
POHOD PO POTI TREH GRADOV 
 

 
V okviru muzejskih športnih iger v letu 2013, smo v Loškem muzeju za vse nesmučarje 
pripravili kulturno – športno - rekreacijski pohod po poti treh Loških gradov. 
 
 

1. Izhodišče poti bo na Loškem gradu. Tu si bomo ogledali razvoj grajske stavbe od 
zgodnjih začetkov v 12. stoletju, popotresne obnove po letu 1511, prezidav v času 
baroka in sester uršulink ob koncu 19. stoletja, ki so Loškemu gradu dale današnjo 
podobo. 

2. Pot nas bo vodila naprej po hribu navzgor proti Stolpu na Kranclju, prvemu gradu na 
Loškem, ki je bil zgrajen za potrebe zemljiške uprave. Danes so od njega ohranjeni le 
temelji, saj ga po potresu leta 1511 niso več obnavljali, temveč povsem porušili, 
kamenje pa uporabili pri obnovi Loškega gradu. Ohranjene ruševine so še vedno nema 
priča nekdanje veličine in moči obrambnega stolpa. 

3. S Kranclja nas bo pot vodila po robu Štajngrufa, od koder se bomo spustili mimo 
razgledne točke s prikazi hribovskih vrhov v okolici Škofje Loke do samotne kmetije 
pri Grebenarju. Takoj za omenjeno kmetijo se odpira eden izmed vhodov v loški 
podzemni svet in sicer v Migutovo brezno iz katerega se ob mrzlih zimskih dneh vije 
bel dim. Od tu dalje bomo šli po gozdni poti preko prevala Kobila in po 15 minutni 
hoji ugledali ostanke nekdaj mogočnega gradu Divja Loka, ki je bil postavljen na 
strmem, naravno izjemno dobro zavarovanem kraju. Po potresu leta 1511 je bil 
opuščen. Danes zobu časa še vedno kljubuje grajsko zidovje, ki dosega višino 7-10 m. 

4. Do Loškega gradu se bomo vrnili po drugi poti, spustili se bomo po pobočjih Starega 
gradu v Vincarško grapo in se skozi naselje Vincarje vrnili do izhodiščne točke. 

 
 
 
 



PODATKI O POHODU: 
 
čas poti: 2 uri 
zahtevnost: lahka 
tempo: počasen 
primerna nepremočljiva obutev + pohodne palice (priporočljivo) 
vsak udeleženec pohoda prejme brezplačno zloženko  

 
 
OPOMBA: V primeru snežnih padavin bomo pohod vseeno izvedli. Pohod odpade samo v 
primeru dežja. V tem slučaju bomo pripravili predavanje s predstavitvijo Poti treh gradov ter 
ogledom Miheličeve galerije na Spodnjem trgu. 
 
 


