
                                
 

 
VABILO NA POHOD PO KRAJINSKEM PARKU ZGORNJA IDRIJCA 

 
Vljudno vas vabimo, da se pridružite vodenemu pohodu Mrzla Rupa – Idrijska Bela, ki ga  v soboto, 25. 
junija 2022 organizira Planinsko društvo Idrija v okviru Festivala Aktivna Bela. 
 
Pohod je namenjen vsem, ki bi želeli spoznati številne naravne in zgodovinske zanimivosti ter odkriti 
skrite kotičke Krajinskega parka Zgornja Idrijca ob reki Idrijci od njenega začetka pa do Lajšta v Idrijski 
Beli. 
Od naravnih znamenitosti bomo opozorili na slap na Idrijci, Bučke nad klavžami in nad Lajštom, 
nekatere stranske izvire Idrijce, sotesko Kramaršce, Bedrovo grapo in Suho Idrijco, Tratnikove usade, 
ladinijske plasti, nahajališča fosilov in nekatere botanične posebnosti. 
Od zgodovinskih zanimivosti so na tem območju najbolj znane Idrijske klavže, Idrijski lauf, postojanke in 
javke partizanske bolnice Pavle, opuščeni mlini. 
Seznanili se bomo tudi s povezavami do drugih značilnih točk v Krajinskem parku Zgornja Idrijca 
(Krekovše, klavže na Belci, Korenovše,Tršanovše, jama Divji možje, Babji zob...) 
Pohodniki, ki obiskujejo točke Idrijsko Cerkljanske planinske poti, bodo lahko spotoma dobili žig pri 
domačiji Tratnik. 
 
Program: 
 

- Ob 7:00 odhod s posebnim avtobusom z avtobusne postaje v Idriji do Mrzle Rupe. Vmes 

postanek na izjemno razgledni točki pri Gnezdu. 

- Od 8:00 do 13:00. ure pohod iz Mrzle Rupe po odseku Idrijsko Cerkljanske planinske poti ob 

strugi Idrijce do Idrijskih klavž; od tu po makadamski cesti mimo domačije pri Tratniku do Lajšta 

v Idrijski Beli. 

- Od 13:00 dalje kosilo, druženje in odhod v Idrijo z avtobusom, ki bo vozil celo popoldne. 

Trasa pohoda je dolga dobrih 10 km. Pot se večinoma spušča (z 950 na 400 m nadmorske višine). 
Čiste hoje bo za dobre tri ure in pol, za eno uro in pol bo postankov oz. počitkov. Na začetnem delu poti, 
ki vodi po ozki stezi nad Idrijco, je potrebna večja pazljivost, da ne pride do zdrsa.  
Pohod je primeren tudi za otroke nad desetimi leti starosti, za mlajše pa le, če so že navajeni hoje po 
ozkih, nekoliko izpostavljenih stezah. 
  
V primeru slabe vremenske napovedi  pohod in tudi druge aktivnosti v Beli odpadejo. 
 
Prijave na pohod: 
 
Prosimo, da se za pohod prijavite čimprej, saj prijave sprejemamo le do zapolnitve prostih mest v 
avtobusu. 
 
Naslov za vse prijave, sporočila ter informacije je Vlado Sedej, tel.: 041 360 840, e-naslov: 
vlado.sedej@gmail.com. 
 

mailto:vlado.sedej@gmail.com


Avtobusni prevoz iz Idrije v Mrzlo Rupo in iz Idrijske Bele v Idrijo ter topel obrok na Lajštu so za 
udeležence pohoda brezplačni. 
 
Če bo potrebno, bomo prijavljenim nekaj dni pred pohodom posredovali dodatne informacije. 
 
Pohod bodo vodili Silvij Močnik, Vlado Sedej in drugi vodniki PD Idrija 
 
Informacija o celotnem dogodku Aktivna Bela: 
 
Pohod, ki je organiziran v okviru festivala Aktivna Bela, je sofinanciran s sredstvi projekta 
NAOKOLI - narava, okolje, integracija, ki se ukvarja z integracijo vsebin varovanja in 
ohranjanja narave ter okolja v različne produkte. V sklopu projekta je bila izvedena Študija 
nosilnih kapacitet za Krajinski park Zgornja Idrijca, s fokusom na najbolj obiskane točke v 
krajinskem parku.  Na podlagi rezultatov študije bosta kot testni primer izvedena voden 
planinski pohod Mrzla rupa – Idrijska Bela ter trail tek čez Krekovše.   Obe športni aktivnosti 
bosta potekali vodeno, po osrednjem območju krajinskega parka. Z obzirom na varstvene 
režime bo trasa speljana zunaj strogo varovanih območij. Dogodka omogočata, da spoznate 
krajinski park in možnosti za tovrstno rekreacijo, ki jih ponuja.  

 
 

                                                           
 
 

                   
 
Načrt poti: 



 
 


