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PO DELU SVARUNOVE POTI 
v četrtek, 16.03.2017  

             
     
Pred nami je 73. Izlet ljubiteljev četrtkov. Tokrat gremo na območje okoli občine Škofljica. Šli 
bomo po delu Svarunove poti , katero je pisatelj Franc Saleški Finžgar vključil v svoj roman Pod 
svobodnim soncem. Naša pot se bo pričela v Pijavi Gorici , nadaljevala po gozdu preko Brezja 
do Smrjene. Tu si bomo  ogledali spomenik znanim in neznanim borcem in  tudi vaški vodnjak 
želja. Od tu nas bo pot vodila v Gradišče nad Pijavo Gorico, kjer se nahaja starejše gradišče z 
obrambnimi nasipi iz starejše železne dobe. Iz Gradišča pa se bomo odpravili na Vrh nad 
Želimljami, kjer si bomo ogledali cerkev sv. Petra, od tu pa bomo imeli tudi  lep razgled po 
okolici. Iz Vrha nad Želimljami pa se bomo spustili v Želimlje, kjer si bomo pogledali  
podružnično šolo, katero je ustanovil Fran Saleški Finžgar, nato še vas in Gimnazijo. Dalje nas 
bo  pot  vodila ob Zelimeljščici ter zatoku Ljubljanskega barja,  do Pijave Gorice. Za pot bomo 
potrebovali do 3 ure hoje. Lahko pa pot po potrebi tudi skrajšamo in drugače prilagodimo. Ta 
pot bi bila primerna  za 1.skupino. Druga skupina  pa bi šla od Pijave Gorice, do vrha nad 
Želimljami in od tu, do Želimlja, za kar bo potrebovala, do dve uri hoda. Tretja skupina  se  bo z 
avtobusom  pripeljala  v Smrjene, na Gradišče in Želimlje. Da ne bomo  na pot zašlii, bo 
poskrbel Franci Hrastar iz TD Škofljica. 
Domov se vračamo v popoldanskih urah. 
 

ČAS HOJE:  od 3 do 4  ure 
OPREMA: primerna obutev, oblečila primerna vremenu, pohodne palice, osvežujoč napitek.  
HRANA: iz nahrbtnika in v gostilni-gostišču Čot v Pijavi Gorici  
DATUM PRIJAVE:  do torka 14.03.2017 oziroma do zasedbe avtobusa 
ODHODI:  Celje nasproti parkirišča ( Lidl ) na  AP  Nova vas ( 2 )  07.00,  AP Žalec  07.10,  
Migojnice 07.15  in Zabukovica 07.20 uri 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS  041 / 763-288  
email: franci.naraks@gmail.com  
 

ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN  
PLANINSKI KORAK 
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