
tematske poti v občini železniki
Informacije:
Turizem Škofja Loka
Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka

T: +386 4 517 06 00

E: info@skofja-loka.com

W: www.skofja-loka.com

KTD Zali Log 
Zali Log 12a, 4228 Železniki

E: ktd.zalilog@gmail.com

W: www.zalilog.si

Izdala: Razvojna agencija Sora | PE Turizem Škofja Loka

Vsebinska zasnova in besedilo: Klavdija Škulj in Marija Demšar

Fotografije: Jernej Stare, Jana Kuhar, Jana Jocif, Picture Slovenia: Jošt Gantar, Arhiv 

Turizma Škofja Loka, Igor Mohorič Bonča

Oblikovanje: Simon Pavlič

Prevodi: Adele Gray

Tisk: GTO Košir

Naklada: 4000 

Za vsebino informacij je odgovorna Razvojna agenci-

ja Sora d.o.o. Organ upravljanja, določen za izvajanje 

Programa razvoja podeželja RS v obdobju 2007-2013, je 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Pot v Sušo 1800 m 30 min Izhodiščna točka 



Cerkev je bila posvečena 14. 10. 1877, naslednje leto pa je bil nare-
jen nov glavni oltar. V sredini oltarja je kip Loretske Matere Božje z 
Jezusom v naročju, pod njo pa angeli po morju prinašajo Marijino 
hišo iz Nazareta v mesto Loretto. 

Tej cerkvici je papež Pij IX. podelil velik dar – glavni oltar je dobil 
privilegij prejemanja odpustkov za duše v vicah. V marcu leta 

1880 pa je bila obdarovana s 
še večjim darom, saj je iz Rima 
prišlo potrjeno pismo, napisano 
v Lorettu v Italiji, da vsak veren 
kristjan, ki obišče cerkev v Suši, 
lahko prejme vse tiste odpust-
ke, ki se prejemajo v nazareški 

hišici v Lorettu. Od takrat naprej se je Suša pričela imenovati 
»Kranjski Loreto«. Veliko ljudi, ki so se skozi zgodovino pripo-
ročali Materi Božji v Suši, je bilo uslišanih, kar pričajo tudi mnoge 
zahvalne slike, ki so izobešene v cerkvi. Še danes na ta kraj hodi 
veliko romarjev in drugih ljudi, da se priporočijo Materi Božji.  

Kapelica s kipom Marije 
Brezmadežne ob izviru vode

Že v času zidanja cerkve v Suši, so malo niže pod cerkvijo sezidali 
kapelico. Leta 1892 so vanj postavili kip Marije Brezmadežne. Iz-
pod te kapelice teče studenec, ki ga imajo mnogi za zdravilnega. 
Po ljudskem izročilu naj bi bila voda iz studenca zdravilna pred-
vsem za oči. Zgodba pripoveduje, da je neka mati k temu studencu 
privedla svojo slepo hčerko, ki je po umivanju oči s to vodo spregle-
dala. Posebnost te vode je, da je brez bakterij. Tudi po več mesecih 
ostane kristalno čista in jo še vedno lahko pijete, če je shranjena v 

Zgodovinska dejstva opisujejo, da je nekdaj skozi 

Plenšak in preko travnate jase v Suši vodila pot 

z Gorenjske na Primorsko. Pod krajem naj bi se 

nahajalo jezero, o čemer naj bi pričali tudi klini za 

privezovanje čolnov ob robu skalne pečine. Od tu 

naj bi izviralo ime kraja Suša – kraj na suhem. 

Pobožno izročilo pravi, da je 
nastanek cerkve v Suši povezan 
s čudežnim dogodkom. Zalo-
žan Koblar je na tem kraju imel 
senožet, in ko je nekoč obdelo-
val laz, je našel podobo Loretske 
Marije. Nesel jo je domov, a jo 
je naslednji dan zopet našel na 
istem mestu v Suši. V tem je 
videl posebno božje znamenje in 
na tem mestu so nato pozidali 
kapelico. Kdaj točno so na tem 
kraju sezidali kapelico, se ne ve, 
na malem zvončku iz kapelice 
pa je bila letnica 1680. Podobi-
co, ki je bila najdena, so kasneje 
izobesili v kapelici, original pa se 
do danes ni ohranil. 

Cerkev so na tem mestu zgradili 
leta 1877 pod vodstvom takra-
tnega župnika Antona Pintar-
ja. Ves material za zidavo so 
dovažali do gradbišča s pomočjo 
malih rudarskih vagončkov, 

povezanih med seboj, po lesenih 
stebrih po bregu navzgor, 
navzdol pa so istočasno odvažali 
izkopani material. Cerkev je bila, 
kot večina starih zaliloških hiš, 
prvotno krita s skrilom.

Na tem kraju so prav prijetne 
energije. Najsi bo ob izviru 
vode, okoli cerkve ali v njej. 
Zelo prijeten, močan občutek 
je v cerkvi pod kupolo. 

Cerkev je vključena tudi v 
Emino romarsko pot. 

» Pri Mariji pokrižaj se in v zdravilni vodi oči si umij, 
pri cerkvi pa pomoli in si odpočij.« 

Znamenje Angela varuha Kapelica Svetih treh kraljev



čisti posodi. Starejši domačini vedo povedati, da studenec ni nikdar 
usahnil, niti ob največjih sušah. 

O zdravilnosti te vode nam pričajo številne zgodbe tistih, ki jim je 
pitje vode iz studenca v Suši pomagalo pri odpravljanju zdravstve-
nih težav.

V Sušo pelje več poti
Najstarejša pot v Sušo vodi s 
strani Železnikov preko Plen-
šaka. Ta pot je včasih predsta-
vljala edino prometno povezavo 
Selške doline s Primorsko.   
(20 minut)

Do Suše lahko pridemo tudi z 
izhodišča pri kapelici Svetih treh 
kraljev blizu naravne plezalne 
stene. Pot se za kapelico vzpne 
navzgor in vodi najprej do kapelice s kipom Marije in zdravilnega 
studenca ter nato naprej do cerkve.  (7 minut)

Za krajši sprehod in hiter pobeg v neokrnjeno naravo lahko izbere-
te pot, ki se začne pri znamenju Angela varuha ob cesti Železniki 
– Zali Log. To je najlažja pot in je primerna tako za starejše ljudi, 
družine z majhnimi otroki kot tudi za gorsko kolesarjenje.  
(10 min)

Pot, ki vam jo priporočamo, pa pelje iz vasi Zali Log po »Galetovi 
lajti« in naprej po gozdni poti do Suše (30 minut). Izhodišče poti 
je ob športnem igrišču na Zalem Logu.

Skalna pečina pod cerkvijo 
danes služi kot naravna 
plezalna stena.

» Zali Log je poznan tudi po skrilavcu modro-sive 
barve, ki so ga včasih uporabljali za prekrivanje streh. 
Skrilaste strehe lahko še danes občudujete v vasi ter  
v širši okolici Selške doline.« 

Možnosti izletov in ogledov 
v bližini:
•  sprehod po poti okoli Zalega Loga (1,5 ure),

•  pohod do Strojevcovega skriloloma (1 ura),

•  pohod do Grobelj (1 ura),

•  pohod na Ratitovec (1666 m; 2,5 ure),

•  ogled Sorice (sprehod po tematski poti Pot v Sorico, 

obisk Groharjeve hiše),

•  obisk Soriške planine (zimski športi, planinarjenje) in 

Litostrojske koče,

•  Davča – ogled Davških slapov, etnografskega muzeja,

•  Železniki – sprehod po tematski poti Fužinarsko-kovaška 

pot, Muzej Železniki,  Bazen Železniki.

Gostinska ponudba:
•  Gostilna pri Slavcu, Zali Log,

•  Točilnica Podrošt.

Parkiranje:
•  Pri športnem igrišču (brezplačno).


