
Varianta Jakobove poti na Brezje preko Sv. Jakoba nad 

Preddvorom   

 

Varianta Jakobove poti na Brezje preko Sv. Jakoba nad Preddvorom (Hraše pri Vodicah 

- vodiška gmajna – Voklo – Šenčur - Srednja vas – Luže – Olševek – Preddvor - Sv. Jakob 

nad Preddvorom – Preddvor – Mače – Bašelj – Trstenik – Goriče – Golnik - Senično – 

Udinboršt – Sebenje – Križe – Kovor – Brezje, dve enodnevni etapi, skupaj 46 km) se začne 

pri cerkvi sv. Jakoba v Hrašah pri Vodicah, kjer se odcepi od Prekmursko-štajerske veje 

slovenske Jakobove poti, ki je speljana tod mimo od Prekmurja preko Štajerske v Ljubljano. 

V prvi etapi vodi varianta gorenjske Jakobove poti na Brezje iz Hraš pri Vodicah k cerkvi sv. 

Jakoba nad Preddvorom (960 m) in se nato v drugi etapi pri cerkvi Marije Pomagaj na 

Brezjah priključi izvirni gorenjski veji Jakobove poti, ki vodi iz Ljubljane preko Škofje Loke 

do Brezij in naprej na Višarje.  

Prva etapa od cerkvice sv. Jakoba pri Hrašah pri Vodicah preko vodiške gmajne, Vokla, 

Šenčurja, Srednje vasi, Luž, Olševka in Preddvora do cerkvice sv. Jakoba nad Preddvorom 

znaša 20 km in se kljub enournemu vzponu od Preddvora do Sv. Jakoba zlahka prehodi v 

šestih urah z vštetimi krajšimi postanki, prenočitev pa je mogoča v planinski koči na Sv. 

Jakobu ali v Preddvoru in okolici. Druga etapa od Sv. Jakoba nad Preddvorom mimo cerkvice 

sv. Miklavža v Mačah, Bašlja, Trstenika, Gorič, Golnika, Seničnega, Udinboršta, Sebenj, 

Križev, Kovorja do Brezij na Gorenjskem pa je nekoliko daljša, vendar ne več kot 26  km in 

se zlahka z vštetimi vmesnimi postanki prehodi v 7 urah.  

V prvi etapi pot od cerkvice sv. Jakoba pri Hrašah preko vodiške gmajne, Vokla do Srednje 

vasi pri Šenčurju poteka po markirani spominski planinski poti Jakoba Aljaža »Od doma do 

doma« (rumen kolobar z belo sredino, markirano v obe smeri), iz Preddvora do Sv. Jakoba in 

nazaj do Preddvora pa po markirani slovenski planinski poti (rdeč kolobar z belo sredino, 

markirano v obe smeri). Druga etapa od vasi Senično do Sebenj poteka po makadamski cesti 

preko Udinboršta do Sebenj, dva km od Kovorja se pot priključi tako imenovani Rožnovenski 

poti, ki preko potoka Strašnik oziroma Zupanove brvi pelje do Brezij. Pot je opremljena s 

smerokazi in kamni, ki označujejo Rožnovensko pot do cerkve Marije Pomagaj na Brezjah.    

Na poti so v vaseh cerkve ter druge krajevne znamenitosti, trgovine, gostilne, bari, 

prenočišča…Kljub temu, da je polovica poti speljana po dokaj prometnih asfaltiranih lokalnih 

cestah in stezah za kolesarje pa so pravi naravni biseri pot skozi vodiško gmajno od Hraš do 

Vokla, markirana planinska pot na Sv. Jakoba iz Preddvora in nazaj, pot skozi Udinboršt od 

Seničnega do Sebenj ter pot od Kovorja do Brezij. Tod so potekale oziroma še vedno potekajo 

stare poti na Brezje s Štajerske in tega dela Gorenjske. 

1. etapa: Hraše - Sv. Jakob nad Preddvorom, 20 km 

Pri cerkvici sv. Jakoba pri vasi Hraše pri Vodicah se starta, žigosa credencial ali kak drug 

dokument in vpiše v vpisno knjigo,  zavije pri opuščeni mežnariji levo po makadamski cesti 

do gozda, na začetku gozda se zavije ostro levo navzgor v vodiško gmajno po markirani 

gozdni spominski poti Jakoba Aljaža »Od doma do doma« (rumena markacija spominske poti 

in rumene puščice Jakobove poti) do vasi Voklo, nadaljuje preko novega nadhoda čez 

avtocesto proti Šenčurju, Srednji vasi do Luž, nato proti Olševku, do Tupalič pri bencinskem 



servisu Logo, z glavne ceste proti Jezerskem se zavije levo proti Preddvoru čez most preko 

reke Kokre, nato pa takoj desno proti vasici Hrib, mimo odcepa za Hotel Alma naravnost do 

znamenja sv. Jakoba proti gradu Turn oziroma Domu starejših občanov, mimo nekdanje 

kmetije Podak in nato po markirani planinski poti na Sv. Jakoba (planinske markacije in 

markacije Jakobove poti). Najbolje se je držati planinskih markacij in standardnih rumenih 

puščic, ker je planinskih cest in poti na Sv. Jakoba nešteto. Žig in ključ cerkve dv. Jakoba je v 

planinski koči na Sv. Jakobu, ki je tik ob cerkvi.  Prenoči se lahko v planinski koči na Jakobu, 

ali pa v Preddvoru (Hotel Alma, Pension Zaplata v Tupaličah, zasebni penzioni, kmečki 

turizem v Preddvoru in okolici).    

2. etapa: Sv. Jakob nad Preddvorom – Brezje na Gorenjskem, 26 km  

Od cerkve sv. Jakoba navzdol po markirani planinski poti do nekdanje kmetije Podak, naprej 

navzdol mimo gradu Turn oziroma Doma upokojencev do Jakobovega znamenja, kjer se 

zavije desno do jezera Črnava, ob jezeru mimo Hotela Alma (včasih Hotel Bor) in naprej do 

centra Preddvora, kjer je možen ogled cerkve sv. Petra in Kulturno informacijskega centra. 

Mimo gostilne »Pri Majč« pot vodi ob osnovni šoli v Mače, kjer si je možno ogledati cerkev 

sv. Miklavža nad Mačami iz 15.stoletja z znamenitimi freskami. Iz Mač vodi makadamska pot 

v Bašelj, nato pa po lokalnih asfaltiranih cestah na Trstenik, v Goriče, na Golnik, tik pred 

vasjo Senično se zavije levo z glavne ceste na makadamsko cesto preko Udinboršta v Sebenje, 

odtod v Križe (do župnijske cerkve) proti Retnjam v dolino Tržiške Bistrice naprej čez Kovor 

proti vasici Brdo približno dva km, kjer se zavije desno na makadamsko cesto oziroma 

gozdno pot, ki je označena s kažipoti za Brezje. Gozdna pot se priključi Rožnovenski poti, ki 

vodi preko Zupanove brvi čez potok Strašnik proti cerkvi Marije Pomagaj na Brezjah. Žig je v 

cerkvi na Brezjah.    

Variantna Jakobova pot na Brezje je na začetku, na večjih križiščih in v sredini vasi, skozi 

katere poteka pot, označena s standardnimi smernimi tablami, ki jih je pripravilo Društvo 

prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji, ki ga vodita gospa Marjeta in Metod Rigler 

(predsednik) iz Ljubljane. Celotna pot pa je na skoraj vsakih dvesto metrih označena s 

standardnimi rumenimi puščicami in nalepkami školjk, ki so narisane oziroma nalepljene na 

drogove javne razsvetljave, na drogove prometnih znakov, drevesa, ograje, avtobusne postaje 

in druge javne objekte, nekaj oznak pa je tudi na zasebnih objektih. Pisna soglasja za sam 

potek in označitev poti so dale občine Vodice, Šenčur, Preddvor, Kranj in Tržič. Omenjeno 

društvo pa je prispevalo kovinske smerne table, nalepke školjk in barvo ter nudilo vso ostalo 

podporo.   

Vsem, ki se odločijo za romanje ali popotovanje po Jakobovih poteh v Sloveniji, tudi za novo 

variantno pot, toplo priporočava knjižico Marjete in Metodija Rigler »Kje so tiste stezice, ki 

so včasih bile?« (Ljubljana 2010), sploh pa da se nanju oziroma na Društvo prijateljev poti sv. 

Jakoba v Sloveniji, ki ga že dolgo zelo zavzeto in uspešno vodita, obračate za informacije o 

Jakobovi poti v Sloveniji in si priskrbite tako imenovani romarski potni list – credencial, v 

katerega vstavljate žige in datume prehojenih poti. Nenazadnje društvo izstavlja tudi listine o 

prehojenih Jakobovih poteh v Sloveniji. Več podatkov jer tudi na spletni strani društva. 
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