
KLEVEVŽ                                     24.04.2021 
 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 24.aprila 2021 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Gorazd Primic – vodnik PZS (pomočniki Borut, Igor, Marko)        
 

          
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Terme Šmarješke Toplice  – Brezovica – Kamni vrh – Grič 
pri Klevevžu  – Klevevž – Šmarjeta – Dolenja vas – Terme Šmarješke Toplice – Novo mesto 
 
Klevevž je naravna toplica, kjer potok Radulja v srednjem toku ustvarja prebojno sotesko z 

manjšimi slapiči, ki jih omenja že Janez Vajkard Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske. 

Soteska poteka med Homskim hribom in nekdanjim grajskim gričem, na katerem so ostanki 

gradu Klevevž. Radulja se na dnu soteske umiri v manjšem zajetju, ki je služilo nekdanjemu 

grajskemu mlinu. Ob vznožju zadnjega slapu je na desnem bregu potoka bazen, v katerem se 

zbira voda izvira Klevevška toplica, ki ob geološkem prelomu na dan priteče s temperaturo 

24,8 stopinj Celzija. 

 
TURA: Z osebnimi avtomobili se bomo zapeljali do parkirišča pri hotelu Terme Šmarješke Toplice, kjer 
bomo parkirali vozila in pričeli s hojo. Pot je krožna in se prične nasproti hotela. Najprej vodi skozi vas 
Brezovico, preko potoka Zavetrščica in naprej skozi zaselek Kamen Vrh. Potem pot zavije v gozd proti 
gornjemu delu Gorenje vasi. Pot vije mimo polj ob robu vasi Radulja in nato zopet zavije v gozd do vasi Grič 
pri Klevevžu. Z asfaltne ceste kmalu zavije v gozd steza, ki vodi v kanjon Radulje. Mimo brzic se spusti do 



bazena s termalno vodo. Okolica bazena je lepo urejena in primerna za kratek oddih. Pot nazaj vodi mimo 
grajske cerkve Slape. Po asfaltni cesti se pot spusti do zidanega mostu na potoku Radulja. Takoj za mostom se 
pot vzpne na desno v smeri Gorenje vasi. Po asfaltni cesti vodi proti Šmarjeti. Pri krožišču pot zavije po 
asfaltni cesti proti vasi Strelac. Nato se odcepi desno na gozdno pot najprej navzgor, nato pa po strmini 
navzdol proti potoku. Preko mostu in preko ceste Šmarjeta – Družinska vas gre pot po asfaltu v vas Brezovica 
in do parkirišča pri hotelu. Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do 13.ure. Pri vodenju pohoda bomo po 
navodilih NIJZ upoštevali omejitev skupine na 10 pohodnikov in pri pohodu ohranjali razdaljo 2 m. Število 
prijav je tako omejeno na 40. 

 
 
                                                                                                                                           

 
 

 
 

www.pd-pohodnik.si        
 

  

SKUPAJ HOJE: 4 ure 
ZAHTEVNOST: lahka pot, dolžina ture 12,3 km  
VREDNOST TURE: 14 točk 
HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

CENA: 0 EUR  
PREVOZ: osebni avto 
PRIJAVE: do 22. aprila 2021: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
Članarino PZS za leto 2021 lahko poravnate vsak 
ponedeljek, od 17-18. ure v pisarni Društva za  
srce in ožilje, Glavni trg 10 


