
Avtor: Žan Dolenc, 4. N 

Odkrijte najlepše 

kotičke 

žirovskega 

Na naši poti si bomo 

ogledali: 

Muzej Žiri 

V muzeju si bomo  ogledali  muzejsko zbirko 

Žiri in Žirovci skozi čas, zbirko o zgodovini čev-

ljarstva na Žirovskem in  o dediščini Rapalske 

meje. 

 

 

 

 

 

Matjaževe kamre 

Po arheoloških najdbah sodeč, naj bi se v teh 

kamrah ali jamah zadrževal neandertalec. 

Najdišče sega 50 000 let nazaj v staro kame-

no dobo in je najstarejše arheološko najdišče 

na Gorenjskem.  

 

 

pri 

 

 

Kamnita miza v Ravnah 

V vrtači sredi gozda, med tisami stoji skrivnost-

na kamnita miza. Skali iz dolomita in dolomit-

skega apnenca položeni ena na drugo spomi-

njata na mizo. ki je široka pribl. 5 metrov ter 

visoka nekje od 3 do 4 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerkev sv. Ane na Ledinici 

Prvotno je bila posvečena sv. Ožboltu, v 17. 

stol. so jo podrli in na novo pozidali v baroč-

nem slogu ter jo posvetili sv. Ani.  

Pod cerkvijo se nahaja Maršotna jama, o kate-

ri krožijo številne legende. V njej naj bi namreč 

živela »babnica«, ki tam še danes  skriva svoj 

zaklad. Iz jame naj bi bil tudi speljan rov do 

cerkve. 

Enodnevni kolesarski izlet  



Osnovni podatki o izletu: 
Datum izleta:  9. april 2016 

Čas odhoda:  ob 9.00 uri 

Mesto odhoda: Turistično informativna točka 

Žiri , Loška cesta 1, Žiri 

Trajanje ture: 2 uri vožnje+ 3 ure ogledov 

Najnižja in najvišja točka izleta: 470-640 m. n. v. 

  

Izlet je zaradi dolžine primeren za bolje fizično 

pripravljene udeležence! 

 

Seznam obvezne opreme: 

 primerna oblačila in obutev, 

 nepremočljiva vetrovka, 

 brezhibno gorsko ali treking kolo, 

 ČELADA !!, 

 kolesarske rokavice, 

 sončna očala (priporočljivo športna), 

 nahrbtnik, 

 hrana in pijača (za pot), 

 prva pomoč, 

 rezervna zračnica,tlačilka, 

 osnovno orodje za popravila. 

 

Kratek opis poti: Izpred turistične točke se 

bomo peljali v smeri proti Logatcu, kjer si 

bomo v bližini kraja Zavratec od zunaj ogledali 

Matjaževe kamre. Na poti nazaj proti Žirem se 

bomo povzpeli do vasi Ravne. Tam bomo pus-

tili kolesa in se peš odpravili do kamnite mize. 

Po ogledu se bomo spustili nazaj v dolino in 

nadaljevali nazaj proti Žirem. V starem delu 

kraja bomo obiskali muzej. Nato se bomo 

odpeljali do cerkve na Ledinici, izlet pa bomo 

zaključili s kosilom v Gostilni pri Županu. 

 

Če želite dodatne informacije in pojasnila gle-

de izleta pokličite na telefonsko številko:  

051 450 794 (Žan Dolenc-organizator izleta) 

Skica poteka kolesarskega izleta 

 

 

 

Profil terena kolesarskega izleta (celotna trasa) 

Legenda: 

-mesto odhoda 

 — - pot izleta 

 

 


