
VARNO V GORE             

                                                                                                                    

 

DATUM IZLETA, čas in 

kraj odhoda 

 

03.07.2021 ob 6 00 izpred AP Velenje, ostali po dogovoru 

 

Repov slap, soteska Brložnice, izvir Lučnice 

ORGANIZACIJSKI VODJA - 

TEHNIČNI VODJA 
Danilo Verzelak, Cvikl Zdravko,  

VODNIKI Zoran Predolnik, Peter Zupanc 

VRSTA PREVOZA Avtobus 

PREDVIDENI POVRATEK:  Do 19 00 ure 
ZAHTEVNOST POTI: Lahka pot 
SKUPNA DOLŽINA HOJE: 3 ure 
VIŠINSKA RAZLIKA:  490 m 
OPREMA: Dobra pohodna obutev zaradi spolzkega in vlažnega terena, 

pohodne palice, primerna obleka, zaščitna maska. 
 

POTREBNI DOKUMENTI: Planinska izkaznica, osebni dokument 

MALICA IN PIJAČA:  Iz nahrbtnika, na cilju popoldne skupna malica za vse pohodnike. 
 

OPIS TURE - POSEBNOSTI:  

Tematska pot Repov slap – Žagarski mlin, soteska Brložnice in Dovnikovi studenci 

Izhodišče naše poti bo na koncu Podvolovljeka pri odcepu za dolino Lučke Bele kjer bomo zapustili avtobus. Najprej 

se bomo povzpeli do Repovega slapu in do tja hodili slabo uro. Slap je visok 25 m in pada preko stene v treh delih. 

Pot bomo nadaljevali mimo Petkove mlake do Žagarskega mlina (dobre pol ure hoje), kjer bomo imeli krajši počitek 

za malico iz nahrbtnika. Žagarski mlin je star čez 250 let in še vedno deluje. Pot bomo nadaljevali mimo cerkve Sv. 

Antona proti soteski Brložnice, ki žal še ni urejena za turistične obiske, zato bomo raziskovali po lažjem brezpotju. 

Na začetku soteske se stene približajo na manj kot 2 m in v tolmunih oz. brlogih, kot jim pravijo domačini je vedno 

precej vode, zato bomo ta del obšli po cesti mimo Golbovca in se pod Žagarskim  vrhom spustili v spodnji del 

soteske in pot nadaljevali po suhi strugi Brložnice (brlogi) do izvira Lučnice in se preko pašnika vrnili na naše 

izhodišče. Od Žagarskega mlina do sem bomo hodili dobro uro. Če bodo vodne razmere ugodne bomo šli pogledat 

še Dovnikove studence, ki so od našega izhodišča oddaljeni cca 10 minut. Ob vsakem večjem deževju izpod 

Dovnikovega vrha bruha voda iz hriba kot skupek slapov in se steka v Lučko Belo. Po končanem ogledu se bomo z 

avtobusom odpeljali v Krnico, kjer se bomo dobili z ostalimi udeleženci na zasluženi skupni malici. 
 
                                                                                                            
 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 20,00 €    

PRIJAVE:  

OPOZORILO !  

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan!   
 


