnem prodišču. nato se znova vzpne in kot gozdna cesta vodi proti naselju 
Loke pri Mozirju. Sredi gozda najprej pridemo do večje počitniške hiše, v 
bližini katere je asfaltirano športno igrišče. Pot nadaljujemo po cesti mimo 
domačije, kjer pri kapelici stopimo na asfalt. Zdaj hodimo po širokem polju, 
s katerega se nam odpira lep pogled na Golte in mozirske hribe. Pred sabo 
že vidimo naselje Loke pri Mozirju, kamor smo namenjeni. V Lokah gremo 
skozi središče vasi mimo turistične kmetije do križišča pri lepo urejeni ka-
pelici, kjer zavijemo desno. Po ravnini smo znova kmalu na križišču, v bližini 
katerega stoji hotel. V križišču se naša pot križa z evropsko pešpotjo E6, ki 
vodi iz Mozirja na Dobrovlje, sicer pa s prelaza radelj v Strunjan ob Jadran-
skem morju. Če gremo desno po cesti, smo v desetih minutah v središču 
Mozirja.

iz Letuša se lahko odpravimo tudi do cerkve sv. Martina v Prekopi. Po glavni 
cesti gremo nekaj metrov v smeri celja do odcepa za Podvrh. tukaj zavije-
mo desno in se podamo v Podvrh, kjer stopimo na markirano pot, po kateri 
mimo Braslovškega jezera prispemo v Braslovče. Pot po markirani poti na-
daljujemo do Žovneškega jezera, kjer stopimo na lokalno cesto, po kateri 
gremo naravnost v smeri Prekope do podružnične cerkve sv. Martina, ki stoji 
v zaselku Šmartno. Od Letuša do cerkve sv. Martina v Prekopi je približno 
10 km hoje.

Prekopa, cerkev sv. Martina

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 3
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Naravne in kulturne znamenitosti

NARAVNE 
ZNAMENITOSTI:
• park cvetja Mozirski gaj, 

Mozirje
• reka Paka
• reka Savinja

KULTURNE 
ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Jakoba, Podkraj 

pri Velenju
• cerkev sv. Križa, Gora Oljka
• cerkev sv. Martina, 

Šmartno ob Paki
• razvaline gradu Pakenštajn, 

Šmartno ob Paki
• cerkev sv. Janeza Krstnika, 

Letuš
• cerkev sv. nikolaja, Ljubija
• cerkev sv. Martina, Podvrh 

(Prekopa)
• cerkev sv. Jurija, Mozirje
• staro trško jedro, Mozirje

Gora oljka, cerkev sv. kriża

Mozirje, staro trško jedro

reka Savinja
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C erkev stoji sredi naselja in se prvič omenja leta 1262. 
V jedru je gotska in izvira iz 14. stoletja. V 2. četrtini 18. stoletja so 
jo predelali v poznobaročnem slogu. Temeljito prenovo je doživela 

leta 1940, ko so podrli stranski kapeli in zakristijo, podaljšali prezbiterij 
ter zgradili stranski ladji in novo zakristijo.
Danes ima cerkev glavno in dve krajši stranski ladji ter elipsasto zaklju-
čen prezbiterij. Zaključuje jo zvonik, ob katerem je na južni strani prizi-
dano pokrito stopnišče, ki vodi na kor. Pred zakristijo stoji vhodna lopa 
na treh toskanskih stebrih.

V obokanem prezbiteriju stoji veliki oltar v poznobaročni tradiciji, ki 
ga je leta 1836 izdelal Matej Podveršnik, pozlatil pa Anton Sagmeister 
iz Gradca. Oltar je tabernakeljskega tipa, v tronu je kip sv. Martina, ob 
straneh pa sta kipa sv. Petra in Pavla. 

Poslikana okna v vzhodni in severni steni prikazujejo prizore iz življenja 
sv. Martina.

Stranski ladji krasita neogotska oltarja iz sredine 20. stoletja. V levem je 
kip Srca Marijinega in v desnem kip Srca Jezusovega.

V glavni ladji so na konzolah kipi sv. Antona Padovanskega, sv. Terezije, 
sv. Jožefa in sv. Ane z Devico Marijo. Ob prezbiteriju stojijo krstni kamen 
ter kipa sv. Martina in blaženega Antona Martina Slomška. V cerkvi naj-
demo še križev pot, več slik in rokokojsko prižnico iz sredine 18. stoletja. 
Od leta 2011 cerkev krasijo nove mehanske orgle, delo orglarske delav-
nice Maribor.

Cerkev obdajajo pokopališče, majhna kaplanija in župnišče.

→	 Župnija	Šmartno	ob	paki
Šmartno ob Paki 70 / SI-3327 Šmartno ob Paki / Tel: +386 (0)3 588 55 24

ŠMARTNO OB PAKI 
župnijska cerkev sv. Martina 
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Mozirje → Nazarje → Šmartno ob Dreti → Lipa → 
Motnik

EtaPa 4 ‣ (24,4 km; 6 h 15 min)

iz križišča s pešpotjo E6 SLO pot nadaljujemo naravnost po asfaltni dovozni 
cesti, ki vodi mimo stanovanjske hiše na naslovu Loke pri Mozirju 34. Kmalu 
se asfalt konča in naprej proti nazarjam hodimo po gramozni cesti. najprej 
nas pot vodi skozi kmečko dvorišče, nato pa med polji. na levi se nad ravnino 
pnejo gozdnate Dobrovlje, desno od nas se ob Savinji razteza arboretum 
Savinjski gaj. Ko se približamo šumeči reki Savinji, pridemo do počivališča, 
na katerem je tabla z napisom: Do cilja še 42 km. ta napis je namenjen 
pohodnikom in maratoncem na vsakoletnem septembrskem maratonskem 
pohodu iz celja v Logarsko dolino. Pot nadaljujemo po cesti, ki se zdaj vije 
po robu Dobrovelj in nas pripelje do domačije na naslovu Dobrovlje 19. Samo 
nekaj metrov naprej je meja med občinama Mozirje in nazarje, ki poteka tik 
pred nazarjami. Zdaj znova stopimo na asfaltno cesto in skozi del nazarij tik 
ob desnem bregu Savinje prispemo do križišča ob vznožju samostanskega 
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hriba. Zavijemo levo po asfaltu navzgor in po nekaj metrih hoda nas marka-
cije usmerijo desno v gozd. Po gozdni stezi se povzpnemo do roba travnika, 
po katerem vodi križev pot. Ob postajah križevega pota se povzpnemo do 
mogočnega frančiškanskega samostana v nazarjah. Pot desno ob samosta-
nu nadaljujemo do glavnega vhoda nasproti pokopališča. Ob vhodnih vratih v 
samostan je nameščena stopinja Poti svetega Martina tourskega.

izpred vhoda v samostan nadaljujemo pot nekaj metrov levo po dovozni poti 
in na ovinku zavijemo desno na romarsko pot, ki vodi navzdol v gozd. Pot 
se po gozdu in lesenih stopnicah spušča vse do asfaltne ceste. tukaj zavi-
jemo levo po Žlaborski poti in mimo hiš na številkah 1 in 3 nadaljujemo do 
križišča. na križišču ob kapelici nas usmerjevalna tabla usmeri po lokalni 
asfaltni cesti v smeri naselja Žlabor. cesta sprva vodi ob desnem bregu reke 
Drete, ko se približamo, naselju pa se od reke nekoliko oddalji. V Žlaboru 
nas pot najprej vodi mimo stanovanjske hiše Žlabor 1, nato pa gremo mimo 
prodajalne rib na naslovu Žlabor 6. Ko pridemo skozi Žlabor, po cesti med 
polji nadaljujemo do mostu čez reko Dreto. Po prečkanju Drete prispemo v 
naselje Dobletina. Mimo domačije na naslovu Dobletina 19 nadaljujemo na-
ravnost do glavne ceste nazarje–Šmartno ob Dreti. to cesto zgolj prečkamo 
in pot nadaljujemo naravnost po dovozni poti mimo domačije na naslovu 
Dobletina 15 med stanovanjske hiše. Po nekaj metrih nas markacije usme-
rijo ostro levo na kolovoz, po katerem se čez širok travnik povzpnemo do 
stanovanjskih hiš ob robu gozda. Mimo novejše hiše prispemo do začetka 
asfaltne ceste, ki pripelje iz doline. Gremo desno navzgor po kolovozu, ki se 
v loku ob robu gozda dviguje na greben, kjer stopimo v gozd. Zdaj hodimo po 
grebenskem gozdnem kolovozu v jugozahodni smeri. na posameznih odce-
pih gozdnih poti pazimo na markacije. Sredi gozda prispemo do počivališča 
s klopco in manjšim oltarčkom. Gozdni kolovoz nas pripelje do večje jase, 
na kateri poleg stanovanjskih hiš stoji cerkev sv. Elizabete na Gorici. V bližini 
cerkve je tudi poslopje nekdanje osnovne šole. Mimo hiše na naslovu Lačja 
vas 15 se podamo desno navzdol po dovozni gramozni cesti v smeri Veniš. 
Znova hodimo po razmeroma uravnani gozdni cesti, ki se sčasoma spreme-
ni v kolovoz. na posameznih odcepih gozdnih poti in kolovozov pazimo na 
markacije, ki nas vodijo proti Venišam. Ko prispemo iz gozda, se znajdemo 
na široki ravnini, sredi katere stoji hotel. Pot vodi desno ob robu travnika in 
nato levo po gramozni cesti mimo kapelice do hotela. Od hotela pot nadalju-
jemo nazaj do hleva za konje, pred katerim zavijemo desno na gramozno ce-
sto. Po cesti, ki vodi ob leseni ograji obore za konje, se odpravimo do bližnje 
kmetije Sečnik. na dvorišču kmetije gremo desno po gramozni cesti navzdol 
v gozd. Gozdna cesta se sprva spušča, po prečkanju potoka pa znova dviga 
do naslednje kmetije. Pri kmetiji gremo desno po kolovozu, ki se po pašniku 
ob robu gozda dvigne do kmetije Šumljak, kjer stopimo na asfaltno cesto. Po 
cesti gremo levo navzdol do kmetije Omer, kjer zavijemo desno na dovozno 
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cesto. Mimo kozolca nadaljujemo med pašniki do gozda in naprej navzgor 
po gozdni cesti do domačije na grebenu. Čez dvorišče nadaljujemo pot na-
ravnost navzgor proti vrhu hriba tiber. tik pred vrhom se levo odcepimo od 
kolovoza in stopimo na gozdno stezo. Po gozdni stezi gremo na vršni del 
tibra, nato pa se nekoliko spustimo in zavijemo levo na gozdno stezo. Po njej 
se pričnemo spuščati v Šmartno ob Dreti. na spodnjem delu pobočja se pot 
v serpentinah spušča do stanovanjske hiše na naslovu Šmartno ob Dreti 50, 
pri kateri stopimo na asfaltno cesto. Po njej gremo desno do mostu čez reko 
Dreto. Zavijemo levo čez most v središče Šmartnega, kjer stoji župnijska 
cerkev sv. Martina.

Od cerkve sv. Martina nadaljujemo pot do glavne ceste nazarje–Gornji Grad. 
na križišču gremo naravnost mimo kapele po cesti, ki vodi na prelaz Lipa 
(723 m). Mimo pokopališča prispemo do križišča, kjer zavijemo desno. Zdaj 
se prične naša pot vzpenjati skozi gozd. cesti, ki nas kmalu pripelje do prvih 
hribovskih kmetij, v serpentinah sledimo vse do prelaza Lipa. na poti do 
prelaza se nam odpirajo čudoviti razgledi na Zgornjo Savinjsko dolino, nad 
katero se pnejo Golte, travnik in raduha. Pod nami pa se pogled ustavi v 
Šmartnem ob Dreti. S prelaza Lipa, kjer poleg mogočne lipe stoji kapelica, 
gremo desno po gramozni gozdni cesti v smeri Motnika. 

Vse do Motnika ter naprej čez Trojane do Moravč in Sv. Miklavža nas bodo 
vodile rumeno-rdeče markacije evropske pešpoti E6.

S prelaza Lipa kmalu dosežemo križišče poti. naša pot vodi levo po cesti 
navzgor do odcepa za vrh Smolnika. tukaj se prične cesta spuščati do dol-
gega ovinka, ki ga skrajšamo po gozdni poti na levi. Ko se vrnemo na cesto, 
pot nadaljujemo levo do samotne kmetije, pred katero gremo po poti ostro 
levo. Čez nekaj metrov nas markacije usmerijo po levi, zgornji poti, med 
redkimi borovci v gozd. Po ovinkasti poti se spustimo do križišča, kjer gre-
mo desno. Levo navzdol se odcepi pot na Vransko. Pot nas zdaj vodi prečno 
po pobočju, nato pa se povzpnemo na greben, kjer stopimo na kolovoz, po 
katerem se spustimo do travnikov. Čez travnike nadaljujemo do domačije. 
Za domačijo se usmerimo ostro levo čez pašnik do vrat v ogradi, nato pa 
pri skednju krenemo levo navzdol do vratc na robu gozda. nadaljujemo po 
gozdni stezi navzdol do pašnika in mimo kmetije, nakar dosežemo cesto, po 
kateri naša pot ob potoku vodi v Motnik. tik pred Motnikom nas markacija 
z asfaltne ceste usmeri desno po dovozni gramozni cesti rahlo navzgor. Po 
nekaj metrih vzpona smo na robu velikega travnika, čez katerega vodi pot 
v Motnik. Pred nami se odpre pogled na obe cerkvi in naselje Motnik. Mimo 
kapelice gremo po nadvozu čez glavno cesto Vransko–Kamnik do župnijske 
cerkve sv. Jurija, ob kateri stoji cerkev sv. Marije Magdalene. Levo ob cerkvi 
nadaljujemo pot navzdol v središče Motnika. 
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NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Zelena jama oz. Brezno 

presenečenj, rovt pod Menino
• Orlova peč, Čreta pri Kokarjah
• soteska Kokarska Suha, 

Kokarje, Čreta pri Kokarjah
• Dobroveljska planota
• reka Dreta
• Biba planina
• jezero Biba, Biba planina
• Menina planina
• prelaz Lipa (723 m)

Naravne in kulturne znamenitosti

• lipa na prelazu Lipa, rovt pod 
Menino

• park pod Lipami, Motnik

KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• frančiškanski samostan, 

Nazarje 
• samostanska knjižnica v 

frančiškanskem samostanu, 
nazarje

• samostan sester klaris, 
nazarje

nazarje, samostanska knjižnica

nazarje, grad Vrbovec

54

PSM - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd   54 10. 09. 14   19:53



glej stran 93–107

• cerkev Marijinega oznanjenja, 
nazarje

• grad Vrbovec ter Muzej 
gozdarstva in lesarstva 
Vrbovec, nazarje

• Bohačev toplar, nazarje
• cerkev Matere Božje, Kokarje
• cerkev sv. Katarine, Gorica pri 

Lačji vasi
• cerkev sv. Martina, Šmartno 

ob Dreti
• cerkev sv. Jošta, rovt pod 

Menino
• cerkev sv. Gervazija in 

Protazija, rovt pod Menino 
• tominškova kašča, rovt pod 

Menino 
• Brčunov mlin, rovt pod 

Menino
• Krevlov mlin, Bela
• cerkev sv. nikolaja, Bela
• kapela sv. antona, Biba 

planina
• razvaline Motniškega gradu, 

Motnik

• trg Motnik, Motnik 
• pranger ali sramotilni steber, 

Motnik
• Muzej pritlikavega nosoroga, 

Motnik
• cerkev sv. Jurija, Motnik 
• kapela sv. Marije Magdalene, 

Motnik
• Vrbanovčev kozolec – toplar, 

Motnik

Naravne in kulturne znamenitosti

Motnik, pranger

Motnik, cerkev sv. Jurija
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Samostan leži na vzpetini Gradišče nad sotočjem Savinje in Drete 
ob župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja (Marija Nazaret).
Prvotno je na tem mestu stala loretska kapela, ki jo je leta 1628 

dal postaviti ljubljanski škof Tomaž Hren. Škof Rajnald Scarlichi je leta 
1632 hrib s kapelico izročil frančiškanom bosansko-hrvaško-krajnske 
redovne province. Ti so leta 1661 sedanjo veliko cerkev dozidali z dve-
ma zvonikoma, ki je tipično renesančno poslopje z baročno opremljeno 
notranjostjo. 
Leta 1747 so zgradili kamnite romarske stopnice (193 stopnic), ob njih 
pa štiri romarske kapelice. 

Frančiškani so ob cerkvi med letoma 1635 in 1639 zgradili samostan. 
Znan je bil po svoji hišni lekarni, ki naj bi pričela delovati že pred letom 
1695, in po samostanski knjižnici. V letih od 1786 do 1941 so se bra-
tje frančiškani ukvarjali tudi z vzgojo in poučevanjem mladine v samo-
stanski ljudski šoli. Knjižnica in šola sta bili med drugo svetovno vojno 
precej poškodovani. Samostan je bil po vojni postopno obnovljen. Vzho-
dni trakt je bil pri tem namenjen izvajanju duhovnih vaj. Ohranjene 
knjige so dobile mesto v prenovljeni samostanski knjižnici, ki se ponaša 
z nekaterimi redkimi eksponati.

Ob frančiškanskem samostanu stoji tudi samostan drugega Frančiško-
vega reda – Reda ubogih sester svete Klare, sester klaris. 

Na pobudo bratov frančiškanov so na začetku leta 2010 v nazarskem 
samostanu odkrili Stopinjo sv. Martina. Ustanovljeno je bilo tudi Kul-
turno društvo sv. Martina Marija Nazaret.

→	 Župnija	marijinega	oZnanjenja	marija	naZaret
Frančiškanski samostan Nazarje / Samostanska pot 50 / SI-3331 Nazarje
Tel.: +386 (0)3 583 19 93 / E-pošta: kovse.franc@siol.net 
www.franciskani-nazarje.rkc.si/samostan 

NAZARJE
Frančiškanski samostan
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Župnijska cerkev stoji na ravnini sredi vasi in se prvič omenja leta 
1426. 
Obsegala je precej krajšo ladjo in verjetno gotski prezbiterij. V 2. 

polovici 17. stoletja so prizidali sedanji zvonik, leta 1799 pa še severno 
in leta 1802 južno kapelo. Sedanjo podobo je cerkev dobila v 19. stoletju, 
ko so podaljšali ladjo in nadzidali staro zakristijo. Danes cerkev sesta-
vljajo pravokotna ladja, polkrožno zaključen prezbiterij, nadstropna za-
kristija na južni strani in zvonik na zahodni osi fasade. Na obeh straneh 
ladje sta prizidani kapeli, južna s konveksnim in severna s triosminskim 
zaključkom.
Velik tabernakeljski oltar, postavljen okoli leta 1900, krasi oltarna slika 
sv. Martina, ki deli plašč, iz 2. polovice 19. stoletja, na straneh pa sta 
upodobljena sv. Peter in Pavel.

V stranskih kapelah sta neorenesančna oltarja iz 2. polovice 19. stoletja. 
Južna kapela je posvečena Žalostni Materi Božji, severna pa sv. Izidorju.

Poslikave v glavnem oltarju in preostali notranjščini so iz leta 1926 ter 
so delo Dunajčana Josefa Edgarja Kleinerta. Na oboku je freska Mariji-
nega vnebovzetja, v lunetah sta sv. Štefan in sv. Lovrenc, nad vhodom v 
severno kapelo sta upodobljeni sv. Lucija in sv. Barbara, nad vhodom v 
južno kapelo pa sv. Ciril in Metod.

Križev pot je iz 19. stoletja.

Cerkev delno obdaja obzidje, pred cerkvijo stoji velika lipa.

→	 Župnija	Šmartno	ob	dreti
Šmartno ob Dreti 22 / SI-3341 Šmartno ob Dreti / Tel: +386 (0)3 838 51 66 
www.zupnija-smartno-ob-dreti.rkc.si

ŠMARTNO OB DRETI
župnijska cerkev sv. Martina
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Motnik → Trojane → Limbarska gora → (Krašnja → 
Šmartno v Tuhinju) → Moravče

EtaPa 5 ‣ (23,1 km; 6 h 30 min)

Od gostilne v središču Motnika nadaljujemo pot po cesti, ki pred gostilno 
vodi levo navzgor proti prevalu Strmec. cesta se skozi gozd vije do prevala, 
kjer stoji kapelica. Pot nadaljujemo desno navzdol do križišča, kjer zavijemo 
desno po cesti rahlo navzgor. Levo navzdol vodi cesta v Zajasovnik. Po cesti, 
ki vodi rahlo navzgor med potokom na eni strani in pašnikom na drugi, kma-
lu prispemo do mostička. Prečkamo potok in vstopimo v gozd. Čez nekaj 
metrov nas markacije usmerijo levo na gozdni kolovoz, po katerem se prič-
nemo vzpenjati do roba travnika. tukaj zavijemo levo ter se ob robu travnika 
in skozi pas gozda povzpnemo do novejše hiše. na križišču gremo desno po 
gramozni cesti proti naselju Hribi. Gramozna gozdna cesta se najprej dviguje 
okoli hriba. Ko dosežemo ravnino, pa se prične spuščati mimo bazne posta-
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je mobilne telefonije v naselje Hribi, kjer znova stopimo na asfaltno cesto. 
Po njej nadaljujemo skozi naselje navzdol in 150 metrov za zadnjo hišo na 
naslovu Hribi 4 zavijemo desno na kolovoz. Po njem gremo do roba gozda in 
nato navzdol čez pašnik do novejše hiše, od katere vodi stezica čez travnik 
do asfaltne ceste. nadaljujemo mimo gasilskega doma in športnega igrišča 
do stopnic, po katerih se povzpnemo do znane restavracije na trojanah. 

Od restavracije na trojanah nadaljujemo pot ob levem robu glavne ceste 
celje–Ljubljana v smeri Blagovice. Po izgradnji avtoceste, ki pod trojanami 
poteka v predoru, je promet po glavni cesti občutno redkejši. Po 15 minu-
tah hoda prispemo do križišča, kjer nas usmerjevalna tabla usmeri levo na 
lokalno asfaltno cesto. Po tej cesti gremo navzgor do stanovanjskih hiš in 
naprej ob robu gozda mimo vodnega korita do križišča ob koncu asfaltne 
ceste. Pot nadaljujemo po desni, gramozni cesti, ki zavije ostro desno in se 
nato nadaljuje po gozdu navzgor. Hodimo po cesti, ki se vije po severnem 
pobočju hriba reber, in po njej dosežemo naselje Doline. Pred zaselkom nas 
usmerjevalna tabla usmeri desno po dovozni cesti k hišam. tukaj najdemo 
kontrolno točko evropske pešpoti E6. Z dvorišča nadaljujemo pot levo skozi 
gospodarsko poslopje in naprej po kolovozu do gozda. Pot se nadaljuje po 
gozdni stezi in nas vodi visoko po pobočju hriba na Škalah. Ko se vrnemo na 
cesto, nadaljujemo desno v Borje pri Mlinšah, kjer stoji cerkev sv. Jakoba. 
Pri kapelici na začetku vasi krenemo desno po cesti v smeri Golčaja. Preden 
se začne cesta spuščati v Blagovico, zavijemo z nje levo proti Golčaju. ta 
cesta nas zdaj pripelje do Golčaja, kjer stoji cerkev sv. neže, najstarejša 
cerkev v Črnem grabnu. Odpre se nam širok razgled po Posavskem hribovju. 
Od cerkve na Golčaju nadaljujemo pot po stezi, ki po valovitem terenu vodi 
do ceste. Po njej gremo desno proti Limbarski gori. Pri skupini lip na vrhu 
klanca zavijemo desno na pot, po kateri se mimo domačije povzpnemo na 
vrh Limbarske gore, kjer stoji cerkev sv. Valentina. Pod cerkvijo je gostilna, 
ki poleg pijače ponuja odlično domačo hrano. Z vrha Limbarske gore nada-
ljujemo mimo cerkve do kapelice. namesto po stari trasi poti, ki je danes 
opuščena, gremo po cesti navzdol. Kmalu se desno odcepi označena pot v 
Krašnjo in naprej čez Zlato Polje v Šmartno v tuhinju. 
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Mi nadaljujemo po cesti navzdol. Kmalu skrajšamo ovinek, nato pa nas mar-
kacije usmerijo desno po gozdni stezi v smeri Serjuč. Pri prvi hiši prečkamo 
cesto in nadaljujemo ob robu travnika navzdol na asfaltno cesto. Po njej gre-
mo samo nekaj korakov, nato pa nas markacije usmerijo desno na kolovoz 
in čez nekaj metrov z njega levo na pot. Po poti se spustimo v naselje Ser-
juče. na ostrem ovinku gremo desno navzdol do ceste, po kateri krenemo 
levo čez mostiček. Za mostičkom se priključimo cesti, ki levo vodi v Moravče. 
Mimo osnovne šole v Moravčah pridemo do križišča, kjer zavijemo desno do 
cerkve sv. Martina.

Limbarska gora → krašnja → Šmartno v Tuhinju
13,2 km; 3 h 15 min (povratek 3 h 30 min)

Od cerkve na Limbarski gori gremo po osnovni trasi Poti svetega Martina in 
evropske pešpoti E6 po cesti navzdol do levega ovinka. tukaj nas usmerje-
valna tabla usmeri desno na kolovoz (smer Vinje, Krašnja). Sprva hodimo 
po gozdnem kolovozu do večje jase, nato pa znova skozi gozd nadaljujemo 
do velikega travnika. tukaj nas usmerjevalna tabla usmeri desno navzdol v 
gozd. najprej hodimo po razmeroma uravnani gozdni pokrajini, nato pa se 
pričnemo po kolovozu spuščati proti naselju negastrn. Ko pridemo na gra-
mozno cesto, se po njej spustimo do asfaltne ceste. to cesto zgolj prečkamo 
in gremo po kolovozu naravnost. Kmalu smo na robu naselja negastrn in 
križišču planinskih poti. Usmerjevalna tabla nas usmeri desno navzdol. Pod 
sabo že vidimo avtocesto a1 Šentilj–Koper. V okljukih se dokaj strmo spusti-
mo navzdol do reke radomlje. Prečkamo jo čez betonski most in se podamo 
desno ob avtocesti do podhoda. Po gramozni cesti, ki vodi skozenj, gremo 
do glavne ceste celje–Ljubljana. Čez prehod za pešce jo previdno prečkamo 
in pot nadaljujemo naravnost v središče Krašnje. na križišču gremo desno 
skozi naselje do kapelice, kjer zavijemo levo proti Vrhu nad Krašnjo. Mimo 
cerkve in gasilskega doma nadaljujemo čez most do otroškega vrtca. Zdaj 
se prične cesta v serpentinah vzpenjati skozi gozd. Kmalu smo pri velikem 
lesenem križu, ki je ponoči osvetljen. Pod nami v dolini lepo vidimo avtocesto 
a1 Šentilj–Koper med Kompoljami in Blagovico. na drugi strani doline nas 

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 5
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pozdravlja Limbarska gora s cerkvijo sv. Valentina. Po cesti se sprva skozi 
gozd, nato pa med travniki povzpnemo v naselje Krajno Brdo. najprej gremo 
mimo lesenega križa pri hiši na naslovu Krajno Brdo 26, nato pa smo kmalu 
v središču vasi, kjer stojita kapelica in prostostoječi zvonik. na zvoniku je 
napis 1938–1998. Pot nadaljujemo naravnost po cesti mimo hiše na naslovu 
Krajno Brdo 15 v smeri Vrha nad Krašnjo. cesta se sprva vije med travniki, 
nato pa znova skozi gozd. Pogled nam seže vse do Ljubljane in daleč po 
Posavskem hribovju. Mimo lepo ohranjenih kozolcev prispemo v naselje Vrh 
nad Krašnjo. Gremo skozi naselje, nato pa pri zadnji hiši zapustimo asfaltno 
cesto in zavijemo levo v smeri naselja Koreno. Po gramozni cesti gremo do 
prvega križišča, kjer se podamo desno. na smreki v križišču je leseno zna-
menje. Po gramozni in razmeroma uravnani gozdni cesti hodimo do ostrega 
ovinka v levo, kjer se prične cesta spuščati v dolino. Mi pri tem nadaljujemo 
naravnost po gozdni cesti proti severu. Hodimo po razmeroma ravni pokraji-
ni, porasli z iglastim gozdom. Po levi strani zaobidemo neizrazit vrh in kmalu 
prispemo do velike jase sredi gozda. Pot nadaljujemo po gozdnem kolovozu 
ob desnem robu jase. Ko prispemo do križišča cest na grebenu, zavijemo 
levo in se pričnemo po levi strani grebena spuščati v dolino Lasenskega 
potoka. Kmalu pridemo do poseke, kjer nadaljujemo pod dvema visokona-
petostnima daljnovodoma. nato znova vstopimo v gozd in se po strmi gozdni 
cesti spustimo do samotne kmetije v dolini. Gremo čez dvorišče na asfaltno 
cesto in se po njej povzpnemo do križišča cest na grebenu. tukaj prečkamo 
markirano rokovnjaško planinsko pot in gremo naprej po cesti naravnost 
navzdol v smeri Šmartnega v tuhinjski dolini. Po cesti, ki se vije po dolini, na-
daljujemo do naselja Sidol. Mimo hiše na naslovu Sidol 9 gremo naravnost 
in kmalu smo pri prvih hišah v Šmartnem. najprej prečkamo reko nevljico, 
nato pa čez semaforiziran prehod za pešce še glavno cesto Vransko–Ka-
mnik. Pot nadaljujemo naravnost po cesti mimo hiš na naslovih Šmartno 5, 
6 in 10 do kapelice s podobo sv. Martina, kjer zavijemo desno. Mimo gostilne 
prispemo do cerkve sv. Martina, ob kateri stoji župnišče, Šmartno 18.

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 5
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Naravne in kulturne znamenitosti

NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• geometrično središče 

Slovenije – GEOSS, Vače
• arheološko najdišče, Vače
• hruškov drevored, Moravče
• reka rača
• učno-sprehajalna pot rača, 

Moravška dolina 
• Osoletova jama, Dešen
• ribniki Moravče, Zalog pri 

Moravčah

KULTURNE 
ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Mohorja in 

Fortunata, V zideh
• rimsko arheološko najdišče 

atrans, trojane
• cerkev sv. Ožbolta, Šentožbolt
• cerkev sv. Lovrenca, Kolovrat
• grad Kolovrat, Kolovrat
• cerkev sv. radegunde, Strme 

njive
Moravče, hruškov drevored

Golčaj, cerkev sv. neže

limbarska gora, cerkev sv. Valentina

62

PSM - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd   62 10. 09. 14   19:53



glej stran 93–107

Naravne in kulturne znamenitosti

• cerkev sv. Jakoba starejšega, 
Borje pri Mlinšah

• cerkev sv. neže, Golčaj
• cerkev sv. Valentina, 

Limbarska gora
• razvaline gradu Limberk, 

Limbarska gora
• cerkev sv. tomaža, Krašnja
• cerkev sv. Lenarta, 

Pšajnovica
• cerkev sv. Martina, 

Šmartno v Tuhinju
• cerkev sv. Miklavža, Gora 

(Greben) nad Šmartnim v 
tuhinju

• cerkev sv. Doroteje, Kostanj
• cerkev sv. Martina, 

Moravče
• spomenik Jurija Vege, 

Moravče
• spominski park, Moravče
• trg Moravče, Moravče
• rojstna hiša pisatelja Frana 

Detele, Moravče

Moravče, kip Jurija Vege

vzpon na Limbarsko goro

63

PSM - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd   63 10. 09. 14   19:54



Župnijska cerkev stoji sredi naselja. 
Prvič se pisno omenja leta 1526, verjetno pa je prvotna cerkev 
stala že v 13. stoletju na mestu današnjega spominskega parka. 

Po porušitvi stare cerkve so med letoma 1732 in 1735 zgradili povsem 
novo mogočno baročno stavbo, ki je bila delo arhitekta Gregorja Mač-
ka. Med 2. svetovno vojno je bila cerkev močno poškodovana, ostala sta 
samo še zvonik in zakristija. Arhitekt Jože Plečnik je v sodelovanju z 
Antonom Bitencem izdelal načrte za obnovo cerkve, ki pa niso bili odo-
breni. Leta 1958 je bila na mestu nekdanjih gospodarskih poslopij odo-
brena gradnja nove cerkve, ki jo je leta 1960 posvetil škof Anton Vovk. 
Cerkev je delo arhitekta Antona Suhadolca, Plečnikovega sodelavca. 
Načrt za opremo cerkve so izdelali Lado Kham, Stane Kregar in Anton 
Bitenc.

Na Plečnikov slog spominjajo lesen kasetiran strop s svetilkami, tla iz 
prekuhanih lesenih kock, zalitih z betonsko maso, in mreža na glavnem 
oltarju, ki naj bi simbolizirala zaporniške ograje. 

Nad oltarno mizo so tri barvna okna, delo Staneta Kregarja iz leta 1959. 
Na sredini je sv. Martin, levo sv. Štefan in desno sv. Jurij. 

Iz stare cerkve je ohranjenih nekaj kipov in Metzingerjevih slik. V 
prezbiteriju sta na stebrih ob oltarju levo kipa sv. Barbare in desno sv. 
Agate, v stranskem oltarju kip Device Marije, na stenah ladje pa kipi sv. 
Martina, sv. Florjana in sv. Jurija. Levo steno prezbiterija in ladje krasi 
zanimiv križev pot. 

→	 Župnija	Šmartno	v	tuhinju	
Šmartno 18 / SI-1219 Laze v Tuhinju / Tel: +386 (0)1 834 71 07

ŠMARTNO V TUHINJU 
župnijska cerkev sv. Martina

8
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Župnijska cerkev stoji v parku v jedru vasi, njene prve omembe se-
gajo v leto 1232. 
Od nekdanje poznogotske cerkve je v današnjem poslopju deloma 

ohranjeno še zidovje. Celotno cerkev so leta 1740 barokizirali, posveče-
na je bila leta 1743. Po potresu leta 1895 je R. Jeblinger zasnoval novo 
mogočno pročelje cerkve z dvema zvonikoma. Pozneje so morali severni 
steni prizidati še oporo v obliki lurške kapele. 
Cerkev je večinoma zgrajena iz moravškega peščenjaka, iz katerega so 
tudi različne kamnoseške stvaritve, značilne za cerkev. 

Leta 1900 pa je bila celotna cerkev prenovljena. 

V glavnem lesenem oltarju je na tronu klečeči sv. Martin med štirimi 
angeli, atiko krasi Marijino kronanje. Oltarna slika sv. Martina z morav-
ško pokrajino in križev pot sta delo Layerjevih ali njegove delavnice. 

Stranska oltarja sv. Lenarta in sv. Antona Padovanskega krasijo sliki A. 
Cebeja ter kipi A. Schwarzla. Oltar Matere Božje je morda delo F. Rott-
mana, oltar Srca Jezusovega je lesen na kamnitem podstavku. V kapeli, 
ki jo je poslikal P. Markovič iz Rožeka, je oltar Lurške Matere Božje.

V prezbiteriju so freske umirajočega Martina z angelom, Jezusa, ki Mar-
tinu kaže podarjeni plašč, in skupine angelov. V kupoli je slika Marijine-
ga kronanja in vnebovzetja.

Leta 1966 so notranjščino cerkve obnovili, pri čemer je bil krstni kamen 
obnovljen po načrtih J. Valentinčiča.

Pred cerkvijo je spomenik Juriju Vegi, matematiku in utemeljitelju 
znanstvene balistike, rojenemu v bližnji Zagorici pri Dolskem.

→	 Župnija	moravče
Trg svobode 14 / SI-1251 Moravče / Tel: +386 (0)1 723 10 55

MORAVČE
župnijska cerkev sv. Martina

9
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iz središča Moravč se od gostilne in cerkve sv. Martina po Marokovi ulici 
odpravimo v smeri izlak oziroma Zagorja ob Savi. Kmalu prispemo do križi-
šča, kjer nadaljujemo pot po cesti heroja Vasje. Vse do odcepa lokalne ceste 
na desni hodimo po pločniku ob glavni cesti. Pri odcepu previdno prečka-
mo glavno cesto in gremo desno navzgor po cesti na Grmače. Po tej cesti 
nadaljujemo do vznožja hriba, kjer nas puščica nasproti stanovanjske hiše 
na naslovu Drtija 24/a usmeri levo po stezi v gozd. Zdaj se prične naša pot 

Moravče → Zagorica pri Dolskem → Sv. Trojica → Žeje 
→ (Dob pri Domžalah) → Šentjakob → Šmartno ob Savi 

→ Ljubljana SEM → (Šmartno pod Šmarno goro)

EtaPa 6 ‣ (32,4 km; 7 h 15 min)
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vzpenjati na Grmače. nedaleč od vstopa v gozd se od naše poti levo odcepi 
planinska pot do planinskega doma PD Moravče. Mi gremo naravnost nav-
zgor do izstopa iz gozda in po poti ob robu travnika prispemo na asfaltno 
cesto na Grmačah. na križišču se nam priključi pot, ki z desne pripelje z Za-
savske Svete gore in točke GEOSS. Mi gremo desno po cesti rahlo navzgor v 
smeri Svetega Miklavža. Odpre se nam širok razgled na Ljubljansko kotlino 
in Kamniško-Savinjske alpe v ozadju. Po cesti, ki se vije med posameznimi 
vrtačami in kmetijami, gremo mimo domačije na naslovu Katarija 4 ter se 
povzpnemo v naselje Katarija, kjer se ustavimo na kmetiji odprtih vrat Pri 
Mežnarjevih. takoj za kmetijo pri kapeli zavijemo levo v smeri cerkve sv. 
Miklavža, ki stoji nedaleč naprej na vzpetini. naša pot ne vodi do cerkve, saj 
pri domačiji na naslovu Katarija 9 pod cerkvijo zavijemo desno na kolovoz. 
najprej rahlo navzdol in nato navkreber se odpravimo do vstopa v gozd. tu-
kaj se od naše poti odcepi evropska pešpot E6, ki vodi navzdol v Jevnico. 

Od tega odcepa pa vse do spomenika na Oklem nas bodo vodile belo-rdeče 
Knafelčeve markacije. 

Zdaj se prične naša pot vzpenjati skozi gozd na cicelj. Kmalu prečkamo goz-
dno cesto in pot nadaljujemo naravnost navzgor. Ko dosežemo greben, se 
podamo levo po njem do vrha ciclja (819 m). na vrhu najdemo žig in vpi-
sno knjigo. Z vrha ciclja nadaljujemo pot po grebenu naprej proti zahodu do 
odcepa poti v Križevniško vas in Zagorico. Usmerjevalna tabla nas usmeri 
levo navzdol po gozdnem kolovozu, po katerem v 15 minutah dosežemo 
Križevniško vas. Pri cerkvi sv. Križa gremo desno po lokalni cesti mimo hiše 
na naslovu Zagorica pri Dolskem 14 ter do vasi Zagorica, kjer se ustavimo 
pri rojstni hiši matematika in geodeta barona Jurija Vege. iz Zagorice se od-
pravimo naprej po asfaltni cesti, ki razmeroma uravnano vodi mimo gasil-
skega doma Klopce, Klopce 40, in nadaljujemo do odcepa v središču vasi 
Klopce, kjer zavijemo desno. Po cesti v nekaj minutah dosežemo središče 
naselja. Med hišami v strnjenem naselju Klopce gremo mimo kapelice do 
konca asfalta in po kolovozu na desni navzgor. Sprva po robu gozda, nato pa 
skozi gozd se naša pot vzpenja po južnih pobočjih hriba Murovica. Ko se pot 
uravna, kmalu dosežemo priključek steze na nekoliko širši gozdni kolovoz. 
Po kolovozu gremo levo do asfaltne ceste, kjer nas usmerjevalna tabla pri 
kapelici usmeri naravnost po cesti na Sveto trojico. Sprva mimo počitniških 
hišic in med travniki, nato pa skozi gozd prispemo v naselje Sveta trojica. 
Desno se odcepi cesta k cerkvi na vrhu hribčka, mi pa nadaljujemo po glavni 
cesti rahlo navzdol. Ko dosežemo gasilski dom v Žejah, nas usmerjevalna 
tabla usmeri levo na gramozno cesto. Po njej se med bližnjimi hišami odpra-
vimo do ovinka, kjer gremo desno mimo novejše stanovanjske hiše na na-
slovu Žeje 41/b. Kmalu zatem se od naše poti odcepi Domžalska spominska 
pot, ki zavije levo na kolovoz. 
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nadaljujemo naravnost po gozdni cesti vse do večjega križišča v gozdu. tu-
kaj zavijemo levo po cesti navzgor mimo spomenika nOB proti Oklu. Mimo 
posameznih počitniških hišic, med katerimi je tudi hiša na naslovu Dobovlje 
10, se odpravimo do spomenika Oklo. 

Z Okla do Šmartnega ob Savi nas bodo znova vodile belo-rumene markacije 
za pohodne tematske poti. 

Od spomenika nOB Oklo gremo naprej po gramozni cesti rahlo navzgor do 
jase, kjer se cesta spremeni v kolovoz in se prične spuščati skozi gozd. Po 
150 metrih prispemo do križišča, kjer se naša pot odcepi levo navzdol. Pot 
se zdaj spušča po gozdni stezi navzdol in se kmalu razširi v gozdni kolovoz. 
Po njem se spustimo do asfaltne ceste, na katero stopimo v bližini kmetije. 
Po cesti se podamo desno do bližnje Ekološke kmetije Goropeče, Brdo 14. V 
bližini kmetije stoji cerkev sv. nikolaja na Goropečah. Od kmetije nadaljuje-
mo pot po cesti navzdol skozi gozd do kmetije Žabar, kjer se pred nami od-
prejo široki travniki. Po cesti med travniki pod tremi električnimi daljnovodi 
nadaljujemo do odcepa, kjer zapustimo asfaltno cesto in se podamo levo po 
gramozni cesti, ki vodi skozi gozd proti Selu pri ihanu. Po njej gremo sprva 
po gozdu, nato pa med polji in travniki na ravan ob Kamniški Bistrici. na 
prvem večjem križišču se podamo levo do domačije in čez dvorišče naprej 
po kolovozu med travniki v vasico Selo pri ihanu. V središču Sela gremo 
desno do glavne ceste ihan–Dolsko. na križišču zavijemo levo in čez nekaj 
minut zavijemo desno ter zapustimo glavno cesto. Po lokalni cesti gremo 
do mostu čez Kamniško Bistrico in po njenem prečkanju dosežemo naselje 
Bišče. Pot nadaljujemo naravnost po cesti v Pšato. V središču Pšate zavi-
jemo desno mimo Doma gasilcev, Pšata 28/a, proti Podgorici. Ko pridemo 
iz Pšate, hodimo med lepo urejenimi njivami. na bližnjem križišču gremo 
desno do nadvoza čez avtocesto a1 Ljubljana–Maribor. Po prečkanju avto-
ceste takoj za nadvozom zavijemo ostro levo na gramozno cesto, ki vodi tik 
ob zaščitni ograji avtoceste v Šentjakob. nedaleč od izvoza z avtoceste sto-
pimo na ostanke lokalne asfaltirane ceste, po kateri mimo hiše na naslovu 
Pšatska pot 6 nadaljujemo do glavne ceste Šentjakob–Domžale. V sema-
foriziranem križišču s cesto Črnuče–Litija gremo naravnost mimo picerije 
proti reki Savi. Ko prispemo do mostu, prečkamo Savo in takoj za mostom 
nadaljujemo pot v desno po stopnicah navzdol do gramozne ceste, ki vodi 
po desnem nabrežju Save. Pot po tej cesti, ki se imenuje cesta v Hrastje, 
nadaljujemo naravnost ob toku Save navzgor. Kmalu prispemo do športnih 
objektov Športnega društva Sloga, ob katerih gremo do asfaltne ceste, ki jo 
zgolj prečkamo in pot nadaljujemo naravnost po gramozni cesti. na desni 
strani ceste nas spremljajo travniki, na levi pa naselje novejših stanovanj-
skih hiš. Po cesti dosežemo vadbeni poligon Kinološkega društva Krim. Pri 
vhodu na poligon zavijemo levo in po kolovozu ob robu gozda nadaljujemo v 
smeri Šmartnega ob Savi. V daljavi že vidimo cerkev sv. Martina. Ko pridemo 

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 6
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do gramozne ceste, se po njej podamo levo do začetka asfaltne ceste, ki se 
prične pri stanovanjski hiši v Zabretovi ulici. Po Zabretovi ulici se podamo v 
središče Šmartnega ob Savi, kjer v križišču pri hiši na naslovu cesta v Šmar-
tno 21 zavijemo desno k cerkvi sv. Martina. Od cerkve levo mimo hiše na 
naslovu cesta v Šmartno 35 nadaljujemo v smeri središča Ljubljane. Sprva 
nas pot vodi po asfaltni cesti mimo hiše na naslovu cesta v Šmartno 33/d, 
ko pa prispemo do vrtičkov, stopimo na gramozno cesto, po kateri gremo 
naravnost med polji do ljubljanske severne obvoznice. Po pločniku gremo 
levo do semaforiziranega križišča, nato pa desno čez obvoznico in naprej 
po Šmartinski cesti proti središču Ljubljane. V bližini križišča je avtobusno 
postajališče mestnega prometa, od koder se lahko skozi mesto do središča 
Ljubljane in naprej do Dolgega mostu tudi zapeljemo. Če pa pot po mestnih 
ulicah nadaljujemo peš, ta poteka po naslednjem opisu. iz Šmartnega se pot 
po Šmartinski cesti nadaljuje v središče Ljubljane. na začetku Šmartinske 
ceste se odpravimo desno po Prisojni ulici do Slovenskega etnografskega 
muzeja v Maistrovi ulici, na katerem je nameščena Stopinja sv. Martina to-
urskega. Pot nato nadaljujemo po ulici tabor ter nato desno po Vidovdanski 
in trubarjevi cesti na Prešernov trg. 

Žeje → Dobovlje → Brdo → Gorjuša → Dob pri Domžalah
6,9 km; 1 h 45 min

S križišča, kjer Pot sv. Martina zavije levo na Oklo in se priključi planinskim 
markacijam Domžalske poti spominov, gremo naravnost po gramozni cesti 
v vas Dobovlje. Ko pridemo do križišča z asfaltno cesto, se podamo levo po 
njej v smeri vasi Brdo. cesta, po kateri hodimo, se vije skozi kraško pokra-
jino, poraslo z gozdom. Po 15 minutah spusta dosežemo vas Brdo. na kri-
žišču v vasi zapustimo asfaltno cesto in se podamo naravnost po gramozni 
cesti mimo hiše na naslovu Brdo 3 do nekdanje domačije na naslovu Brdo 1, 
kjer trenutno gradijo nove stanovanjske objekte. Levo od domačije stopimo 
na stezo, po kateri pod tremi električnimi daljnovodi nadaljujemo do gozda. 
Po gozdnem kolovozu nadaljujemo pot do zaselka tabor nad ihanom, kjer 

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 6
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stoji cerkev sv. Kunigunde. na križišču pod cerkvijo nas usmerjevalna tabla 
usmeri desno čez pašnik proti Križentavru ali Velikemu vrhu oziroma Dom-
žalam. Ko prečkamo pašnik, stopimo v gozd in se v 10 minutah povzpnemo 
na vrh Križentavra. na vrhu sta skrinjica z vpisno knjigo in majhen kovinski 
stolpič. Z vrha gremo naravnost navzdol v smeri Krumperka. Hodimo po 
gozdu in pred nami slišimo hrup z avtoceste a1. Kmalu se spustimo do gra-
mozne ceste, kjer na križišču stoji lesen križ. tukaj zapustimo markirano 
Domžalsko pot spominov, ki vodi naravnost, mi pa se podamo desno po 
gramozni cesti do bližnjega gradu Krumperk. Ob gradu je urejen Pedagoško-
raziskovalni center za konjerejo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
Pot nadaljujemo po cesti mimo gradu v smeri Doba. Mimo hiš na naslovih 
Gorjuša 22 in 18 pridemo do križišča, kjer zavijemo levo. Po pločniku najprej 
nadaljujemo čez nadvoz nad avtocesto Šentilj–Koper, nato pa mimo spome-
nika samostojni Sloveniji. nedaleč naprej zapustimo pločnik in se po stezi 
čez travnik podamo desno do cerkve sv. Martina v Dobu.

iz središča Ljubljane se lahko z mestnim avtobusom številka 8 odpeljemo 
tudi do cerkve sv. Martina v Šmartnem pod Šmarno goro.

Ljubljana

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 6
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Naravne in kulturne znamenitosti

NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• reka Sava
• reka Ljubljanica
• Park tivoli, Ljubljana
• Botanični vrt, Ljubljana 
• Pot spominov in tovarištva, 

Ljubljana
• rožnik, Golovec, Šmarna gora, 

Ljubljana 

KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. andreja, Krašce
• grad tuštanj, Zgornji tuštanj
• cerkev Žalostne Matere Božje, 

rudnik pri Moravčah (Hribce)
• cerkev Matere Božje, Drtija
• cerkev sv. nikolaja, Vrh 

(Katarija)
• kapelica na Grmačah, Katarija
• cerkev sv. Križa, Križevska vas
• rojstna hiša Jurija Vege, 

Zagorica pri Dolskem
• ruševine gradu Koprivnik, 

Konfin pri Sv. trojici
• cerkev sv. trojice, Sv. trojica

• cerkev Marijinega vnebovzetja, 
Vinje

• ruševine gradu rožek, Vinje
• Spominski park 

revolucionarnih tradicij občine 
Domžale

• cerkev sv. Martina, Dob pri 
Domžalah

• cerkev sv. nikolaja, Goropeče 
nad ihanom

• cerkev sv. Kunigunde, tabor 
nad Goričico

• cerkev sv. Jurija, ihan
• spomenik antonu Brezniku, 

ihan
• dvorec Mala Loka – samostan 

sester sv. Križa, Mala Loka
• cerkev sv. Petra, Pšata
• most čez reko Pšato, Pšata
• cerkev sv. Jakoba, Šentjakob 

ob Savi
• cerkev sv. Martina, Šmartno 

ob Savi
• cerkev sv. Martina, Šmartno 

pod Šmarno goro
• Stara Ljubljana, Ljubljana

zagorica pri dolskem, rojstna hiša Jurija Vege

71

PSM - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd   71 10. 09. 14   19:54



glej stran 93–107 

Naravne in kulturne znamenitosti

• tromostovje, Ljubljana 
• cerkev sv. nikolaja – 

stolnica, Ljubljana
• Ljubljanski grad, Ljubljana
• cerkev Marijinega oznanjenja 

(Frančiškanska cerkev), 
Ljubljana

• cerkev sv. cirila in Metoda, 
Ljubljana

• cerkev sv. Petra (Šentpetrska 
cerkev), Ljubljana 

• Uršulinska cerkev, Ljubljana
• cerkev sv. Jakoba, Ljubljana
• Plečnikove Žale, Ljubljana
• vzpenjača na grad, Ljubljana
• Prešernov trg s 

spomenikom, Ljubljana
• robbov vodnjak in mestna 

hiša, Mestni trg – Ljubljana 
• narodni muzej, Ljubljana
• Prirodoslovni muzej, 

Ljubljana
• Slovenski etnografski 

muzej, Ljubljana
• narodna in moderna galerija, 

Ljubljana

zagorica pri dolskem, Spomenik Jurija Vege

ljubljana, park tivoli

zgornji tuštanj, grad tuštanj
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Župnijska cerkev stoji na južnem robu naselja in se prvič omenja 
med letoma 1232 in 1246. 
Današnjo cerkveno stavbo so v letih 1759–1761 zgradili na ostan-

kih starejše gotske cerkve, leta 1762 jo je posvetil ljubljanski škof Leo-
pold Jožef Petazzi.
Cerkev ima široko ladjo z zvonikom na čelni zahodni strani in razme-
roma dolg prezbiterij z enako visoko dvonadstropno zakristijo, stransko 
kapelo in streho v obliki kameljega hrbta. 
Nad vhodnim portalom je freska sv. Martina na konju iz leta 1965, delo 
domačina Miloša Starbeka. 
Veliki oltar je leta 1899 izdelal kipar Andrej Rovšek. V osrednji vdolbini 
je kip sv. Martina, na desni kip sv. Antona Puščavnika in na levi kip sv. 
Pavla. Oltar Brezmadežne v kapeli na severni strani ladje in oltar Trpe-
čega Kristusa v južni kapeli verjetno izvirata iz 18. stoletja.
Ob severovzhodni kapeli ladje je oltar Križevega pota. Prvotno je bil tu 
oltar sv. Volbenka, ki so ga leta 1887 zamenjali z oltarjem sv. Jožefa. Sle-
dnji je bil delo Ivana Vurnika. Okrog leta 1980 so na oltar namestili sli-
ke križevega pota, ki so delo slikarja Matije Koželja iz leta 1866.
V kapeli na severni strani prezbiterija je bil prvotno oltar sv. Mihaela, 
ki so ga leta 1957 hkrati s prižnico podrli in postavili krstilnico ter novo 
prižnico po načrtih Jožeta Plečnika. Krstilnico sestavlja devet stebrov iz 
marmorja s krstnim kamnom in leseno prižnico zgoraj.
Orgle je leta 2013, ob 250-letnici posvetitve cerkve, postavila orglarska 
delavnica Maribor.

→	 Župnija	dob	
Ulica 7. avgusta 23 / SI-1233 Dob pri Domžalah / Tel: +386 (0)1 729 20 24, 
+386 (0)1 729 20 25 / E-pošta: zupnija.dob@gmail.com / www.zupnijadob.org 

 DOB 
župnijska cerkev sv. Martina
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Župnijska cerkev stoji v naselju Šmartno ob Savi, ob Cesti v Šmar-
tno. Prvotno je bila cerkev podružnica župnije sv. Petra v Ljubljani, 
leta 1986 pa je Šmartno ob Savi postalo samostojna župnija.

Prva znana omemba cerkve sega v leto 1430. Prvotno gotsko cerkev so 
večkrat predelali in povečali, leta 1688 je dobila nov prezbiterij in zvo-
nik. Sedanja cerkev je baročno osmerokotno osrednje poslopje iz 17. sto-
letja in notranjo opremo, ki delno izvira iz tistega časa. V oltarni menzi 
je bila vzidana listina, ki pravi, da je oltar leta 1658 posvetil škof Franči-
šek Maksimilijan Vaccano.

Veliki zlati oltar nosi letnico 1699. V tronu je kip sv. Martina na konju, 
ob niši sta sv. Peter in Pavel, v atiki Marija in nad atiko nadangel Mihael. 

Stranski oltar izvira iz začetka 19. stoletja in se ponaša tudi z rokokoj-
skimi elementi. Posvečen je sv. Janezu Krstniku in sv. Luki, ki sta zave-
tnika bližnjih zaselkov Hrastje in Obrij. 

Na oboku najdemo freski sv. Luke in sv. Florjana. Na levi steni ladje je 
križev pot iz leta 1943, delo E. Piščanca. Na desni steni je v majhni vdol-
bini kip Lurške Marije, ki je bil prenesen iz kapelice na trgu. Prižnica je 
iz druge polovice 17. stoletja.

Orgle iz leta 1966 je izdelal Andrej Benda iz Loke pri Mengšu, načrt za 
orgelsko omaro pa arhitekt Janez Valentinčič. 

→	 Župnija	ljubljana-Šmartno	ob	savi
Cesta v Šmartno 38 / SI-1000 Ljubljana / Tel: +386 (0)1 541 21 00

LJUBLJANA-ŠMARTNO OB SAVI
župnijska cerkev sv. Martina
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C erkev stoji rahlo dvi-
gnjena na vzhodnem 
robu naselja Šmar-

tno ob vznožju Šmarne 
gore.

Prvič se omenja že v začet-
ku 12. stoletja. Poznejša 
gotska cerkev je bila leta 
1665 temeljito preurejena 
in barokizirana, v tridese-
tih letih 19. stoletja pa po-
rušena. Današnje cerkveno 
poslopje je bilo v bližini 
starega zgrajeno med leto-
ma 1838 in 1841 v pozno-

klasicističnem slogu po načrtih Simona Foykarja. 10. oktobra 1841 jo je 
posvetil ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf. 

Cerkev sestavljajo tri ladje, prezbiterij, zvonik s korom na pročelju ter 
dve zakristiji na vzhodu in zahodu.

Velika oltarna slika, ki prikazuje Čudež sv. Martina, je delo Janeza Šubi-
ca iz leta 1876. Na straneh sta upodobljena sv. Peter in Pavel. Apsida je 
rahlo zaokrožena in iluzionistično poslikana kot renesančni oltarni na-
stavek. Freska sv. Martina je delo Mateja Langusa iz leta 1840. 

Pri ladijskih stenah so štirje stranski oltarji z iluzionistično naslikani-
mi nastavki z oltarnimi zavetniki, delo Mateja Langusa. Posvečeni so sv. 
Jožefu Delavcu, sv. Frančišku Ksaveriju, Brezmadežni in sv. Mariji Mag-
daleni.

Cerkev krasijo poslikave Štefana Šubica na stropu prezbiterija, dve veli-
ki stenski sliki v prezbiteriju, ki sta delo Matije Bradaška, in slike Janeza 
Šubica, ki prikazujejo štiri cerkvene očete Zahodne cerkve. 

Križev pot je delo Leopolda Layerja iz leta 1776, orgle pa je leta 1952 
postavil Peter Rumpl iz Kamnika. Cerkev ima velik kulisni Božji grob, 
delo Štefana Šubica.

→	 Župnija	Šmartno	pod	Šmarno	goro
Cesta v Gameljne 1 / SI-1211 Ljubljana-Šmartno / Tel: +386 (0)1 511 61 07
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si / http://zupnija-smartno.rkc.si 

ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
župnijska cerkev sv. Martina

12

75

PSM - Romarski vodnik_SLO_FINAL.indd   75 10. 09. 14   19:55



evropski	kulturni	Center	sv.	martin	
tourski -	slovenija
V Slovenskem etnografskem muzeju je nekoč bil sedež informativnega 
središča Poti sv. Martina v Sloveniji – Evropski kulturni center sv. Mar-
tin Tourski – Slovenija. 

Na poslopje muzeja je bila tako leta 2006 pritrjena Martinova stopinja 
kot oznaka poti sv. Martina.

Danes ima Evropski kulturni center sv. Martin Tourski – Slovenija sedež 
v Duhovnem središču svetega Jožefa v Ljubljani.

→	 slovenski	etnografski	muZej
Metelkova ulica 2 / SI-1000 Ljubljana

→	 evropski	kulturni	Center	sv.	martin	tourski	–	slovenija
Ulica Janeza Pavla II. 13 / SI-1000 Ljubljana / www.svetimartintourski.si

SLOVENSKI ETNOGRAFSKI 
MUZEJ, Ljubljana
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glej stran 93–107

Ljubljana → Podsmreka → Koreno nad Horjulom → 
(Setnik) → Samotorica

EtaPa 7 ‣ (26,3 km; 7 h 30 min)

iz središča Ljubljane se pot mimo stolnice in magistrata nadaljuje čez Mestni 
in Stari trg do Šentjakobskega mostu čez Ljubljanico. nato zavijemo desno 
po Zoisovi cesti čez most ter gremo po aškerčevi in tržaški cesti do Dolgega 
mostu. Ko pridemo izpod drugega podvoza pod avtocesto a1 Šentilj–Koper, 
na križišču zavijemo desno na cesto na ključ, ki vodi v Kozarje. na koncu 
naselja zavijemo levo po cesti Pot čez gmajno, ki vodi ob potoku v Žeje. na 
naslednjem križišču gremo levo po Podsmreški cesti v Podsmreko, kjer stoji 
cerkev sv. Martina.

V središču Podsmreke pri gostilni zavijemo levo na lokalno cesto. Po njej 
gremo med hišami do križišča, kjer zavijemo desno, a že po nekaj korakih 
nas usmerjevalna tabla usmeri levo po kolovozu. Mimo večje domačije se 
podamo v gozd, kjer se prične kolovoz vzpenjati. Ko dosežemo vršni del 
hriba, se naša pot vije po grebenu vse do vrha Debelega hriba. 

Vodile nas bodo posebne markacije Cankarjeve poti CP, ki vodi iz Rožnika 
do Vrhnike. 
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na vrhu Debelega hriba se nam z leve strani priključi planinska pot iz Dra-
gomera. 

Belo-rdeče Knafelčeve markacije nas bodo zdaj vodile vse do Logatca. 

Od vrha nadaljujemo po grebenski poti do odcepa naše poti v desno. na kri-
žišču zavijemo desno po gozdu navzdol v smeri Ključa. Pot se sprva spušča 
nekoliko bolj zložno, nato pa strmo skozi usek do roba gozda. Mimo posa-
meznih hiš gremo po dovozni cesti navzdol do glavne ceste Ljubljana–Hor-
jul. cesto previdno prečkamo in pot nadaljujemo naravnost ob žični ograji 
navzgor. Skozi gozd se po poti povzpnemo do gramozne ceste, po kateri 
gremo desno navzgor do Doma na Ključu, ki ga upravlja PGD Brezje. Pot 
se od doma nadaljuje desno po grebenu navzgor. V 15 minutah dosežemo 
vrh Ključa, kjer najdete skrinjico z vpisno knjigo in žigom. Z vrha nas pot 
vodi levo navzdol na greben, po katerem gremo v smeri Korena. Hodimo 
po gozdni grebenski poti, s katere se občasno odpre pogled v dolino. na 
posameznih križiščih gremo vedno naravnost po grebenu. Za odcepom poti 
v Podolnico se prične naša pot postopoma spuščati do asfaltne ceste, ki 
povezuje Polhov Gradec in Horjul. cesto prečkamo, nato pa lahko pot na 
Koreno nadaljujemo v dveh smereh. Levo vodi pot po gozdnem kolovozu, 
ki se kmalu spremeni v gozdno stezo. ta pot vodi po razmeroma strmem 
grebenu navzgor do uravnanega odseka, kjer stopimo na travnik in se ob 
robu gozda povzpnemo do kolovoza. Po njem gremo nekaj metrov v desno, 
nato pa zavijemo levo in pot nadaljujemo do asfaltne ceste. Mimo domačije 
gremo naprej po gramozni cesti navzgor do gozda. Skozenj kmalu prispemo 
do asfaltne ceste, po kateri se levo podamo do bližnje cerkve sv. Mohorja 
in Fortunata na Korenu nad Horjulom. V bližini cerkve je prijazna turistična 
kmetija, kjer si odpočijemo. 

S Korena se naša pot nadaljuje levo po asfaltni cesti navzdol. na prvem 
križišču gremo naravnost po glavni cesti, na naslednjem pa nas smero-
kaz usmeri desno na kolovoz v smeri Samotorice. Zdaj hodimo po vršnem 
grebenu in naša pot se vije med posameznimi vrtačami. travnata pobočja 
ponujajo čudovit razgled na Ljubljansko barje, nad katerim se pne Krim. Ob 
vznožju Korena pa se pogled zaustavi na Horjulu in Vrhniki. naša pot kmalu 
doseže rob gozda, ob katerem gremo do asfaltne ceste. Po njej se podamo 
levo, a že po nekaj metrih zavijemo desno v gozd. Med mogočnimi smreka-
mi znova dosežemo asfaltno cesto, po kateri zavijemo levo in po nekaj me-
trih prispemo v središče Samotorice. Mimo cerkve sv. Mihaela nadaljujemo 
pot po asfaltni cesti proti zahodu. cesta se spušča v dolino in kmalu smo pri 
turistični kmetiji na Samotorici.

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 7
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koreno nad Horjulom → Bišče → Setnik
4,9 km; 1 h 15 min (povratek 1 h 30 min)

Pri kmetiji odprtih vrat na naslovu Koreno 8 se podamo desno po cesti v 
smeri Setnika oziroma Polhovega Gradca. na to nas opozarja smerna tabla 
»Polhov Gradec 1 ura 30 minut«. Med hišami smo kmalu na koncu asfaltne 
ceste in stopimo na gramozno cesto, po kateri bomo hodili vse do naselja 
Bišče pri Polhovem Gradcu. cesta najprej naredi velik lok v levo čez travnik, 
nato pa se skozi gozd spušča v dolino potoka Mala voda. na križiščih pazi-
mo na markacije. na polovici poti v dolino nas markacije usmerijo desno 
navzdol po gozdni poti, da skrajšamo ovinek, ki ga naredi gramozna cesta. V 
bližini lepo urejene počitniške hiše se vrnemo na cesto, po kateri se spusti-
mo na dno doline. Pri večji kmetiji na naslovu Briše pri Polhovem Gradcu 30 
prispemo do glavne ceste Polhov Gradec–Gorenja vas. Po njej gremo desno 
v smeri Polhovega Gradca. Po 300 metrih hoje ob glavni cesti prečkamo 
potok Mala voda, nato pa po nekaj metrih v ostrem levem ovinku zapustimo 
glavno cesto in se podamo levo po dovozni asfaltni cesti navzgor. na odcepu 
je tabla »Pr' Laznk, Briše 13«. Po cesti se v serpentinah povzpnemo do kme-
tije Pr' Laznk. Skozi dvorišče gremo levo, nato pa po robu travnika naravnost 
navzgor. Ko prispemo na zgornji rob travnika, stopimo v gozd. Po nekaj me-
trih smo na križišču dveh kolovozov. Gremo po desnem kolovozu navzgor. 
Po tem gozdnem kolovozu se zlagoma povzpnemo do velikega travnika. Ob 
levem robu travnika gremo navzgor. Ko dosežemo polovico poti do zgornje-
ga roba travnika, zavijemo levo v gozd. Po gozdnem kolovozu sprva dokaj 
uravnano hodimo proti zatrepu doline. nato pa zavijemo ostro desno ter se 
povzpnemo na gramozno cesto, ki jo dosežemo v bližini nekdanje kmetije 
na naslovu Setnik 30. Po cesti gremo levo do 150 metrov oddaljene cerkve 
sv. Martina na Setniku.

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 7
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NARAVNE ZNAMENITOSTI:
• Ljubljansko barje 
• Krajinski park Ljubljansko 

barje 
• reka Ljubljanica
• reka Gradaščica
• Polhograjsko hribovje
• krajinski park Polhograjski 

Dolomiti
• Zoološki park rožman, 

Vrzdenec 

KULTURNE ZNAMENITOSTI:
• graščina Bokalce, Ljubljana 

(cesta na Bokalce)
• vaško jedro Kozarij, Kozarje
• cerkev sv. Martina, 

Podsmreka

• cerkev sv. Lovrenca, 
Dragomer

• cerkev sv. neže, Brezje pri 
Dobrovi

• Partizanski dom na Ključu, 
Ključ

• cerkev sv. Urha, Zaklanec
• cerkev Marijinega vnebovzetja, 

Lesno Brdo
• cerkev sv. Marjete, Horjul
• cerkev sv. ane, Žažar
• cerkev sv. Mohorja in 

Fortunata, Koreno nad 
Horjulom

• cerkev sv. Martina, Setnik
• cerkev sv. Kancijana, Vrzdenec
• cerkev sv. Mihaela, 

Samotorica

Naravne in kulturne znamenitosti

Podsmreka, sv. Martin (cerkev sv. Martina) koreno nad horjulom, cerkev sv. Mohorja in Fortunata

razgled iz Setnika
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Kraj je ljudsko ime Šmartno dobil po starodavni cerkvi sv. Martina, 
ki stoji v jedru vasi.
Prvotno je bila cerkev podružnica župnije sv. Petra v Ljubljani, 

leta 1785 pa se je Podsmreka spojila z župnijo Dobrova.

Cerkev je v virih prvič omenjena leta 1414. 

Pozidana je v renesančnem slogu, ima ladjo pravokotnega tlorisa, stran-
ski zvonik, manjšo zakristijo in tristrano zaključen prezbiterij. Po požaru 
leta 1749 so cerkev barokizirali. 

Ima tri oltarje. Glavni oltar je posvečen sv. Martinu Škofu, ob straneh 
sta kipa sv. Antona Padovanskega, sv. Ivana Nepomučana, sv. Petra in 
sv. Pavla. Levi stranski oltar je posvečen sv. Ani, ob njej sta sv. Izidor s 
cepcem in sv. Notburga s srpom. V desnem oltarju je sv. Volbenk s sv. 
Jurijem in sv. Lavrencijem ob straneh.

Posebna dragocenost cerkve sta bila ob koncu 19. stoletja dva majhna 
keliha, stara več kot 350 let.

V zvoniku visijo železni zvonovi iz leta 1921.

Cerkev obdaja obzidje, skoraj zagotovo pa je bilo nekoč tukaj tudi poko-
pališče.

→	 Župnija	dobrova
Ulica Emila Adamiča 52 / SI-1356 Dobrova / Tel: +386 (0)1 364 13 89
www.zupnija-dobrova.rkc.si

PODSMREKA
podružnična cerkev sv. Martina
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P odružnična cerkev stoji v vzhodnem delu naselja, na razgledni vzpe-
tini nad Malo vodo, južno od Praproč na nadmorski višini 567 m. 
Omenja se leta 1526, leta 1547 jo je posvetil škof Urban Textor. 

Cerkev ima pravokotno ladjo, zvonik na zahodni strani in tristrano za-
ključen prezbiterij. Cerkvena ladja je v osnovi še srednjeveška, prezbi-
terij pa je pozidan v gotski tradiciji z zvezdasto mrežastim obokom in 
prvotno šilastimi okni. Prezbiterij je prepreden z rebri in od ladje odde-
ljen z ozkim, visokim, na ajdovo zrno prirezanim slavolokom. Konzole iz 
začetka 16. stoletja nosijo sadne motive, sklepniki pa rozete, dva angela 
s ščitom ter relief sv. Martina v krogu. 

Desno od prezbiterija je prizidana zakristija, ki ima nad vhodom letnico 
1780. Baročni zvonik ima tri železne zvonove.

Glavni oltar s kipom sv. Martina in oltarno sliko izvira iz začetka 19 sto-
letja. Stranska oltarja nosita letnico 1841 ter sta posvečena sv. Katarini 
in sv. Brikciju. Mašni plašč je bil izdelan okrog leta 1800, na banderu iz 
leta 1877 so upodobljeni trije glavni svetniki z oltarjev.

Na južni zunanji steni pravokotne ladje so poškodovani ostanki fresk: 
sv. Krištof, uničena manjša freska ter Jezusovo križanje z Marijo in Jane-
zom z začetka 16. stoletja.
Ostanke fresk najdemo tudi v prezbiteriju (Marija z detetom). 

→	 Župnija	polhov	gradeC
Polhov Gradec 31 / SI-1355 Polhov Gradec / Tel: +386 (0)1 364 51 24
E-pošta: zupnija.polhov.gradec@rkc.si / www.zupnija-polhov-gradec.rkc.si

SETNIK
podružnična cerkev sv. Martina
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Samotorica → Šentjošt nad Horjulom → Smrečje → 
Zaplana → Logatec

EtaPa 8 ‣ (25,9 km; 6 h)

Pot nadaljujemo skozi gozd in ko prispemo iz gozda, stopimo na glavno ce-
sto, ki jo zgolj prečkamo. na robu gozda sta nam za vzpon na Šentjošt nad 
Horjulom na voljo dve poti. Levo ob robu gozda vodi nekoliko položnejša, a 
daljša pot. Mi pa pot nadaljujemo desno po gozdnem kolovozu, ki vodi po 
severnem pobočju. Po tej poti se povzpnemo do roba gozda, kjer dosežemo 
asfaltno cesto. tukaj se naša pot združi z daljšo različico. Po cesti gremo 
desno do kozjerejske kmetije in naprej do križišča z glavno cesto proti Lju-
bljani, v katerem pot nadaljujemo naravnost do bližnje cerkve sv. Jošta. V 
bližini cerkve je tudi avtobusno postajališče, od koder vozijo avtobusi proti 
Ljubljani. 

iz središča Šentjošta nad Horjulom pot nadaljujemo po asfaltni cesti proti 
Smrečju. cesta se sprva vije po pobočju do sedla, nad katerim stoji gostil-
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na. Mi gremo naravnost po cesti čez sedlo. Po cesti, ki vodi na Smrečje, 
nadaljujemo do južnega pobočja Črnega vrha, kjer zavijemo levo navzdol 
in se čez čas znova priključimo cesti, ki smo jo zapustili. na križišču gremo 
naravnost po cesti do cerkve na Smrečju. S Smrečja gremo naprej po cesti 
proti rovtam. Pod nami lahko opazujemo Podlipsko dolino. na prvem raz-
cepu gremo levo, na drugem desno, na bližnjem križišču pa naravnost proti 
Zaplani. Kmalu dosežemo širšo cesto in gremo po njej levo navzdol. Pred 
prvo hišo pri znaku za začetek naselja Zaplana gremo desno po kolovozu 
mimo počitniških hišic do naslednje ceste. Po njej gremo levo, nato pa pri 
hiši na naslovu Mizni dol 10 zavijemo desno proti Zaplani. Po asfaltni cesti se 
povzpnemo do cerkve sv. Martina na Zaplani.

Od cerkve sv. Martina na Zaplani se Pot svetega Martina nadaljuje po asfaltni 
cesti, ki se vije med posameznimi novejšimi hišami, obdanimi z gozdom. Ko 
prispemo do križišča s cesto, ki z desne pripelje od razglednega stolpa na 
vrhu Planine (738 m), se nam priključi notranjska planinska pot. Po cesti 
nadaljujemo naravnost do odcepa, kjer naša pot zavije desno. Po gozdu nas 
markacije vodijo po manjšem grebenu sprva rahlo navzgor, nato pa se prič-
nemo spuščati in kmalu prispemo do križišča lokalnih cest. Pot nadaljujemo 
po gozdni cesti naravnost navzgor v smeri zaselka Marinčev Grič. Pri stano-
vanjski hiši zavijemo levo navzdol in nadaljujemo proti jugu. Pot nas vodi po 
grebenu čez posamezne travnike in skozi gozd. Ko pridemo mimo opuščene 
kmetije, se ob robu gozda po kolovozu spustimo do južnega roba pašnika. 
Previdno prečkamo električnega pastirja in pot nadaljujemo po gozdu do kri-
žišča kolovoznih cest. tukaj pazimo na markacije, saj naša pot zavije ostro 
desno. Po kolovozu smo kmalu znova na večjem pašniku, s katerega se od-
pira lep razgled proti Ljubljanskemu barju in Krimu nad njim. Ko prečkamo 
pašnik, nas pot vodi v gozd in po gozdni poti navzdol do prvih hiš zaselka 
Prezid. Pri prvi počitniški hiši zavijemo levo po gramozni cesti navzdol do 
stanovanjske hiše na naslovu Prezid 90, kjer stopimo na asfaltno cesto. Po 
njej gremo desno navzdol do prve domačije, kjer se ukvarjajo z lesom. tukaj 
zavijemo levo in se čez dvorišče domačije odpravimo navzdol proti Logatcu. 
Sprva hodimo po kolovozu, ki se vije v bližini električnega daljnovoda. Kmalu 
dosežemo lokalno makadamsko cesto, po kateri nadaljujemo do širokega 
kraškega Pustega polja. V bližini naše poti je križišče dveh daljnovodov, ki 
naj vam služi kot orientacijska točka. Po makadamski cesti dosežemo glav-
no cesto rovte–Logatec. Ob levem robu te ceste se previdno podamo levo v 
smeri Logatca. Po sto metrih hoje nas usmerjevalna tabla usmeri desno čez 
glavno cesto na gramozno cesto. Po njej gremo med polji do roba gozda in 
mimo kozolca naprej proti Logatcu. Pred sabo že vidimo del stanovanjskih 
hiš na severnem delu Logatca. Pot nas vodi ob robu širokega Pustega polja, 
preko katerega levo od naše poti vodi električni daljnovod. na posameznih 
križiščih s stranskimi cestami sledimo markacijam, ki nas vodijo naravnost 

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 8
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proti jugu. Ko dosežemo prve hiše v Logatcu, stopimo na asfaltno cesto v 
predmestju naselja. Po cesti gremo naravnost med stanovanjskimi hišami 
po ulici z imenom naklo. Ko dosežemo križišče z rovtarsko cesto, zavijemo 
desno in po nekaj metrih smo pri glavni cesti Ljubljana–Postojna v središču 
mesta Logatec. Pot nadaljujemo po cesti, ki vodi mimo župnijske cerkve 
sv. nikolaja proti krožišču, kjer se sreča s povezovalno cesto do avtoceste 
Ljubljana–Koper. V krožišču gremo naravnost ob glavni cesti, ki vodi v smeri 
Laz in ivanjega sela. Kmalu pridemo v del Logatca z imenom Martinj hrib, 
kjer stoji kapelica sv. Martina.

Via Sancti Martini ‣ EtaPa 8
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NARAVNE 
ZNAMENITOSTI:
• jama pri Sv. treh Kraljih, Vrh 

Sv. treh Kraljev
• račevsko jezero, Smrečje
• rastišče blagajevega volčina, 

Smrečje z okolico
• lipa pri cerkvi sv. Brikcija, 

Podlipa
• slapovi, Podlipa
• Podlipska dolina
• drevored sadnega drevja, 

rovte pri Logatcu
• visoko barje Jezerc pri 

Ostrem vrhu, Logatec
• lipov drevored, Logatec
• ostanki drevoreda ob 

rovtarski cesti, Logatec
• grajski park, Logatec
• ponor Jačka, Logatec

KULTURNE 
ZNAMENITOSTI:
• cerkev sv. Jošta, Šentjošt 

nad Horjulom

Naravne in kulturne znamenitosti

logatec, drevored

logatec, tolazzijeva štirna

logatec, cerkev sv. nikolaja
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Naravne in kulturne znamenitosti

Podlipa, cerkev sv. brikcija

šentjošt nad horjulom, cerkvi sv. Janeza evangelista in sv. Jošta

• cerkev sv. Janeza evangelista, 
Šentjošt nad Horjulom

• vaško jedro Šentjošta nad 
Horjulom

• cerkev sv. andreja, Planina 
nad Horjulom

• cerkev sv. ane, Butajnova
• cerkev Marijinega vnebovzetja, 

Smrečje
• Kovtrov mlin, Podlipa
• cerkev sv. treh kraljev, Vrh Sv. 

treh Kraljev
• cerkev sv. nikolaja, Hlevni Vrh
• cerkev sv. nikolaja, Praprotno 

Brdo
• cerkev sv. Hieronima, 

Petkovec
• cerkev sv. Mihaela, rovte
• cerkev sv. Brikcija, Podlipa
• razgledni stolp na Planini
• cerkev sv. Lenarta, Stara 

Vrhnika
• cerkev sv. nikolaja, Kuren-

Stara Vrhnika
• cerkev sv. Martina in Urha, 

Zaplana
• grad Logatec, Logatec
• Vojni muzej v Logatcu
• cerkev sv. nikolaja, Logatec

• cerkev sv. Jožefa, Čevica 
(Logatec)

• kapela sv. rešnjega telesa, 
Logatec

• trško naselje (Dolnji) Logatec
• toplar pri cerkvi sv. nikolaja, 

Logatec
• tollazzijeva štirna – vodnjak, 

Logatec
• ipavčeva hiša, Logatec
• Muzej starih predmetov »na 

griču«, Blekova vas (Logatec)
• kapelica sv. Martina, Martinj 

hrib (Logatec)
• cerkev rožnovenske Matere 

Božje, Gorenji Logatec
• cerkev sv. Križa, tabor
• cerkev sv. Janeza, Gorenja vas
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C erkev stoji sredi vasi in je obdana s pokopališčem. 
Župnija je bila ustanovljena leta 1876. Cerkev omenjajo leta 1526, 
leta 1631 se omenja patrocinij sv. Urha in sv. Martina. 

Okoli leta 1606 je bila cerkev prenovljena. Po požaru leta 1893 in po-
tresu leta 1895 je cerkev leta 1897 dobila sedanjo podobo. Enoladijsko 
cerkev v psevdoromanskem slogu z zvonikom na zahodni strani je se-
zidal mojster Peter Bevk iz Cerknega. 12. septembra 1897 jo je posvetil 
ljubljanski knezoškof Jakob Missia.
Nad velikim kamnitim oltarjem je slika Simona Ogrina: sv. Urh in sv. 
Martin klečita na oblaku, na sredi je Marija z Jezusom, obdana z angeli, 
pod oblaki je župnijska cerkev. Podobo sedanjemu velikemu kamnitemu 
oltarju je dal arhitekt Jože Plečnik. Obhajilne mize izvirajo še iz stare 
cerkve. Tabernakelj je izdelal Alojz Vodnik.
Stene prezbiterija je poslikal Izidor Mole, slika sv. Družine na desni stra-
ni cerkve je delo Simona Ogrina. Barvna okna so delo akademskega sli-
karja Marka Jermana, tlak je s Češke. Stranska lesena oltarja je izdelal 
podobar Rovšek, kipi na oltarjih so bili pripeljani iz Pariza. 
Leta 1899 so mojstri Zupan iz Kamne Gorice postavili nove orgle. 
Prezbiterij so leta 2005 po navodilih II. vatikanskega koncila preuredili 
po načrtih arhitekta Blaža Jereba. 
V bližini cerkve v poslopju nekdanjega župnišča domuje Dom Krščan-
skega bratstva bolnikov in invalidov.

→	 Župnija	Zaplana
Zaplana 5 / SI-1360 Vrhnika / Tel.: +386 (0)1 754 10 85

→	 oskrbovana	iZ	Župnije	vrhnika
Voljčeva cesta 21 / SI-1360 Vrhnika / Tel.: +386 (0)1 750 27 50 
E-pošta: zupnija.vrhnika@gmail.com / www.zupnija-vrhnika.rkc.si

ZAPLANA 
župnijska cerkev sv. Urha in sv. Martina

16
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Kapelica stoji na Martinj hribu (severno od hiše na naslovu No-
tranjska cesta 52) in je posvečena Srcu Jezusovemu. 
Prvotno je bilo na tem mestu leta 1866 postavljeno kužno zna-

menje, kapelica pa je bila s prostovoljnimi prispevki pozidana leta 1910.
Je zaprtega tipa, zasnovana v neoklasicističnem slogu. Ima simetrično 
dvokapno streho, v atiki najdemo poslikavo sv. Martina, delo A. Pečnika. 
Okrog kapelice je žična ograja.

→	 Župnija	dolnji	logateC
Notranjska cesta 6 / SI-1370 Logatec / Tel: +386 (0)1 754 17 57 /
E-pošta: zupnija.logatec@gmail.com / www.zupnija-dolnji-logatec.rkc.si

LOGATEC
kapelica sv. Martina

17
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KT 1–24 Domanjševci – Zreče
1. Domanjševci cErKEV SV. Martina (EVanGELiČanSKa) 

trgovina Belec, Domanjševci 67, Si-9206 Domanjševci, (sobota in nedelja odprto do 12. ure)

2. kobilje cErKEV SV. Martina 
Gostilna Smej, Kobilje 169 a, Si-9227 Kobilje, (ponedeljek zaprto)

3. Bukovniško jezero 
skrinjica pri turistično-informacijski pisarni pri Bukovniškem jezeru,
Dobrovnik, Si-9223 Dobrovnik

4. bogojina cErKEV GOSPODOVEGa VnEBOVZEtJa 
skrinjica pri župnišču v Bogojini, Bogojina 147, Si-9222 Bogojina

5. Martjanci cErKEV SV. Martina 
Gostilna Šinjor, Martjanci 32, Si-9221 Martjanci

6. Murska Sobota StOLnica SV. niKOLaJa 
Hotel Diana, Slovenska ulica 52, Si-9000 Murska Sobota

7. Tišina cErKEV MariJinEGa rOJStVa 
Gostilna Gjergjek, tišina 5 a, Si-9251 tišina, (torek zaprto)

8. kapelski Vrh cErKEV MariJE MaGDaLEnE 
Kava bar Kapela, Kapelski Vrh 2, Si-9252 radenci

9. Sveti Jurij ob Ščavnici cErKEV SV. JUriJa 
Gostilna Sobočan, Biserjane 5 a, Si-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, (ponedeljek odprto do 14. ure)

10. Negova cErKEV MariJinEGa rOJStVa 
Kava bar Graščak, negova 17, Si-9245 Spodnji ivanjci

11. Sveta Trojica v Slovenskih goricah cErKEV SV. trOJicE 
Gostilna na Griču, cesta Maksa Kavčiča 2, Si-2235 Sveta trojica v Slovenskih goricah

12. Zavrh MaiStrOV StOLP 
skrinjica na domačiji Marije Krajnc, Zavrh 95, Si-2232 Voličina

13. Maribor StOLnica SV. JanEZa KrStniKa 
Hiša Stare trte, Vojašniška ulica 8, Si-2000 Maribor

14. Sv. Urban nad Mariborom cErKEV SV. UrBana 
skrinjica na Vinotoču Jošt, Šober 8, Si-2351 Kamnica

15. kamnica cErKEV SV. Martina 
Župnija sv. Martina, Kamnica, cesta v rošpoh 21, Si-2351 Kamnica

16. Miklavž na Dravskem polju cErKEV SV. MiKLaVŽa 
Kava bar Otok, nad izviri 59, Si-2204 Miklavž na Dravskem polju

kONTrOLNE TOčkE NA POTI 
na Poti svetega Martina v Sloveniji je skupaj 60 kontrolnih točk, kjer 
je mogoče dobiti žig poti.

na prvem delu poti od Domanjševcev do Zlakove je 24 kontrolnih točk 
(Kt 1 do Kt 24), na drugem delu poti od Zreč do Logatca 32 kontrolnih 
točk (Kt 25 do Kt 56) in na primorskem delu poti od Logatca do Opa-
tjega sela še 4 kontrolne točke (Kt 57 do Kt 60).

  žig se nahaja v skrinjici 

  žig se nahaja v objektu 
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17. Dvorjane cErKEV SV. Martina 
Bar Brumen, Dvorjane 23, Si-2241 Dvorjane

18. Ptuj cErKEV SV. JUriJa 
Hotel Mitra, Prešernova 6, Si-2250 Ptuj

19. Hajdina cErKEV SV. Martina 
Picerija Moschkon, Zgornja Hajdina 44 b, Si-2288 Hajdina

20. Ptujska Gora BaZiLiKa MariJE ZaVEtnicE 
Župnijski urad Ptujska Gora, Ptujska Gora 40, Si-2323 Ptujska Gora

21. Slovenska Bistrica GraD SLOVEnSKa BiStrica 
cuker kuhna, Grajska ulica 11, Si-2310 Slovenska Bistrica

22. Šmartno na Pohorju cErKEV SV. Martina 
Gostišče Dovnik, Šmartno na Pohorju 35, Si-2315 Šmartno na Pohorju

23. Trije kralji cErKEV SV. trEH KraLJEV 
Hotel Jakec, Planina pod Šumikom 5, Si-2316 Zgornja Ložnica

24.  Zlakova cErKEV SV. Martina 
skrinjica pri cerkvi, Zlakova, Si-3214 Zreče

KT 25–56 Zreče – LogaTec
25. Zreče cErKEV SV. EGiDiJa 

Gostilna Jurček, cesta na roglo 4b, Si-3214 Zreče

26. Slovenske konjice cErKEV SV. JUriJa 
Kavarna Gospodična, Stari trg 13, Si-3210 Slovenske Konjice

27. Žička kartuzija ŽiČKa KartUZiJa 
turistično-informacijski center Žička kartuzija, Špitalič pri Slovenskih Konjicah 9,
Si-3215 Loče, (ponedeljek zaprto)

28. Ponikva cErKEV SV. Martina 
Gostilna Vovk, Hotunje 6, Si-3232 Ponikva, (nedelja zaprto)

29. Dramlje cErKEV MariJE MaGDaLEnE 
Okrepčevalnica Čater, Laze pri Dramljah 13, Si-3222 Dramlje, (nedelja odprto do 12. ure)

30. Tomaž nad Vojnikom cErKEV SV. tOMaŽa 
skrinjica pri cerkvi in Planinskem domu tomaž nad Vojnikom, tomaž nad Vojnikom 17,
Si-3212 Vojnik

31. Šmartno v rožni dolini cErKEV SV. Martina 
Pizzeria Emma, Šmartno v rožni dolini 32a, Si-3201 Šmartno v rožni dolini

32. Šentjungert cErKEV SV. KUniGUnDE 
skrinjica pred planinskim domom ob cerkvi, Šentjungert, Si-3201 Šmartno v rožni dolini

33. Dobrna cErKEV MariJinEGa VnEBOVZEtJa 
Gostilna & pizzeria Pod kostanji, Dobrna 25, Si-3204 Dobrna

34. Lopatnik 
turistična kmetija tuševo, Lopatnik 11, Si-3320 Velenje

35. Velenje cErKEV SV. Martina 
turistično-informacijski center Velenje, Stari trg 3, Si-3320 Velenje

36. Gora Oljka cErKEV SV. KriŽa 
Planinski dom na Gori Oljki, Dobrič, Si-3313 Polzela, (ponedeljek zaprto)

37. Šmartno ob Paki cErKEV SV. Martina 
Okrepčevalnica Malus, Šmartno ob Paki 10, Si-3327 Šmartno ob Paki, (sreda zaprto)

38. Nazarje FranČiŠKanSKi SaMOStan 
Pizzerija izoles, Savinjska cesta 1, Si-3331 nazarje
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39. Šmartno ob Dreti cErKEV SV. Martina 
Pizzerija turky, Šmartno ob Dreti 86, Si-3341 Šmartno ob Dreti, (zunaj delovnega časa),
žig v skrinjici na terasi lokala

40. Motnik cErKEV SV. JUriJa 
Gostilna Pri Flegarju, Motnik 11, Si-1221 Motnik, (nedelja zaprto)

41. Trojane arHEOLOŠKO naJDiŠČE atranS 
restavracija trojane – terasa, trojane 11, Si-1222 trojane

42. Golčaj cErKEV SV. nEŽE 
skrinjica pri cerkvi, Golčaj 1, Si-1223 Blagovica

43. Limbarska gora cErKEV SV. VaLEntina 
Gostilna Urankar, Limbarska gora 16, Si-1251 Moravče, (torek in sreda zaprto)

44. Šmartno v Tuhinju cErKEV SV. Martina 
Matjan Bar, Šmartno v tuhinju 22, Si-1219 Laze v tuhinju

45. Moravče cErKEV SV. Martina 
Gostilna in picerija pri Jurku, trg svobode 15, Si-1251 Moravče

46. Zagorica pri Dolskem rOJStna HiŠa JUriJa VEGE 
skrinjica na rojstni hiši Jurija Vege, Zagorica 12, Si-1262 Dol pri Ljubljani

47. Dob cErKEV SV. Martina 
Gostišče Jamarski dom na Gorjuši pri Domžalah, Gorjuša 2a, Si-1233 Dob pri Domžalah,
(odprto po 12. uri, ponedeljek in torek zaprto)

48. Šmartno ob Savi cErKEV SV. Martina 
Dnevni bar tavčar, cesta v Šmartno 7, Si-1000 Ljubljana, (sobota in nedelja odprto do 13. ure)

49. Ljubljana SLOVEnSKi EtnOGraFSKi MUZEJ 
turistično-informacijski center Ljubljana, adamič-Lundrovo nabrežje 2, Si-1000 Ljubljana

50. Šmartno pod Šmarno goro cErKEV SV. Martina 
Gostilna Bizeljčan, Šmartno 5, Si-1211 Ljubljana

51. Podsmreka cErKEV SV. Martina 
Gostilna & Pizzerija Sv. Martin, Podsmreka 59a, Si-1356 Dobrova

52. koreno nad Horjulom cErKEV SV. MOHOrJa in FOrtUnata 
skrinjica na izletniški kmetiji Pri Lenart, Koreno nad Horjulom 8, Si-1354 Horjul

53. Setnik cErKEV SV. Martina 
skrinjica pri cerkvi, Setnik, Si-1355 Polhov Gradec

54. Šentjošt nad Horjulom cErKEV SV. JanEZa EVanGELiSta 
Gostišče Grič, Šentjošt nad Horjulom 22, Si-1354 Horjul, (sreda popoldne zaprto)

55. Zaplana cErKEV SV. UrHa in Martina 
Gostilna s prenočišči Mesec Zaplana, Jerinov grič 44, Si-1360 Vrhnika

56. Logatec KaPELica SV. Martina na MartinJ HriBU 
Pivnica in pizzeria Pr` Krištofu, tovarniška cesta 30, Si-1370 Logatec

KT 57–60 LogaTec – opaTje seLo
57. Hrušica arHEOLOŠKO naJDiŠČE aD PirUM 

Gostilna Stara pošta, Podkraj 100, Si-5273 col, (ponedeljek zaprto)

58. Žapuže cErKEV SV. Martina 
Hotel Gold club, Goriška cesta 25c, Si-5270 ajdovščina

59. brje cErKEV SV. Martina 
Gostilna Furlan, Branik 79a, Si-5295 Branik

60. kostanjevica na krasu cErKEV SV. Martina 
Gostilna Štirna, Opatje selo 42, Si-5291 Miren, (ponedeljek in torek zaprto)
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PrEnOČiŠČE

GOStiLna

tUriStiČna KMEtiJa

VinSKa KLEt

inFOrMaciJSKi cEntEr

ZDraVStVEni DOM

LEKarna

ETAPA 1
Zlakova → Zreče → Slovenske konjice → kartuzija Žiče → Sv. 
Uršula → (Zagaj pri Ponikvi → Ponikva) → Dramlje → Straža na 
Gori → Tomaž nad Vojnikom → Vojnik 

• Gostišče Smogavc, Gorenje pri Zrečah 27, Si-3214 Zreče, tel.: +386 (0)3 757 
35 50, E-pošta: info@smogavc.com, www.smogavc.com 

• Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), Gorenje pri Zrečah 19, Si-
3214 Zreče, tel.: +386 (0)3 576 13 33, E-pošta: gorenje@csod.si

• Apartma Pohorski Zvonček, Breg 23a, Si-3214 Zreče, tel.: +386 (0)3 752 05 
03, E-pošta: info@franclevabukovnik.com, www.franclevabukovnik.com 

• Terme Zreče (Hotel Atrij Superior, Hotel Vital, Hotel klasik, Hotel 
Medico, Apartmaji Vile Terme Zreče), cesta na roglo 15, Si-3214 Zreče, 
tel.: +386 (0)3 757 60 00, E-pošta: terme@unitur.eu, www.terme-zrece.eu 

• Garni hotel Zvon, Slomškova ulica 2, Si-3214 Zreče, tel.: +386 (0)3 757 36 00, 
E-pošta: hotel.zvon@siol.net, www.garnihotelzvon.si 

• Hotel Pod roglo, Boharina 2, Si-3214 Zreče, tel.:+386 (0)3 757 68 00, 
E-pošta: info@hotelpodroglo.com, www.hotelpodroglo.com 

• Hotel Smogavc, Slomškova ulica 4, Si - 3214 Zreče, tel.:+386 (0)3 757 66 00, 
E-pošta:hotel@smogavc.com, www.smogavc.com 

• Gostilna Jurček, cesta na roglo 4/b, Si-3214 Zreče, tel.:+386 (0)41 686 725, 
E-pošta: marjan.vezensek@siol.net, www.gostilna-jurcek.si

• Apartma CDR, Ulica Jurija Vodovnika 3, Si-3214 Zreče, tel.:+386 (0)3 576 23 
31, E-pošta: cvetko.rozman@t-1.si, www.apartma-cdr.com 

• Apartma Cokla, Šarhova ulica 19, Si-3214 Zreče, tel.: +386 (0)41 506 959, 
E-pošta: cokla@cokla.si, www.cokla.si 

• Apartmaji Lipa, Dobroveljska cesta 1, Si-3214 Zreče tel.: +386 (0)3 757 65 
52, E-pošta: kolar123@siol.net, www.apartmaji-lipa.com 

• Apartma Potnik, Kovaška cesta 14, Si-3214 Zreče tel.: +386 (0)3 576 22 07, 
E-pošta: carmen.zver@siol.net, www.apartmapotnik.com 

• Apartma Nacek, cesta talcev 2, Si-3214 Zreče, tel.: +386 (0)31 790 836, 
E-pošta: info@apartman-zrece.si, www.apartman-zrece.si 

• Rumeni apartma, Ul. 12 .oktobra 15, Si-3214 Zreče, tel.: +386 (0)3 576 01 27, 
E-pošta: apartma.beskovnik@siol.net, www.rumeni-apartma.si 

• Zimzeleni apartma, Ogljarska ulica 10, Si-3214 Zreče, tel.: +386 (0)3 576 25 
45, E-pošta: nandi.smogavc@t-1.si, www.smogavc-sp.si 

TUrISTIčNE INFOrMACIJE
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• Turistična kmetija z nastanitvijo Urška, Križevec 11 a, Si-3206 Stranice, 
tel.: +386 (0)3 759 04 10, E-pošta: tk.urska@siol.net, www.kmetija-urska.si

• Turistična kmetija z nastanitvijo Arzenšek, Stranice 10, Si-3206 Stranice, 
tel.: +386 (0)3 576 24 00, E-pošta: tkarzensek@siol.net

• Gostišče Ulipi, Zeče 35, Si-3210 Slovenske Konjice, tel.: +386 (0)3 752 06 16, 
E-pošta: gostisce@ulipi.com, www.ulipi.com 

• Gostišče Wi-king, tovarniška cesta 10, Si-3210 Slovenske Konjice, tel.:+386 
(0)3 757 25 82, +386 (0)3 757 25 80, E-pošta: wi.king@siol.net, 
www.wi-king.com 

• Apartmajska hiša Vinogradniški Dvorec (Zlati Grič), Škalce 80, Si-3210 
Slovenske Konjice, tel.:+386 (0)3 758 03 76, +386 (0)3 758 03 50, 
E-pošta: info@zlati-gric.si, marketing@zlati-gric.si, www.zlati-gric.si

• restavracija Fink, Spodnje Preloge 44, Si-3210 Slovenske Konjice,
tel.:+386 (0)3 759 34 30

• ranč Dravinja, Breg pri Konjicah, Si-3210 Slovenske Konjice, tel: +386 (0)31 
769 212, E-pošta: info@ranc-dravinja.com, www.ranc-dravinja.com

• Penzion kračun Loče, Slomškova ulica 6, Si-3215 Loče, tel: +386 (0)3 759 06 
07, E-pošta: info@kracun.si, www.penzion-kracun.si 

• kmetija Zdolšek - hiša s tradicijo, Okrog 16, Si-3233 Ponikva,
tel.: +386 (0)3 748 22 50, E-pošta: info@zdolsek.si, www.zdolsek.si 

• Turistična kmetija z nastanitvijo Slemenšek, razgor 16, Si-3212 Vojnik, 
tel.: +386 (0)3 546 14 14, E-pošta: tjasa.bostjan@gmail.com

• ranč kaja in Grom, razgor 11, Si-3212 Vojnik, tel.: +386 (0)3 427 01 18, 
E-pošta: ranckaja@gmail.com, www.ranckajaingrom.com 

• Hram Zimrajh, Brezje pri Oplotnici 13, Si-3214  Zreče, tel.: +386 (0)3 576 24 
82, E-pošta: gorenak.emil@siol.net 

• Gostilna Grič, Škalce 80, Si-3210 Slovenske Konjice, tel.: +386 (0)3 758 03 
61, +386 (0)3 758 03 50, E-pošta: gostilna@zlati-gric.si, info@zlati-gric.si, 
www.zlati-gric.si

• restavracije v Termah Zreče, cesta na roglo 15, Si-3214 Zreče,
tel.: +386 (0) 3 757 60 00, E-pošta: terme@unitur.eu, www.terme-zrece.eu

• Gostilnica Špajza, cesta na roglo 13, Si-3214 Zreče, tel.: +386 (0)3 576 26 15
• Pizzoteka, Obrtniška cesta 13, Si-3214 Zreče, tel.: +386 (0)5 903 13 14, 

E-pošta: info@pizzoteka.si
• Gostišče Zreški gaj, cesta na roglo 3a, Si-3214  Zreče, tel.:+386 (0)3 752 12 

80, E-pošta: zreskigaj@siol.net
• Pub Tattenbach, Stari trg 15, Si-3210 Slovenske Konjice, tel.: +386 (0)3 759 

03 39
• kavarna Gospodična, Stari trg 13, Si-3210 Slovenske Konjice, tel.: +386 

(0)40 527 276, E-pošta: kavarna@gospodicna.si, www.gospodicna.si 
• Gostilna Gastuž, Špitalič pri Slovenskih Konjicah 9, Si-3215 Loče, tel.: 

+386 (0)51 330 511, E-pošta: info@gastuz.si 
• Gostilna Vovk, Hotunje 6, Si-3232 Ponikva, tel.: +386 (0)3 579 20 75 
• Okrepčevalnica čater, Laze pri Dramljah 13, Si-3222 Dramlje,

tel.: + 386 (0)3 740 80 16 
• Elizabet club Vojnik, Keršova ulica 4a, Si-3212 Vojnik, tel.: +386 (0)5 901 75 

88, E-pošta: info@elizabet-club.si, www.elizabet-club.si 
• Gostilna Šabec, ivenca 18, Si-3212 Vojnik, tel.: +386 (0)41 988 660,

E-pošta: melita.pu@gpošta.com 
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• bistro in pizzeria MC, celjska cesta 3, Si-3212 Vojnik,
tel.: +386 (0)3 577 29 85

• Okrepčevalnica čao čao, Vinterjeva ulica 1, Si-3212 Vojnik,
tel.: +386 (0)5 920 06 31 

• restavracija Urška, Keršova ulica 4, Si-3212 Vojnik, tel.: +386 (0)3 780 07 04, 
E-pošta: restavracija.urska@siol.net 

• Izletniška kmetija Ančka, Bork 6, Si-3214 Zreče, tel.:+386 (0)3 576 13 10, 
E-pošta: kmetija.ancka@siol.net

• Turistična kmetija Jager, Straža na Gori 7, Si-3222 Dramlje, tel.: +386 (0)3 
579 80 61, E-pošta: urska.jager@gpošta.com 

• Turistična kmetija Marjetka kolar, Pletovarje 9a, Si-3222 Dramlje,
tel.: +386 (0)3 748 80 04 

• kmetija Dobrotin, tomaž nad Vojnikom 7a, Si- 3212 Vojnik,
tel.: +386 (0)3 546 13 88

• Vinska klet Zlati Grič, Škalce 80, Si-3210 Slovenske Konjice,
tel.: +386 (0)3 758 03 50, E-pošta: info@zlati-gric.si, www.zlati-gric.si

• Turistični informacijski center Zreče, LTO rogla – Zreče, cesta na roglo 
11j, Si-3214 Zreče, tel.: +386 (0)3 759 04 70, E-pošta: tic.zrece.lto@siol.net, 
www.destinacija-rogla.si 

• Turistično informacijski center Slovenske konjice, Stari trg 27, Si-3210 
Slovenske Konjice, tel: +386 (0)3 759 31 10, E-pošta: tic.konjice@siol.net, 
http://tic.konjice.si 

• Turistično informacijski center Žička kartuzija, Špitalič pri Slovenskih 
Konjicah 9, Si-3215 Loče, tel: +386 (0)3 752 37 32, 
E-pošta: zickakartuzija@siol.net, http://tic.konjice.si

• Turistični informacijski center Šentjur, Ul. skladateljev ipavcev 17, Si-3230 
Šentjur, tel: +386 (0)3 749 25 23, E-pošta: tic@turizem-sentjur.com, 
www.turizem-sentjur.com

• Turistično olepševalno društvo Ponikva, Ponikva 50, Si-3232 Ponikva,
tel.: + 386 (0)3 579 20 65, E-pošta: todponikva@siol.net, www.todponikva.si 

• Zdravstvena postaja Zreče, Kovaška cesta 22, Si-3214 Zreče, tel.: +386 (0)3 
752 13 20, +386 (0)3 752 13 40

• Zdravstveni dom Slovenske konjice, Mestni trg 17, Si-3210 Slovenske 
Konjice, tel.: +386 (0)3 758 17 00, E-pošta: zd.slkonjice@siol.net, www.
zd-slovenskekonjice.si 

• Zdravstveni dom Šentjur, cesta Leona Dobrotinška 3b, Si-3230 Šentjur,
tel.: +386 (0)3 746 24 00, E-pošta: zd.sentjur@siol.net, www.zd-sentjur.si 

• Zdravstvena postaja Vojnik, Keršova ulica 1, Si-3212 Vojnik,
tel.: +386 (0)3 780 05 00, www.zd-celje.si 

• Lekarna Zreče, cesta na roglo 9B, Si-3214 Zreče, tel.: +386 (0)3 752 11 20, 
E-pošta: zrece@ce-lekarne.si, www.ce-lekarne.si 

• Lekarna Slovenske konjice, Usnjarska cesta 6, Si-3210 Slovenske Konjice, 
tel.: +386 (0)3 757 43 70, E-pošta: konjice@ce-lekarne.si, www.ce-lekarne.si

• Lekarna Šentjur, cesta Leona Dobrotinška 3b, Si-3230 Šentjur, tel.: +386 
(0)3 749 27 56, E-pošta: sentjur@ce-lekarne.si, www.ce-lekarne.si
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• Lekarna Vojnik, Keršova ulica 1, Si-3212 Vojnik, tel.: +386 (0)3 780 00 80, 
E-pošta: vojnik@ce-lekarne.si, www.ce-lekarne.si

ETAPA 2
Vojnik → Šmartno v rožni dolini → Šentjungert → Dobrna→ 
Lopatnik → Velenje

• Turistična kmetija z nastanitvijo Soržev mlin, Polže 1, Si-3203 nova 
cerkev, tel.: +386 (0)3 781 25 42, E-pošta: sorzev.mlin@gmail.com

• Okrepčevalnica in Prenočišča Stolec, nova cerkev 28, Si-3203 nova 
cerkev, tel.: +386 (0)3 577 22 02

• Dnevni bar krčma pod gradom, Lemberg 13, Si-3203 nova cerkev,
tel.: +386 (0)3 781 80 30

• Sobodajalstvo Lešnik Franc, Hramše 24, Si-3204 Dobrna, tel.: +386 (0)3 577 
84 15

• Terme Dobrna (Hotel Vita, Hotel Vila Higiea, Hotel Park), Dobrna 50, Si-
3204 Dobrna, tel.: +386 (0)3 780 80 00, +386 (0)3 780 81 10, 
E-pošta: info@terme-dobrna.si, www.terme-dobrna.si 

• Turistična kmetija z nastanitvijo Šumečnik, Strmec nad Dobrno 11, Si-3204 
Dobrna, tel.: +386 (0)41 856 622, E-pošta: andrej.farkas1@siol.net, 
www.kmetija-sumecnik.si 

• Šmarnica, Brezova 34, Si-3201 Šmartno v rožni dolini, tel.: +386 (0)30 651 
129

• Planinski dom na Gori, Šentjungert 7, Si-3310 Žalec, tel.:+386 (0)3 572 84 02, 
E-pošta: drustvo@planinsko-drustvo-galicija.si, 
www.planinsko-drustvo-galicija.si 

• kmetija z nastanitvijo Podpečan, Galicija 51, Si-3310 Žalec, tel.:+386 (0)3 
572 80 45, E-pošta: kmetija.podpecan@siol.net, www.kmetijapodpecan.si

• Turistična kmetija z nastanitvijo Tuševo, Lopatnik 11, Si-3320 Velenje,
tel.: +386 (0)3 587 06 43, E-pošta: tusevo@siol.net

• Prenočišča Mraz, Lipa 54, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 898 31 00,
E-pošta: prenocisca.mraz@telemach.net, www.prenocisca-mraz.com 

• hotel Paka, rudarska cesta 1, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 898 07 00, 
E-pošta: info@hotelpaka.com, www.hotelpaka.com 

• Hotel razgoršek, Stari trg 33, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 898 36 30, 
E-pošta: hotelrazgorsek@siol.net, www.hotelrazgorsek.com 

• Mladinski Hotel Velenje, Efenkova cesta 61a, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)5 
923 46 00, E-pošta: info.hotel@mc-velenje.si, www.mc-velenje.si/hotel

• Gostišče Ostrovršnik – Hartl, Partizanska cesta 52, Si-3320 Velenje,
tel.: +386 (0)3 891 93 40, E-pošta:  marina.hartl@siol.net, www.gostisce-hartl.
com

• Penzion reich, Partizanska cesta 1, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 897 16 90 
• Avtokamp Jezero, cesta Simona Blatnika 26, Si-3320 Velenje,

tel.: +386 (0)70 900 077, E-pošta: pleja.caffe@gmail.com

• restavracija A`la carte Vita, restavracija Zdraviliški dom, Dobrna 50, Si-
3204 Dobrna, tel.: +386 (0)3 780 81 10, E-pošta: info@terme-dobrna.si, 
www.terme-dobrna.si 

• Gostilna Lovec, Dobrna 25, Si-3204 Dobrna, tel.: +386 (0)3 577 80 80, 
E-pošta: klinc.joze@siol.net
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• Gostilna Koren, Pristova 11, Si-3204 Dobrna, tel.: +386 (0)3 781 81 50, 
E-pošta: info@gostilnakoren.si, www.gostilnakoren.si 

• Gostilna & pizzeria Pod kostanji, Dobrna 25, Si-3204 Dobrna 
• Okrepčevalnica in slaščičarna Jagoda, Dobrna 25, Si-3204 Dobrna,

tel.: +386 (0)3 577 80 76
• Pušn šank Pr’ Tini, Dobrova 32, Si-3000 celje, tel.: +386 (0)3 545 10 01, 

E-pošta: info@pusnsank.si, www.pusnsank.si
• čolnarna Muzelj, Šmartno v rožno dolini 13b, Si-3201 Šmartno v rožno 

dolini, tel.: +386 (0)3 577 74 40, E-pošta: colnarna.muzelj@siol.net
• Pizzeria Emma, Šmartno v rožni dolini 32a, Si-3201 Šmartno v rožni dolini, 

tel.: +386 (0)31 800 997, E-pošta: grabarb@siol.net
• Okrepčevalnica Tepež, runtole 3, Si-3211 Škofja vas, tel.: +386 (0)3 541 30 

19, E-pošta: zinka.tepez@t-1.si
• restavracija Vila Herberstein, Kopališka cesta 1, Si-3320 Velenje, tel.: +386 

(0)3 896 14 00, E-pošta: vila.herberstein@siol.net, www.gorenjegostinstvo.si
• restavracija Delavski klub, titov trg 3, Si-3320 Velenje,

tel.: +386 (0)3 897 11 08
• restavracija hotela Paka, rudarska cesta 1, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 

898 07 00, E-pošta: info@hotelpaka.com, www.hotelpaka.com
• restavracija Jezero, cesta Simona Blatnika 23, Si-3320 Velenje,

tel.: +386 (0)3 586 64 62, www.gost.si 
• Gostišče Zajc, celjska cesta 43, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)5 901 26 62, 

E-pošta: gostisce.zajc@gpošta.com
• restavracija pod Jakcem, Partizanska cesta 12, Si-3320 Velenje, tel.: +386 

(0)41 745 216, E-pošta: sasa.knez@gorenje.com, www.gorenjegostinstvo.eu
• restavracija kolodvorska, cesta talcev 37a, Si-3320 Velenje,

tel.: +386 (0)3 898 72 31, E-pošta: info@presta.si, www.presta.si
• Gostilna »Pri brigiti«, Selo 19a, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 897 10 02, 

E-pošta: brigita.gradisnik@siol.net, www.pribrigiti.si
• Gostilnica Pri knapu, Šaleška cesta 1 (Mercator center), Si-3320 Velenje,

tel.: +386 (0)3 290 99 39
• Gostilna Verdelj, Šalek 14, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 586 82 80, 

E-pošta: aleksandra.verdelj.rakef@amis.net
• Pizzerija Velun, Šalek 24b, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)80 21 55,

www.velun.si 
• Pizzerija kovač, cesta Simona Blatnika 6, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 586 

63 78, E-pošta: info@pizzerijakovac.si, www.pizzerijakovac.si
• Pizza - Steak Picadilly, Stari trg 35, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 586 93 

58, E-pošta: picadilly@siol.net, www.pizzeria-picadilly.com 
• Pizzerija Skalca, Šmarška cesta 52, Si-3320 Velenje,

tel.: +386 (0)3 586 17 29, www.skalca.com 
• Pizzerija Manager, Kidričeva cesta 2b, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 898 15 

50, E-pošta: agenc.manager@siol.net, www.agencija-manager@siol.net
• Bianca Gurmanka (Vila Bianca), Stari trg 3, Si-3320 Velenje,

tel.: +386 (0)41 749 322, E-pošta: bianca.gurmanka@gpošta.com
• Pivnica Zoro, Šaleška cesta 21 (nakupovalni center nova), Si-3320 Velenje, 

tel.: +386 (0)41 601 741, E-pošta: pivnica.zoro@gpošta.com, 
www.pivnica-zoro.si 

• restavracija Pomaranča, Partizanska cesta 10a (nakupovalni center 
Supernova), Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)5 997 09 83, 
E-pošta: info@pomaranca.si, www.pomaranca.si 
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• Okrepčevalnica Mladost, Prešernova cesta 10a, Si-3320 Velenje,
tel.: +386 (0)3 897 42 60, E-pošta: okrepcevalnica.mladost@gmail.com

• Okrepčevalnica Arkada, Kidričeva cesta 57, Si-3320 Velenje,
tel.: +386 (0)3 586 90 61

• kitajska restavracija Pekinško mesto, Partizanska cesta 1, Si-3320 Velenje, 
tel.: +386(0)3 586 43 10, http://www.kitajska-restavracija.si/pekinskomesto

• Izletniška kmetija Pri Marku, nova cerkev 23, Si-3203 nova cerkev,
tel.: +386 (0)3 577 23 77

• Turistična kmetija Vozlič, Šmartno v rožni dolini 13, Si-3201 Šmartno v 
rožni dolini, tel.: +386 (0)3 577 70 33

• Izletniška kmetija »Pri Minki«, Klanc 29, Si -3204 Dobrna,
tel.: +386 (0)3 577 83 33

• Izletniška kmetija »Vrba«, Vrba 17, Si-3204  Dobrna,
tel.: +386 (0)41 648 755

• Domačija Lamperček, Črnova 1, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 589 01 04 

• Poholetova Zidanca, Konjsko 13, Si-3212 Vojnik
• Vinska klet pod Vilo Higiea, Dobrna 50, Si-3204 Dobrna, tel.: +386 (0)3 780 

81 10, E-pošta: info@terme-dobrna.si, www.terme-dobrna.si 

• Turistični informacijski center Stari grad Celje, cesta na grad 78, Si-3000 
celje, tel.: +386 (0)3 544 36 90, E-pošta: stari.grad@celje.si, 
www.grad-celje.com 

• Turistični informacijski center Celje (Zavod Celeia Celje), Krekov trg 3, 
Si-3000 celje, tel.: +386 (0)3 428 79 36, E-pošta: tic@celje.si, www.celeia.info 

• Turistični informacijski center Dobrna (Javni zavod za turizem, šport 
in kulturo Dobrna), Dobrna 1a, Si-3204 Dobrna, tel.: +386 (0)3 780 10 64, 
E-pošta: tic@dobrna.si, www.ztsk-dobrna.si 

• Turistično- informacijski center Velenje (Vila Bianca), Stari trg 3, Si-3320 
Velenje, tel.: + 386 (0)3 896 18 60, E-pošta: tic@velenje.si, 
www.velenje-tourism.si 

• Zdravstveni dom Dobrna, Dobrna 5, Si-3204 Dobrna, tel.: +386 (0)3 780 05 
40, www.zd-celje.si 

• Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 
899 54 00, E-pošta: info@zd-velenje.si, www.zd-velenje.si 

• Lekarna Apoteka pri teatru Dobrna, Dobrna 9, Si-3204 Dobrna,
tel.: +386 (0)3 781 81 11, E-pošta: lekarna.dobrna@siol.net 

• Lekarna Center Velenje, Vodnikova cesta 1, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 
898 18 80, E-pošta: info@lekarna-velenje.si, www.lekarna-velenje.si 

• Lekarna Cankarjeva Velenje, cankarjeva cesta 2b, Si-3320 Velenje,
tel.: +386 (0)3 897 63 80, E-pošta: cankarjeva@lekarna-velenje.si, 
www.lekarna-velenje.si 

• Lekarna Kersnikova Velenje, Kersnikova cesta 2d, Si-3320 Velenje,
tel.: +386 (0)3 897 05 70, E-pošta: kersnikova@lekarna-velenje.si , 
www.lekarna-velenje.si

• Lekarna Trebuša Velenje, celjska cesta 40, Si-3320 Velenje, tel.: +386 (0)3 
897 03 78, E-pošta: trebusa@lekarna-velenje.si, www.lekarna-velenje.si
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ETAPA 3
Velenje → Gora Oljka → rečica ob Paki → Šmartno ob Paki → 
Letuš → Mozirje

• Planinski dom na Gori Oljki, Dobrič, Si-3313 Polzela, tel.: +386 (0)3 541 77 34, 
www.pd-polzela.si 

• Mladinski hotel MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, Si-3327 Šmartno 
ob Paki, tel.: +386 (0)3 891 53 76, +386 (0)3 891 53 77, 
E-pošta: mcsmartnoobpaki@siol.net, www.hisamladih.si 

• Apartmaji radenci, rečica ob Paki 77d, Si-3327 Šmartno ob Paki,
tel.: +386 (0)3 897 56 73

• Hotel Benda, Loke pri Mozirju 33e, Si-3330 Mozirje, tel.: +386 (0)3 839 37 00, 
E-pošta: info@hotelbenda.com, www.hotelbenda.com 

• Apartma Zavolovšek, Loke pri Mozirju 33, Si-3330 Mozirje,
tel.: +386 (0)3 583 11 02

• Apartma raj rožnik, cesta na rožnik 53, Si-3330 Mozirje,
tel.: +386 (0)41 736 493, E-pošta: info@raj-roznik.eu, www.raj-roznik.eu

• Apartmaji in wellness center korošec, Ljubija 5, Si-3330 Mozirje,
tel.:+386 (0)3 583 11 22, E-pošta: korosec.rebercnik@siol.net, 
www.turizemkorosec.com 

• Sobodajalstvo Doplihar Alenka, na trgu 17b, Si-3330 Mozirje,
tel.: +386 (0)3 583 38 57

• Apartmaji Mozirje - Lovšin, na trgu 17a, Si-3330 Mozirje, tel.: +386 (0)41 
662 878, E-pošta: mds.lovsin@amis.net, www.mds-lovsin.si 

• Apartma Metka in apartma Jana, na trgu 3, Si-3330 Mozirje,
tel.: +386 (0)51 312 150

• Apartma Janko, na trgu 51, Si-3330 Mozirje, tel.: +386 (0)51 307 035,
www.freewebs.com/najem 

• Apartmaji & wellness Skok, cesta na Lepo njivo 17a, Si-3330 Mozirje, tel.: 
+386 (0)3 828 04 00, E-pošta: apartmaji.mozirje@gpošta.com, 
www.apartmajimozirje.si 

• Apartma Jasa, Lepa njiva 79, Si-3330 Mozirje, tel.: +386 (0)3 583 30 90, 
E-pošta: jozica.brezovnik@gpošta.com, www.jasa-mozirje.si 

• Turistična kmetija z nastanitvijo Levc, Loke pri Mozirju 19, Si-3330 Mozirje, 
tel.: +386 (0)3 839 53 60, E-pošta: tklevc@gpošta.com, 
www.turisticna-kmetija-levc.com 

• Okrepčevalnica Malus, Šmartno ob Paki 10, Si-3327 Šmartno ob Paki,
tel.: +386 (0)3 588 50 07, E-pošta: borut.malus@siol.net

• Gostišče Pirnat, Letuš 80a, Si-3327 Šmartno ob Paki,
tel.: +386 (0)3 588 51 43 

• Gostilna Na klancu, Ljubija 57a, Si-3330 Mozirje, tel.: +386 (0)3 583 30 18
• Okrepčevalnica »ribič«, cesta v Mozirski gaj 2, Si-3330 Mozirje,

tel.: +386 (0)3 839 04 15
• restavracija Gaj, cesta v Loke 7, Si-3330 Mozirje, tel.: +386 (0)3 839 51 56, 

E-pošta: gaj@zkz-mozirje.si
• Gostišče kozorog, na trgu 32, Si-3330 Mozirje
• kavarna in pizzerija Pr’pek, na trgu 1, Si-3330 Mozirje,

tel.: +386 (0)3 839 02 40, E-pošta: miroslav.rednak@siol.net, www.prpek.si
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• Turistična kmetija Fajfar, Slatina 21b, Si-3327 Šmartno ob Paki,
tel.: +386 (0)3 588 61 35

• Turistično informacijski center Mozirje, Šmihelska cesta 2, Si-3330 
Mozirje, tel.: +386 (0)3 839 04 12, E-pošta: td.mozirje@siol.net 

• Zdravstvena postaja Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 80, Si-3327 
Šmartno ob Paki, tel.: +386 (0)3 588 50 09, +386 (0)3 588 50 18, 
www.zd-velenje.si

• Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje, Savinjska cesta 6, Si-3330 
Mozirje, tel.: +386 (0)3 839 24 30, E-pošta: uprava.zszd@siol.net, 
www.zd-mozirje.si 

• Zdravstvena postaja Nazarje, Zadrečka cesta 14, Si-3331 nazarje,
tel.: +386 (0)3 839 24 38

• Lekarna Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 80, Si-3327 Šmartno Ob Paki, 
tel.: +386 (0)3 891 51 30, E-pošta: smartno@lekarna-velenje.si 

• Lekarna Mozirje, Hribernikova ulica 4, Si-3330 Mozirje, tel.: +386 (0)3 839 27 
00, E-pošta: lekarna.mozirje@siol.net, www.lekarna-mozirje.si 

ETAPA 4
Mozirje → Nazarje → Šmartno ob Dreti → Lipa → Motnik

• Prenočišča pri kosu, Varpolje 4, Si-3332 rečica ob Savinji, tel.: +386 (0)3 583 
52 66, E-pošta: kos@tpošta.si, www.prikosu.si 

• Kamp Menina, Varpolje 105, Si-3332 rečica ob Savinji, tel.: +386 (0)3 583 50 
27, E-pošta: info@campingmenina.com, www.campingmenina.com

• Sobodajalstvo Olga kolenc, Varpolje 29, Si-3332 rečica ob Savinji,
tel.: +386 (0)3 583 51 96

• Turistična kmetija z nastanitvijo Brinovc (Brinečev kmečki mlin), Spodnja 
rečica 65, Si-3332 rečica ob Savinji, tel.: +386 (0)3 839 19 20, 
E-pošta: bostjan.kolenc@siol.net

• Hotel, restavracija in konjeniški center ranč Burger Veniše, Lačja vas 22, 
Si-3331 nazarje, tel.: +386 (0)41 698 424, E-pošta: info@ranc-burger.com, 
www.ranc-burger.com 

• Planinska koča Farbanca, tel.: +386 (0)41 667 108,
E-pošta: pd.nazarje@gmail.com, http://pdrustvo-nazarje.si 

• Planinski dom na čreti, Čreta 2a, Si-3305 Vransko, tel.: +386 (0)3 572 52 85, 
E-pošta: info@planinsko-drustvo-vransko.si, 
www.planinsko-drustvo-vransko.si 

• kamp Savinja in turistična kmetija Petrin, Spodnje Pobrežje 11, Si-3332 
rečica ob Savinji, tel.: +386 (0)3 583 54 72, E-pošta: mojcabit@volja.net 

• Sobodajalstvo Janko Sedeljšak, Vologa 8, Si-3305 Vransko,
tel.: +386 (0)3 572 54 15

• Gostišče s prenočišči Močnikov mlin, Jeronim 49, Si-3305 Vransko,
tel.: +386 (0)3 703 16 00, E-pošta: kttd-mlin@volja.net, www.mlin.si 

• Dom na Menini planini, Menina 1, Si-3342 Gornji Grad,
tel.: +386 (0)41 783 668, E-pošta: ivo.sinkovec@siol.net 

• Gostilna Pri Flegarju, Motnik 11, Si-1221 Motnik,
tel.: +386 (0)1 834 80 43, E-pošta: gostilnapriflegarju@gmail.com 
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• Mlinarjeva domačija, Motnik 4, Si-1221 Motnik, tel.: +386 (0)1 834 80 53, 
E-pošta: matevzcene@hotpošta.com

• Apartma in sobe Jožko Piskar, Motnik 38, Si-1221 Motnik,
tel.: +386 (0)1 834 80 43

• Gostišče Atelšek, Dol Suha 38, Si-3332 rečica ob Savinji,
tel.: +386 (0)3 583 50 66, E-pošta: gostisce.atelsek@email.si 

• Gostišče Grad Vrbovec, Savinjska cesta 4, Si-3331 nazarje, tel.: +386 (0)3 
583 28 00, E-pošta: felicijan.mitja@siol.net , www.gostiscegradvrbovec.com

• Pizzerija Izoles, Savinjska cesta 1, Si-3331 nazarje, tel.: +386 (0)31 892 685, 
E-pošta: agican@siol.net, www.izoles.si 

• Gostilna Pri Metodu (Markelj), Spodnja rečica 63, Si-3332 rečica ob Savinji, 
tel.: +386 (0)3 583 50 23, E-pošta: stojan.markelj@siol.net 

• Pizzerija Turky, Šmartno ob Dreti 86, Si-3341 Šmartno ob Dreti,
tel.: +386 (0)3 584 51 49, E-pošta: ales.turk.sp@siol.net 

• Ekološka kmetija Pri Jernejk, Motnik 10, Si-1221 Motnik,
tel.: +386 (0)1 834 82 02, http://eko-prijernejk.awardspace.com 

• Turistično društvo Nazarje, Savinjska cesta 2, Si-3331 nazarje,
tel.: +386 (0)3 583 23 23 

• Turistično društvo Motnik, Motnik 33, Si-1221 Motnik,
tel.: +386 (0)1 834 80 42

• Turistično društvo Tuhinjska dolina, Snovik 7, Si-1219 Laze v tuhinju, 
E-pošta: info@td-tuhinjskadolina.si, www.td-tuhinjskadolina.si 

• Turistično informacijski center kamnik, Glavni trg 2, Si-1241 Kamnik,
tel.: +386 (0)1 831 82 50, E-pošta: tic@kamnik-tourism.si, 
www.kamnik-tourism.si 

• Zdravstvena postaja Nazarje, Zadrečka cesta 14, Si-3331 nazarje,
tel.: +386 (0)3 839 24 38, www.zd-mozirje.si

• Zdravstvena postaja Vransko, Vransko 130d, Si-3305 Vransko,
tel.: +386 (0)3 713 43 00, E-pošta: tajnistvo@zd-zalec.si, www.zd-zalec.si 

• Lekarna Vransko, Vransko 130d, Si-3305 Vransko, tel.: +386 (0)3 705 50 70, 
E-pošta: lekarna.vransko@siol.net 

ETAPA 5
Motnik → Trojane → Limbarska gora → (krašnja → Šmartno v 
Tuhinju) → Moravče
 
• hotel Trojane, trojane 27, Si-1222 trojane, tel.: +386 (0)1 723 36 10,

E-pošta: info@hoteltrojane.com, www.hoteltrojane.com 
• Gostilna s prenočišči pri Vidrgarju, Vidrga 4, Si-1252 Vače,

tel.: +386 (0)3 567 51 50, E-pošta: info@vidrgar.si 
• Turistična kmetija z nastanitvijo Lukati, imenje 21, Si-1251, Moravče,

tel.: +386 (0)1 723 13 77

• restavracija Trojane, trojane 11, Si-1222 trojane, tel.: +386 (0)1 723 36 00, 
www.gp-trojane.si 
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• Gostilna Potrbin, V Zideh 10, Si-1222 trojane, tel.: +386 (0)1 723 30 54
• Gostilna Urankar, Limbarska Gora 16, Si-1251 Moravče, tel.: +386 (0)1 723 

19 90, E-pošta: limbarskagora@gmail.com
• Gostilna Benkovič, Blagovica 28, Si-1223 Blagovica, tel.: +386 (0)1 723 41 03 
• Gostilna Žohar, Blagovica 3, Si-1223 Blagovica, tel.: +386 (0)1 723 45 16
• Bar Pod lipo, Krašnja 25a, Si-1225 Lukovica
• Gostilna in picerija pri Jurku, trg svobode 15, Si-1251 Moravče, tel.: +386 

(0)5 995 07 39, E-pošta: vesel.mitja@gmail.com, picerija.jurka@gmail.com 
• Gostilna Nad logom, cesta heroja Vasje 13, Si-1251 Moravče, tel.: +386 (0)1 

723 13 44 
• Gostilna Frfrau, Krašce 1, Si-1251 Moravče, tel.: +386 (0)1 723 14 33, 

E-pošta: frfrau@siol.net
• Pizzeria Travnar, Vegova ulica 1, Si-1251 Moravče, tel.: +386 (0)1 723 10 97
• Gostišče Peterka, Drtija 22a, Si-1251 Moravče, tel.:+386 (0)1 723 12 55

• Turistična kmetija Arbi, Žvarulje 2a, Si-1411 izlake, tel.: +386 (0)3 567 51 76, 
E-pošta: arbi@siol.net, www.turizemarbi.si

• Izletniška kmetija Ocepek, Žvarulje 12, Si-1411 izlake, tel.: +386 (0)3 567 51 
74, E-pošta: ekodrevesnica@gmail.com, 

• kmečki turizem Pšenk, Mlinše 20, Si-1411 izlake, tel.: +386 (0)3 567 51 56

• Turistično društvo Motnik, Motnik 33, Si-1221 Motnik,
tel.: +386 (0)1 834 80 42

• Turistično informacijski center kamnik, Glavni trg 2, Si-1241 Kamnik,
tel.: +386 (0)1 831 82 50, E-pošta: tic@kamnik-tourism.si, 
www.kamnik-tourism.si 

• Turistično društvo Moravče, Vegova ulica19, Si-1251 Moravče,
E-pošta: info@turisticnodrustvo-moravce.org

• Zdravstvena postaja Moravče, Vegova ulica 22, Si-1251 Moravče,
tel.: +386 (0)1 723 10 08 

• Lekarna Medijske Toplice, Medijske toplice 2, Si-1411 izlake,
tel.: +386 (0)3 567 93 10, E-pošta: medijske@zasavske-lekarne.si, 
www.zasavske-lekarne.si 

• Lekarna Moravče, trg svobode 2, Si-1251 Moravče, tel.: +386 (0)1 777 02 45, 
E-pošta: lekarna.moravce@mestnelekarne.si, www.mestnelekarne.si

ETAPA 6
Moravče → Zagorica pri Dolskem → Sv. Trojica → Žeje → (Dob pri 
Domžalah) → Šentjakob → Šmartno ob Savi → Ljubljana SEM → 
(Šmartno pod Šmarno goro) 
 
• Sobodajalstvo Zmago Ličen, Kresnice 23, Si-1281 Kresnice,

tel.: +386 (0)1 897 81 66, E-pošta: licen.zmago@gmail.com
• Gostilna s prenočišči Vegov Hram, Dolsko 57, Si-1262 Dol pri Ljubljani,

tel.: + 386 (0)1 564 71 40, E-pošta: info@vegovhram.si, www.vegovhram.si 
• Gostišče kanja, Breznikova cesta 27, Si-1230 Domžale (Prelog),

tel.: +386 (0)1 729 87 55
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• hotel Krona, ihanska cesta 2, Si-1230 Domžale, tel.: +386 (0)1 724 06 
00,  E-pošta: hotel.krona@siol.net, www.hotel-krona.com 

• Gostilna in penzion Janežič, Pšata 25, Si-1262 Dol pri Ljubljani, tel.: +386 
(0)1 562 70 20, +386 (0)1 562 70 33, E-pošta: gostilna.janezic@siol.net 

• Penzion in gostilna Tavčar, cesta v Šmartno 7, Si-1000 Ljubljana, tel.: +386 
(0)1 546 69 70, E- pošta: penzion.tavcar@siol.net, www.penzion-tavcar.si 

• Gostilna Soklič, Zalog pod Sv. trojico 1, Si-1233 Dob pri Domžalah,
tel.: +386 (0)1 724 92 99, E-pošta: info@gostilnasoklic.si

• Gostilna Pod hribom, Senožeti 90, Si-1262 Dol pri Ljubljani,
tel.: +386 (0)1 564 06 40, E-pošta: info@podhribom.si, www.podhribom.si 

• Gostilna Vehovec, Senožeti 52, Si-1262 Dol pri Ljubljani,
tel.: +386 (0)1 564 02 36

• Gostilna in picerija Pri Dolencu, Senožeti 90, Si-1262 Dol pri Ljubljani,
tel.: +386 (0)40 139 452

• Gostilna Pr’ Žerjavici, Dolsko 16, Si-1262 Dol pri Ljubljani,
tel.: +386 (0)1 564 70 84

• Gostilna Pri Mostnarju, Krtina 26, Si-1233 Dob pri Domžalah,
tel.: +386 (0)1 724 91 73 

• Gostilna Rok, Krtina 36, Si-1233 Dob pri Domžalah, tel.: +386 (0)1 724 92 09, 
E-pošta: gostilna.rok@siol.net, www.slodesign.com/rok 

• Gostilna Burica, Dragomelj 92, Si-1230 Domžale, tel.: +386 (0)1 562 67 27
• Gostilna Zajc, Mala Loka 6, Si-1230 Domžale, tel.: +386 (0)1 562 61 41, 

E-pošta: info@zajcmalaloka.si, www.zajcmalaloka.si 
• Gostilna Janežič, Pšata 25, Si-1262 Dol pri Ljubljani, tel.: +386 (0)1 562 70 

20, +386 (0)1 562 70 33, E-pošta: gostilna.janezic@siol.net, 
www.gostilna-janezic.si 

• Penzion in picerija Pri Slovenc, Pšata 30, Si-1262 Dol pri Ljubljani, tel.: + 
386 (0)1 562 71 60, E-pošta: penzion@prislovenc.com, www.prislovenc.com 

• Gostilna Brinovc, Soteška pot 73, Si-1231 Ljubljana-Črnuče,
tel.: +386 (0)1 562 60 20

• Gostilna in pizzeria Boccaccio, Podgorica 21, Si-1231 Ljubljana-Črnuče,
tel.: +386 (0)1 562 82 00, http://boccaccio.si 

• Gostilna Pečnikar, Šentjakob 47, Si-1231 Ljubljana-Črnuče,
tel.: +386 (0)1 562 60 56, E-pošta: 5.rack@siol.net

• Gostilna Pri Tinčku, Šmartinska cesta 199, Si-1000 Ljubljana,
tel.: +386 (0)1 541 71 00

• Pizzeria in špageterija Slamca, Šmartinska cesta 182, Si-1000 Ljubljana, 
tel.: +386 (0)1 541 00 26, E-pošta: picerija.slamca@siol.net, www.slamca.com 

• Gostilna Lovše, Šmartinska cesta 238, Si-1000 Ljubljana, tel.: +386 (0)40 840 
891, E-pošta: info@gostilna-lovse.si, www.gostilna-lovse.si 

• kmetija Pri mežnarju, Katarija 7, Si-1251 Moravče, tel.: +386 (0)1 723 15 40 
• Turistična kmetija Pr’krač, Dolsko 19, Si-1262 Dol pri Ljubljani,

tel.: +386 (0)1 563 82 60, E-pošta: prkrac@him.si, www.him.si/prkrac 

• Turistično društvo Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Si-1262 Dol pri 
Ljubljani, tel.: +386 (0)1 564 75 05, E-pošta: td.dolpriljubljani@siol.net, 
http://td.dol.si 
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• TIC Jurij Vega, Dolsko 55, Si-1262 Dol pri Ljubljani,
E-pošta: ticjurijvega.info@gmail.com 

• Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, Si-1230 Domžale, tel.: +386 (0)1 
724 51 00, E-pošta: info@zd-domzale.si, www.zd-domzale.si 

• Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Si-1000 Ljubljana, 
tel.: +386 (0)1 522 50 50, E-pošta: info@kclj.si, www.kclj.si 

• Zdravstveni dom Ljubljana, (center, Bežigrad, Moste-Polje, Šiška, Vič-
rudnik, Šentvid), Si-1000 Ljubljana, tel.: +386 (0)1 300 39 41, 
E-pošta: chc@zd-lj.si, www.zd–lj.si 

• Železniški zdravstveni dom Ljubljana, celovška cesta 4, Si-1000 Ljubljana, 
tel.: +386 (0)1 231 02 42, www.zzd.si 

• Lekarna Pogačnik, Podgora pri Dolskem 19, Si-1262 Dol pri Ljubljani,
tel.: +386 (0)1 563 83 08

• Lekarne Ljubljana, tel.: +386 (0)1 230 61 00,
E-pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, www.lekarnaljubljana.si

INFOrMACIJE O PrENOčIŠčIH, GOSTILNAH  
N OSTALI PONUDbI V LJUbLJANI: 

• Slovenski turistično informacijski center – STIC, Krekov trg 10, Si-1000 
Ljubljana, tel.: +386 (0)1 306 45 75, +386 (0)1 306 45 76, 
E-pošta: stic@visitljubljana.si, info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com 

• Turistično informacijski center Ljubljana, adamič-Lundrovo nabrežje 2, 
Si-1000 Ljubljana, tel.: +386 (0)1 306 12 15, E-pošta: tic@visitljubljana.si, 
info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com 

ETAPA 7
Ljubljana → Podsmreka → koreno nad Horjulom → (Setnik) 
→Samotorica

• Gostilna Pograjski dom, Polhov Gradec 70, Si-1355 Polhov Gradec, tel.: +386 
(0)1 364 50 10, E-pošta: info@pograjskidom.si, www.pograjskidom.si

• Turistična kmetija z nastanitvijo Pri Hlipč, Samotorica 4, Si-1354 Horjul, 
tel.: +386 (0)1 754 00 13, E-pošta: tone.gerjolj@volja.net

• Gostilna & Pizzerija Sv. Martin, Podsmreka 59a, Si-1356 Dobrova,
tel.: +386 (0)1 544 42 61, E-pošta: info@sv-martin.si, www.sv-martin.si 

• Pizzerija »Pr Prek«, Šujica 10, Si-1356 Dobrova, tel.: +386 (0)1 364 10 96
• Gostilna in pizzeria Ponvica, Pod gradom 5, Si-1351 Brezovica pri Ljubljani, 

tel.: +386 (0)1 365 73 01, E-pošta: gostilna.ponvica@siol.net, 
www.gostilna-ponvica.si 

• Pizzerija Siciliana, Dragomerška cesta 1, Si-1351 Dragomer,
tel.: +386 (0)1 756 53 30

• Okrepčevalnica Pr´ kozinc, Podolnica 49, Si-1354 Horjul, tel.: +386 (0)1 754 
95 65, +386 (0)5 999 51 53, E-pošta: janko.kozina@gmail.com 

• Gostilna pri Škofu, Zaklanec 1, Si-1354 Horjul, tel.: +386 (0)1 754 92 24
• Športni park horjul-Pizzerija, Vrhniška cesta, Si-1354 Horjul, tel.: + 386 (0)1 

750 02 57, E-pošta: info@sports-house.si, www.sports-house.si 
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• Izletniška kmetija Pri Jurčku, Stranska vas 27, Si-1356 Dobrova,
tel.: +386 (0)40 642 070

• Izletniška kmetija Pri ramovš, Pod hribom 50, Si-1354 Horjul,
tel.: +386 (0)1 754 07 60

• turistična kmetija Pr` Janš (Škof), Koreno nad Horjulom 4, Si-1354 Horjul, 
tel.: +386 (0)1 754 05 59

• Izletniška kmetija Pri Lenart, Koreno nad Horjulom 8, Si-1354 Horjul,
tel.: +386 (0) 1 754 90 83

• Izletniška kmetija Bitenc, Briše 4, Si-1355 Polhov Gradec,
tel.: +386 (0)1 364 55 48

• Domačija pri Logarju, Smolnik 18, Si-1355 Polhov Gradec,
tel.: +386 (0)1 364 50 94

• Turistično društvo Horjul, Slovenska cesta 7, Si-1354 Horjul,
tel.: +386 (0)51 316 318, E-pošta: td.horjul@gmail.com 

• Turistična zveza Dolomiti, Polhov Gradec 61, Si-1355 Polhov Gradec,
tel.: +386 (0)41 675 943, E-pošta: tzdolomiti@volja.net, www.tzdolomiti.si 

• Turistično društvo Briše, Briše 24, Si-1355 Polhov Gradec,
E-pošta: info@td-brise.si, www.td-brise.si 

• Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Si-1000 Ljubljana, 
tel.: +386 (0)1 522 50 50, E-pošta: info@kclj.si, www.kclj.si 

• Zdravstveni dom Ljubljana, (center, Bežigrad, Moste-Polje, Šiška, Vič-
rudnik, Šentvid), Si-1000 Ljubljana, tel.: +386 (0)1 300 39 41, 
E-pošta: chc@zd-lj.si, www.zd–lj.si 

• Železniški zdravstveni dom Ljubljana, celovška cesta 4, Si-1000 Ljubljana, 
tel.: +386 (0)1 231 02 42, www.zzd.si 

• Zdravstvena ambulanta Horjul, Slovenska cesta 17, Si-1354 Horjul,
tel.: +386 (0)1 754 90 01

• Zdravstveni dom Vrhnika, cesta 6. maja 11, Si-1360 Vrhnika,
tel.: +386 (0)1 755 51 10, E-pošta: info@zd-vrhnika.si, www.zd-vrhnika.si 

• Lekarne Ljubljana, tel.: +386 (0)1 230 61 00,
E-pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, www.lekarnaljubljana.si

• Lekarna Dobrova, Polhograjska cesta 37, Si-1356 Dobrova, tel.: +386 (0)1 
364 21 40, E-pošta: dobrova@mojalekarna.si, www.mojalekarna.si 

• Lekarna horjul, Slovenska cesta 17, Si-1354 Horjul, tel.: +386 (0)1 750 02 38, 
E-pošta: horjul@mojalekarna.si, www.mojalekarna.si 

 INFOrMACIJE O PrENOčIŠčIH, GOSTILNAH  
IN OSTALI PONUDbI V LJUbLJANI: 

• Slovenski turistično informacijski center – STIC, Krekov trg 10, Si-1000 
Ljubljana, tel.: +386 (0)1 306 45 75, +386 (0)1 306 45 76, 
E-pošta: stic@visitljubljana.si, info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com 

• Turistično informacijski center Ljubljana, adamič-Lundrovo nabrežje 2, 
Si-1000 Ljubljana, tel.: +386 (0)1 306 12 15, E-pošta: tic@visitljubljana.si, 
info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
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ETAPA 8
Samotorica → Šentjošt Nad Horjulom → Smrečje → Zaplana → 
Logatec

• Gostilna Pri Rezki, rovte 94, Si-1373 rovte, tel.: +386 (0)1 750 10 05, 
E-pošta: gostilna.pri.rezki.rovte@siol.net

• Nastanitvena kmetija Pr’ Erjavc, Petkovec 32, Si-1373 rovte,
tel.: +386 (0)1 750 11 58, E-pošta: 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-pošta: medved@csod.si, www.csod.si 

• Planinska koča Vrh Svetih Treh kraljev, Vrh Svetih treh Kraljev 2, Si-1373 
rovte, tel.: +386 (0)40 380 201, E-pošta: pd.rovte@gmail.com

• Gostilna s prenočišči Mesec Zaplana, Jerinov grič 44, Si-1360 Vrhnika,
tel.: +386 (0)1 754 14 24, E-pošta: gostisce-mesec@siol.net, 
www.gostilna-mesec.si 

• koča Star Maln nad Vrhniko, Betajnova 80, Si-1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1 
754 29 77, www.star-maln.com 

• Turistična kmetija z nastanitvijo kuren, Stara Vrhnika 97, Si-1360 Vrhnika, 
tel.: +386 (0)41 350 670, E-pošta: kuren.kmetija@gmail.com

• Gostinsko rekreacijski center Zapolje, Zapolje iii/5, Si-1370 Logatec;
tel.: +386 (0)1 759 11 70, E-pošta: info@grc-zapolje.si, www.grc-zapolje.si 

• Gostišče Jeršin, cankarjeva cesta 1, Si-1370 Logatec; tel.: +386 (0)1 756 41 
13, E-pošta: gostisce.jersin@t-2.net, www.jersin.si 

• Zasebne sobe Ivanka Sutter, tržaška cesta 156, Si-1370 Logatec, tel.: +386 
(0)1 754 22 85, E-pošta: sobe.sutter@gmail.com, www.sobe-sutter.com 

• Turistična kmetija z nastanitvijo Žigon, Grčarevec 8, Si-1370 Logatec,
tel.: +386 (0)1 754 36 48, E-pošta: zigon@zigon.net, www.zigon.net 

• Jamarski kamp Laze, Laze 6b, 1370 Logatec, tel.: +386 (0)1 754 47 60, 
E-pošta: info@speleocamp.com, www.speleocamp.com 

• Gostišče Grič, Šentjošt nad Horjulom 22, Si-1354 Horjul,
tel.: +386 (0)1 754 01 28, E-pošta: info@gric.si, www.gric.si 

• Gostilna Hribernik – kasarna, Smrečje 48, Si-1373 rovte,
tel.: +386 (0)1 754 01 67

• Gostilna Jurca, Podlipa 44, Si-1360 Vrhnika, tel.: +386 (0)1 755 20 61, 
E-pošta: info@gostilna-jurca.si, www.gostilna-jurca.si 

• Okrepčevalnica in pizzeria Tavžentroža, Medvedje Brdo 6, Si-1373 rovte, 
tel.: +386 (0)1 750 11 86, E-pošta: vojko.panic@gmail.com, 
http://tavzentroza.naspletu.com 

• Zavetišče na Planini nad Vrhniko, Stara Vrhnika 154, Si-1360 Vrhnika,
tel.: +386 (0)40 848 442, E-pošta: pdvrhnika@gmail.com, www.pd-vrhnika.si 

• Gostilna Pod kostanji, tržaška cesta 97, Si-1370 Logatec, tel.: +386 (0)51 
883 400,E-pošta: gostilna.podkostanji@gmail.com, www.pod-kostanji.si 

• Gostilna pri Kramarju, tržaška cesta 14, Si-1370 Logatec, tel.: +386 (0)40 
691 346, E-pošta: danijel.rodmanovic.sp@gmail.com

• Pivnica in pizzeria Pr` krištofu, tovarniška cesta 30, Si-1370 Logatec,
tel.: +386 (0)1 754 40 88, E-pošta: info@kristof.si, www.kristof.si

• Pizerija bolero, tržaška cesta 114, Si-1370 Logatec, tel.: +386 (0)1 754 22 12 
• Okrepčevalnica in pizzerija Zvonček, Blekova vas 1b, Si-1370 Logatec,

tel.: +386 (0)1 754 35 68, E-pošta: robert.koprivnjak@siol.net 
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• restavracija in pizerija Logatčanka, Gostinsko rekreacijski center Zapolje 
(Grc Zapolje), Zapolje iii/5, Si-1370 Logatec, tel.: +386 (0)1 759 11 70, 
E-pošta: info@grc-zapolje.si, www.grc-zapolje.si 

• kmetija odprtih vrat Urbanovc, ravnik pri Hotedršici 12, Si-1372 Hotedršica, 
tel.: (01)755 90 48, E-pošta: melanija.nagode@gmail.com, 
www.urbanovc.com 

• kmetija odprtih vrat kisovec, Petkovec 46, Si-1373 rovte,
tel.: +386 (0)1 750 10 36, E-pošta: kmetija.kisovec@gmail.com

• kmetija odprtih vrat Šinkovc, Medvedje Brdo 10, Si-1373 rovte,
tel.: +386 (0)1 750 11 39, E-pošta: vilma.brencic@gmail.com

• kmetija odprtih vrat Tumle, Žibrše 36, Si-1370 Logatec,
tel.: +386 (0)1 755 90 93 

• Vinska klet GRC Zapolje, Gostinsko rekreacijski center Zapolje, Zapolje 
iii/5, Si-1370 Logatec, tel.: +386 (0)1 759 11 70, E-pošta: info@grc-zapolje.
si, www.grc-zapolje.si 

• Turistično informacijski center Vrhnika (Zavod ivana cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika), tržaška cesta 9, Si-1360 Vrhnika, 
tel.: +386 (0)1 755 10 54, E-pošta: tic@zavod-cankar.si, http://zavod-cankar.si 

• Turistično društvo Blagajana, cankarjev trg 4, Si-1360 Vrhnika,
tel: +386 (0)1 755 13 41, E-pošta: drustvo.blagajana@kabelnet.net, 
www.blagajana.si 

• Turistično društvo Logatec, tržaška cesta 27a, Si-1370 Logatec

• Zdravstveni dom Vrhnika, cesta 6. maja 11, Si-1360 Vrhnika,
tel.: +386 (0)1 755 51 10, E-pošta: info@zd-vrhnika.si, www.zd-vrhnika.si 

• Zdravstveni dom Logatec, notranjska cesta 2, Si-1370 Logatec,
tel.: +386 (0)1 750 82 20, E-pošta: tajnistvo@zd-logatec.si, www.zd-logatec.si 

• Lekarna Vrhnika, trg Karla Grabeljška 1, Si-1360 Vrhnika,
tel.: +386 (0)1 230 61 00, E-pošta: lekarna.vrhnika@lekarna-lj.si, 
www.lekarnaljubljana.si

• Lekarna Zlatica Vrhnika, Ljubljanska cesta 29, Si-1360 Vrhnika,
tel.: +386 (0)1 230 61 00, www.lekarnaljubljana.si

• Lekarna Logatec, notranjska cesta 2, Si-1370 Logatec,
tel.: +386 (0)1 230 61 00, E-pošta: lekarna.logatec@lekarna-lj.si, 
www.lekarnaljubljana.si
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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

POMEMbNE TELEFONSKE ŠTEVILKE V SLOVENIJI

PROMETNE INFORMACIJE

INFORMACIJE 

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

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.viasanctimartini.eu
www.saintmartindetours.eu
www.pilgern.info

EVROPSKI KULTURNI CENTER 
SV. MArTIN TOUrSkI – SLOVENIJA
Ulica Janeza Pavla ii. 13, Si-1000 Ljubljana
www.svetimartintourski.si
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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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pomladi do zime. Ljubljana : Družina, 1998

• Miklavčič, M., Dolenc, J. Leto svetnikov (četrti zvezek). Ljubljana: 
Zadruga katoliških duhovnikov, 1973

• Perko, D., Slovenija – pokrajine in ljudje.Ljubljana: Mladinska knjiga, 
2001

• Poles, r., Gmajner, K.M., Lalek, n. Sakralna dediščina Šaleške 
doline. Velenje: Pozoj, 1998

• Savnik, r. (ur.) Krajevni leksikon Slovenije, II. knjiga. Ljubljana: 
Državna založba Slovenije, 1971

• Schauber, V., Schindler, H.M. Svetniki in godovni zavetniki. Ljubljana: 
Mladinska knjiga, 1995

• Stopar, i. Slomškova Ponikva. celje: Mohorjeva družba, 1990 
• Šilc, J. Sv. Martin, Šmartno pod Šmarno goro. Šmartno pod Šmarno 

goro: Župnijski urad, 2002
• Šilc, J. Zgodovina župnije Šmartno pod Šmarno goro. Šmartno pod 

Šmarno goro: Župnijski urad, 2001
• trobec, M. Šmartno v Rožni dolini od davnih do današnjih dni. 

Šmartno v rožni dolini, KS:2003
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• Vidmar, L. (ur.) Leksikon cerkva na Slovenskem: Škofija Celje, 
Dekanija Braslovče. celje: celjska Mohorjeva družba, 2008

• Vidmar, L. (ur.) Leksikon cerkva na Slovenskem: Škofija Celje, 
Dekanija Nova cerkev. celje: celjska Mohorjeva družba, 2006

• Vidmar, L. (ur.) Leksikon cerkva na Slovenskem: Škofija Maribor, 
Dekanija Gornji Grad. celje: celjska Mohorjeva družba, 2004

• Zloženka Martinova pot, Oplotnica 2009
• Zloženka Slomškova Ponikva in župnijska cerkev, župnija Ponikva
• Atlas Slovenije, Ljubljana:Mladinska knjiga. 2010

• register nepremične kulturne dediščine: http://giskds.situla.org 
• naravovarstveni atlas: http://www.naravovarstveni-atlas.si 
• Slovenski turistični informacijski portal:  http://www.slovenia.info 
• Spletne strani: www.viasanctimartini.eu, www.viasanctimartini.hu, 

www.coe.int, www.saintmartindetours.eu
• Spletne strani občin, lokalnih turističnih organizacij, turistično 

informacijskih centrov, župnij, turističnih društev, regionalnih 
destinacijskih organizacij
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KONTROLNA TOČKA

POT SV. MARTINA
Zreče - Logatec

ODCEP POTI SV. MARTINA

KoLoFon
Izdal in založil: Kozjanski park v okviru projekta
PILGRIMAGE EUROPE SI-AT (OP SI – AT 2007 – 2013) 

Zanj: mag. Teo Hrvoje Oršanič

Vodja projekta: Tatjana Zalokar

Avtorji besedil: mag. Teo Hrvoje Oršanič, Tatjana Zalokar, Nina Lojen, mag. Uroš Vidovič, 
Evropski kulturni center sv. Martin Tourski - Slovenija

Avtorji fotografij: Izidor Kotnik, mag. Uroš Vidovič, Matevž Lenarčič

Lektoriranje in prevod: Leemeta

Oblikovanje: OPA:celica

Produkcija in tisk: Argos

Naklada: 1.000 

Podsreda, maj 2014

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

27-57(497.4)(036) 
796.51/.52(497.4)(036) 

      VELIKA evropska kulturna pot sv. Martina Tourskega od Zreč do 
Logatca : romarski vodnik / [avtorji besedil Teo Hrvoje Oršanič ... [et al.] ; 
avtorji fotografij Izidor Kotnik, Uroš Vidovič, Matevž Lenarčič]. - Podsreda 
: Kozjanski park, 2014 

ISBN 978-961-6745-14-7 
1. Oršanič, Hrvoje Teo 
275468800

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
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