
 

 

Limbarska Gora    21 km      700 m     1:45  h 
MTBSlovenia.net 

št. m km smer 

1 420 0 začnemo po edini asfaltirani cesti, ki pelje 
čez vas navzgor.  

2 430 0,15 naprej do najvišje ležečih hiš 

3 480 0,41 levo mimo znamenja po slabšem 
kolovozu 

4 495 0,54 
dosežemo razrit odsek, posledico 
ravnanja zemljišča (dolžina ok. 30 m); 
prečimo ga v desno in nato po 
kolovozu v gozd 

5 520 0,74 po desnem, manj strmem 
kolovozu tik nad ograjenim pašnikom 

6 530 0,88 
gozdna jasa; držimo se levega roba in na 
drugi strani poiščemo traktorsko drčo ter 
gremo po njej navzgor 

7 540 1,01 večji travnik prečimo počez 
proti kmetiji na drugi strani  

8 545 1,49 
vozimo med gospodarskimi poslopji, nato 
se spustimo do kolovoza med sadnim 
drevjem 

9 525 2,33 nekdanji makadamski cesti se priključimo 
točno na ovinku; gremo navzgor 

10 555 2,49 
vzpenjamo se mimo opuščenega 
peskokopa; ob poti opazimo markacije, ki 
nas lahko vodijo do št. 12 

11 595 2,80 razpotje s smerokazi na drevesu; 
naravnost proti Limbarski gori 

12 630 3,17 pešpot z markacijami se odcepi, 
nadaljujemo desno po kolovozu 

13 640 3,31 
pri kužnem znamenju se priključimo 
boljšemu kolovozu in gremo navzgor; 
sledimo mu čez travnik in gozd do ... 

14 665 4,18 

... asfaltne ceste tik pod zaselkom Vodice 
(na ime zaselka nas opozori lesena 
pozdravna tabla pred prvimi hišami); 
gremo navzgor 

15 685 4,36 nad zaselkom se asfalt konča; naprej po 
makadamu 

16 730 4,92 levo (križišče, slabo opazen kažipot 
“Limbarska gora”) 

17 775 5,64 
vrh − cerkvica sv. Valentina in gostilna; 
navzdol se spustimo po asfaltirani 
cesti na drugi strani 

18 725 6,23 konec asfalta; nadaljujemo naravnost in 
se držimo boljše makadamske ceste 

19 680 6,93 
levo se odcepi slabši kolovoz (po njem 
gre varianta direktno do št. 29); gremo 
naravnost po dobro zvoženem 
makadamu 

20 655 7,58 ostro levo (smerokaz “Kal” na 
odcepu) 

21 755 8,40 
Kal − skupina vikend hišic in kakšna 
kmetija; nadaljujemo po bolj zvoženem 
kolovozu naravnost; krajši vzponi in 
spusti 

22 725 10,33 večji travnik in kmetija; tu zavijemo levo 
mimo poslopij in se nato držimo bolj 
utrjene ceste 

23 745 11,10 
pri peskokopu prečimo v 
levo na kolovoz in se spustimo po 
njem, tako da peskokop pustimo na naši 
desni 

24 670 11,82 zavijemo ostro levo (kolovoz 
naravnost se vzpne) 

25 590 12,32 
dosežemo travnik in gremo navzdol do 
gozda; tu poiščemo nekoloko zaraščen 
singletrack in mu sledimo navzdol  

26 495 13,34 

spustimo se na travnato ravan s 
potočkom na sredi; držimo se 
desnega roba in mimo 
lovskih prež prečimo na 
drugo stran do ostankov 
improviziranega igrišča za mali nogomet;

tu se obrnemo levo (smer Z, 
po dolini navzgor) in poiščemo 
opuščeni kolovoz; sledimo mu mimo še 
ene lovske preže 

27 535 14,35 dospemo do utrjenega kolovoza; 
nadaljujemo z vzponom naravnost 

28 590 15,10 ostro desno (razpotje z izravnavo, 
levo vodi slabši kolovoz) 

29 670 15,82 
na grebenu zavijemo desno 
nato pa 100 m naprej pred znamenjem in 
travnikom zavijemo levo na širšo 
pešpot 

30 570 16,46 naravnost čez travnik in po kolovozu 
navzdol 

31 555 16,63 prečkamo asfaltno cesto in poiščemo 
nadaljevanje pešpoti 

32 430 17,81 dosežemo magistralno cesto blizu kraja 
Blagovice; po njej navzdol (levo) 

33 420 20,65 izhodišče 

 
 


