svetli del

Pot nas vodi od gozda prek polja mimo kmetije »pr’ Zazk’«,
po kolovozu in cesti do križišča v središču vasi Hudo, od
tam pa po lokalni cesti do vasi Brezje pri Tržiču (Sv. Neža).
Tretji odsek poti – dolžina 2,90 km

žalostni del

V križišču pot zavije levo mimo odcepa za Popovo, nato gre
skozi Vadiče in naprej do vasi Leše.
Četrti odsek poti – dolžina 2,20 km

častitljivi del

Na dnu vasi Leše se pot obrne levo in poteka po lokalni cesti skozi
Peračico, ki se nato v razpotju priključi na že prehojeno pot.
Peti odsek poti – dolžina 2.75 km
Pot nas vodi nazaj do bazilike Marije Pomagaj na Brezjah.
Šesti odsek poti – dolžina 1,25 km

Občina Tržič in Občina Radovljica

Odkrivajmo skrite kotičke
našega podeželja

Pot je markirana in opremljena z označevalnimi stebri, klopcami,
WC-ji in z dvema pitnikoma (pitna voda). Vpisna knjiga se nahaja
na naslovu Hudo 12 (Alenka Vidmar, tel.: 041 754 166) pri kapelici
in Brezje pri Tržiču 42 (družina Ovsenek, tel.: 031 652 557, 051 652 557)
– pr Matičk, kjer sta INFO točki.

www.roznovenskapot.si

Rožnovenska pot
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeæelja: Evropa investira v podeæelje

Lokalna akcijska skupina
za razvoj podeæelja
“GORENJSKA KO©ARICA”
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Ljubljena slovenska hiša,
tiha sredi tihih trat!
Ali še spoštljivo hraniš
nadvse dragi svoj zaklad?

Rožnovenska
pot

OPIS IN DOLŽINA ROŽNOVENSKE POTI

cerkev
Sv. Neže

cerkev
Sv. Jakoba

Brezje pri Tržiču

žalostni
del

Leše

Dolžina poti je 12,20 km, prvi odsek poti Brezje – odcep za Peračico je upoštevan dvakrat. Pot se začne pred baziliko na
Brezjah in poteka proti vzhodu skozi vas Brezje po lokalni cesti
proti Peračici. Zaključi se spet na Brezjah.

uvodni del

Vadiče

svetli
del

Popovo

Pot gre po lokalni cesti od bazilike Marije Pomagaj do razpotja
za Peračico.
Prvi odsek poti – dolžina je 1,25 km

častitljivi del
cerkev
Sv. Janeza Krstnika
Kovor
Hudo

Peračica

veseli del
veseli del

bazilika
Marije Pomagaj

Brezje

Legenda:

uvodni del

Začne se na odcepu za Peračico. Poteka po lokalni cesti proti
domačiji »pr’ Janežč’« in se nato desno odcepi na gozdno cesto
proti potoku Strašnik, nadaljuje pa po gozdu do huškega polja.
Drugi odsek poti – dolžina 1.85 km
https://maps.google.si/

Pot ima v tlorisu obliko rožnega venca.

Smeri od bazilike Marije Pomagaj na Brezjah do cerkve sv. Neže na Brezjah pri Tržiču in od cerkve sv. Janeza
Krstnika v Kovorju do cerkve sv. Jakoba v Lešah predstavljajo križ. Na njem je rožni venec, zato tudi vsebina te
poti vabi k premišljevanju skrivnosti SVETEGA ROŽNEGA VENCA.
Z vsebino se ujema konfiguracija terena, naravna razporeditev območij gozdov, travnikov in polj, najbolj pa se v
vsebino vključuje prav naravna vrednota - potok Peračica s pritoki, ki predstavlja tudi najlepšo naravno danost
na tem območju.
Krožna pot nas pelje po starih romarskih poteh po pretežno neposeljenem ozemlju dveh občin (Tržič in
Radovljica), treh far (Brezje, Kovor in Leše) in hkrati tudi štirih krajevnih skupnosti (Mošnje, Kovor, Brezje pri
Tržiču in Leše), po katerih so ljudje romali k Mariji pomagaj na Brezje.

