
 
 

Društvo dolomitne lutke vabi na pohod Ne le »UNESCO« dediščina Snežnika,  

ki bo v SOBOTO, 17.7.2021 s pričetkom ob 9.00 uri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Snežnik ali Bela gora, kot so ga imenovali Rimljani, je vzpetina, ki leži na prehodu med  

Jadranskim morjem in evropsko celino. Snežniški gozdovi so velikanska sklenjena gozdna površina 

na prehodu iz primorskega sveta v notranjost Slovenije. Leta 2017 je bilo to območje vpisano na 

seznam svetovne dediščine UNESCO. Je pa Snežnik veliko več kot gozd. Ustvarile so ga notranje 

sile in preoblikovale zunanje sile Zemlje. Posledično je na njem bogata geološka, geomorfološka in 

podnebna dediščina od časov mezozoiških morij do pleistocenskih ledenikov. Njegovo površje pa je 

skozi stoletja preoblikoval tudi človek s svojimi aktivnostmi (sečnja, košnja, paša, oglarjenje, 

gradnja cest in gozdnih vlak, lovskih in vojaških objektov). To je še danes vidno v kulturni krajini 

in kulturni dediščini Snežnika. 

  

Dobimo se: v Leskovi dolini (občina Loška dolina). Od tam se bomo z avtomobili skupaj odpeljali 

do izhodiščne točke. Pot z avtomobili od točke srečanja do izhodišča pešpoti traja do 30 min.  

  

Opis pešpoti: Pot je krožna. Trajala bo okoli 4 ure. Ob poti bomo opazovali in raziskovali kraške 

pojave, ostanke delovanja ledenikov, posebne »snežniške pojave« ter kulturno krajino in kulturno 

dediščino Notranjske.  

  

Pohod je zahteven, primeren za kondicijsko dobro pripravljene. Za pohod potrebujete ustrezno 

obutev (pohodni čevlji) in oblačila, pohodne palice so priporočljive. Na pohodu ne bo organizirane 

malice, zato naj vsak prinese svojo malico v nahrbtniku. 

Prispevek: 5,00 EUR. 

 

Pohod  bo potekal skladno s priporočili in ukrepi Nacionalnega inštituta za javno zdravje! 

Za lažjo organizacijo pohoda je nujna predhodna prijava na tel. št.: 041-940-321 (Matej) ali preko 

e-pošte: dolomitne.lutke@gmail.com do petka 16.7.2021 do 19.00 ure. 

 

Pohod bo v vsakem vremenu. 

Udeležba je na lastno odgovornost. Lepo vabljeni!  

 

Dogodek poteka v okviru Festivala pohodništva in tradicionalnih znanj. 

  
  
    
                                                                                                                                                         sofinancira občina Loška dolina   


