
SV.KATARINA (738 m), POLHOGRAJSKA GRMADA (898 m)      12.03.2022 
 
 

 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 12.marca 2022 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Igor Sladič – vodnik PZS         
       
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Legastja (438 m)  – Sv. Jakob – Sv. Katarina (738 m) – 
Polhograjska Grmada (898 m) – Mihelčičev dom na Govejku (734 m) – Legastja – Novo mesto 
 
Topol pri Medvodah (pogosto kar Katarina) je priljubljena izletniška točka, saj predstavlja 

izhodišče za sprehode na bližnje vzpetine Polhograjskega hribovja, ki jih predstavljajo Sv. 

Jakob, Jeterbenk, Grmada in Tošč. Od cerkve Svete Katarine se nam odpre lep razgled na 

Krim, Ulovko in bližnje Polhograjsko hribovje. Polhograjska Grmada se nahaja v osrčju 

Polhograjskih Dolomitov. Z vrha, na katerem se nahaja vpisna skrinjica z žigom in razgledna 

plošča, se nam odpre lep razgled po večjem delu zahodne in osrednje Slovenije. Mihelčičev 

dom na Govejku pa se nahaja vzhodnih pobočjih manj znane Gontarske planine. 

 
TURA: Pot se začne v dolini reke Ločnice pri znani gostilni Legastja (tudi ime zaselka). Pri 
kažipotu, ki nas usmerja na Sv. Jakoba, gremo po markirani poti levo v hrib in po gozdni poti 
nadaljujemo do grebena nad Mamovcem, od koder se nam odpre lep razgled na Ljubljansko 
kotlino z Ljubljano, Medvode, Šmarno goro in na Kamniško-Savinjske Alpe. Od tam se 
povzpnemo desno do vrha in cerkvice Sv. Jakoba. Nato se po planinski poti spustimo proti Sv. 
Katarini in zaselku Topol. Pot nadaljujemo po cesti mimo znane gostilne Dobnikar. Malo 
naprej v križišču zavijemo desno po grebenu Merevšnikarja in Lipja proti Grmadi. Vzpon na 
Polhograjsko Grmado je precej strm, a poplačan z lepim razgledom. Z vrha Grmade se 
spustimo do turistične kmetije Gonte, kjer bomo imeli krajši postanek. Od Gont nas bo pot 
vodila še mimo Gontarske planine do  Mihelčičevega doma na Govejku. Po daljšem postanku, 
ki ga bomo izkoristili za okrepčilo, nas čaka samo še sestop do Legastje, kjer bomo zaključili 
to krožno pot. V Legastji nas bo čakal avtobus za povratek v Novo mesto, ki je predviden ob 
18.00 uri.  
 



 
                                                                                                                                           

 

 

        
 
 

www.pd-pohodnik.si        
 
 

  
 
 
 
 
 

SKUPAJ HOJE: 5 ur 
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot krožna pot 
VREDNOST TURE: 15 točk 
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika ! 
CENA: 15 EUR  
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 10. marca 2022: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
Ne pozabite na zaščitno masko. 
Članarino PZS za leto 2022 lahko poravnate vsak 
ponedeljek, od 17.-18.ure v pisarni Društva za  
srce in ožilje, Glavni trg 10. 


