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sreda, 20.6.2012 

 
 
POHOD NA ŠMARNO GORO 
Šmarna gora je 669 m visok vrh, ki se nahaja severozahodno od glavnega mesta Slovenije. Z vrha, 
na katerem se nahaja gostinski lokal ter cerkev, se nam odpre lep razgled na Gorenjsko, del Julijskih 
Alp, Karavank in Kamniško Savinjskih Alp. 

 
 

 
 
 
Opis poti: 
Izhodišče: Tacen (303m) 
Cilj: Šmarna gora (669m) 
Višinska razlika: (366m) 
Čas hoje: 55min 
Zahtevnost: lahka označena pot 
 
Na začetku parkirišča opazimo planinske oznake za Šmarno goro, ki nas sprva vodijo po pločniku, 
nato pa nas usmerijo desno na Thumovo ulico. Po nekaj minutah lahkotne hoje pridemo na križišče 
Thumove ulice in Ulice Janeza Rožiča, mi pa nadaljujemo naravnost po ožji planinski poti. Po 
kratkem rahlem vzponu stopimo na cesto, mi pa jo le prečimo in vzpon nadaljujemo po vse bolj 
strmi planinski poti. Pot, ki naprej poteka skozi gozd, se višje položi in nas pripelje na ravnico 
Spodnja Kuhinja. 
Nadaljujemo naravnost (levo Mazijeva steza, desno Romarska pot) po t.i. poti "čez korenine". Pot 
naprej se ponovno prične strmo vzpenjati in se rahlo položi šele, ko se priključimo poti iz 
Šmartnega. Nadaljujemo v smeri Šmarne gore po širši poti, le ta pa kmalu naredi oster desni ovinek 
in nas le nekaj korakov naprej pripelje do kapelice. Nad kapelico opazimo oznake za Grmado, mi pa 
nadaljujemo naravnost in že stopimo iz gozda na Sedlo med Grmado na levi in Šmarno goro na 
desni. Tu stopimo na cesto (dostop iz Zavrha) po kateri nadaljujemo vzpon, le ta pa se kmalu 



razcepi na dva dela. Vzpon lahko nadaljujemo po cesti, v tem primeru se na vrh povzpnemo mimo 
zvona želja, ali pa nadaljujemo desno po markirani peš poti, ki nas mimo kapelice sv. Sobote, prav 
tako pripelje na vrh Šmarne gore. 

 
 
 
 
 
 
Učenci pridejo po malico v jedilnico ob 7.30. 
V spremstvu učiteljev je odhod izpred šole ob 7.45 
Do  Tacna nas pripelje mestni avtobus, zato potrebujete Urbane. 
V šolo se vrnemo na kosilo, okrog 13.00. 
 
Obvezna oprema: kratke hlače 
                               majica kratek rokav 
                               kapa s šiltom 
                               manjši nahrbtnik z vodo 
                               rezervna majica 
                               superge 
                               manjša količina  denarja 
                               Urbana 


