
NOV ODSEK GORENJSKE HRIBOVSKE CERKVE: STRAŽIŠČE – ŠMARJETNA GORA 
 
Pohodniška pot: Gorenjske hribovske cerkve je t.i. zero tables information & signs pohodniška pot, 
kar pomeni, da potrebujete samo GPS napravo z vnešemo sledjo Gorenjske hribovske cerkve, ki jo 
dobite tukaj. Vse informacije pa so na razpolago na spletni strani: http://lebinca.com/cerkve  
 
Na ta način skrbimo, da čim manj posegamo v okolje in preprečujemo izgubljanje na poti. Na ta način 
se lahko posvetimo hoji, naravi in kulturni krajini. 
 
Za prvomajske praznike sva z Mihom na prehodila odsek poti: Gorenjske hribovske cerkve na relaciji: 
Stražišče – Šmarjetna gora. Pot poteka najprej po asfaltu skozi naselje Stražišče, dokler ne pridemo 
do območja Pod gradom (Slika 1), kjer se asfaltna pot začne dvigovati proti Šmarjetni gori, ki jo na 
tem mestu lahko ozremo že iz dokajšnje bližine.  
 

 
Slika 1: Stražiški grad pod Šmarjetno goro 

Najbolj v oči »bode« hotel Bellevue na vrhu hriba. Ko po 10 minuta hoje zapustimo asfaltno cesto, ki 
nas ne sme potegniti do bližnjih hiš, kjer se cesta zaključi z ograjo, se še 15 minut strmo vzpenjamo 
do asfaltne ceste, ki privijuga iz severovzhodnega dela Stražišča in je edina cesta za avtomobile na 
Šmarjetno goro. Od tu rabimo še 10 minut strmega vzpenjanja po makadamski cesti do vrha 
Šmarjetne gore, ki poteka po južnem delu hriba. Na vrhu se lahko okrepčamo, prespimo … v hotelu 
Bellevue. Tu vedno lahko srečamo številne obiskovalce že večrkrat omenjenega hriba. Lahko pa v 
recepciji vzamemo tudi ključ od cerkvenih vrat cerkve Sv. Marjete. V zameno za ključ osebju izročimo 
osebni dokument, da bi ključ uspešno vrnili v recepcijo. 
 

 
Slika 2: Hotel Bellevue na vrhu Šmarjetne gore 

https://drive.google.com/file/d/1TbjSFz9aJERvc3LoUS6z-p4g0GaXiZ0M/view?usp=sharing
http://lebinca.com/cerkve


Cerkev sv. Marjete je dopolnilo hotelu Bellevue, kajti v njej potekajo poroke. Slavje pa se nadaljuje v 
gostinskem obratu. Aktualna cerkev sv. Marjete je bila zgrajena na ruševinah starodavne cerkve v 80. 
letih 20. stoletja. Notrajnost je opremljena s kipcema Sv. Magdalene oziroma Sv. Marije, ki sta v 
družbi Jezusa. Na stenah visi tudi modern Križev pot. Na stenah prezbiterija pa se nahaja moderna 
cerkvena slika. Zanimiv pa je tudi daritveni lotar, ki ima na sprednjem delu marmorja vklesano sv. 
Marijo (Slika 3). 
 

 
Slika 3: Daritveni oltar v cerkvi Sv. Marjete na Šmarjetni gori z vklesano Marijo 

 
Slika 4: Nov odsek poti: Stražišče – Šmarjetna gora 

NOV ODSEK GORENJSKE HRIBOVSKE CERKVE: BAŠELJ – CERKVEV SV. MIKLAVŽA NAD MAČAMI 
 
V bližini koče LD Bašelj, bolj točno iz parkirnega mesta v bližni mostu čez Belco, sva se z Mihom 
odpravila po asfaltni cesti skozi zgornji, severni del Bašlja do hiš, kjer se pot odcepi proti cerkvi sv. 
Miklavža. Na tem delu moramo biti previdni, da nas asfaltna cesta ne potegne naprej, kajti najprej 
moramo zaviti na zelo kratek odsek makadamske ceste, ki nas mimo hiše pripelje v gozd. Po gozdni 
stezi se najprej rahlo vzpenjamo, dokler na pridemo do brežine, na kateri je postavljena tudi cerkev 
Sv. Miklavža.  



 
Slika 5: Ko prečimo makadamsko gozdno cesto, se začnemo vzpenjati proti cerkvi sv. Miklavža 

Dokaj strma gozdna steza nas popelje mimo mogočnih dreves do jase. Tu se pot še vedno strmo 
dviguje po travnikih vse do cerkve.  
 

 
Slika 6: V bližini cerkve sv. Miklavža nad Mačami 

Od koče LD Bašelj do odcepa poti v gozd potrebujemo slabih 10 minut hoje. Do cerkva pa 
potrebuemo še dodatnih 10 minut (Slika 7). 
 

 
Slika 7: Odsek poti Gorenjske hribovske cerkve: Bašelj – cerkev sv. Miklavža nad Mačami 

 


