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Izlet po Ljubljanskem barju

Blatna Brezovica: 325 m
Vrhnika: 293 m

Srednja, del poti makadam, 
gorsko ali treking kolo

OPIS POTI

TIC Vrhnika 2 h 30 min
2 h Tematska 
učna pot Bevke

Gostilna in Pizzerija Boter, Hotel Mantova, Cankarjev hram, Gostilna Simon, 
Pizzerija in špageterija Flamingo, Gostišče Bajc, Okrepčevalnica Sončnica, 
Gostilna Nibi, Ribiški dom (Rajski vrt)

1 TIC Vrhnika, 2 spomenik Ivanu Cankarju, 3 »enajsta šola pod mostom«, 
4 Ljubljanica, 5 cerkev sv. Jakoba, razgledna točka, 6 izhodišče za Temat-
sko učno pot Bevke, 7 Športni park Bevke, 8 Mali plac, 9 Jurčevo šotišče

■ Breze (foto: Elo Mihevc)

Izlet po ljubljanskem barju

Kolesarjenje začnemo izpred TIC Vrhnika v smeri proti Lju-
bljani. V prvem križišču si lahko ogledamo spomenik Ivanu 
Cankarju, desno proti Borovnici pa njegovo »enajsto šolo 
pod mostom«. Vrnemo se h glavni cesti in za izvozom za 
avtocesto zavijemo prvo ulico desno, tako da ob Ljubljani-
ci prikolesarimo v Sinjo Gorico. Malo pred naseljem Blatna 
Brezovica zavijemo desno, se vozimo po kolovozu in naredi-
mo postanek pri cerkvi sv. Jakoba. Nadaljujemo pot in pri-
spemo v Bevke. Na prvem ovinku lahko zavijemo desno, se 
peljemo do konca vasi in tako pridemo do izhodišča za šest-
kilometrsko Tematsko učno pot Bevke, polno zanimivosti, 
ki si jo ogledamo peš ali s kolesom. Izlet nadaljujemo mimo 
Športnega parka Bevke do konca osamelca Kostanjevica, 
kjer zavijemo levo. Ob poti si ogledamo naravni rezervat 
Mali plac, kjer je ohranjeno barje v vsej svoji prvinskosti. 
Vrnemo se na glavno cesto in si nedaleč stran ogledamo 
še Jurčevo šotišče, kjer so nekoč kopali šoto. Polni vtisov 
se po eni od številnih poti odpeljemo nazaj proti Vrhniki. ➌
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27 km 
6 km Tematska učna pot Bevke
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