
SSVVAARRUUNNOOVVAA    PPOOTT 

 

V ČETRTEK, 25. JUNIJA OB 6,00 URI NA GLAZIJI  
 

 

Na Dan državnosti  Slovenije nas vabi turistično društvo  Škofljica po 

lahko označeni  SVARUNOVI  POTI. Dobimo se na AP v Slovenskih Konjicah 

ob 5,15 uri, na AP v Novi vasi ob 5.45 uri in na AP v Žalcu ob 6.10 uri in se 

odpeljemo na parkirni prostor v Škofljici. 

Peš se odpravimo do naselja Zalog , kjer se bomo  spomnili  tukaj rojenega 

Janeza Nepomuka Primica, profesorja in pobudnika ustanovitve stolice 

slovenskega jezika na graškem liceju, pa tudi Jožeta Privška, skladatelja in 

dirigenta. Pot nadaljujemo skozi naselji Gorenje Blato in Drenik. Tukaj si bomo 

ogledali mini razstavo starodobnikov in nekaj lanu, ki raste na tem območju. V 

naselju Smrjene bo pogostitev v »hiši«, v Gradišču nad Pijavo Gorico, pa nas 

čaka pod lipo  nekaj sladkega in ne pozabimo se ustaviti pri vodnjaku želja. Na 

Vrhu nad Želimljami si bomo ogledali gotsko cerkev sv. Petra. Nato prispemo v  

Želimje, kjer nas bo čakala kavica, izvirska voda ter predstavitev F.S. Finžgarja. 

Tu sledi  počitek in malica iz nahrbtnika. Do sem bomo prehodili 15 km in 

potrebovali  tri ure čiste hoje. Za tiste, ki ne bodo želeli nadaljevati poti, pa bodo  

lahko vstopili na  naš avtobus. 

 

Ostali bomo nadaljevali še  8 km poti do Pijave gorice. Sledi pogostitev s 

krofom. Nato naprej pot pod noge  do Škofljice, kjer  nas čaka  Svarunova juha. 

Za omenjen odsek pa bomo potrebovali še dobri dve uri. 

 

Celotna dolžina krožne poti je dolga 23 km in jo bomo zmogli prehoditi v 

približno petih urah. Višinska razlika  je 275 m. 

 

Gostitelj je pripravil tudi kulturni program ob 12.30 in ob 14.00 uri, 

 

Prijavnina za lastne stroške je 15 €. Organizator izleta je Franjo, prijave na 

telefonski številki 031 706 509 ali e-pošti franjokunej@gmail.com. 

 

     VABLJENI ŠE TRETJIČ NA ZANIMIVO  LJUBLJANSKO BARJE ! 
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