
Čarobne 
Idrijske Krnice 
Po začetnem vzponu skozi razpotegnjeno dolino 
Kanomlje, ki se je oblikovala vzdolž Idrijskega 
preloma, vas bo po počitku na Oblakovem vrhu 
čakal strm klanec na Lokvarski vrh. Pot vas bo 
peljala po planoti Idrijskih Krnic, kjer manjši dvigi 
in spusti ne bodo povzročali večjih težav. Ob poti 
boste uživali ob izjemnih razgledih, z energijo pa 
se boste lahko napolnili ob obisku sirarne ali pa se 
sprostili v čarobnem svetu Hiše zelišč. 

01. KANOMLJA  

V razpotegnjeni dolini 
Kanomlje je še danes 
ohranjena starodavna 
razpršenost manjših kmetij, 
ki so nekoč izkoriščala bogate 
vodne vire. Bogato kulturno 
dediščino pa dopolnjuje lega 
na znamenitem Idrijskem 
prelomu. Ob opuščeni osnovni 
šoli stopite na podstavek in 
podrobneje spoznajte idrijski 
prelom! Na drugi strani ceste 
ne pozabite zajeti požirka čiste 
izvirske vode! 

02. IzvIr PrI 
ŠINKOvČevI žAgI 

Opazujte, kako pod lesenim 
mostičkom voda buči iz 
nenavadnega izvira. Na mestu 
blizu nekdanje žage namreč 
na površje ponovno pride reka 
Kanomljica, ki je le kakšen 
kilometer prej poniknila. Počasi 
pa se boste začenjali vzpenjati 
proti Oblakovemu Vrhu, vendar 
previdno z energijo, ki jo boste 
kasneje še rabili!

03. ObLAKOv vrH

Ob prihodu na Oblakov vrh vas 
bo presenetil čudovit razgled na 
dolino vzdolž idrijskega preloma, 
ki poteka skozi Kanomeljsko 
dolino za vami in dolino 
Hotenje proti Dolenji Trebuši. 
Proti jugu ste že prej opazovali 
strme bregove, ki se vzpenjajo 
proti Vojskarski planoti, vaša 
pot pa vodi v nasprotno smer, 
proti Idrijskim Krnicam. Čaka 
vas najbolj strm vzpon, zato v 
studenčku ob poti le natočite 
svežo vodo za popotnico!

04. LOKvArsKI vrH 

Pustite kolo pri domačiji pod 
vrhom in se odpravite na 
razgledno točko, Lokvarski 
vrh, kjer vas bo razgled ob 
lepem vremenu zagotovo 
navdušil. Opazovali boste 
naše najvišje gore s Triglavom 
na čelu, na drugi strani 
pa boste proti jugu uzrli 
znamenito alpsko-dinarsko 
pregrado na čelu z Golaki, 
ki so naravna meja med 
mediteranskim in alpskim 
svetom. 

05. IdrIJsKe KrNIce z OgLedOM sIrArNe 

Idrijske Krnice so ena najlepših vasic v našem hribovju, včasih 
so bile znane predvsem po oglarjenju in seveda živinoreji. Na 
kmetijah Krnčan in Kenda so pred nekaj leti obudili tradicijo 
predelave domačega mleka in so sedaj daleč naokrog poznani 
po odličnem siru! Vzemite si čas in si rezervirajte degustacijo 
domačih mlečnih izdelkov v prijetni družbi domačinov. 

06. cerKev sv. 
FLOrIJANA 

Za trenutek se ustavite še 
pri cerkvi sv. Florijana, kjer se 
vam odpre pogled na prelepe 
krniške travnike. Cerkvico 
so domačini postavili šele 
nedavno, poseben sloves 
pa ima zaradi mozaikov, ki 
jih je izdelal pater Marko 
Ivan Rupnik, svetovno znan 
mozaičar, jezuit in teolog, 
po rodu iz Zadloga, naselja v 
bližini Idrije.  

07. HIŠA zeLIŠČ 

Pot  lahko s predhodno 
rezervacijo zaključite v Hiši 
zelišč v Logu, kjer boste lahko 
spoznali biološko bogastvo, 
ki ga ponuja svet pod vrhom 
Jelenka. V pravljičnem vrtu 
Sibile ste vabljeni na pokušino 
rudarske žganice iz pelina – 
Geruša, ali pa sladkega likerja – 
Oglarjevega požirka. Pred vami 
je dolg in strm spust v dolino, 
zato pazljivo pri zaviranju!
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