
Vznemirljivi 
svet Zgornje 
Idrijce 
Zelo razgibana tura vas bo vodila skozi krajinski 
park Zgornja Idrijca. Enakomerni in ne tako zelo 
zahtevni vzponi vas bodo vodili mimo bogate 
naravne in tehniške dediščine, povezane s 
500-letno zgodovino rudarjenja v Idriji. Po želji pa 
lahko izberete težjo različico, ki vas bo popeljala do 
slikovite vasice Čekovnik ter na Hleviško planino, 
kjer si lahko ob vikendih in praznikih v koči 
privoščite tudi znamenite idrijske žlikrofe. 

01. DIVJE JEZERO 

Že takoj ob vstopu v krajinski park Zgornja 
Idrijca se ustavite ob enem najbolj zanimivih 
kraških izvirov v Sloveniji. Divje jezero v vsakem 
letnem času vznemirja s svojo skrivnostno 
energijo, ki jo še poudarjajo okoliške 
strme stene. Jezero še posebej pritegne v 
deževnem obdobju, saj takrat iz potopljenega 
podzemnega rova v jezero pritekajo ogromne 
količine vode, ki iz jezera dobesedno bruha.  O 
skrivnostnem pojavu pa si lahko več preberete 
ob samem jezeru, kjer je tudi predstavljen 
bogat rastlinski svet, ki je navduševal številne 
strokovnjake, zaposlene v idrijskem rudniku. 

03. BABJI ZOB  

Več metrov visokega 
dolomitnega stolpa levo ob 
cesti ne boste mogli zgrešiti. 
V lokalnih pripovedkah so 
babe (in tudi dedci) okameneli 
zaradi preklinjanja ali pa zaradi 
drugih grehov, verjetno so si 
domačini tako predstavljali 
tudi nastanek Babjega zoba. 
Malo naprej pa se nahaja tudi 
Marijina kapelica z izvirom 
odlične pitne vode!  

04. BELČNE IN PUTRIHOVE 
KLAVŽE 

Belčne ali Brusove klavže (vodne pregrade), 
ki vas bodo pričakale sredi divjine, so 
zagotovo eden najpomembnejših pomnikov 
tehniške dediščine v Sloveniji. Nekoč so 
služile plavljenju lesa za potrebe idrijskega 
rudnika. Da so zagotovili še dodatno količino 
vode, so inženirji malce višje zgradili dodatne 
Putrihove klavže, ki so zagozdene med 
skalami še bolj slikovite. V okolici je med 2. 
svetovno vojno delovala tudi Partizanska 
bolnica Pavla, ki je nudila zavetje več kot 
1000 ranjencem, a žal ni več ohranjena. 

05. KREKOVŠE 

Po zaviti, vendar ne prestrmi 
cesti boste prispeli do lovske 
koče Krekovše. Ker smo že v 
bližini Trnovskega gozda, malce 
previdnosti pred medvedom 
ne škodi. Po spustu v dolino 
Idrijce lahko izberete krajšo 
pot nazaj čez Idrijsko Belo (gl. 
točki 6 in 7) ali pa se odpravite 
na daljšo turo čez Čekovnik 
in Hleviško planino (gl. točke 
8–10).

02. IDRIJSKA BELA 

Prišli ste do »knapovskih 
toplic«, Lajšta v Idrijski Beli. 
Sotočje Idrijce in Belce namreč 
v poletnih mesecih ponuja 
osvežitev, številne generacije 
Idrijčanov pa ga poznajo po 
letnem baru in kot odlično 
mesto za piknike in rekreacijo 
na prostem. 
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06. IDRIJSKI LAUF 

Ker je idrijski rudnik potreboval velike količine lesa, so 
bili v preteklosti okoliški gozdovi prepredeni z gozdnimi 
železnicami. Idrijski lauf, ki je predstavljen v obliki 
makete, je bil zelo verjetno celo prva tovrstna železnica 
na svetu! 
  
07. BUČKE 

Reka Idrijca preseneča s številnimi tolmuni, eni lepših 
pa so v Bučkah. Če želite, se lahko peš spustite po 
potki do kotlic, ki so vedno polne vode, in uživate 
ob prijetnih zvokih žuboreče vode.  Od tu se vračate 
nazaj proti Idriji mimo Idrijske Bele.

08. TRATNIKOVI USADI 

Po krajšem dvigu proti Čekovniku pri 
odcepu zavijte s poti in po kratkem 
spustu pustite kolo pri manjšem 
poslopju hidroelektrarne. Reka 
Idrijca tukaj že počasi poglablja svojo 
strugo, na poti pa pušča številne 
skale. Ob nizkem vodostaju se lahko 
odpravite čez vodo do Tratnikovih 
usadov, ki vas bodo zagotovo 
presenetili s svojimi nenavadnimi 
barvami, spominjajočimi na 
vulkansko pokrajino ali lunino 
površje. Zaradi močne erozije se 
pobočje namreč nikoli ne zaraste in 
je prava zakladnica najrazličnejših 
kamnin, med katerimi se najdejo tudi 
kosi kamnin z rdečim jaspisom.    

09. ČEKOVNIK 

Po kratkem vzponu mimo 
cvetočih travnikov boste 
prispeli do ene najlepših 
idrijskih vasic – Čekovnika. 
Peljali se boste mimo 
fotogenične cerkve Marije 
Svetogorske in pred zadnjim 
vzponom opazovali razpršene 
domačije z razgledom na sedaj 
oddaljen Trnovski gozd.   

10. HLEVIšKA PLANINA 

Kmalu po začetku spusta proti Idriji v križišču 
zavijte levo. Čaka vas še makadamski vzpon 
do koče na Hleviški planini, kjer si lahko ob 
vikendih privoščite tudi znamenite idrijske 
žlikrofe in druge lokalne dobrote. Če imate 
še moči, pa se peš odpravite na razgledni 
vrh Hleviše (908 m). Iz koče vas čaka spust 
po makadamski cesti čez Slanice (pozimi je 
namreč zaradi severne lege izrazita slana) skozi 
dolino Nikove proti Idriji. 
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