
 

 

Pekel    43.5 km    1060 m     2:30  h 
MTBSlovenia.net 

št. m km smer 

1 305 0 
start izpred pošte v centru 
Borovnice; zavijemo na glavno cesto, ki 
pelje čez kraj, proti Peklu, smer J 

2 310 2,14 
peljemo pod progo, ki v Borovnici naredi 
velik ovinek; takoj za  progo nadaljujemo 
naravnost 

3 315 3,00 desno na križišču štirih cest v vasi 
Brezovica ter zapeljemo v klanec (mimo 
hiše s št. 4 na levi) 

4 365 3,49 peljemo mimo samotnih kmetij 

5 380 3,82 konec asfalta 

6 425 4,60 levo na križišču (opozorilna tabla 
"območje meveda") 

7 676 8,00 drugi odcep desno na večjem 
križišču (smer jug) 

8 670 8,68 desno  na manjšem križišču in kmalu 
zatem...  

9 670 8,78 levo oz. naravnost  po prehodu 
čez Borovniščico 

10 675 9,21 levo na križišču 

11 690 9,77 desno oz. naravnost  

12 785 10,85 manjši desni odcep; nadaljujemo 
naravnost; kmalu sledi izravnava 

13 815 11,30 izravnava 

14 780 11,74 začetek asfalta in prihod v vas Kožljek 

15 780 12,27 desno po bolj glavni asfaltni cesti 

16 700 13,78 desno na sredi vasi Dobec pri cestnem 
ogledalu  

17 680 14,34 začetek makadama in ...  

18 680 14,47 ... malo naprej je na desni izvir pitne 
vode; nadaljujemo po makadamu 

19 665 15,02 desno na tretji kolovoz po vrsti , ki 
počasi zavije desno v gozd 

20 645 15,22 desno sledimo glavnemu kolovozu 

21 650 15,39 levo po bolj zvoženem kolovozu 

22 625 15,76 pridemo ven iz gozda na jaso 

23 595 16,65 sledimo bolj zvoženem kolovozu (desno) 

24 590 17,08 desno na lepo makadamsko cesto, ki 
nam prečka pot  

25 600 17,57 desno na križišču  

26 700 20,02 desno na večjem trikotnem križišču  

27 705 20,60 levo na še enem trikotnem križišču  

28 700 20,99 desno po glavni 

29 665 23,22 manjše koče na levi 

30 660 23,56 stranski odcep na levi, nadaljujemo 
naravnost 

31 670 23,66 levo na odcep makadama 

32 670 24,66 levo čez znani prehod čez potok (št. 9) 

33 670 24,73 levo (križišče št. 8),  

34 676 25,39 ostro desno v hrib, (križišče št. 7),  

35 740 26,03 levo v smeri za Krimsko jamo 

36 810 28,56 desno na gozden kolovoz tik 
pred ostrim desnim ovinkom (cesta se po 
200m spusta konča z obračališčem) 

37 810 28,74 naravnost, sledimo gozdnemu kolovozu  

38 810 28,95 levo po kolovozu 

39 810 29,13 
desno oz. naravnost po 
slabše zvoženem kraku, ki gre 
med dvema smrekama (levi krak se 
kmalu izgubi v goščavi); čez 50m je na 
drevesu oznaka P; vozimo v smeri 
vzhoda 

40 810 29,25 na desni smreki je rdeče bela trikotna 
markacija 

41 800 29,65 levo proti Rakitni na glavni cesti Rakitna 
- Cerknica  

42 860 30,55 levo na stransko cesto po daljšem 
ravnem odseku na desnem ovinku 
(prometni znak prepovedi vožnje) 

43 825 31,10 
po kratkem spustu na dnu nadaljujemo 
naravnost v hrib (mimo dveh stranskih 
odcepov na obeh straneh) 

44 825 31,42 mimo odcepa na levi 

45 885 32,56 

tik preden se cesta spusti do končnega 
obračališča, se levo odcepi pot, ki vodi na 
razgledno točko nad Peklom – lahko 
gremo peš pogledati 

46 880 32,66 
po desnem izmed treh kolovozov na  
obračališču, kjer je konec makadamske 
ceste (je markiran s trikotno markacijo in 
se kmalu zoži) 

47 920 33,11 pridemo ven iz gozda 

48 865 33,63 naravnost pod hrib 

49 830 34,21 
naravnost mimo klopce na levi v gozd; 
bivši kolovoz zavije ostro desno proti 
Rakitni 

50 840 34,53 

začne se precej grob spust, ki mu 
sledimo vse do glavne makadamske 
ceste (spustimo nekaj stranskih 
priključkov) 

51 690 35,67 
desno na makadamu, na katerega se 
spustimo in takoj nato po levem - 
spodnjem kraku ceste 

52 560 37,24 levo na trikotnem križišču 

53 560 37,59 levo na križišču 

54 525 38,26 
desno na ostrem levem ovinku na širšo 
gozdno pot, ki se jim reče tudi Kamikaze; 
v začetku malo gor in dol potem pa lep 
spust s strmim in mehkim zadnjim delom; 
vseskozi sledimo od koles zvoženi poti  

55 345 39,89 levo po asfaltu v vasi Niževec na glavno 
cesto po kateri se spustimo do... 

56 315 40,51 ...znanega križišča (št. 3), kjer zavijemo 
desno ter se vrnemo na izhodišče. 

57 305 43,51 Pošta v Borovnici 

 
 


