
Šmarna gora in Rožnik, nedelja 16.11.2008 
 
Prvi del : Rožnik 
 
Kako lep dan za naš pohod! Sonce! Čudovit bo pogled s Šmarne gore. To so bili naši 
vzkliki, ko smo se odpravljali na avtobus. 
Toda, joj. Bolj ko smo se bližali Ljubljani, bolj sivo je postajalo. Megla.  
 
 

    
 

    
 
Dobre volje nam ni vzelo. Morda bo pa na vrhu bolje, smo si rekli ob vznožju gore. Otroka, Nik in Mark 
sta zelo uživala. Vseh je radovednost in upanje naglo gnalo k vrhu. In sredi poti se je iza dreves skozi 
meglo sramežljivo kazalo SONCEEE! 
 

    



 

      
 
Šmarna gora je osamelec na severu Ljubljanskega polja. Ima dva vrhova Šmarno goro (669m) in 
Grmado (676m). Že zdavnaj je postala priljubljena izletniška točka zlasti za Ljubljančane. Čeznjo je 
speljana gozdna učna pot. 
 

                               
 

   
Kot da bi prišli v drug svet. Sonce! 
 



    
 

   
 
Prišli smo do kapelice posvečene Sv. Soboti. Zakaj  prav njej? To nam pojasni legenda: "Bila 
je sobota tistega davnega dne v času turških napadov, ko je Marija poslala Sv. Ahacija naj reši 
ljudstvo skrito za obzidjem Šmarskogorskega tabora. Turki so si zadali, da bodo tabor osvojili do 
poldne, sicer se obrnejo. To je Marija , ki se je prikazala v cerkvi slišala. Zato so ljudje, v upanju, da se 
bo to res zgodilo, zazvonili poldne pol ure prej. Turki so se obrnili. Rešeni so bili."  Od tedaj zvonijo v 
cerkvi poldne pol ure prej ( To tudi drži. Smo preverili.) 
 

      
 
Še malo, pa smo prispeli na vrh. Prečudovito. Usedli smo se k mizam. Sonce nas je grelo. Čas je bil 
kosila. Nekateri so si privoščili ajdovih žgancev s kislim mlekom. Mmmm... Drugi so pojedli 
sendviče...Privoščili smo si kavico... 
Vsi smo se napolnili s pozitivno energijo. 



   
 

   
 

    
Potem pa ogled cerkve posvečene Roženvenski Materi božji. 
 

     
Notranjost je lepo poslikal Matej Langus.  



   
Fantje in dekleta v narodnih nošah, ki gredo v        Na sliki sta France Prešeren (S klobukom na palici) 
cerkev. (Baje je edinstven primer, da so v cerkvi    in za njim Primcova Julija. Baje je Prešeren  
poslikani ljudje v slovenskih narodnih nošah).         velikokrat obiskal prijatelja Langusa v tej cerkvi. 
 

   
Tako je izgledala narava pod Šmarno goro, ko       Kmalu pod cerkvijo je soha Sv. Antona puščavnika 
smo se vračali.                                                         (Glej žeklezna vrata levo), zraven pa zvonček 
                                                                                 sreče. Seveda smo pozvonili.      
 
 
 
Drugi del : Rožnik 
  
Pohod smo začeli v parku Tivoli.  Morda smo postali prezahtevni, a na naših pohodih 
smo videli že veliko lepega. Takoj smo opazili zapuščeno stavbo, ki bi obnovljena 
lahko služila marsičemu. Tudi sam park bi lahko bil bolj urejen. Res je v parku veliko 
lepih dreves. Urejena je Jesenkova učna pot (Franc Jesenko- slovenski botanik) ob 
kateri so zasajena in s tablami označena razna eksotična drevesa. Kolone 
ljubljančanov so se vile proti Rožniku in nazaj. Baje so ta dan otvorili nov vodovod. 
Vrh Rožnika je Šišenski hrib (429m). Mi smo se povzpeli le do Cankarjevega vrha 
(394m), saj nam je primanjkovalo časa. Ivan Cankar je živel v kmetiji od 1910 do 
1917. Ta kmetija je preurejena v gostilno, v eni od zgradb je Mestni muzej uredil 
Cankarjevo sobo. Nad hišo stoji cerkev Marijinega obiskanja, pod njo pa je prostor za 
prireditve. Na Rožniku je organizirano  vsakoletno praznovanje 1. maja. 
 



   
 

     
 

                                          
Park Tivoli meri cca 5 km/2. Med številnimi                                       Tivolski grad 
kipi  je tudi Kalinov "Deček s piščalko"  
(od 1946),ki je simbol RTV Slovenije. 
 

     
V Tivoli je bila postavljena ravno ta čas razstava fotografij Plečnikovih del. Kot vidite, nas je ulovil 
mrak. A čas, da pojemo  pecivo, ki ga je pripravila Stanka, smo si seveda še vzeli.  


