Vodnik po Krožni pešpoti Prijetno domače
Spoštovani!
Krožna pot Prijetno domače je povezovalna pot po krajevnih skupnostih okrog
občinskega središča Ivančna Gorica. Povezava dvanajstih krajevnih skupnosti,
naših dvanajstih biserov, v smiselno celoto, predstavlja zanimiv povezovalni
turistični projekt Občine Ivančna Gorica, ki skuša posamezne predele občine tudi
fizično povezati. Brez takšne ali drugačne medsebojne povezanosti dandanes
namreč težko shajamo, zato je ključnega pomena, da se povezujemo na čim več
ravneh. Temeljni skelet Krožne poti Prijetno domače predstavlja dvanajst
unikatnih informativnih točk, ki so nameščene po vseh glavnih krajevnih središčih.
Po Krožni poti Prijetno domače se lahko podamo na mnogo načinov. Lahko jo
prepeljemo z avtomobilom ali avtodomom, prejezdimo s konjem ali prevozimo s
konjsko vprego, največ ljudi pa jo po njej mahne s kolesom ali peš. Prav
pohodništvo pa je v današnjem času primer lahko dostopne telesne in športne
aktivnosti, ki se jo lahko loti skorajda vsakdo. Sama Krožna pešpot Prijetno
domače ni mišljena le kot ena izmed mnogih pohodniških poti pri nas, pač pa je
izjemno pomemben ravno njen povezovalni element, ki v prihodnje med drugim
omogoča tudi postopno vključevanje posameznih turističnih akterjev in
ponudnikov v njeno turistično ponudbo ter priključitev na promocijske,
komunikacijske in trženjske aktivnost. Za obiskovalca, kolesarja ali pohodnika pa
Krožna pot Prijetno domače predstavlja način preživljanja prostega časa, ki mu
omogoča, s pomočjo pričujoče knjižice, z vodnikom in preglednimi kartami, obisk
kar največ turističnih znamenitosti, neokrnjenih naravnih kotičkov, kulturne in
arhitekturne dediščine ter gastronomske in kulinarične ponudbe ter ostalih
turističnih znamenitosti, ki jih premore občina Ivančna Gorica.
Vodnik po Otvoritvenem pohodu Krožne pešpoti Prijetno domače, ki ga imate v
rokah, je natisnjen z namenom da vi, spoštovana pohodnica in pohodnik,
prispevate k njegovemu nadaljnjemu razvoju. Na koncu knjižice se nahaja prostor
kamor si lahko zapišete svoja opažanja, občutke in vtise, ki jih boste doživeli na
poti. Še posebej pa so dobrodošla vaša mnenja o prednostih ter predvsem
pomanjkljivostih, ki ste jih opazili tekom poti. Veseli bomo vaših predlogov, da
bomo Krožno pešpot Prijetno domače naredili takšno, kot si jo želite vi.
Srečno!
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12 biserov Občine Ivančna Gorica
Ambrus

GPS koordinate: 45˚49’41″ / 14˚48’60″

Na južnem robu občine Ivančna Gorica, v osrčju Suhe krajine, leži
krajevna skupnost Ambrus. Površje je zakraselo, njive in travniki
so urejeni v terase. Vsaka vasica se ponaša s cerkvico, med
katerimi je najbolj znana s skodlami krita gotska cerkev sv. Petra
na Kamnem Vrhu (500 m), kjer se nahajajo lep kasetirani strop,
restavrirane freske Janeza Ljubljanskega iz leta 1459 ter baročna oprema. V župnijski cerkvi
sv. Jerneja, ki stoji v Ambrusu, pa se med drugim nahajajo tudi posmrtni ostanki blaženega
Alojzija Grozdeta. Utrip življenja prijaznih domačinov oblikujejo vsakodnevne vožnje na delo
v druge kraje, nekaj je tudi malih obrtnikov in kmetijskih gospodarstev. Za pestrost dogajanja
pa poskrbijo gasilsko, kulturno, lovsko in športno društvo. Ambrus je dobro izhodišče za
gobarjenje, nabiranje zelišč in polharstvo, ter lepe sprehode po okoliških hribih in vinogradih,
ki so v veliki večini obdelani ročno, vse do Korinjskega hriba (732 m), poznanega tudi po
arheološkem najdišču poznoantične višinske utrdbe.
Kraji v krajevni skupnosti Ambrus: Ambrus, Bakrc, Brezovi Dol, Kal, Kamni Vrh, Primča vas in
Višnje.
Turistični ponudniki: Ambrus - Bife Vidmar, Ekološka kmetija Zupančič, Izdelava lesenih
košar Franc Perko; Brezovi Dol - Ekološka kmetija Šinkovec; Kal - kiparstvo in oblikovanje
unikatne keramike Marjeta Baša.

Dob pri Šentvidu

GPS koordinate: 45˚55’56″ / 14˚51’40″

Krajevna skupnost Dob pri Šentvidu se nahaja na območju
kontaktnega krasa na severnem robu Suhe krajine. Največja
naravna vrednota vasi Dob so ponori potoka Šentpavelščice južno
od cerkve sv. Petra. Hrastovška uvala je druga velika posebnost
kraškega sveta tega dela Suhe krajine. Krasi jo valovito in široko
dno s polji, sredi katerih stoji vas z veliko vaško lužo, ob njej pa
cerkev. Hrastovška poznosrednjeveška cerkev sv. Andreja iz 15. stoletja, ki je bila kasneje
delno barokizirana, ima zanimive zlate stranske oltarje iz 17. in lesen strop iz 18. stoletja. Za
ogled so zanimive še cerkve sv. Lamberta v Malih Pecah, sv. Petra v Dobu in sv. Antona
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Puščavnika na Rdečem Kalu. Poseben pečat dajejo krajem KS Dob nekatere še ohranjene
šege in navade, kot so nošenje Marije v Hrastovem Dolu v adventnem času in izdelovanje
vaških cvetnonedeljskih butar. Zelo dolgo tradicijo ima tudi lokalna božja pot k sv. Antonu
Puščavniku (17. januar) na Rdečem Kalu, kateremu so se verniki priporočali za zdravje živine.
Med novejšimi šegami in navadami izstopa vsakoletno tradicionalno tekmovanje koscev v
košnji na Lučarjevem Kalu, ki ga Turistično društvo Grča z Lučarjevega Kala organizira že od
leta 1994 dalje, dobro obiskan pa je tudi Pomladanski pohod po krajevni skupnosti Dob.
Kraji v krajevni skupnosti Dob pri Šentvidu: Boga vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu,
Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male Pece, Podboršt, Pokojnica, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu,
Škoflje in Trnovica.

Ivančna Gorica

GPS koordinate: 45°56’18″ / 14°48’19″

Dvanajst biserov, naših dvanajst krajevnih skupnosti, v celoto
povezuje občinsko središče Ivančna Gorica. Geografsko
izjemno ugodno umeščen kraj povezuje tudi tri velike
pokrajinske enote Slovenije: Dolenjsko podolje, Suho krajino in
Posavsko hribovje, temu primerna pa je tudi njegova
pomembna prometna lega, ki se nahaja neposredno na prometnih oseh železniške proge
Ljubljana-Novo mesto in Dolenjske avtoceste.
Ivančna Gorica je današnjo podobo izoblikovala predvsem v zadnjih nekaj desetletjih, njeno
zgodovinsko izpričanost pa dokazujejo številna arheološka najdišča in rimski miljnik, ki je tudi
simbol občine Ivančna Gorica. Poleg trgovske, gostinske in obrtne dejavnosti se tu
pospešeno razvija tudi industrija, kraj pa se ponaša še s srednjo šolo Josipa Jurčiča in novo
cerkvijo svetega Jožefa. Med pomembne javne objekte je potrebno prišteti tudi nogometni
stadion ter večnamensko športno dvorano Osnovne šole Stična, arhitekturno dediščino pa
predstavljata rojstna hiša Mihe Kastelica, urednika in izdajatelja Kranjske č'belice v Gorenji
vasi ter Fedransbergova domačija iz 18. stol. na Malem Hudem.
Ivančna Gorica s središčno lego v občini služi kot odlično izhodišče za obisk številnih
kulturno-zgodovinskih in turističnih točk v okolici, center dogajanja pa vsaj ob koncih tedna
predstavlja Tržnica Ivančna Gorica, kjer domači kmetje, pridelovalci, rokodelci in obrtniki
ponujajo domače pridelke in izdelke. Tržnica igra pomembno vlogo tudi pri oblikovanju in
izvajanju programa lokalne samooskrbe s hrano in se s svojo ponudbo lepo zliva s sicer
pretežno podeželskim značajem celotne občine Ivančna Gorica. Tradicionalno dobra
obiskanost omenjenih prireditev pa vsako leto dokazuje, da se obiskovalci v vseh dvanajstih
krajevnih skupnostih, ki tvorijo občino Ivančna Gorica, počutijo prijetno in domače.
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Kraji v krajevni skupnosti Ivančna Gorica: Gorenja vas, Ivančna Gorica, Malo Črnelo, Malo
Hudo, Mleščevo, Mrzlo Polje, Spodnja Draga, Stranska vas ob Višnjici, Škrjanče, Veliko Črnelo
in Vrhpolje pri Šentvidu.
Turistični ponudniki: Ivančna Gorica - Gostilna Krjavelj, Gostilna na Sokolski, Gostilna
Zadružni hram, Okrepčevalnica pri Frenku, Slaščičarna Center; Gorenja vas - Sadjarstvo in
predelava sadja Kmetija Erjavec.

Krka

GPS koordinate: 45°52’13″ / 14°46’40″

Zelena oaza sredi kraške Suhe krajine je dolina reke Krke. Istoimenski
kraj in krajevna skupnost pa sta najbolj poznana po izviru te zelene
lepotice. Reka Krka izvira izpod Krške jame, severno od vasi Gradiček.
Skupaj z vsemi rovi je dolga 490 in široka do 30 metrov, z vodičem pa
si je mogoče ogledati okrog 200 metrov te s pestro podzemno favno
bogate kraške jame, kjer živi tudi endemit dinarskega kraškega
podzemlja, človeška ribica ali proteus. V bližini Krške jame se nahaja tudi jama Poltarica z
izvirom istoimenskega Krkinega pritoka. Jamo si je mogoče ogledati le pod vodstvom
izkušenih jamarjev.
Živahna reka Krka privablja ribiče in ljubitelje brzic, ki se lahko po njej popeljejo s kajakom,
kanujem ali raftom, poleg vodnih športov pa Krka z okolico ponuja tudi številne možnosti za
kolesarjenje in pohodništvo, pestra pa je tudi kulinarična ponudba tamkajšnjih turističnih in
izletniških kmetij in gostišč. Sredi kraja se nahaja cerkev sv. Kozme in Damijana, ki je bila
nekdaj znana romarska cerkev, zavetnika pa je v glavnem oltarju upodobil slikar Matevž
Langus. S Krke pelje pot do vasice Veliki Korinj na pobočju Ciganovega vrha (732 m), kjer se
nahaja arheološko najdišče z razvalinami stare cerkve sv. Jurija in poznoantične utrdbe.
Krajevna skupnost in njena društva prirejajo tudi številne prireditve, med katerimi velja
izpostaviti tamkajšnji poletni festival in tradicionalni Spust s kajaki in kanuji po reki Krki.
Kraji v krajevni skupnosti Krka: Gabrovčec, Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male
Lese, Mali Korinj, Podbukovje, Ravni Dol, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliki Korinj in Znojile
pri Krki.
Turistični ponudniki: Krka - Kmetija in sirarna Zdravec, Kmetija odprtih vrat Javornik,
Prenočišče Spanček, Ribogojnica Javornik, Turistična kmetija Magovac, Turistično društvo
Krka; Gabrovčec - Gostišče Krka; Gradiček - Izletniška kmetija Hočevar, Kmečki turizem
Podržaj; Krška vas - Mini ranč; Znojile - Ekološka kmetija Bregar.
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Metnaj

GPS koordinate: 45°58’49″ / 14°48’27″

Krajevna skupnost Metnaj, ki se nahaja na hribovitem severu občine
ponuja pestra doživetja v neokrnjeni naravi. Čudovite razglede, vse do
Triglava, Kamniško-Savinjskih Alp, Kuma, Gorjancev in Snežnika, ponujata
najvišji vrh občine Obolno (776 m) in Pristava nad Stično (658m). Simbol
Metnaja, požrešna kača, je povzet po grbu vojvodinje Viride Visconti,
dobrotnice stiškega samostana, ki je pred 600 leti živela na gradiču na Pristavi in daje ime
tudi Viridini poti, po kateri množičen pohod poteka zadnjo nedeljo v marcu. Pohodniki se
lahko udeležijo tudi pohodov po Lavričevi ali Romanovi poti, prav vse poti pa popestri tudi
bogata ponudba številnih turističnih in izletniških kmetij ter ostalih ponudnikov dobrot, ki jih
ponujajo hriboviti kraji. Na poti do vasi Metnaj se nahaja kapelica sv. Barbare, v središču
kraja pa podružnična cerkev sv. Magdalene. Na Pristavi se nahaja gotska cerkvica sv.
Lamberta iz 15. stoletja, vas pa je poznana tudi po dogodkih iz časov 2. svetovne vojne in
osamosvojitvene vojne za Slovenijo.
Kraji v krajevni skupnosti Metnaj: Debeče, Dobrava pri Stični, Mala Goričica, Mekinje nad
Stično, Metnaj, Obolno, Osredek nad Stično, Planina pri Stični, Poljane pri Stični in Pristava
nad Stično.
Turistični ponudniki: Metnaj - Kmetija odprtih vrat Miglič; Mekinje - Čebelarstvo Toni
Ceglar; Obolno - Kmečki turizem Berčon; Poljane - Integrirana kmetija Janežič; Pristava nad
Stično - Izletniški turizem Okorn.

Muljava

GPS koordinate: 45°57’22″ / 14°47’56″

Muljava je prijazna dolenjska vasica, ki se je spojila z imenom velikega
pripovednika Josipa Jurčiča. Jurčičeva domačija je danes muzej na
prostem, ki pripoveduje zgodbe o vsakdanjem življenju kmečkega
prebivalstva in modrosti življenja v sobivanju z naravo. Kulturni spomenik
ohranja podobo osrednje slovenske kmečke arhitekture, opreme
prebivališč in gospodarskih poslopij, naprav in načina poselitve. Domačija je tudi prostor
številnih kulturnih prireditev, likovnih in etnografskih razstav, tu je tudi cilj Jurčičeve poti, ob
domačiji pa v naravnem amfiteatru domača gledališka skupina tradicionalno uprizarja
Jurčičeva dela. S pisateljevim imenom je tesno povezan tudi splošen utrip dogajanja v teh
krajih, vključno s turizmom, kulinariko, etnologijo, športom in ostalimi dejavnostmi. Podobo
krajevne skupnosti Muljava bogati gotska cerkev Marijinega vnebovzetja iz prve polovice 15.
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stol. s freskami Janeza Ljubljanskega in zlatim baročnim oltarjem. Poleg nje se nahajajo
ostanki rimske ville rustice, odkrite ob arheoloških izkopavanjih za poslovilni objekt.
Kraji v krajevni skupnosti Muljava: Bojanji Vrh, Leščevje, Male Kompolje, Male Vrhe, Mevce,
Muljava, Oslica, Potok pri Muljavi, Sušica, Trebež, Velike Kompolje in Velike Vrhe.
Turistični ponudniki: Muljava - Muzej Josipa Jurčiča Muljava, Gostilna pri Obrščaku; Bojanji
Vrh - Etnološka zbirka Nose, Picerija Antonač.

Sobrače

GPS koordinate: 45°59’16″ / 14°52’33″

V dolini reke Temenice ob regionalni cesti, ki Dolenjsko povezuje z
Zasavjem, se nahaja krajevna skupnost Sobrače. V preteklosti so
prebivalci te doline živeli predvsem od mlinarstva in kmetijstva, danes
pa se tu ukvarjajo z izletniškim turizmom, ribolovom in ribogojstvom.
Kulturno in arhitekturno dediščino predstavljajo predvsem cerkev sv.
Andreja ter Pintarjeva kapelica in kapelica ob glavni cesti. Med prireditvami, ki jih v Sobračah
prirejajo zelo aktivno gasilsko društvo, športno društvo ter krajevna skupnost, je daleč
naokrog znano tekmovanje harmonikarjev, ki vsako leto poteka v mesecu juniju, dobro
obiskan pa je tudi januarski Sobraški pohod.
Kraji v krajevni skupnosti Sobrače: Pusti Javor, Sela pri Sobračah, Vrh pri Sobračah in
Sobrače.

Stična

GPS koordinate: 45°57’22″ / 14°48’22″

Krajevna skupnost Stična z istoimenskim krajevnim središčem, je
neizogibno povezana z ustanovitvijo Cistercijanskega samostana Stična
leta 1136. Je najstarejši samostan na današnjem slovenskem ozemlju, v
njem pa beli menihi še danes izpolnjujejo redovno pravilo »Moli in delaj«
(lat. »Ora et labora«). Obiskovalcem je na ogled staro romansko jedro
samostana s križnim hodnikom in barokizirano baziliko Žalostne matere božje ter bogata
sakralna dediščina v Muzeju krščanstva na Slovenskem. Tradicijo znanega zeliščarja patra
Simona Ašiča nadaljuje samostanska lekarna s čajnico, vsako leto v septembru pa Stično
obišče tudi verna mladina iz vse Slovenije.
Posebno zgodovinsko težo daje tem krajem tudi naselje Vir pri Stični, ki je svetovno znano po
arheoloških najdiščih iz halštatskega obdobja, t.i. Cvinger pa predstavlja ostanke enega
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največjih železnodobnih gradišč na Slovenskem. Tu je tudi izvir Virskega potoka, v katerem je
tirolski naravoslovec in idrijski zdravnik Giovanni Antonio Scopoli že v 18. stol. kot prvi našel
človeško ribico. V današnjem času je podoba Krajevne skupnosti Stična še vedno tesno
povezana s samostanom, živahen utrip teh krajev pa zaznamujejo številni kulturni, gledališki,
glasbeni in športni dogodki, med katerimi izstopa vsakoletni festival gledališča, glasbe in
likovne umetnosti. Hribovito zaledje nad Stično obiskovalcem med drugim nudi številne
možnosti za pohodništvo, rekreacijo in izletniški turizem.
Kraji v krajevni skupnosti Stična: Gabrje pri Stični, Mala Dobrava, Stična in Vir pri Stični.
Turistični ponudniki: Stična - Samostan Stična, Muzej krščanstva na Slovenskem, Čajnica
Sitik, Farma polžev Stična, Ročna izdelava spominkov Marta Omejec, Mesarstvo Maver;
Vir pri Stični - Turistična kmetija Grofija, Slaščičarstvo Kovačič.

Šentvid pri Stični

GPS koordinate: 45°57’13″ / 14°50’19″

Šentvid pri Stični, nekdaj prafara, je v pisnih virih prvič omenjen leta
1132, v zvezi z graditvijo stiškega samostana. V središču kraja stoji
barokizirana romanska župnijska cerkev svetega Vida. Vsako leto v
juniju Šentvid gosti pevce iz Slovenije in zamejstva na tradicionalnem
Taboru slovenskih pevskih zborov pa tudi nasploh je kraj z okolico tesno
povezan s kulturo in umetnostjo, saj tudi tamkajšnja osnovna šola nosi
ime slikarja Ferda Vesela, v njeni okolici pa se nahaja galerija lesenih skulptur kiparja Petra
Jovanoviča. Znani Šentvidčani so še zdravnik in humanist Marko Gerbec, muzikolog in
etnograf Stanko Vurnik, arheolog in pesnik Jože Kastelic, usnjar Josip Lavrič in drugi.
V razgibani okolici Šentvida so našle svoje mesto številne športne in rekreacijske dejavnosti.
Priljubljena planinska točka je Gradišče z Lavričevo kočo in cerkvico sv. Nikolaja,
tradicionalne prireditve v kraju pa so pohod po Lavričevi poti, dirke v motokrosu, folklorni
festival, blagoslov konj, prireditve letalskega kluba in drugih društev. V Šentvid prihajajo na
zdravljenje v Center za zdravljenje bolezni otrok bolniki iz vse Slovenije.
Kraji v krajevni skupnosti Šentvid pri Stični: Artiža vas, Glogovica, Griže, Grm, Male Češnjice,
Mali Kal, Petrušnja vas, Pristavlja vas, Radohova vas, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel na
Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Velike Češnjice, Velike Pece, Veliki Kal in Zaboršt pri Šentvidu.
Turistični ponudniki: Radohova vas - Gostilna Grabnar, Izletniška kmetija Klemenčič, Picerija
Kegeljček; Gradišče - Lavričeva koča; Sela pri Radohovi vasi - Gostilna Štorovje; Velike Pece Integrirana pridelava jabolk Kmetija Petan, Integrirana pridelava poljščin Kmetija Ostanek.
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Temenica

GPS koordinate: 45°58’08″ / 14°52’53″

Krajevna skupnost Temenica je najtesneje povezana z istoimensko
reko. Od nekdanje mlinarske obrti, ki je preživljala ljudi v teh krajih, je
danes ohranjen le še Grilov mlin na Bukovščici, kjer meljejo najboljšo
ajdovo moko daleč naokoli. Na čase ropota mlinskih koles še danes
spominjajo stope in mlinski kamni, ki jih je pred tamkajšnjo osnovno
šolo dal postaviti domačin Tone Kozlevčar, eden od pobudnikov Tabora slovenskih pevskih
zborov, dolgoletni član Slovenskega okteta ter ustanovitelj Ribniškega okteta. Po njem se
imenuje tudi Kozlevčarjev pohod. Tu so doma prvi dolenjski vinogradi na Čagoški gori in
Debelem hribu, v neokrnjenem naravnem okolju se razvijata izletniški in kmečki turizem,
Gornji Vrh pa je priljubljena razgledna točka. Del bogate kulturne dediščine so podružnične
cerkvice v Pungertu, Bukovici in Šentjurju ter kapela na Čagoškem Vrhu. Razgibano krajevno
življenje oblikujejo kulturno, gasilsko in športno društvo, vinogradniško-sadjarsko turistično
društvo ter konjeniško društvo. Ena izmed glavnih prireditev v teh krajih je zagotovo
vsakoletno pozno poletno Srečanje vinogradnikov Dolenjskega vinorodnega okoliša na
Debelem Hribu.
Kraji v krajevni skupnosti Temenica: Bratnice, Breg pri Temenici, Bukovica, Čagošče, Dolenja
vas pri Temenici, Male Dole pri Temenici, Praproče pri Temenici, Pungert, Radanja vas,
Šentjurje, Temenica, Velike Dole pri Temenici in Videm pri Temenici.
Turistični ponudniki: Temenica - Ranč Prebil; Turistična kmetija Fajdiga; Debeli Hrib Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli Hrib; Praproče pri Temenici - Gostilna pri
Japu.
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Višnja Gora

GPS koordinate: 45°57’28″ / 14°44’35”

Višnja Gora, mestece na holmu je eno najbolj ohranjenih slovenskih
srednjeveških naselbin z ohranjenim obzidjem in stražnim stolpom
(Pulfer turn). Prav na tem mestu je bila nekdaj rimska vojaška
postojanka Magnisna. Višnja Gora, nad katero so še danes na strmi
vzpetini vidne razvaline Starega gradu, je zaradi izredne strateške lege
in uspešne obrambe pred turško nevarnostjo dobila mestne pravice
že leta 1478. Simbol mesta je polž, priklenjen na verigi. V starem delu mesta pred cerkvijo sv.
Ane poleg Valvazorjevega vodnjaka stoji kip polža, ki je dejansko posvečen tej počasni, a
vztrajni živali, in je verjetno edinstven na svetu. Večje ali manjše skulpture polža je v Višnji
Gori najti domala pri vsaki hiši, največji pa je kovinski kip polža v bližini železniške postaje. O
višnjanskem polžu je pel naš največji pesnik France Prešeren, tu je bila napisana prva
slovenska povest Janeza Ciglerja Sreča v nesreči, o kraju pa govori tudi znamenito Jurčičevo
delo Kozlovska sodba v Višnji Gori.
Višnja Gora s Polževsko planoto je sicer odlično izhodišče za številne izlete, predvsem po
tradicionalni Jurčičevi poti, Učni gozdni poti in Poti dveh slapov, resnejši rekreativci in
športniki pa se vsako leto udeležujejo Krevsovega teka na Polževem. V krajevni skupnosti
Višnja Gora je razvit kmečki in izletniški turizem, ponudbo pa dopolnjujejo tudi hotel na
Polževem, gostišča in prenovljeno Mestno kopališče, ki je bilo zgrajeno že davnega leta 1937.
Kraji v krajevni skupnosti Višnja Gora: Dedni Dol, Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Kriška vas,
Leskovec, Nova vas, Peščenik, Podsmreka pri Višnji Gori, Polje pri Višnji Gori, Pristava pri
Višnji Gori, Sela pri Višnji Gori, Spodnje Brezovo, Stari trg, Velika Dobrava, Višnja Gora, Vrh
pri Višnji Gori, Zavrtače in Zgornja Draga.
Turistični ponudniki: Višnja Gora - Gostilna Šerek, Mestno kopališče Višnja Gora; Leskovec Izletniški turizem Leskovec, Turistična kmetija Čož; Peščenik - Gostilna Jelenov Rog; Polževo Hotel Polževo; Sela pri Višnji Gori - Ekološka kmetija Travnik-Vode; Vrh pri Višnji Gori Turistična kmetija Habjan.
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Zagradec

GPS koordinate: 45°51’40″ / 14°49’59″

Kraj Zagradec (za gradcem) je slikovita vas na visoki skalni terasi
levega brega Krke, ki jo zaznamujejo slapovi reke Krke. Od obilice
mlinov in žag ter fužin starega železarskega naselja Fužine danes
obratuje le še elektrarna na vodni pogon (1924) in edini valjčni mlin v
zgornjem toku reke Krke. Mlin poganja elektrika iz lastne male
hidroelektrarne, meljejo in prodajajo pa prvovrstno domačo moko iz vseh vrst žit. Na južnem
delu naselja se nahaja romarska cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja, v njej pa je
zanimiva marmornata prižnica, ki je bila tja prestavljena iz Stiškega samostana. V Krajevni
skupnosti Zagradec velja omeniti še baročno cerkev sv. Martina v Valični vasi, ki bila grajena
z romanskimi osnovami ter kasneje gotizirana in barokizirana. Kot zanimivost lahko
omenimo, da v njej hranijo poganski rimski žrtvenik, ki ga je dal postaviti nekdaj domačin,
kasneje pa rimski vojak in inženir Publius Maximius. Na vinski gori pod Valično vasjo, ki sicer
leži ob nekdanji rimski cesti, je tudi kapela sv. Jožefa, ki jo odlikuje tloris štiriperesne
deteljice. Zgrajena je bila leta 1680, prečudovit oltar sv. Jožefa pa je iz leta 1711. Ob rimski
cesti leži tudi vas Kitni Vrh, ki je najstarejše naselje v teh krajih in kjer vsako leto prirejajo
tradicionalno Žetev pšenice s srpom. Tudi sicer krajani Zagradca in okolice prirejajo številne
prireditve, med katerimi velja izpostaviti vsakoletni Gregorjev sejem v Zagradcu, vselej pa jih
znajo popestriti s pestrim kulturnim, pevskim, glasbenim in športnim dogajanjem.
Kraji v krajevni skupnosti Zagradec: Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri
Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec, Male Reberce,
Malo Globoko, Marinča vas, Tolčane, Valična vas, Velike Reberce, Veliko Globoko in
Zagradec.
Turistični ponudniki: Zagradec - Picerija Toplar; Fužina - Kavarna pri Joži, Štupnikov mlin;
Male Reberce - Gostišče na Pajčni; Marinča vas - Gostišče in picerija Na vasi.
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Navodila za hojo
po Krožni pešpoti Prijetno domače
Stična – Metnaj (KARTA I. - 6,8 km)
Krožno pešpot Prijetno domače začnete pri Turistični info točki Stična na avtobusni postaji
pred Samostanom Stična, kjer delujeta Muzej krščanstva na Slovenskem in Čajnica Sitik. V
neposredni bližini samostana se nahaja tudi Farma polžev Stična. Nadaljujete po klancu
navzgor v smeri trgovine Market Stična, na koncu parkirišča pa pred trgovino zavijete levo in
nadaljujete pot ob stavbi trgovine, mimo rokometnega igrišča kjer po 80 metrih klanca
prispete do križišča v katerem zavijete desno. (Malo pred križiščem lahko zavijete desno, kjer
deluje Ročna izdelava spominkov Marta Omejec). Sledite asfaltni poti ven iz vasi, ki se v
bližini gozda nadaljuje v kolovoz, nato pa na križišču, ki se nahaja dobrih 100 metrov od
začetka kolovoza zavijete levo v gozd. Sledite markacijam, ki vas vodijo v smeri proti
Gradišču (519 m). Na Gradišču se nahaja Lavričeva koča, nad njo pa cerkev sv. Miklavža. Na
tej točki se priključite Lavričevi in Romanovi poti, ki sta označeni z napisi in markacijami. Pot
nadaljujete med cerkvijo in mežnarijo v smeri proti severu, kjer po slabih 100 m zopet
zavijete v gozd in nadaljujete pot navzdol do makadamske gozdne ceste Mekinje-Petrušnja
vas. (V levo smer vas cesta vodi proti Mekinjam nad Stično, kjer med drugim deluje tudi
Čebelarstvo Toni Ceglar). Cesto prečkate in nadaljujete pot v klanec proti Dobravi pri Stični.
V gozdu se priključite tudi označeni Viridini poti. Na Dobravi na križišču sredi vasi sledite
smerokazu, ki vas vodi na Pristavo nad Stično (658 m), kamor prispete po slabem kilometru
hoje v klanec. Pot vas vodi mimo Turistične kmetije Okorn na desni, od katere vas po dobrih
50 m čaka zavoj rahlo levo na makadamsko pot proti cerkvi sv. Lamberta. Še preden prispete
do cerkve pot zavije levo in vodi naprej ob obronku gozda. V gozd zopet vstopite po 250
metrih in nadaljujete navzdol proti Metnaju. Ko po dobrem kilometru hoje pripete iz gozda,
se usmerite proti vasici Metnaj, kjer se nasproti gasilskega doma nahaja Turistična info točka
Metnaj.
Razdalja: 6,8 km; Vzpon: 4,4 km (66%); Spust: 2,4 km (33%); Čas hoje: 2h 5min; Težavnost:
srednje zahtevna
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KARTA I.: STIČNA – METNAJ
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Metnaj – Višnja Gora (KARTA II. - 16,9 km)
Krožno pešpot Prijetno domače začnete pri Turistični info točki Metnaj, nasproti gasilskega
doma, zraven avtobusne postaje in jo nadaljujete v smeri proti samemu središču Metnaja.
Asfaltna cesta vodi od križišča mimo Kmetije odprtih vrat Miglič do cerkve sv. Magdalene.
Na tej točki se že nahajate tudi na označeni Viridini poti, katere trasa vas spremlja vse do
Obolnega. Ob cerkvi gre pot v klanec desno, po 50 m pa zavije levo na makadamsko pot, ki
vas po slabih 300 m pripelje na asfaltno cesto Metnaj-Mala Goričica. Po asfaltu hodite
dobrih 100 m in nekaj metrov za znamenjem, ki se nahaja na vaši levi, zavijete levo na
gozdno pot. Sledite markacijam, ki vas po klancu navzdol pripeljejo do Drmožnika, mimo
domačije in po 250 m v dolino Stiškega potoka. Tu zavijete desno na makadamsko cesto
Gabrje pri Stični-Leskovec in ji sledite navzgor ob potoku približno 1 km. Po enem kilometru
zavijete desno v klanec in nato ostro desno na vijugasto gozdno pot proti Poljanam pri Stični,
ki vas po 800 m pripelje iz gozda na plano. Do vasi je še 100 m hoda čez travnik in nato 400 m
po kolovozni poti, ki vas pripelje do prvih hiš. Po slabih 100 m prispete do križišča sredi vasi,
na levi se nahaja Integrirana kmetija Janežič, zavijete desno in kmalu nato levo v klanec. Po
100 m vas cesta zopet vodi čez križišče ob kmetiji v katerem nadaljujete naravnost ven iz
vasi. Nato sledite cesti 350 m do naslednjega križišča v katerem zavijete levo, mimo
domačije, kjer po 40 m krenete v gozd. Navkreber vas pot po 300 m pripelje na plano in nato
po slabih 500 m na Obolno (776m), najvišji vrh občine Ivančna Gorica. Z vrha Obolnega
sestopite mimo koče radioamaterjev navzdol proti Kmečkemu turizmu Berčon. Od kmetije
nato nadaljujete pot v smeri nazaj v klanec in sledite makadamski cesti, ki vas po 250 m
zopet popelje v gozd. Po gozdu vodi vijugasta makadamska cesta, ki je prometno
neobremenjena, in vas po 2 kilometrih in pol pripelje pod vznožje hriba Brdo (668 m), kjer se
priključite na makadamsko cesto Mali Vrh pri Prežganju-Leskovec. Na tej točki se za kratek
čas priključite tudi Evropski pešpoti E-6. Zavijete levo in že po manj kot 700 m zavijete desno
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na gozdno pot, v naslednjih prehojenih 700 m pa se tik pod Kucljem (748 m) že priključite na
označeno Pot dveh slapov. V neposrednji bližini se na vaši levi nahaja vas Leskovec, kjer
lahko obiščete Izletniški turizem Leskovec in Turistično kmetijo Čož. Do vasi Gorenje
Brezovo je dobrega pol kilometra hoda navzdol. Pri kapelici zavijete ostro levo na zgornjo
pot, po 300 m asfaltne ceste pa na desno na kolovoz ter po planjavi kakih 800 m naravnost
na Gradišče (706 m). Pri križu Marije Snežne vodi uhojena pot do vasi Vrh nad Višnjo Goro,
kjer se nahaja Turistične kmetije Habjan. (Od tod je možen tudi dostop do ostalih krajev na
tem območju, kot so Kamno Brdo in Sela pri Višnji Gori, kjer se nahaja tudi Ekološka kmetija
Travnik-Vode). Slabih 200 m navzdol po asfaltni cesti je središče vasi, kjer vas drugi odcep
levo vodi do drugega slapa na Poti dveh slapov. Pri drugem slapu pot vodi ob potoku v
dolino, kjer po 2 km pride iz gozda ven in vas nato deloma po makadamu, nato pa po asfaltni
poti privede do avtoceste v Višnji Gori. Naravnost pod avtocesto vas nato pot po nekaj
metrih pripelje do križišča. Nedaleč od tod se nahaja Mestno kopališče Višnja Gora, kamor
vas vodijo smerokazi. V križišču zavijete desno in hodite slabih 500 m ob avtocesti do
drugega križišča, kjer zavijete levo proti železniškemu prehodu. Ko prečkate železnico v
križišču zavijete desno in po 200 m v neposredni bližini železniške in avtobusne postaje
prispete do Turistične info točke Višnja Gora.
Razdalja: 16,9 km; Vzpon: 7,9 km (47%); Spust: 9 km (53%); Čas hoje: 5h 30 min; Težavnost:
zahtevna
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KARTA II.: METNAJ – VIŠNJA GORA
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Višnja Gora - Muljava (KARTA III. - 10,2 km)
Krožno pešpot Prijetno domače začnete pri Turistični info točki Višnja Gora, v neposredni
bližini železniške in avtobusne postaje. V bližini se v smeri proti Ivančni Gorici nahaja
Mestno kopališče Višnja Gora, kamor vas vodijo smerokazi. Pot vas nato v križišču ob
kovinski skulpturi znamenitega višnjanskega polža vodi v smeri proti srednjeveškemu
mestnemu jedru Višnje Gore. Že po slabih 50 m vas pot vodi mimo Gostilne Šerek na desni
in samopostrežne trgovine na levi, nato preko mostu do križišča v katerem zavijete levo. Tu
lahko že sledite oznakam Jurčičeve poti na katero ste se priključili, okrog mesta pa poteka
tudi označena Krožna zgodovinsko-turistična pot. (Ta vas popelje okrog mesta, seznani pa
vas tudi s turistično ponudbo in ostalimi kraji v tej krajevni skupnosti, med njimi velja omeniti
tudi Kriško vas z razgledno točko in Peščenik, kjer se nahaja Gostišče Jelenov Rog). Sledi
kratek vzpon na holm proti mestnemu jedru. Po 200 m, ko prispete v bližino prvih hiš
zavijete desno po stopnicah v eno izmed mestnih uličic. Pot nadaljujete po starem mestnem
jedru mimo cerkve sv. Ane, Mestne hiše in mimo Valvasorjevega vodnjaka do stare šole. Za
šolo zavijete levo, od koder sledi slabih 500 m dolg vzpon na Stari grad, nekdaj Turn (508 m).
Sledi slab kilometer hoda po področju Polževske planote proti Pristavi pri Višnji Gori, kjer se
držite leve smeri, ko pa pridete do konca vasi, vas od tam pot vodi desno ob travniku in nato
1,5 km skozi gozd. Tu je tudi trasa Gozdne učne poti po sledeh Višnjanskega polža. Ko
pridete na plano, vas od vasi Zavrtače loči le še nekaj sto metrov, ko pa pridete v vas, mimo
kapelice, se na drugem križišču držite desne smeri. Ko pridete iz vasi v križišču zopet zavijte
desno, nato pa takoj levo skozi gozdiček, navzgor proti Hotelu Polževo. Ob hotelu gre pot po
parkirišču do smučišča, nato pa se po levem robu smučišča vzpnete do cerkvice sv. Duha
(630 m). Po planjavi hodite še dobrih 500 m, nato pa po gozdni poti dober kilometer, kjer
zopet pridete na plano pri vodnem zajetju v bližini vasi Male Vrhe. Tu se usmerite levo po
makadamski poti, ki vas po dobrih 400 m pripelje do same vasi. Tu v prvem križišču zavijete
levo, nato pa naravnost skozi vas in v naslednjem križišču levo po asfaltni cesti. Ko po slabih
500 m hoda do konca asfalta pridete do zadnje hiše na levi, ob njej zavijete levo in po 100 m
zopet na gozdno pot, ki vas vodi mimo ostankov gradu Roje in nato v bližino razvalin gradu
Kravjek blizu vasice Leščevje. Od tod nadaljujemo pot skozi vasico v smeri proti vzhodu, do
cerkvice sv. Janeza Krstnika, pri kateri zavijemo desno in v drugem križišču levo proti vasi
Oslica. Na koncu vasi v križišču zavijemo levo navzgor, po dobrih 400 m pa v križišču levo
proti Muljavi in le še 500 m vas loči od prihoda na Jurčičevo domačijo – muzej na prostem.
Od domačije nato vodi pot navzdol skozi vas do središča, kjer se nasproti Gostilne Obrščak,
ob glavni cesti Muljava-Krka nahaja Turistična info točka Muljava.
Razdalja: 10,2 km; Vzpon: 5 km (49%); Spust: 5,2 km (51%); Čas hoje: 3h 5 min; Težavnost:
srednje zahtevna
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KARTA III.: VIŠNJA GORA - MULJAVA
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Muljava - Krka (KARTA IV. - 4,9 km)
Krožno pešpot Prijetno domače začnete pri Turistični info točki Muljava nasproti Gostilne
Obrščak, ob glavni cesti Muljava-Krka. Na Muljavi se lahko pomudite tudi ob ogledu
Jurčičeve domačije - muzeja na prostem, kamor vas vodijo smerokazi. Oddaljena je le dobrih
300 m prav tako, kot župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, le da se ta nahaja v drugi
smeri, proti Bojanjemu Vrhu. V bližini cerkve so odkriti ostanki rimske ville rustice, o čemer
priča obeležje nameščeno na tamkajšnjem poslovilnem objektu in zraven rekonstrukcija
tlorisa tega antičnega objekta. (Na Bojanjem Vrhu se med drugim nahajata tudi Picerija
Antonač in Etnološka zbirka Nose, skozi vas pa poteka znamenita Rimska cesta). Iz središča
Muljave vas pot proti Krki vodi mimo samopostrežne trgovine po klancu navzdol v smeri
proti vasici Potok pri Muljavi. Tod poteka tudi trasa Jurčičeve poti, katere oznakam sledite
vse do središča Krke. V Potoku sredi vasice zavijete levo in hodite po asfaltirani cesti 800m
vse do križišča, kjer zavijete desno v vas Znojile pri Krki, kjer se na levi strani poti nahaja tudi
Ekološka kmetija Bregar. Na koncu vasi zavijete desno proti manj kot kilometer oddaljeni
Trebnji Gorici, na koncu vasi pa vas pot popelje levo proti vasici Gradiček in Krški jami, kjer
izvira reka Krka. V neposredni bližini se nahaja tudi za navdušene jamarje zanimiva jama
Poltarica, za obiskovalce pa sta odprta tudi Izletniška kmetija Hočevar in Kmečki turizem
Podržaj. Od izvira Krke vas uhojena pot vodi do asfaltirane ceste skozi vas Gradiček, čez
približno kilometer hoda pa v vas Krka, mimo stare šole, kjer deluje Info pisarna Turističnega
društva Krka, v neposredno bližino Župnijske cerkve sv. Kozme in Damjana. Tam se ob
cerkvenem obzidju nahaja Turistična info točka Krka.
Razdalja: 4,9 km; Vzpon: 2,5 km (51%); Spust: 2,4 km (49%); Čas hoje: 1h 15min; Težavnost:
lahka
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KARTA IV.: MULJAVA - KRKA
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Krka - Ambrus (KARTA V. - 10,9 km)
Krožno pešpot Prijetno domače začnete pri Turistični info točki Krka, ki se nahaja v
neposredni bližini župnijske cerkve sv. Kozme in Damjana. (Sama vas Krka in njena
širša okolica ponujata številne turistične znamenitosti, namestitve, gostinsko ponudbo
ter možnosti za športne in prostočasne dejavnosti, kamor vas vodijo obvestilne in
usmerjevalne table, sveže informacije pa vedno nudi Info pisarna Turističnega društva
Krka. Na Krki in v njeni okolici se nahajajo ponudniki Ekološki kmetiji Bregar in
Kastelic, Gostišče Krka, Izletniška kmetija Hočevar, Kmetija in sirarna Zdravec,
Kmečki turizem Podržaj, Kmetija odprtih vrat Javornik, Kmetiji Globokar in Žgajnar,
Mini ranč, Prenočišče Spanček, Ribogojnica Javornik in Turistična kmetija Magovac).
Krožna pešpot Prijetno domače vas proti Ambrusu vodi desno ob župnišču in nato
navzdol po klancu, kjer po manj kot 200 m zavijete levo v smeri proti Korinju (tabla
Videm). Strma pot vas vodi naravnost mimo hiš kjer najprej prečkate asfaltno cesto
Krka-Korinj, nadaljujete slabih 200 m in se vključite na asfaltno cesto Krka-Hočevje. Po
njej prehodite naslednjih 300 m, nato pa pred prvo vikend hišico na vaši desni (Jauhar)
zavijete levo na gozdno pot. Sledite markacijam, ki vas vodijo po gozdu navkreber
nadaljnjih 400 m, kjer prispete na jaso in po 150 m zopet nadaljujete pot naravnost v
gozd. Čez kakšnih 300 m prispete do domačije. Pri drugi hiši zavijete levo za Šentrumar
in nadaljujete pot naravnost skozi gozd. Tu se v dolžini kilometra in pol pridružite
Evropski pešpoti E-7. Po gozdu vas pot vodi dobrih 700 m, kjer zopet prispete na jaso
in po 100 m na razpotju zavijete levo nazaj v gozd. Po gozdu sledite markacijam
približno 1,5 km, ko se priključite makadamski gozdni cesti, ki vas pod Srebotovim
hribom (663 m) na vaši desni, po slabem kilometru in pol pripelje ven iz gozda do
vasice Laze nad Krko. Na Lazah se za nadaljnjih 500 m hoje priključite na asfaltirano
cesto Krka-Korinj, ob kateri na desni stoji lepo urejena kapelica, nato pa zopet pri križu
zavijete desno na gozdno pot. Sledi dober kilometer dolg vzpon po gozdni poti na
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Ciganov vrh (731 m) ali Korinjski hrib nad Malim in Velikim Korinjem. Tu so še vidne
razvaline stare cerkve Sv. Jurija, na tem mestu pa so bile najdene tudi ostaline
poznoantične višinske utrdbe. Spust (zapirajte vrata obore za sabo ko greste skozi) vas
vodi proti Malemu Korinju, kjer vas pot mimo gasilskega doma vodi do križišča, tam pa
se usmerite proti Ambrusu. Po 250 m v križišču zavijete desno in kmalu prispete do
kolovozne poti. Že po dobrih 50 m pa sledite stezi naravnost ob gozdnem robu in se po
dobrih 300 m hoje usmerite levo v gozd. Sledi dober kilometer in pol hoje po gozdnih
stezah ob vznožju Dularjevega hriba (584 m) na vaši levi. Kakih 500 m metrov od
vstopa v gozd v levo vodi odcep proti Vodéni jami. Ko prispete na plano potrebujete le
še 400m do središča vasice Kal. Ko prispete do cerkvice sv. Lucije po 30 m v križišču
zavijete levo, po 70 m pa v središču vasi desno v smeri proti Ambrusu. (Kakih 500 m
jugo-zahodno od središča vasi deluje kiparstvo in oblikovanje unikatne keramike,
Marjeta Baša.). Sledi spust po kolovozni poti s katere po 250 m prispete na asfaltirano
cesto, kjer se nasproti vas nahaja delavnica izdelovalca lesenih košar, Franca Perka, po
naslednjih 250 m pa zavijete desno in se po slabih 200 m vključite na glavno cesto proti
središču Ambrusa na desni strani. Ko greste mimo Bifeja Vidmar na desni, in prispete
skorajda do župnijske cerkve sv. Jerneja, vas na levi strani pod divjim kostanjem čaka
cilj, Turistična info točka Ambrus.
Razdalja: 10,9 km; Vzpon: 5,6 km (52%); Spust: 5,3 km (48%); Čas hoje: 3h 45min;
Težavnost: zahtevna
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KARTA V.: KRKA – AMBRUS
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Ambrus - Zagradec (KARTA VI. - 16 km)
Krožno pešpot Prijetno domače začnete pri Turistični info točki Ambrus v vaškem jedru v
bližini župnijske cerkve sv. Jerneja. Ob župnišču vas pot vodi rahlo navzgor mimo manjšega
parkirišča, v smeri proti Brezovem Dolu (vas Brezovi Dol je od tod oddaljena dobra 2 km, kjer
se med drugim nahaja tudi Ekološka kmetija Šinkovec, dober kilometer in pol jugozahodno
od Ambrusa pa se nahaja Ekološka kmetija Zupančič). Po asfaltu, mimo nekaj hiš, hodite
naslednjih 500 m, nato pa zavijte desno in po asfaltu nadaljujete 300 m. Tu zavijete levo v
gozd na kolovozno pot. Pod vznožjem vzpetine Na hribu (468 m) nadaljujete pot in kmalu
zavijete levo proti smrekam, čez 250 m pa v bližini pašnikov ostro desno. Do Jame Petrovke
vas loči samo kilometer hoje po gozdni poti. Kmalu za jamo zavijete levo na travnik in po 100
m zopet v gozd v smeri proti Kamnemu Vrhu. Po 600 m zavijete desno na kolovoz in
nadaljujete pot proti vinogradom. Po 500 m hoje prispete do vasi Kamni Vrh in pri kapelici
zavijete desno. Cerkev sv. Petra je od tu oddaljena 600 m. Ko greste iz vasi, vas pot pelje čez
planjavo, kjer po 800 m zavijete levo na kolovoz. Pot nadaljujete 2,5km po gozdu ob vznožju
hriba Mali rilec (462 m) proti Drašči vasi. Po dveh kilometrih in pol zavijete dvakrat levo, po
slabem kilometru hoda pa vas pot pripelje iz gozda na plano. Kilometer hoje navzdol proti
bregu reke Krke pa vas loči od Drašče vasi. Ko prispete v središče vasi, zavijete desno in
kmalu nato levo. Usmerite se še enkrat levo, navzdol proti strugi reke, kjer se nahaja most
Drašča vas - Breg pri Zagradcu. Most prečkate, nad hišami zavijete desno in nato levo
navzgor. Pot je na tem odseku izredno zahtevna, predvsem v mokrem vremenu! Potrebna je
POSEBNA PAZLJIVOST. Po 30 m zavijete na odcep desno. Po 250 m ob vodi zopet zavijete
desno bližje reki in nadaljujete pot kakih 700 m do Rivčje jame na vaši levi. Od jame vas pot
nato vodi do glavne ceste Zagradec-Žužemberk. Ob prometni cesti je potrebno hoditi še 300
m ob reki nizvodno, da pripete do Gostišča na Pajčni. Na koncu parkirišča gostišča pot vodi
levo navzgor in nato v levi smeri proti 200 m oddaljeni cesti, kjer zavijete desno proti cerkvi
sv. Martina v Valični vasi. Staro vaško jedro vasi je od vas oddaljeno manj kot kilometer,
tam pa se ob kapelici in popotnem znamenju nahaja ena najstarejših lip na Slovenskem.
Nedaleč od lipe sredi vasi stoji tudi kal, eden pa se nahaja nekoliko nižje pod vasjo. Na vaši
levi se 500 m od vasi nahaja tudi verkev (rotunda) sv. Jožefa. V središču vasi se priključite
tudi na znamenito Rimsko cesto. Od konca vasi vas 1,5 km hoje proti zahodu pripelje na
križišče, kjer zavijete desno proti Tolčanam. Po slabih 200 m nato pri sušilnici sadja zavijete
levo na kolovozno pot. Ta vas po dobrih 300 m usmeri levo proti Zagradcu, po 700 m pa vas
pripelje do makadamske ceste. Še naprej se držite desne, nato pa pri kapelici zavijte na
cesto, ki vas popelje v središče Zagradca. Ko prispete do glavne ceste Zagradec-Žužemberk,
zavijete desno proti trgovini, kjer se na vaši desni nahaja cilj, Turistična info točka Zagradec.
Razdalja: 16 km; Vzpon: 7 km (44%); Spust: 9 km (56%); Čas hoje: 5h 10min; Težavnost:
srednje zahtevna
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KARTA VI.: AMBRUS – ZAGRADEC
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Zagradec – Dob pri Šentvidu (KARTA VII. – 10,6 km)
Krožno pešpot Prijetno domače začnete pri Turistični info točki Zagradec. Le 50 m stran, v
smeri proti Fužini, lahko turistične informacije dobite v Turistični info pisarni v Kavarni pri
Joži. (Ob glavni cesti Zagradec-Ambrus lahko obiščete tudi Štupnikov mlin, proti Marinči vasi
se kilometer stran nahaja Gostišče Na vasi, v središču Zagradca pa je tudi Picerija Toplar in v
bližini bencinski servis). Pot vas od trgovine pelje ob glavni cesti Zagradec-Žužemberk v
smeri proti jugo-vzhodu, kjer po 100 m hoje po pločniku zavijete levo. V isti smeri se nahaja
tudi župnijska cerkev Marije Brezmadežne. Ko se usmerite levo navzgor v smeri proti
Gabrovki pri Zagradcu, vas čaka rahel vzpon, po kilometru hoda pa se streljaj od vasi
Gabrovka pri Zagradcu vključite desno na asfaltirano cesto. Na začetku vasi nato zavijete
levo proti Kitnemu Vrhu. Kmalu na vaši levi zagledate tudi cerkev sv. Primoža. Sestopite z
asfalta proti cerkvici in pot nadaljujete ob njej, po 300 m v križišču zavijte levo nazaj na asfalt
in greste proti Kitnemu Vrhu. V vasi nato zavijte levo proti Andrejkotovi domačiji za katero
se navzdol po klancu nahaja izjemno zanimiv ribnik. Pot vas od domačije vodi ven iz vasi, kjer
po 200 m zavijete desno na makadamsko pot, od tam po 100 m desno na travnik, kjer kmalu
zavijete levo v gozd. Po 350 m hoje po gozdu zavijete desno na kolovozno pot, kjer prispete
do znamenite Rimske ceste. Kmalu zavijete levo in takoj desno v gozd v smeri proti
Lučarjevem Kalu. Dober kilometer gozdne poti vas pripelje do razpotja, kjer zavijete desno in
po 500 m prispete iz gozda na plano. Mimo hiš na levi je do Lučarjevega Kala le še 400 m
hoda. Ko prispete v bližino vasi zavijete v križišču levo, po 100 m pa v vasi na križišču zavijete
levo in nato takoj na desno na kolovozno pot. Po 150 m hoje po travniku zavijete levo na
kolovoz, ko pa zopet prispete na cesto, zavijete levo v klanec proti koči Turističnega društva
»Grča« Lučarjev Kal. Pot vas nato vodi takoj za kočo in nato po 70 m desno zopet navzdol po
klancu proti kapeli Lurške Marije. Od kapele se usmerite v gozd od koder sledi slaba 2 km
hoda do Rdečega Kala. V gozdu po 350 m zavijete na kolovoz in hodite kilometer do jase,
zavijete desno ter hodite še 700 m po redkem gozdu. Na tem mestu prečkate asfaltno cesto
Male Pece-Rdeči Kal. V Malih Pecah se nahaja Integrirana kmetija Ostanek, vas pa krasi
cerkev sv. Lamberta. Na Rdečem Kalu na vaši desni pa stoji cerkev sv. Antona Puščavnika.
Nedaleč stran od poti se nahaja tudi vas Hrastov Dol, kjer stoji cerkev sv. Andreja, vas pa je
znana po kalu sredi vasi in zanimivi tipično kraški pokrajini. Pot nadaljujete levo v gozd in po
njem hodite 700 m v smeri proti severu, dokler ne pridete na plano. Pri znamenju zavijte
desno preko asfalta in takoj levo na travnik proti avtocesti. Ko pridete izpod avtoceste,
zavijte desno in kmalu levo proti polju. Med njivami hodite 250 m in nato desno do kapelice
po kolovozu proti vasi Dob pri Šentvidu. Ko pridete do prvih hiš kmalu zavijete levo na
travnik, nadaljujete proti središču vasi, mimo lokala do glavne ceste. Tam zavijete desno in
po 50 m prispete do Turistične info točke Dob pri Šentvidu.
Razdalja: 10,6 km; Vzpon: 5,9 km (56%); Spust: 4,7 km (44%); Čas hoje: 3h; Težavnost: lahka
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KARTA VII.: ZAGRADEC – DOB PRI ŠENTVIDU
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Dob pri Šentvidu - Temenica (KARTA VIII. – 5,7 km)
Krožno pešpot Prijetno domače začnete pri Turistični info točki Dob pri Šentvidu. Usmerite
se vzhodno proti Bogi vasi in po slabih 200 m hoje skozi vas zavijete levo proti cerkvi sv.
Petra. Na koncu vasi se nahajajo znameniti ponori potoka Šentpavelščice. Ko po 100 m
prispete do cerkve, vas pot vodi naprej po poljski poti dobrih 500 m, dokler ne prispete do
prve hiše. Tam zavijete ostro desno, dokler po nekaj sto metrih ne prispete do vasice Breg
pri Dobu. V vasi zavijete levo in se usmerite na poljsko pot, ki vas po dobrih 800 m hoda
pripelje na glavno cesto Škoflje-Radohova vas. Zavijete levo na asfalt in se usmerite proti
železniški progi Ljubljana-Novo mesto. Ko prispete do križišča, se na vaši desni nahaja
Izletniška kmetija Klemenčič, nedaleč od mesta, kjer prečkate progo pa obratuje Gostilna
Grabnar (na začetku vasi, od tu oddaljenem kak kilometer in pol se nahaja tudi Picerija
Kegeljček). Takoj po prečkanju proge zavijete desno po asfaltni poti, ko pa prispete do hiš,
prečkate glavno cesto Radohova vas - Breg pri Temenici. Pot nadaljujete čez polje dobrih
500 m, ko pa prispete do gozdiča v bližini vasice Grm, na griču na vaši levi, zavijete desno v
gozd. Po gozdu vas čaka slab kilometer in pol hoje, (v smeri proti zahodu je od tod dober
kilometer oddaljena Gostilna Štorovje v vasi Selo pri Radohovi vasi), dokler ne pridete iz
gozda na plano nad vasjo Dolenja vas pri Temenici. Po slabih 200 m hoje po travniku, kjer
prečkate tudi kolovozno pot, zopet prispete do gozda. Po gozdu nato hodite naslednjih 300
m v smeri proti severozahodu, ko pa prispete na plano zavijete desno v smeri proti
Praporočam pri Temenici. Po 300 m prispete do Gostilne pri Japu, od koder se gredoč mimo
toplerja, po klancu navzdol spustite do asfaltirane ceste Temnica - Breg pri Temenici. Tam
zavijete levo v smeri proti središču vasi. Ko prispete do poslopja, kjer obratuje trgovina, takoj
za hišo zavijete levo, kjer se v bližini podružnične šole nahaja Turistična info točka
Temenica.
Razdalja: 5,7 km; Vzpon: 3,1 km (55%); Spust: 2,5 km (45%); Čas hoje: 1h 40min; Težavnost:
lahka
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KARTA VIII.: DOB PRI ŠENTVIDU – TEMENICA
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Temenica - Sobrače (KARTA IX. – 5,7 km)
Krožno pešpot Prijetno domače začnete pri Turistični info točki Temenica, ki se nahaja ob
tamkajšnji podružnični šoli. Pot vas od križišča po glavni cesti kakih 100 m vodi v smeri proti
Turistični kmetiji Fajdiga. Nasproti kmetije ob oznaki in smerokazu, ki kaže proti Debelemu
hribu, zavijete desno in kmalu nato desno na travnik. Po travniku, kjer prečkate brv čez reko
Temenico, hodite dobrih 300 m in prispete do asfaltirane ceste, kjer zavijete levo. Že po
dobrih 70 m v križišču zavijete desno in nato kmalu skrenete s ceste desno na kolovoz. Mimo
hiš na levi vas pot nato vodi proti gozdu in po gozdni poti kmalu navkreber proti Debelemu
hribu. Po gozdu hodite dobrih 700 m, dokler ne pridete na plano na hribu v bližini Otečvrha.
Ko po nekaj deset metrih hoje ob gozdu prispete na asfaltno cesto, zavijete levo. Do hiš vas
loči še kakšnih 200 m hoda, kjer zavijete desno in nato levo po zgornji poti. Od domačije nato
hodite naslednjih 300 m, mimo travnika v gozdiček. Skozi gozdiček po 150 m prispete do
prvih zidanic na Debelem hribu. Pot vas vodi po vrhu hriba (v središču Debelega hriba se
nahaja nekdanji Partizanski dom kjer ima danes sedež vinogradniško-sadjarsko turistično
društvo, na Slivnikovem vrhu (503 m) pa si pohodniki ob kipu Matere Božje lahko nalijejo
kozarec čiste, pitne vode) in nato po prisojni strani po ozki asfaltirani cesti skozi vinsko gorico
do razpotja pod Slivnikovim vrhom, kjer zavijete desno v smeri proti Golcam. Po 300 m hoje
prispete do razpotja, kjer se držite leve smeri. Po 700 m hoje ob gozdu in nato navzdol po
gozdni poti prispete v bližino vasice Vrh pri Sobračah. Ko prispete do prve hiše na levi pazite,
da za sabo zaprete vrata ograje. Na sredi vasi na križišču zavijete levo in se usmerite proti
400 m oddaljeni Lokarjevi domačiji, kjer imajo ribogojnico. Ob ribogojnici hodite nato po
desni strani do glavne ceste Temenica - Sobrače. Tu zavijete desno na glavno cesto in hodite
ob njej do središča vasi, kakšnih 200m . Na levi strani, tik ob glavni cesti se nahaja vaš cilj,
Turistična info točka Sobrače.
Razdalja: 5,7 km; Vzpon: 3,4 km (59%); Spust: 2,3 km (41%); Čas hoje: 1h 55min; Težavnost:
srednje lahka
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KARTA IX.: TEMENICA – SOBRAČE
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Sobrače – Šentvid pri Stični (KARTA X. – 6,1 km)
Krožno pešpot Prijetno domače začnete pri Turistični info točki Sobrače, ki se nahaja v
središču vasi, tik ob glavni cesti proti Temenici. Slab kilometer od tod se nahaja tudi cerkev
sv. Andreja. Pot vas nato 200m vodi v smeri proti Temenici, kjer pri kapelici ob glavni cesti
zavijete desno. Od te točke je na vaši levi od glavne ceste 200 m oddaljena Lokarjeva
domačija z ribogojnico. Od kapelice vas pot vodi proti gozdu. Vanj vstopite po 150 m hoje in
pot nadaljujete po gozdni poti navkreber naslednjih 500 m do kapelice. Iz gozda na plano
prispete po 200 m hoje proti jugu, kjer zagledate tudi prve zidanice na Čagoški gori (456 m).
Takoj zavijete desno in po 100 m sledite cesti v levi smeri kakih 600 m navzdol v Čagošče
proti asfaltirani cesti Temenica - Bukovica. Tu zavijete desno in po cesti nadaljujete
naslednjih 400 m, kjer zavijete levo v smeri proti cerkvici sv. Janeza Krstnika v Bukovici. Na
tem mestu se priključite na traso označene Lavričeve poti. Od tod vas pot vodi navzgor po
makadamski cesti do gozda v smeri proti Velikim Češnjicam. Po dobrih 600 m prispete iz
gozda na plano. Na vaši desni se nahaja vas Velike Češnjice, kjer stoji cerkev sv. Ane. Na
izhodu iz gozda zavijete levo do prvih hiš in nadaljujete naprej 180 m, tu pa zavijete ostro
levo na kolovozno pot, nazaj proti gozdu. Tik pred vstopom v gozd zavijete desno, gozdna
pot pa vas vodi pod vznožjem hriba Vrhnika (394 m) proti zaselku Anžlovo. Po slabem
kilometru hoje po planjavi pridete do Šentvida pri Stični. Pot vas vodi do nekdanje tovarne
Zmaj, danes Iskra sistemi, kjer zavijete levo in na koncu stavbe takoj desno v klanec čez Stari
trg proti središču Šentvida. Pot vas vodi mimo trgovine do križišča, kjer pred sabo, pod
cerkvenim obzidjem župnijske cerkve sv. Vida, že zagledate vaš cilj, Turistično info točko
Šentvid pri Stični.

Razdalja: 6,1 km; Vzpon: 3 km (50%); Spust: 3,1 km (50%); Čas hoje: 1h 45min; Težavnost:
lahka
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KARTA X.: SOBRAČE – ŠENTVID PRI STIČNI
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Šentvid pri Stični - Stična (KARTA XI. – 5,2 km)
Krožno pešpot Prijetno domače začnete pri Turistični info točki Šentvid pri Stični. (Od tam
vas smerokazi vodijo tudi v Dolino pod Kalom – Cukarjeva dolina, kjer se nahaja motokros
proga). Krožna pešpot vas vodi ob zidu župnijske cerkve sv. Vida skozi središče kraja, po 100
m hoje pa v križišču zavijete desno v klanec proti osnovni šoli in bolnišnici. Pri šoli
nadaljujete desno, ko pa prispete ven iz vasi, hodite do Pristavlje vasi. V Pristavlji vasi
nadaljujete mimo domačij, sledite markacijam, dokler ne prispete do vznožja Gradišča.
Vstopite v gozd in po 300 m gozdne poti prispete do jase, od koder nadaljujete še naslednjih
300 m do naslednje. Tu zavijete ostro levo in nadaljujete hojo po gozdu naslednjih 700 m. Ko
pridete na plano nadaljujete pot ob travniku do makadamske poti, jo prečkate, tam pa vas že
čaka dobrih 100 m oddaljena Turistična kmetija Grofija. Za hišo kmetije vas pot nato vodi
navzdol v stari del Vira pri Stični. Ko prispete do prvih hiš, v križišču zavijete levo in po 300 m
hoje po klančku navzdol, mimo Slaščičarstva Kovačič, prispete do glavne ceste Stična Šentvid pri Stični. Na križišču zavijete desno in ob cesti, mimo večjega parkirišča, hodite 300
m. Ko se cesta prevesi navzdol od tam po dobrih 50 m hoje zavijete levo navzdol proti Izviru
Virskega potoka. Od izvira se nato vrnete nazaj na glavno cesto in nadaljujete v smeri proti
Stični, kjer po 150 m v prvem križišču zavijete desno, nazaj proti staremu delu vasi. Hodite
250 m po vijugasti asfaltni poti, ko pa zavijete desno v klanec, po 50 m zavijete iz ceste levo
in mimo domačije nadaljujete pot navzgor proti makadamski »Vrhovski poti«. Na pot
zavijete levo, nadaljujete po makadamu do asfalta, ki vas po dobrem pol kilometra hoje med
hišami rahlo navzdol popelje do središča Stične. Ko zopet prispete na glavno cesto Stična Šentvid pri Stični, na križišču zavijete desno in po pločniku med dvema visokima obzidjema
nadaljujete pot v smeri proti Samostanu Stična. Na križišču ob trgovini se usmerite levo,
navzdol po klančku proti avtobusni postaji, kjer vas v neposredni bližini mogočnega
samostana že čaka vaš cilj, Turistična info točka Stična.
Razdalja: 5,2 km; Vzpon: 2,8 km (55%); Spust: 2,3 km (45%); Čas hoje: 1h 30min; Težavnost:
lahka
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KARTA XI.: ŠENTVID PRI STIČNI – STIČNA
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BELEŽKE:
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Prosimo vas, da nam svoja mnenja in predloge posredujete na naslov:
Občina Ivančna Gorica
Turistična info pisarna
Sokolska 5, 1295 Ivančna Gorica
Tel.: 01 7812 128; 01 7812 130
E-pošta: turizem@ivancna-gorica.si; info-ivancna@gremo.net
Url.: www.prijetnodomace.si

Besedilo: Miha Genorio, Matej Šteh; Izdala: Občina Ivančna Gorica, oktober 2013
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ITINERAR POTI OTVORITVENEGA POHODA PO KROŽNI PEŠPOTI PRIJETNO DOMAČE
(4. - 6. oktober 2013)

1. dan
(4. oktober)
Ivančna
Gorica
Stična
Metnaj
Višnja Gora
Muljava
(35,9km)

2. dan
(5. oktober)
Muljava
Krka
Ambrus
Zagradec
(Kitni Vrh)
(30,9km)

3. dan
(6. oktober)
Zagradec
(Kitni Vrh)
Dob pri
Šentvidu
Temenica
Sobrače
Šentvid pri
Stični
(Gradišče)

6:45 - Zbor pohodnikov pred stavbo Občine Ivančna Gorica
7:00 - Odhod proti Turistični info točki Ivančna Gorica - žig, krajša pogostitev
7:15 - START pohoda v smeri proti Stični
7:35 - Prihod na Turistično info točko Stična - žig
8:15 - Gradišče
9:05 - Pristava nad Stično, možno okrepčilo
9:35 - Prihod na Turistično info točko Metnaj - žig, krajša pogostitev
10:05 - Stiški potok
11:05 - Obolno
12:30 - Vrh nad Višnjo Goro
13:45 - Prihod na Turistično info točko Višnja Gora - žig
15:15 - Polževo
17:30 - Prihod na Turistično info točko Muljava - žig
18:00 - Topel obrok pri Obrščaku
SPANJE V PODRUŽNIČNI ŠOLI MULJAVA
7:00 - Odhod izpred šole Muljava
8:30 - Prihod na Turistično info točko Krka - žig, obisk info pisarne v stari šoli
11:45 - Korinj
13:00 - Prihod na Turistično info točko Ambrus - žig
13:30 - Krajša pogostitev v vinogradih nad Kmnim Vrhom
15:30 - Pajčna
15:45 - Valična vas, krajša pogostitev
17:00 - Prihod na Turistično info točko Zagradec - žig, OTVORITEV TURISTIČNE INFO
PISARNE V KAVARNI PRI JOŽI
18:30 - Odhod proti Kitnemu Vrhu
19:30 - Topel obrok na Kitnem Vrhu
SPANJE NA KITNEM VRHU
7:00 – Odhod s Kitnega Vrha
8:15 - Lučarjev Kal, koča TD Grča
9:30 - Prihod na Turistično info točko Dob pri Šentvidu - žig
10:00 - Radohova vas
12:00 - Prihod na Turistično info točko Temenica - žig
13:15 - Debeli Hrib, krajša pogostitev
14:15 - Prihod na Turistično info točko Sobrače - žig, krajša pogostitev
16:00 - Prihod na na Turistično info točko Šentvid pri Stični - žig
17:15 - Gradišče, zaključek pohoda in topel obrok

(33,4km)
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