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 PROGRAM MED POLJI - »Popotovanje med kraškim površjem in podzemljem 

Notranjske« 

Ponujamo vam spoznavanje in raziskovanje območja klasičnega krasa,  

ki je po svojih posebnostih znan po celem svetu. 

 

 

Notranjska, del klasičnega krasa  

Notranjska je dežela visokih planot, hribov ter polij. Območje med Loškim in Cerkniškim 

poljem je tipično prehodno območje med požiralnim delom enega polja ter izvirnim delom 

drugega. Potok Obrh na Loškem polju ponikne v številne požiralnike, ob višjih vodah tudi 

skozi 2 vhoda v podzemno jamo Golobino. Na drugi strani, v okolici kraških izvirov Cemun 

in Obrh, se na Cerkniškem polju zadržujejo številne divje živali in rastejo posebne rastline, 

prilagojene na prehod med vodo in suhimi travniki.  

Na kmetiji ob robu Cerkniškega jezera se še vedno ukvarjajo s tradicionalnimi kmečkimi 

opravili, kot so ročna košnja in spravilo sena, izdelava jabolčnega kisa in slivovega žganja, 

paša drobnice. Od Otoka, edine vasi v Sloveniji, ki je pravi otok, pelje lojtrni voz do vasi 

Dolenje Jezero. V Muzeju Jezerski hram pa lahko doživite večplastno multimedijsko 

interpretacijo območja. Tudi ponudbe lokalnih kulinaričnih dobrot ne manjka. 

 

 

Izhodišče: 
Izhodišče naše poti je v vasi Dane v občini Loška dolina na Notranjskem, ki je od 

Ljubljane oddaljena manj kot uro vožnje. 

 

 

O poti:  

Po uvodni orientaciji v prostoru bomo na krajšem sprehodu spoznali in raziskali ponikalno 

območje kraškega potoka Obrha in 2 vhoda jame Golobine na Loškem polju. Na tej točki 

bomo analizirali kvaliteto vode na površju. Sledila bo 10 minutna vožnja do izvirnega 

območja Cerkniškega jezera. Od cerkve Sv. Kancijana v vasi Gorenje Jezero se bomo peš 

odpravili po robu Cerkniškega polja in raziskovali manjše in večje kraške izvire, bruhalnike in 

estavele, odkrivali sledi živali ter spoznavali rastline gozda, mokrotnih in suhih kraških 

travnikov. Po 1,5 uri hoje bomo prišli do vasi Laze pri Gorenjem Jezeru, kjer nam bodo 

domačini predstavili, kako poteka življenje na kmetiji ob robu Cerkniškega jezera. Skupaj z 

njimi bomo izvedli eno od tradicionalnih kmečkih opravil in poizkusili dobrote iz lokalne 

samooskrbe.  

Po 10 minutni vožnji z avtomobili bomo prišli do vasi Otok, kjer nas bo čakal furman z 

lojtrnim vozom s konjsko vprego. Po robu Cerkniškega jezera nas bo odpeljal do vasi Dolenje 

Jezero. Ob poti bomo prisluhnili furmanskim zgodbam ter zvokom narave tega edinstvenega 

presihajočega ekosistema, ki so ga poznali že stari Grki, njegovo ime pa je v svet ponesel 

Janez Vajkard Valvasor. V vasi Dolenje Jezero se bomo prepustili strokovni multimedijski 

interpretaciji fenomena Cerkniškega jezera ter podoživeli življenje na njem v različnih letnih 

časih. Za zaključek dneva bomo na bližnji kmetiji razvajali še naše želodce z mojstrovinami 

lokalne kulinarike.  
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Dolžina (km): 

 Peš: 6 km 

 Vožnja z avtomobilom: 20 km 

 Vožnja z lojtrnim vozom: 4 km 

 

 

Trajanje: 

 Peš hoja po Loškem polju in ogled vhodov v jamo Golobino: 1 – 1,5 ure  

 Peš hoja po Cerkniškem polju: 1,5 ure 

 Vožnja z avtomobilom / kombitom med posameznimi točkami: 0,5 ure 

 Vožnja z lojtrnim vozom: 1 ura 

 Ogled kmetije T'Dolenj v vasi Laze pri Gorenjem Jezeru, malica in prosti čas: 1,5 ure 

 Ogled muzeja Jezerski hram in interpretacija dediščine v vasi Dolenje Jezero: 1,5 ure 

 Kosilo ob zaključku poti: 1 ura 

 SKUPAJ: 8 – 9 ur 
 

 

Zahtevnost: 
Opisana pot ni zahtevna. Pešpoti so po ravnem, rahlo valovitem in razgibanem terenu. 

Pohodni čevlji so obvezni. 
 

 

Paket vključuje: 

Strokovno vodenje in interpretacijo dediščine. 

Ogled kmetije T'Dolenj z interpretacijo kmečkih opravil in malico.  

Kosilo iz lokalne samooskrbe (kmetija Levar). 

Vožnja z lojtrnim vozom. 

Ogled muzeja Jezerski hram. 

 

 

Cena: 

2 osebi 100,00 EUR na osebo 

3 - 5 oseb 70,00 EUR na osebo 

6 - 8 oseb 50,00 EUR na osebo 

 

* otroci in mladi od 6 – 15 let 50% popust  

 

 

Drugo: 

Program se izvaja v skupinah od 2 do največ 8 oseb.  

Primeren je za kondicijsko srednje pripravljene, tudi za otroke starejše od 6 let. 

V primeru zdravstvenih ali kakršnih koli drugih težav vas naprošamo, da o tem pravočasno 

obvestite organizatorja programa. 

V primeru zelo slabega vremena (močan dež) ali drugih višjih sil se program odpove oziroma 

prestavi na drug dan. Gostje so o tem obveščeni najkasneje 12 ur pred začetkom programa. 

Morebitni vplačani denar se v primeru odpovedi plačniku vrne v roku 7 delovnih dni. 
  
 


