
Pohodna pot 
po Baragovi 
življenjski poti 
v občini Trebnje         

Spustimo se proti vasi Železno in na koncu vasi dosežemo cesto Dobrnič - 
Občine - Trebnje. Proti jugu lahko pogledamo proti vasi Železno, pot pa nas 
popelje severno (desno) le kakih 100 m po asfaltu, ko nasproti odcepa na 
znano vinorodno območje na hribu Lisec, zavijemo desno dol po kolovozu. 
Sledimo kolovozu do travnikov pod Knežjo vasjo, ki jo zagledamo pred se-
boj. Baragova pot vodi levo po slabo vidnih kolovozih med travniki in njivami 
do Knežje vasi. Uporabljamo le shojene poti in ne teptamo trave!
Ko stopimo na asfalt zavijemo desno do vasi, kjer si lahko ogledamo cerkev 
sv. Neže. Pot nadaljujemo po asfaltu proti severu, a le do konca vasi, kjer 
pred zadnjo hišo zavijemo levo na kolovoz, ki nas popelje med travniki proti 
zahodnemu robu parkirišča za tovornjake (dobra orientacijske točka).
Ko stopimo na cesto pod parkiriščem, zavijemo levo in takoj desno za bre-
žino parkirišča. Ob vznožju brežine hodimo proti severu do kolovoza, ki nas 
po slabih 100 m pripelje do poljske poti. Zavijemo desno in po dobrih 100 
m stojimo pred gradičem v Mali vasi (geozaklad: Baragova pot - Mala vas).
5. Mala vas - Trebnje (6,0 km; 1 ura 30 minut)
Od Baragove rojstne hiše se napotimo proti glavni cesti, zavijemo desno in 
takoj levo proti vasi Luža, ki jo dosežemo po 400 m. Odpravimo se do konca 
vasi (še kakih 200 m) in pred kozolcem zavijemo desno na makadamsko 
pot, ki nas mimo pašnikov in travnikov pripelje do roba gozda. Pot nadaljuje-
mo kar naravnost dol v dolino (pazi na oznake Baragove poti!) proti travniku 
pred vasjo Grič. Stopimo do vasi, kjer pri znamenju zavijemo desno v klanec.
Sledimo cesti in na prvem ostrem ovinku zavijemo levo na gozdno pot, ki 
vodi po ravnem (ne zavijemo desno v klanec!). Po kakih 150 m zavijemo 
levo navzdol do velikega travnika. Prečkaj travnik do kolovoza, zavij levo in 
nadaljuj pot v klanec do kapelice. Pravkar smo neopazno prečkali avtocesto 
v predoru. Pri kapelici zavijemo levo in po asfaltu dosežemo Belšinjo vas.
Na koncu vasi stopimo na makadamsko cesto, ki po 200 m pripelje do goz-
dička pod avtocesto. Pot zavije desno proti gozdičku v hrib in kmalu nato 
na kolovoz. Po kolovozu stopamo po njegovem severnem robu. Pod nami je 
vas Benečija. Po kakem kilometru pridemo do asfalta, kjer zavijemo desno. 
Po 500 m pridemo do ceste Dobrnič - Grmada - Trebnje, ki ji sledimo do Tre-
banjskega gradu. Našo pot še „zašpilimo“ preko cestnega in železniškega 
nadvoza do župnijske cerkve v Trebnjem.
Verjamemo, da ste na poti uživali v lepoti dolenjske pokrajine, da ste obču-
tili prijaznost in gostoljubnost ljudi ob poti in da ste spoznali kraje znameni-
tega rojaka, misijonarja in škofa Friderika Barago. 
Škofi jski postopek za beatifi kacijo misijonarja in škofa Friderika Baraga so 
vodili v škofi ji Marquettu, kjer je deloval. Leta 2012 je kardinalska komisija 
potrdila junaško stopnjo kreposti škofa Baraga. Tako je papež Benedikt 
XVI. 10. maja 2012 odobril, da smemo škofa Friderika Baraga klicati ča-
stitljivi Božji služabnik. Za njegovo beatifi kacijo je potrebno le še priznanje 
čudeža na njegovo priprošnjo.

Zapisala: Aleš Čerin in Uroš Primc

Žig Trebnje Žig Dobrnič Žig Mala vas

Izdalo Kulturno društvo Trebnje. Opis poti Aleš Čerin in Uroš Primc. Obli-
kovanje Pavle Rot. Več informacij dobite na TIC Trebnje (e-naslov!!!)



Slovenski misijonar med ameriškimi Indijanci, Friderik Baraga, po katerem 
se pot imenuje, je prehodil na stotine kilometrov. Barago so domačini klicali 
kar ‚Duhovnik na krpljah‘, ker je s tem pripomočkom za hojo po globokem 
snegu v ostrih zimah prepotoval dolge poti, da je dosegel oddaljena indijan-
ska plemena na obalah Velikih jezer v Severni Ameriki. Preprečeval je, da 
belci ne bi preselili Indijancev v rezervate, odvračal jih je od alkohola, uvajal 
sadjerejo in jim tako omogočil boljše življenje.
Baragova pohodniška pot povezuje kraje iz misijonarjeve mladosti in nam 
pomaga približati duha pustolovskega misijonarja, svetniškega kandidata, 
ki ga je papež Benedikt XVI. razglasil za častitljivega Božjega služabnika.
Pot je krožna in jo lahko začnete kjerkoli. Naš opis pa se začne in konča v 
Trebnjem.
Na kratko o poti
Parkiranje: Trebnje, pri župnijski cerkvi Marije vnebovzete ali nasproti cer-
kve pri Baragovi galeriji. Parkiranje je brezplačno.
Čas hoje, dolžina in višina: 6 ur zmerne hoje; 20,1 km (varianta 1) ali 
19,2 km (varianta 2), 820 m skupne pridobljene nadmorske višine, najvišja 
točka: Trebni vrh (581 m), najnižja točka: Dobrnič (242 m)
Pot: Trebnje - Trebanjski grad - Odrga (varianta 1) - Velika in Mala jama 
(varianta 2) - Trebni vrh - Vrhtrebnje - Šahovec - Dobrnič - Vavpča vas - Že-
lezno - Knežja vas - Mala vas - Luža - Grič - Belšinja vas - Benečija - Trebnje
Primernost: Pot je primerna za vse, ki zmorejo zmerno hoditi več ur. Ni 
nevarna ali izpostavljena in vodi večinoma skozi gozdove, travnike in vasi, 
večinoma po naravnem terenu; asfalta ni veliko. Pot lahko prehodite v vseh 
letnih časih.
Zanimivosti ob poti: Cerkev Marije vnebovzete v Trebnjem, Trebanjski 
grad, Velika in Mala jama, Trebni vrh, obeležje 15. poldnevnika na Vrh-
trebnjem, cerkev sv. Jakoba, cerkev Svetega Duha v Šahovcu, sv. Jurija v 
Dobrniču, sv. Neže, Mala vas – rojstna hiša misijonarja Friderika Barage.
Geozakladi: Na Baragovi poti je moč najti 9 geozakladov (glejte: www.ge-
ocaching.com). Sedem jih je postavljenih z namenom opisovanja zanimivosti 
na poti: 1. Trebnje, 2. Trebanjski grad, 3. Velika jama, 4. 15. poldnevnik, 5.  
Šahovec, 6. Dobrnič, 7. Vavpška gmajna, 8. Mala vas, 9. Prometna nesreča 
Žigi: V Picerija Hom v Trebnjem, v gostilni Škerja-
nec v Dobrniču in v Mali vasi v gradiču. 
Podroben opis poti
Pot je označena s ploščicami, opremljene s smer-
nimi puščicami in Baragovo silhueto. Navzgor 
obrnjena puščica kaže na pot naprej, navzdol obr-
njena pa pot nazaj. Pot je označena v obe smeri. 
Na nekaterih delih je označena z veliko črko ‚B‘ in 
puščico na drevesih. Leta 2015 smo dodali barv-
ne označbe v obliki krpelj v rumeni in rdeči barvi, 
ki simbolizirajo plamen Baragove goreče vere.

1. Trebnje - Vrhtrebnje (varianta 1: 3,5 km/varianta 2: 2,6 km; 1 ura 15 
minut)
Od cerkve Marije vnebovzete v Trebnjem (geozaklad: Baragova pot – Treb-
nje) se odpravimo proti jugu. Po 100 m prečkamo železniško progo,  reko 
Temenico in staro cesto Ljubljana–Novo mesto. Po stopnicah se vzpnemo 
do Trebanjskega gradu (geozaklad: Baragova pot – Trebanjski grad). Ob 
grajskem zidu se odpravimo 80 m do kažipota, ki odcepi pot na dve varianti: 
Varianta 1: Malo daljša varianta naše poti vodi levo proti vasi Odrga, do 
koder hodimo večinoma po gozdni poti. Pred vasjo zavijemo desno v klanec, 
da pridemo do podvoza pod avtocesto. Pot nadaljujemo po cesti približno 
100 m, nato zavijemo desno v gozd na markirano pot, ki se zložno vije skozi 
bukov gozd. Na višini kakih 400 m se nam z desne pridruži pot, ki vodi od 
Trebanjskega gradu mimo Velike in Male jame (varianta 2).
Varianta 2: Po planinski poti se skoraj po ravnem napotimo 100 m proti 
zahodu, kjer se obrnemo levo v strmino proti avtocesti. Po mostu prečkamo 
avtocesto in se vzpnemo po 91 stopnicah. Prečkamo makadamsko cesto, 
se odpravimo v gozd in po kakih 50 m zavijemo levo proti Veliki in Mali jami. 
Pot se vije skozi predel imenovan Bukovje. Priporočamo ogled Velike jame 
(geozaklad: Baragova pot – Velika jama).
Po markirani poti se odpravimo naprej do Male jame. Po kakih 100 m pride-
mo na gozdno pot, ki z leve pripelje iz Odrge (varianta 1).
Odpravimo se desno po gozdni poti, a že po 50 m zavijemo levo v hrib. Po 
150 m stopimo na širšo gozdno pot, ki z leve pripelje iz Odrge. Zavijemo 
desno in po kakih 50 m spet levo. Iz gozda stopimo na travnik in kmalu smo 
na asfaltu. Takoj zavijemo levo v gozd (oznaka „Vrh“). Na desni je kapeli-

ca Marije Pomočnice. Kmalu pridemo do asfalta, 
ki ga samo prečkamo. Tu je pot označena s črko 
„B“, narisano na drevesih. Na desni že opazimo 
planinski dom in malo naprej lovski dom.
Kmalu stopimo na Trebni vrh (581 m), kjer je pla-
ninska vpisna knjiga. Na Trebnem vrhu se Barago-
va pot za kratek čas – le do Vrhtrebnja – pridruži 
Jakobovi poti, ki vodi iz Slovenske vasi pri Obrežju 
preko Ljubljane do Trsta. 
Z vrha ni razgleda, zato se mimo oddajnika in lov-
skega doma spustimo do obeležja 15. poldnevnika 
(geozaklad: 15. poldnevnik). Še nekaj ovinkov in 

že smo pri obeležju 15. poldnevnika in v vasi Vrhtrebnje, od koder je lep 
razgled po Dolenjski vse tja do Kuma, Kamniških Alp in Triglava.
2. Vrhtrebnje – Šahovec (2,3 km; 45 minut) Od cerkve sv. Jakoba se 
napotimo proti jugu na kolovoz, ki vodi mimo travnikov skozi gozdnate pre-
dele Smrečja. Pot je lepo speljana po gozdnih kolovozih ter poteh in se do 
vasice Šahovec večkrat razcepi. Na celotnem območju bodimo torej ZELO 
POZORNI na ploščice z Baragovo silhueto, ki nas bodo skozi lepe gozdove 
varno pripeljale do bajerja na koncu vasi Šahovec. 
Od bajerja se odpravimo proti vasi. Baragova pot se še pred vasjo odcepi 
desno proti Dobrniču, a do središča vasi je 250 m. Vredno je narediti okljuk 
in si od zunaj ogledati cerkvico Svetega Duha ali pa poklepetati z domačini. 
3. Šahovec - Dobrnič (2,6 km; 45 minut)
Če smo šli v vas, se vrnemo skoraj do bajerja in zavijemo levo na kolovoz. 
Če pa smo ogled vasi Šahovec izpustili, stopimo 70 m proti vasi in zavijemo 
desno na kolovoz, ki nas po 100 m popelje v gozd (geozaklad: Baragova 
pot – Šahovec).
Kmalu pridemo do izrazitega ovinka v levo, kjer je nakladališče za hlode. Tu 
se Baragova pot odcepi levo navzdol na gozdno vlako, ki se blago spušča. 
Ko stopimo iz gozda na travnik, sledimo robu travnika in imamo grmovje in 
robidovje na naši levi. Po kakih 50 m pridemo do table, kjer lahko prečka-
mo grmovje. Če nam uspe (včasih se robidovje razraste), hodimo ob robu 
travnika, tako, da imamo grmovje na desni. Če zaradi robidovja ni mogoče 
prečkati grmovja, nadaljujemo po isti strani.
Kmalu pridemo do makadamske poti, od koder je lep razgled na Šahovec. 
Po njej nadaljujemo pot do znamenja. Od tu nadaljujemo naravnost mimo 
drv in polomljenega bora ob robu pašnika (ne gremo levo dol po cesti). Ko 
pridemo v Dobrnič, zavijemo desno proti cerkvi sv. Jurija (geozaklad: Bara-
gova pot – Dobrnič).
4. Dobrnič –  Mala vas (5,7 km; 1 ura 45 minut)
Baragovo pot iz Dobrniča nadaljujemo proti severu. Po manj kot 100 m 
pri gasilskem domu zavijemo desno na cesto Dobrnič – Grmada – Trebnje. 
Kmalu smo v Gorenji vasi. Na koncu Gorenje vasi zavijemo levo proti Vavpči 
vasi. Po dobrih 200 m na prvem odcepu zavijemo levo in po slabem kilo-
metru pridemo v Vavpčo vas. Na koncu vasi zavijemo levo in se po asfaltu 
vzpenjamo v blag klanec. Od Vavpče vasi do vasi Železno nas Baragova pot 
popelje skozi mešan gozd Vavpške gmajne, ki je prepredena s potmi, kolo-
vozi in gozdnimi cestami. Bodimo ZELO POZORNI na postavljene tablice z 
Baragovo silhueto, ki nas na vseh križiščih lepo usmerjajo.
Na koncu asfalta zavijemo desno in po kakih 200 m hoje po kolovozu še 
enkrat desno. Po 250 m se odcepimo levo na gozdno pot in po približno 
200 m zavijemo na odcepu desno. Kakih 50 m po poseki na vrhu hriba 
zavijemo levo in kmalu po kratkem spustu še enkrat levo. Pot se blago 
spušča in po 100 m zavijemo desno in kmalu nato levo. Ob poti vidimo 
ostanke vkopavanja Jugoslovanske ljudske armade (geozaklad: Baragova 
pot - Vavpška gmajna).


