Vrhniška planinska pot
Pot se začne na Vrhniki v Betajnovi, pri Štirni, kjer zavijemo v breg na
markirano pot preko Storževega griča. S te poti je, preden zavijemo v
gozd, lep razgled na Vrhniko s Sv. Trojico. Pot se zlagoma vzpenja skozi
bukov gozd proti vrhu Planine (733 m). Po uri hoje prispemo do
Zavetišča na Planini, ki je odprto v sobotah, nedeljah in praznikih, razen
sobot v juliju in avgustu. Poleg zavetišča je dvajset metrov visok razgledni
stolp, ki je lesen in je edini take velikosti in konstrukcije pri nas. Zgrajen je
bil leta 1955. Pot se od zavetišča spusti do izvira Bele, poimenovanega
Lintvern, ki je (presihajoči) kraški izvir ali zaganjalka. Po poti ob strugi
prispemo v Star maln, kjer je ob zajezeni Beli, ki je naravno kopališče,
postavljen Turistični dom Turističnega društva Blagajana. Od Planine do tu
je eno uro hoje.
Od doma nadaljujemo pot po cesti ob potoku Bela, nato zavijemo po 300 m
hoje na desno. Po 10 minutah pa zavijemo na levo po cesti, ki poteka nad
dolino Bele v smeri proti Vrhniki. Ko prispemo do magistralne ceste
Vrhnika - Logatec, to prečkamo in zavijemo po poti proti Raskovcu. V bližini
se nahaja Tonikovo brezno. Pot poteka pod železniško progo, skozi
smrekove gozdove Raskovca do nadvoza nad avtocesto. Tu zavijemo proti
Ljubljanskemu vrhu in pod Bukovim vrhom prispemo na križišče gozdnih
poti Jerinovec, kjer se nahaja gozdarska lopa. Od Starega malna do tu je
3 ure hoje. Hodimo po gostih smrekovih gozdovih in kraškem svetu z
vrtačami, udornicami, kraškimi jamami in brezni. V bližini sta Hrenceva
jama in jama Košalevka, ob poti pa se nahajajo tudi ostanki obrambnega
zidu iz rimskih časov, imenovanega Ajdovski zid. Gozdna cesta nas vodi
južno od Ljubljanskega vrha, ki je porasel z gozdom in doseže nadmorsko
višino 819 m. Nedaleč od poti se nahaja kurirska postojanka iz druge
svetovne vojne - TV-17. Mimo kraja v gozdu, imenovanega Jastrebi,
pridemo v Dolge tale, kjer se malo stran od ceste nahaja gozdarska koča.
Gozdna cesta, po kateri hodimo, se priključi cesti Pokojišče - Verd Vrhnika. Od Jerinovca pa do tu je dobro uro hoje.
Po uri in pol hoje po cesti se čez Češnjico spustimo v Verd, kraj ob
izvirih Ljubljanice. Tu si lahko ogledamo v Retovju kraške izvire na robu
Barja, kjer voda priteka v mnogih izvirih izpod sten skalnega roba Krasa. Te
stene so tudi priljubljeno plezališče za športne plezalce.
Pot lahko zaključimo z ogledom stare kašče v Verdu, ali pa se čez Mirke
vrnemo na Vrhniko.
(Povzeto po Turističnem informatorju Vrhnika, ki ga je leta 1996 izdalo Turistično društvo Blagajana)
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