
Skrita dediščina 
Črnovrške 
planote  
Pot vas bo na začetku vodila strmo navkreber 
na malce manj poznane, vendar zelo slikovite in 
razgledne planote in zaselke idrijskega hribovja. 
Po krajšem spustu mimo dinozavrovih stopinj se 
boste dvignili na Črnovrško planoto, kjer vas bodo 
pozdravile prostrane zakrasele ravnine. Po obisku 
sirarne in ogledu lanenih izdelkov se boste spustili 
v dolino Idrijce, kjer se po krajšem postanku v 
Idrijski Beli mimo skrivnostnega Divjega jezera 
vrnete v Idrijo.  

01. VzPon Po 
žIVoSreBrnI PotI

Že takoj po ovinku pri nekdanji 
kmetiji Likarca se boste znašli 
na dokaj zahtevnemu klancu, 
kjer bo električni pogon prišel 
hitro do izraza. Prvi del poti 
bo potekal po t. i. živosrebrni 
poti,  starodavni povezavi Idrije 
s svetom, ki je šele v 18. stoletju 
postala prva resna cesta v Idrijo!  

02. CerkVICa SV. 
MarIje MagDalene 
na gorah 

Slikovita cerkev sv. Marije 
Magdalene, ki naj bi bila 
postavljena na nekdanjem 
poganskem templju, se 
dviguje nad Idrijo in »varuje« 
eno lepših vaških središč na 
Idrijskem. Legenda pravi, da 
naj bi nekoč Turki jezdili proti 
Goram, tedaj pa je cerkev in 
dolino zakrila megla. Ker se je 
Turkom začelo hkrati vdirati v 
tla, so verjeli, da je pred njimi 
morje. Tako so se obrnili in šli, 
Idrija in Gore pa so bili rešeni 
turškega jarma!  

03. DInozaVroVe 
StoPInje 

V okolici Godoviča lahko v  
kamninski podlagi opazujete 
odtise dvonožnega dinozavra 
ali katerega od njegovih 
bližnjih sorodnikov, ki so 
nastali ob obali tropskega 
morja pred 220 milijoni 
leti.  Ohranjenih je 6 odtisov 
stopal, velikih dobrih 10 cm. 
Po ogledu dinozavrovih 
stopinj se vrnete na glavno 
cesto proti Godoviču in 
naprej proti Črnemu Vrhu 
skozi krajši tunel. 

04. ČrnoVrška 
Planota  

Črnovrška planota je s 
svojimi ravninami za 
kolesarjenje naravnost 
idealna. Nekoč je bilo širše 
območje znano po 
pridelavi in obdelavi lanu
še danes pa o obrti lahko 
izveste več v Gostišču Metka, 
kjer vam po pripravijo 
okusne lokalne jedi.

05. klanČarjeVa 
kMetIja

V Zadlogu, kjer vas bodo 
na kraškem svetu pričakale 
številne razpršene kmetije, 
vabljeni k obisku domačije 
Klančar. Ustavite se za 
kratek čas in pridobite moč z 
domačimi mlečnimi izdelki, 
kjer zagotovo izstopajo 
domači siri in jogurti.

06. zaDlog  

V razmaku nekaj metrov vas 
čakata kar dve znamenitosti. 
Ivanjškova lipa vas bo 
navdušila s svojo velikostjo, 
saj ima »na grbi« že več kot 
500 let! Malce naprej pa si 
lahko pogledate Ivanjškovo 
lokev, ki je bila v preteklosti 
na kraških tleh edini vir vode 
za bližnjo kmetijo.

07. IDrIjSka Bela 

Po hitrem spustu nazaj v dolino si lahko pot ob 
lepem vremenu popestrite v letnem naravnem 
kopališču Lajšt v Idrijski Beli, nekdanjih 
»knapovskih toplicah«, sedaj pa priljubljenem 
pribežališču v vročih, poletnih dneh. Okopajte se 
v bistri vodi ob sotočju rek Idrijce in Belce!

08. DIVje jezero 

Povratek v Idrijo vas bo vodil skozi ozko sotesko 
Strug, ki je znana predvsem po številnih 
tolmunih reke Idrijce, visečih mostovih, 
plezališču in Divjem jezeru. Slednje štejemo 
med najzanimivejše kraške izvire v Sloveniji, ki 
je zaradi svoje posebne mikroklime prebivališče 
številnih različnih rastlin. Ob močnem deževju 
v zaledju na Črnovrški planoti v jezero iz 
potopljenega podzemnega rova pod pritiskom 
pritekajo ogromne količine vode, ta pa 
dobesedno bruha iz jezera. Ne prezrite pa tudi 
najkrajše slovenske površinske reke – Jezernice, 
ki le s 55 m povezuje Divje jezero z reko Idrijco! 
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