
ZASAVSKA SVETA GORA (852 m)        10.11.2018 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: sobota, 10.novembra 2018 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS         
 

      
 

POTEK TURE: Novo mesto - Vače (522 m) - Zasavska Sveta gora (852 m) - Vače - Novo 

mesto 
 

Zasavska Sveta gora ali s starejšim imenom Sveta gora nad Litijo je 852 m visok hrib, ki se 

nahaja na levi strani reke Save. Stari rudarji pa ji pravijo tudi knapovska pljuča, saj je 

prijetna izletniška točka za kakšen nedeljski oddih. Tu stoji znana romarska cerkev posvečena 

Materi božji. Od tu se razprostira razgled po celi Sloveniji, od Triglava do Pohorja, pa vse 

tja do Snežnika. Zasavska Sveta gora je dostopna z avtomobilom iz treh smeri, na njo pa 

vodijo številne pešpoti.  
 

TURA: Z avtobusom se zapeljemo mimo Litije do Vač, kjer pri cerkvi parkiramo. Izpred 

cerkve si lahko najprej pogledamo zemljevid poti proti vrhu. Nato zavijemo po cesti navzdol 

in takoj na levo, ven iz Vač. Najprej je cesta asfaltirana in jo spremlja pot GEOSS, skulpture 

iz lesa in info table. Od situle na križišču do katerega pridemo po cesti, se usmerimo desno 

naprej na makadam. Pot nas ves čas vodi po makadamski cesti naravnost, mimo travnika in 

manjšega kamnoloma. Nadaljujemo ves čas po cesti, ki nato pelje mimo vasi Vovče. Na 

koncu vasi je odprt travnik s katerega je lep pogled na Kum. Nadaljujemo po cesti in po dobri 

uri hoje pridemo do križišča, kjer nas slaba oznaka na drevesu (slika spodaj) usmeri levo na 



manjši kolovoz, cesta pa gre naprej. Tu lahko izberemo obe poti, Leva pot vodi okoli hriba in 

pa grebenu do začetka vrha Zasavske svete gore, desna po cesti pa mimo nekaj hiš in nato po 

ožji poti v isto smer. Po kakšne pol ure se obe poti združita in od tod je slabe pol ure hoje. Ta 

del poti je malo bolj strm. Vodijo pa nas markacije in pa kolovoz. Pod vrhom gremo lahko 

direktno do cerkve (desno) ali pa direktno do koče (levo). To nakazujeta tudi oba smerokaza. 

Pot je lahka, primerna tudi za družine, sicer vzame dve uri hoje, vendar je večji del poti bolj 

ali manj položen. Palice so priporočljive le v zadnjem delu poti, sicer pa ni potrebe. Po 

daljšem postanku v planinskem domu bomo po isti poti sestopili nazaj v Vače, kjer nas bo 

čakal avtobus. Vrnitev domov v Novo mesto načrtujemo do 17,00 ure. 
 

                                                                                                                                           

 
 

 
 

 
www.pd-pohodnik.si                          

SKUPAJ HOJE: 3 – 4  ure 

ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  

VREDNOST TURE: 14 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v planinski koči ! 

CENA: 15 EUR  

OPREMA: planinski čevlji,oblačila primerna vremenu 

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 8. novembra 2018: 

Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 

 


