
VTORJA VODNIKAAPoklic kirurga travmatologa  in vzgojiteljice zahteva 
po opravljeni službi psihofizično sprostitev. Našla sva 
jo v petju in kolesarjenju. Sprva sva s kolesi nabirala 
kilometre v okolici domačega Kočevja, sčasoma pa sva se 
odpravila na daljše poti po Sloveniji. 

Leta 2004 sva se prvič odpravila v tujino in sicer v Santia-
go de Compostela v Španiji. Takrat sva spoznala Marjeto 
in Metodija Rigler, ki sta kot izkušena »peregrina« peljala  
slovenske romarje na španski Camino. V avtobusu je 
bilo prostora ravno še za naju in kolesi. V osmih dneh 
sva po severni Španiji prevozila 860 km dolgi kolesarski 
Camino frances. Na poti sva doživela nepozabne trenut-
ke in ugotovila, da je večdnevno kolesarsko romanje za 
naju najlepši in najbogatejši dopust. Seveda sva se takoj 
včlanila v Društvo prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji, 
v katerem delujeva predvsem kot »pevsko kolesarska 
sekcija«.

Od takrat dalje sva se vsako leto podala na novo romarsko 
pot: leta 2005 iz Kočevja v Assisi in Rim (960 km), leta 
2006 iz Kočevja v Međugorje (750 km), leta 2007 iz Rima 
v južno Italijo do San Giovanni Rotonda in preko Neaplja 
nazaj v Rim (800 km), leta 2008 iz Nice do Lurda (900 
km), leta 2009 po portugalskem Caminu iz Fara na jugu 
Portugalske preko Lizbone, Fatime in Porta v Santiago de 
Comopostela (960 km), leta 2010 po Izraelu in Palestini 
(650 km) in prvič strnjeno v petih dneh po slovenski 
kolesarski Jakobovi poti od Slovenske vasi pri Bregani do 
Trsta (340 km), leta 2011 po Poljski od Gdanska do Krako-
wa  (1020 km), leta 2013 iz Prosenjakovcev v Prekmurju 
čez Madžarsko in Slovaško do Velehrada na Češkem (800 
km), leta 2014 po Irski od Dublina preko Galwaya do 
Corka (720 km) in leta 2015 od Kobenhavna na Danskem 
do Vadstene in Stockholma na Švedskem (720 km).  

Sva ustanovna člana in pevca Vokalne skupine Canta-
te Domino iz Kočevja, ki je oktobra 2015 praznovala 
25-letnico delovanja. Frenk je od vsega začetka tudi njen 
zborovodja. Sva dolgoletna zvesta člana kočevskega 
cerkvenega zbora. Več let sva prepevala tudi v zboru 
Consortium musicum iz Ljubljane. Kadar nama dopušča 
čas, sama ali z Vokalno skupino Cantate Domino s 
petjem obogativa kulturni program in svete maše na 
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srečanjih »Jakobčkov«, kakor se skrajšano imenujemo 
člani društva.

Ko sta Marjeta in Metodij s pomočjo še nekaterih za-
gnanih članov poiskala in označila slovensko Jakobovo 
pešpot, sva z veseljem začrtala ob njej še kolesarsko pot. 
Navdušena sva bila nad raznolikostjo in bogastvom nara-
ve, ki ga ponuja naša dežela. Prepričana sva, da bo 340 
km dolga slovenska kolesarska  Jakobova pot navdušila 
in privabila veliko romarjev vseh starosti. S potovanjem 
po srednjeveški romarski poti oživljamo kulturno in 
versko dediščino našega naroda in tako povezujemo 
sedanjost s preteklostjo. Pridružujemo se stotisočim ro-
marjev iz vsega sveta, ki se po številnih evropskih poteh 
odpravijo na grob sv. Jakoba Starejšega v daljni Santiago 
de Compostela v Španiji.  

Helena in Franc Štefanič

Omerzova ul. 7, Dolga vas, 1330 Kočevje

GSM: Helena 040 851 032, Franc 040 250 956

helena.stefanic@gmail.com, franc.stefanic@amis.net

Avtorja vodnika pred baziliko sv. Jakoba v Santiagu de Compostela po 
opravljenem kolesarskem Caminu portugues, julij 2009
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1Začetek poti je precej oddaljen. Če 
nimamo lastnega prevoza, je mo-
goče priti do izhodišča z vlakom 
Ljubljana-Brežice, ki vozi od pone-
deljka do petka ob 4.50, 6.50, 8.53 
in 9.55, ob sobotah in nedeljah pa 
le ob 6.50 in vozi do Brežic 1 uro 
in 50 minut. Ti vlaki sprejemajo 
tudi kolesa. Od železniške postaje v 
Brežicah do začetka Jakobove poti 
v Slovenski vasi je še 15 km kole-
sarjenja. Druga možnost za večjo 
skupino je prevoz potnikov in koles 
s kombijem, ki ga nudijo Iltours, 
prevoz koles Bojan Valjavec (Ilov-
ka 17, Kranj, GSM 040-501-555 ali 
040-728-406, e-mail iltours@siol.
net), Majk, prevoz koles Matjaž 
Jelovčan (Ul. Draga Brezarja 26, 
Kranj, GSM 041-686-778, e-mail 
majk.bus@gmail.com) ali Aleš 
Rode, prevoz koles (Ljubljanska c. 
34, Dob, GSM 031-550-076).

Romanje začnemo v Slovenski vasi 
pri mednarodnem mejnem preho-
du Obrežje. Do izhodišča pridemo 
iz smeri Bregane tako, da sredi Slo-
venske vasi pri hišni številki 9 zavi-
jemo na ožjo asfaltno cesto desno 
skoraj vzporedno z glavno cesto. 
Peljemo se do ostrega levega ovin-
ka z znamenjem na desni strani, 
kjer je začetek romarske poti.

S kolesi se vračamo proti Bregani 
do križišča, kjer zavijemo levo v 
smeri oznake Mokrice. V nasle-
dnjem križišču zavijemo levo nav-
zgor v smeri oznake Ponikve, Ko-
ritno. Sledi zmeren vzpon do vasi 
Velika Dolina, skozi katero vozimo 
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50 km, 1030 višinskih metrov,  
povprečen naklon 5  %, največji naklon 18  %

naravnost. Zunaj vasi pridemo na 
križišče, ki  nas levo usmeri v Brezje 
do ključarja cerkve sv. Jakoba Mihe 
Brceta (Brezje 32, tel. 07/4957082, 
GSM 051 498 066), naravnost 
pa se vzpenjamo v smeri oznake 
Ponikva. Na označenem odcepu 
zavijemo levo v strm klanec do 
podružnične cerkve sv. Jakoba pri 
Ponikvi (župnija Velika Dolina). 
Maše so na god sv. Jakoba 25. juli-
ja ob 10.00, 1. novembra ob 16.00 
ter ob 10.00 v nedeljo pred godom 
sv. Florjana ali po njem ( 4. maja). 
Ostale maše so po dogovoru.

Po ogledu cerkve se vrnemo v 
Veliko Dolino, kjer zavijemo levo 
navzgor do cerkve Marijinega 

Ponikva, cerkev sv. Jakoba

Zaključek svetoletnega romanja pred cerkvijo sv. Jakoba v Trstu, 2. avgusta 2010

SLOVENSKA  
KOLESARSKA  
JAKOBOVA POT
335 KM 
5270 VIŠINSKIH 
METROV
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vnebovzetja. Tu zavijemo ostro 
levo navzdol, prečkamo most in 
zavijemo desno v Malo Dolino. Na 
koncu vasi v križišču zavijemo levo 
navzdol in se spuščamo skozi vas 
Ribnica mimo dveh levih odcepov 
do doline reke Krke, kjer zavijemo 
levo. Sledi nekaj km lagodne vožnje 
ob reki in ribnikih skozi Podgrače-
no do penziona Čateški dvorec. Tu 
si vzamemo čas za oddih in malico 
na lepo urejenem vrtu. 

Po okrepčilu se odpeljemo 0,5 km 
nazaj in zavijemo desno navzgor 
v smeri oznake Cerina. Pred nami 
je zmeren vzpon do te vasi. Vozimo 
naravnost skozi Cerino, Žejno, So-
benjo vas, Globočice, Kraško vas in 
Brvi do Poštene vasi, kjer zavijemo 
desno. Prispemo v Bušečo vas, kjer 
se v prvem razcepu držimo levo. 
Na koncu vasi vodi cesta desno do 
Klunovih Toplic, ki so sicer v pri-
vatni lasti, a odprte za vse kopanja 
željne obiskovalce, mi pa zavijemo 
levo proti Šutni. Na poti srečujemo 
oznake še za druge kolesarske poti 
(Cvičkova, Trdinova, Brežiška kole-
sarska pot). 
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V Šutni se na prvem razcepu spu-
stimo naravnost (levo) navzdol in 
mimo dveh mostov desno. Po nekaj 
km prispemo v Podbočje. Ustavimo 
se na trgu pred cerkvijo sv. Križa. 
Tu lahko prespimo v župnišču (tre-
tja stavba od glavnega cerkvenega 
vhoda proti zahodu). V kraju je 
več gostiln, kjer se lahko okrep-
čamo (npr. Gadova peč, 100 m  
naprej od trga na desni strani). 
Prečkamo lesen most nad  reko 
Krko in v krožišču zavijemo v sme-
ri oznake Kostanjevica na Krki. Po 
približno 2 km zavije makadamska 

Kostanjevica, cerkev sv. Jakoba

Kip sv. Jakoba pred cerkvijo
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1cesta na desno v gozd do Doma du-
hovnih vaj v Sajevcah, kjer je tudi 
mogoče prespati, mi pa kolesarimo 
naprej po glavni cesti. Preko lese-
nega mostu prispemo v Kostanje-
vico na Krki, kjer zavijemo desno 
do župnijske cerkve sv. Jakoba. 
Župnijski urad je tik za cerkvijo  
(Oražnova 25, tel. 07/4987026). 
Nedeljske maše so čez vse leto ob 
7.00 in 9.30, ob delavnikih pa ob 
17.00 v zimskem ter ob 19.00 v 
poletnem času. Sledi postanek in 
počitek na rečnem bregu v senci 
dreves ter kosilo v eni od gostiln. 
Prijetno gostišče je 200 m naprej 
od cerkve v smeri romanja.

Prečkamo še en lesen most in na 
križišču zavijemo desno v smeri 
oznake Novo mesto, kmalu nato 
pa levo v smeri oznake Orehovce. 
Na naši levi je kostanjeviška Forma 
viva in Kostanjeviški grad. Zavi-
jemo desno na ožjo cesto v smeri 
oznake Vodenice. Pred nami je 
strm, zahteven klanec z največjim 
naklonom 18 %. 

Znojimo se naravnost skozi vas Ko-
čarija. Po 1-2 km  zavijemo s ceste 
levo oz. naravnost nekoliko nav-
zdol v vas Male Vodenice (sledimo 
oznaki za Cvičkovo panoramsko 
kolesarsko pot). Obiščemo cerkev 
sv. Marije Tolažnice, kjer najdemo 
odtis Jakobove školjke v kamnitih 
tleh pokritega cerkvenega predd-
verja. Nadaljujemo po cesti desno 
od smeri prihoda in se držimo 
desne, dokler se ne priključimo 
glavni cesti, kjer zavijemo levo. 
Vzpenjamo se skozi Velike Vodeni-
ce do vasi Ržišče, kjer se klanec v 
naše olajšanje prevesi navzdol. Na 
vzpetini desno je cerkev sv. Marije 

Jakobova školjka, vklesana v stopnici 
podružnične cerkve v Malih Vodenicah

Magdalene z lepim razgledom na 
okolico. 

Sledi strm spust do vasi Veliki Ban. 
Na večjem križišču zunaj naselja 
zavijemo desno navzdol do Malega 
Bana. Zmanjšamo hitrost, saj 
na začetku vasi zavijemo desno 
navzgor po ožji cesti. Nato se 
spuščamo naravnost do Volčkove 
vasi, kjer na označenem odcepu 
zavijemo desno proti Novemu oz. 
Dolenjskemu Lurdu. Držimo se 
glavne ceste, ki nas skozi naselje 
Rakovnik po 2 km pripelje do 
izvira Lurškega studenca, nad ka-
terim sredi gozda stoji  romarska 
kapelica Matere Božje, po kateri se 
kraj imenuje Novi Lurd. 

Tu je konec prve etape. Nad cerkvi-
jo je Izletniška kmetija Novi Lurd 
(Rakovnik 3, 8310 Šentjernej), ki 
nudi nočitev z večerjo in zajtrkom. 
Kmetijo vodita ga. Cvetka Golob 
(GSM 031 493 921) in g. Albin Go-
lob (GSM 041 851 389).

71

KOLESARSKI VODNIK - JAKOBOVA POT 2015 3.indd   71 10.7.2015   10:21:53



2NOVI LURD - VRHTREBNJE67 km, 1240 višinskih metrov, povprečen 
naklon 5 %, največji naklon 19 %
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Vračamo se po isti cesti do Volč-
kove vasi, kjer zavijemo desno. Na 
prvem razcepu se držimo desno, 
na drugem pa zavijemo levo in se 
držimo levo naravnost skozi Sela 
pri Šentjerneju. Priključimo se na 
večjo cesto, kjer zavijemo desno 
proti Šmarju in po 200 m levo proti 
kartuziji Pleterje. Na naslednjem 
razcepišču se držimo desno, nato 
pa levo, dokler ne pridemo do kar-
tuzije Pleterje, ki je vredna postan-
ka in ogleda.

Vračamo se mimo parkirišča na 
naši levi, kjer sta odcepa za Apne-
nik in Vratno. Po 200 m zavijemo 
levo navzgor v gozd, ki nam nudi 
hladno senco. Pot vodi mimo zani-
mive kapele do Vratnega, kjer se na 
križišču desno navzdol (levo vodi 
cesta proti vasi Sever) spustimo v 
Gorenje Vrhpolje. Prečkamo mosti-
ček, nadaljujemo desno in na trgu 
s spomenikom zavijemo levo mimo 
znamenja ob cesti. Kolesarimo 
mimo cerkve Sv. Urbana in se dr-
žimo smeri naravnost do Cerovega 
Loga. Na poti nas spremljajo ozna-
ke za Podgorjansko vinsko cesto. 

V Cerovem Logu je na večjem križi-
šču levo Marijina kapela, mi pa za-
vijemo desno  v smeri oznake Novo 
mesto. Po 2 km pridemo v Orehovi-
co. Na začetku vasi prečkamo most 
v smeri desno naravnost. Levo je 
cerkev Sv. Jurija. Že v križišču za-
gledamo oznako vasi Hrastje in za-
vijemo levo. V Hrastje se nekoliko 
vzpnemo in na križišču zavijemo 
levo v smeri oznake Tolsti Vrh. Po 

400 m nadaljujemo naravnost  po 
ožji cesti (pred seboj vidimo avto-
mehanično delavnico s številnimi 
vozili). Ne smemo zaviti levo po 
očitno prednostni širši cesti, ki vodi 
pod Gorjance proti peskokopu! 

Sledi vzpon v vas Tolsti Vrh. Na griču 
nad vasjo kraljuje cerkev sv. Roka. 
Na začetku vzpona je razcep z ze-
lenim poštnim nabiralnikom. Tu se 
držimo desno. Nadaljujemo narav-
nost do križišča, kjer zavijemo levo 
v smeri oznake Gabrje. Hitro prispe-
mo v Dolenji Suhadol. Nadaljujemo 
do naslednjega križišča, kjer zavije-
mo desno v kratek, a strm klanec 
(levo vodi cesta v vas Gorenji Suha-
dol). Na vrhu vzpona se ustavimo 
za kratek počitek. Makadamska 
cesta levo pelje proti izviru potoka 
Gospodična. Pred nami je razgled 
na Gabrje s cerkvijo sv. Janeza  
Krstnika. 

V vas se spustimo na prvem razce-
pu naravnost po Portoroški cesti 
do križišča s spomenikom. Sledimo 
oznaki Hrušica, Pangrč Grm levo, 
nato pa po 200 m zavijemo desno 
v klanec  v smeri oznake Hrušica. 
Po 1 km se odpre krasen razgled 
na hribovito pokrajino, posejano 
z vasmi. Med njimi je tudi  Hrušica 
s podružnično cerkvijo sv. Jakoba 
(župnija Stopiče). Ključe cerkvenih 
vrat ima ga. Kastrevec Jožica (Hru-
šica 11- prva hiša levo nad cerkvijo, 
tel. 07/3085508, GSM 041 245 805). 
Redna maša je le na god sv. Jakoba 
25. julija (med tednom ob 19.00, 
v nedeljo ob 10.00 ali 11.00) ter 72
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NOVI LURD - VRHTREBNJE prvo nedeljo po godu ob 10.00 ali  
11.00.

Po ogledu cerkve vozimo kakšen 
km naravnost in v križišču zavi-
jemo desno v smeri oznake Mali 
Slatnik. Strmo se spustimo mimo 
Marijine kapele, mimo levega od-
cepa z oznakami Jakobove pešpoti, 
ki vodi strmo v gozd, naravnost 
mimo desnega odcepa za vas Hrib, 
do Velikega Slatnika s cerkvijo Ža-
lostne Matere Božje. Nadaljujemo 
mimo desnega odcepa za vas Križe 
do Malega Slatnika oz. Smolenje 
vasi, kjer zavijemo levo na Šentjer-
nejsko cesto proti Novemu mestu. 
Kolesarimo naravnost do križišča 
v centru Novega mesta, kjer za-
vijemo desno preko mostu proti 
kapiteljski cerkvi sv. Nikolaja, ki jo 
vidimo na griču.

Vozimo po Glavnem trgu, zavijemo 
levo na Kastelčevo ulico, nato levo 
po Prešernovem trgu do cerkve sv. 
Nikolaja in Kapitlja. Priporočamo 
kosilo v eni od gostiln in počitek 
v parku v senci mogočne cerkve s 
pogledom na stari del mesta in Tr-
ško goro. 

Nadaljujemo po Kapiteljski ulici, 
zavijemo desno dol na Trubarjevo 
ulico, nato levo na Rozmanovo uli-
co do semaforja, kjer zavijemo levo 
na Seidlovo cesto in na naslednjem 
semaforju naravnost preko mostu 
čez reko Krko, kjer pri semaforju 
zavijemo desno. 

Kolesarimo naravnost do desnega 
odcepa proti Loki pri Straži. Krko 
prečkamo preko lesenega mosta. 
Vozimo skozi vas, prečkamo žele-
zniške tire in na križišču zavijemo 
levo. V zadnji hiši na desni strani 

(Loke 1) živi družina jakobčkov 
Anice in Marjana Pirha, pri kate-
rih so romarji vedno dobrodošli. 
Nadaljujemo po cesti naravnost do  
Straže, kjer v večjem križišču zavi-
jemo levo in nato še enkrat levo čez 
most v smeri oznake Novo mesto, 
Dolenjske Toplice v Vavto vas. Za 
mostom zavijemo desno in po 10 
m takoj levo do župnijske cerkve sv. 
Jakoba v Vavti vasi. Župnišče s klju-
či je poleg cerkve (Vavta vas 48, tel. 
07/3083174, župnik Jernej Marenk 
GSM 041 650 620). Nedeljske maše 
so čez vse leto ob 7.00 in 10.00, ob 
delavnikih pa ob 18.00 v zimskem 
ter ob 19.00 v poletnem času.

Hrušica, cerkev sv. Jakoba
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(foto 14)
Vrnemo se čez most in zavijemo 
desno v smeri oznake Prečna. V 
Straži zavijemo levo na vzporedno 
ulico, ki pelje pod hribom. Od nje 
se odcepi pot do cerkve sv. Toma-
ža z oznakami za Jakobovo pešpot 
proti Frati. Kolesarimo pod hribom 
skozi Dolenjo Stražo, Podgoro, 
preko mostu čez potok Temenico 
in desno skozi Prečno pod cerkvijo 
sv. Antona Padovanskega, kjer se 
držimo levo v klanec. Vozimo na-
ravnost v smeri oznake Ljubljana, 
Zagreb, Trebnje. Na prvem večjem 
križišču pri gostilni Čefidelj nada-
ljujemo naravnost do naslednjega 
križišča, kjer zavijemo levo v smeri 
oznake Mirna Peč.

Vozimo naravnost skozi cigansko 
naselje Žabjek v daljši, a ne prehud 
klanec mimo levih odcepov za Ku-
zarjev Kal, Jablan, Mali Vrh in skozi 
Rogovilo do Mirne Peči. V vasi zavi-
jemo levo in nadaljujemo po cesti 
desno mimo cerkve sv. Kancijana. 
Po 1 km se začne vzpon, ki vodi 
skozi senčen gozd mimo levega 
odcepa za Globodol do Jordankala. 
Nadaljujemo naravnost mimo de-
snega odcepa, ki vodi v Dečjo vas. 
Zavijemo desno v zelo strm klanec 
v smeri oznake Šmaver (leseni 
smerokaz). 

Pred nami je najtežji del poti. Kla-
nec je dokaj dolg in mestoma dose-
že 19% naklon. Znojimo se narav-
nost navzgor do križišča pri cerkvi 
sv. Mavricija v Šmavru. Desni odcep 
vodi preko Dečje vasi proti Trebnje-
mu, mi pa nadaljujemo naravnost 
skozi Dolenji in Gorenji Vrh pri Do-
brniču (pri spomeniku kar narav-
nost) do vasi Repče, kjer zavijemo 
levo in takoj nato mimo znamenja 

Škofija Novo mesto, stolna cerkev sv. 
Nikolaja

Vavta vas, cerkev sv. Jakoba
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2desno. Po 1,5 km prispemo na cilj 
druge etape,  pred podružnično 
cerkev sv. Jakoba v Vrhtrebnjem 
(župnija Trebnje). Redna maša je 
le v nedeljo pred ali po godu sv. Ja-
koba, običajno ob 10.00. Po obisku 
božjega hrama za trenutek uživaj-
mo v lepih razgledih, nato pa se 
spustimo v Vrhtrebnje.

Za drugo hišo levo pod cerkvijo 
zavijemo levo in nato drugo ulico 
desno. V hiši št. 15 A na naši desni 
živita jakobčka Tatjana in Janez 
Smolič. Janez je tudi cerkveni klju-
čar (tel. 07/3466440, GSM 031 644 
788). Pri družini Smoličevih lahko 
prespimo, potrebujemo pa spalno 
vrečo. Na razpolago je tuš in hrana 
za večerjo in zajtrk.

Vrhtrebnje, cerkev sv. Jakoba

75

KOLESARSKI VODNIK - JAKOBOVA POT 2015 3.indd   75 10.7.2015   10:22:02


