DVA OBRAZA
ENEGA SVETA
Naravna dediščina Zelenega krasa
slo

Voda, kamen …
in čas
Dobrodošel, popotnik, v čudovitem kraljestvu
Zelenega krasa! V objemu širnih gozdov in travnikov
te pričakuje osupljivi svet kraških pojavov, bučnih
podzemnih in pomirjujočih površinskih voda.

Skrajni čas, da si vzameš čas, kajti verjemi - ta teče na teh
koncih že od nekdaj počasneje. Tako kot voda, ki zapušča
nedrja zelenega sveta zakraselih planot in hribov, prepredenih
z jelovimi in bukovimi gozdovi, in se spušča na vmesna podolja
in ravnice v tako obilnih količinah, da jih najprej poplavi, nato pa
na propustnih karbonatnih tleh ponikne v podzemlje in pusti za
sabo svet pisanih travnikov in nenavadnih kraških pojavov.
Zgodba pa se tu za marsikoga šele začne –
v presunljivem, skrivnostnem in bogatem podzemnem svetu.
Ko enkrat prestopiš njegov prag, se stvari obrnejo na glavo,
saj spoznaš, da pravi paradiž domuje pod zemljo.
Tako podzemlje kot kraška polja in višje ležeči gozdovi so dom
pisani paleti rastlin in živali, zato je več kot polovica Zelenega
krasa umeščena med varstvena območja Nature 2000.

Veliki naravni most v Rakovem Škocjanu
Po udoru stropa jame je danes del slikovite, več kot 2 km dolge in 300 m
široke udorne doline ob vznožju Javornikov. Dolina reke Rak je naravni
spomenik nacionalnega pomena in del Notranjskega regijskega parka.

Naslovnica:
zgoraj presihajoče Cerkniško jezero s Slivnico (1114 m) v ozadju,
spodaj kanjon reke Pivke, stvariteljice vseh jam Postojnsko-planinskega
jamskega sistema, ki je ponesel sloves klasičnega krasa po vsem svetu.

S svojim spoštljivim odnosom do narave
si pri nas dobrodošel gost!
Podaj se do najskrivnostnejših kotičkov Zelenega krasa
in si pri tem sam izberi, kako se mu boš pustil zapeljati –
peš, s kolesom, na konjskem hrbtu ali z ribiško palico.
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Briljant in druge dragocenosti
Petmetrski Briljant, najlepši kapnik Postojnske
jame, stoji na mestu, kjer skozi strop močneje in
enakomerno kaplja. Iz vode, ki polzi po oblem
temenu stalagmita - kapnika, ki raste s tal - se
stalno in enakomerno odlaga tanka plast sige
iz čistega kalcita, zato je Briljant bel in bleščeč.
Ob njem stoji baročno okrašen kapniški steber.
V dvorani Briljanta je siga ustvarila tudi druge
zanimive oblike. Na stenah v ozadju dvorane
lahko občudujemo sigove zavese in slap iz sige,
imenovan Orgle, na stopu pa drobne stalaktite.

Močeril ali človeška ribica
(Proteus anguinus)
Ta nenavadna dvoživka je edini evropski
vretenčar, ki stalno živi v jamah, najdemo
pa ga samo v kraškem podzemlju
Dinaridov. V površinskih vodotokih, ki
pritečejo iz jam, ga lahko z malo sreče
vidimo le po obilnem deževju.
Nekoč so verjeli, da je močeril zmajev
mladič. Kar ni daleč od resnice, če
upoštevamo, da kljub spolni dozorelosti
ostaja vse življenje v obliki ličinke.

Postojnska jama - kraljica svetovnih jam
Z bogato turistično, krasoslovno
in speleobiološko aktivnostjo je
Postojnska jama zagotovo ena najbolj
priljubljenih, najbolj obiskanih in
najbolj raziskanih podzemnih jam.
Čudež narave, ki ga velja večkrat
obiskati in se mu pokloniti!

Že 200 let najbolj priljubljeno podzemlje
Na 21 kilometrih rovov se odpirajo novi svetovi, ki jih je doživelo že 34 milijonov
ljudi z vseh koncev sveta. Jama privlači in navdušuje že od daljnega leta 1818, ko
je njene najlepše dele odkril Luka Čeč, pomožni svetilničar v jami. Preplet rovov,
galerij in dvoran, privlačne kapniške tvorbe iz sige in udobno speljana pot med
njimi, vključujoč vožnjo na edinstvenem jamskem vlakcu, uvrščajo Postojnsko
jamo med najbolj znane in priljubljene turistične destinacije na svetu.

Edino podzemlje z dvotirno železnico

POSTOJNSKA JAMA
Jamska cesta 30, Postojna
05 700 0100, 05 700 0130
www.postojnska-jama.eu
sales@postojnska-jama.eu
Urnik obiskov na strani 16.

Postojnska jama - bleščeče bel Briljant in baročno okrašen kapniški steber
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Zavesa iz sige

Špagetna dvorana ali Dvorana cevčic
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Vivarij - edinstven podzemni živalski vrt

Proteusova jama - Vivarij

Vse skrivnosti podzemlja
Podzemeljski svet Zelenega krasa je gosto
prepreden z jamami. Po nekaj najlepših in
največjih se lahko preprosto sprehodite po
urejenih poteh. Če pa vas mika pogled od
bliže, se lahko za nekaj ur prelevite v jamarja
in obiščete tudi nekoliko manj dostopne rove
Postojnske in drugih jam.

Proteusova jama z vivarijem
se nahaja v neposredni bližini vhoda v Postojnsko jamo.
V razstavnem delu boste poleg človeške ribice spoznali
tudi druge avtohtone prebivalce podzemlja in se seznanili
s temelji speleobiologije in krasoslovja.

Križna jama

Jama pod Predjamskim gradom
je po svoji dolžini tik za Postojnsko jamo. Razteza
se v štirih nadstropjih, ki so povezana med sabo.
V jami prezimuje preko deset vrst netopirjev, zato
je v zimskem času zaprta za obiskovalce.

Trekingi v podzemlju
Za vse, ki bi se radi podali v vznemirljivo
podzemlje izven ustaljenih turističnih
poti. Različne stopnje zahtevnosti in
trajanja. Podrobne informacije pri
posameznih ponudnikih, glej stran 16.

Pivka in Črna jama
sta zadnji jami ob podzemeljskem toku Pivke, preden
ta dokončno izgine in se spet pojavi v Planinski jami.
Obe imata vhod s površja skozi udorno vrtačo, ki
nastane, ko se del stropa jame udre. Medtem ko se
v Črno jamo spustite zlagoma, je vhod v Pivko jamo
obdan z impozantnimi navpičnimi stenami. Črna jama
navdušuje s svojimi oblikami, Pivka jama pa ponuja
privlačen pogled na reko, zlasti ob visokem vodostaju.
Planinska jama
(del Postojnsko-planinskega jamskega sistema) je izvirna
kraška jama z največjim sotočjem podzemnih rek v Evropi.
Reki Pivka in Rak pritečeta na dan kot reka Unica.
Križna jama
je več kot 9 km dolga podzemna vodna jama z več deset
jezeri, ki jo obiskovalci lahko občudujejo tudi s čolna.
Je pomembno najdišče kosti jamskega medveda
in ena od biotsko najbolj pestrih kraških jam na svetu.
Jama pod Predjamskim gradom
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Planinska jama

Pivka jama
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Cerkniško jezero - največje
presihajoče jezero v Evropi
Presihajoče jezero na Cerkniškem polju je prvi popisal Valvasor že v 17. stoletju in
ga uvrstil med svetovna čudesa. Zaradi dinamike nenehnih poplavljanj in presihanj
domujejo v njegovih številnih habitatih najrazličnejše rastline in živali.
Edinstvena priložnost, da tudi vi začutite spreminjajoči se svet neokrnjene narave!

Jezero nastane ob jesenskih deževjih
in pomladanskem taljenju snega na
Snežniku, Javornikih in Bloški planoti, ko
sistem ponikev in požiralnikov ne more
požreti velikih količin vode. Poleti in pozno
pozimi je jezero suho, zato si lahko pobliže
ogledamo požiralnike (Rešeto, Mala in
Velika Bobnarica, Sitarica), skozi katere

odteka voda do izvirov reke Bistre, ter
ponorni jami (Velika in Mala Karlovica), ki
odvajata vodo v Rakov Škocjan.
Menjavanje mokrih in sušnih obdobij
omogoča nastanek raznolikih habitatov, od
vlažnih in suhih travnikov do barij in rečnih
strug. Rastlinje, med katerim je kar nekaj
zavarovanih vrst, daje zavetje zlasti pticam.

Opaženih je preko 230 vrst, več kot 94 jih
tu gnezdi, nekatere so redke v svetovnem
merilu (kosec), druge pa v nacionalnem
(rjavovrati ponirek). Vodotoki so polni rib,
rakov in dvoživk, ob Cerkniškem polju in
po njem pa se potikajo tudi druge zanimive
živalske vrste (ris, volk, divja mačka, vidra).

JEŽA KONJ
Turistična kmetija Kontrabantar
Dolenja vas 72, Cerknica
01 709 2253, 040 364 260
Kmetija odprtih vrat Levar
Dolenje Jezero 33, Cerknica
01 709 1914, 041 504 375
kmetija.levar@siol.net

Od zgoraj navzdol: Cerkniško jezero
jeseni, spomladi in pozimi
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MUZEJ CERKNIŠKEGA JEZERA

Opazovanje ptic

Jezerski hram
Dolenje Jezero 1e, Cerknica
01 709 4053, 041 561 870
www.jezerski-hram.si
IV-X - sobote, 15.00
Vse leto po dogovoru
za skupine vsaj 7 oseb.

Drago Telič
Brestova 9, Cerknica
041 711 088, www.telico.info

IZPOSOJA KOLES
Igor Klančar s.p.
Cesta na Jezero 18, Cerknica
041 875 037
Zgoraj: Kosec (Crex crex)
Spodaj: Rumeni blatnik (Nuphar luteum)

Rešeto na Cerkniškem jezeru

Močvirski cekinček (Lycaena dispar)
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Palško jezero jeseni in poleti

Bruhalnik na Pivškem

Mesojeda dolgolista rosika (Drosera anglica)
na bloškem barju

Bloščica in nizko barje

Sedemnajst pivških jezer napajajo talni
izviri in bruhalniki reke Pivke. Največje je
Palško jezero, najdlje v letu pa se voda
obdrži v Petelinjskem jezeru.

Ravno dno Planinskega polja pogosto
poplavlja reka Unica, ki na enem koncu
polja izvira (v Planinski jami), na drugem
ponika, vmes pa značilno vijuga. Tudi reka
Bloščica je ponikalnica, ki na nepropustni

dolomitski podlagi z majhnim strmcem
ustvarja na Bloški planoti meandre in
slikovita barja. Suhi in poplavni travniki
kraških polj in presihajočih jezer so dom
tudi redkim rastlinam, metuljem in pticam.

Spreminjajoči se svet voda
Poleg Cerkniškega jezera vas na Zelenem krasu pričakuje še sedemnajst presihajočih
jezer na Pivškem, slikovitih in različno velikih. Voda pa kaže svojo spremenljivo moč
tudi na številnih kraških poljih, po katerih se vijejo reke ponikalnice in jih redno
poplavljajo. Jezera in polja obiščite večkrat, v različnih letnih časih, in počasi boste
spoznali neponovljivost njihovih podob.

PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA
Vodenje iz TIC Pivka
Kolodvorska cesta 51, Pivka, 05 721 2180
vse leto - sobote in nedelje, 14.00

Športni RIBOLOV
Svetovno priznane lokacije za
muharjenje in druge vrste ribolova.
Več informacij na strani 16.

Navadna kalužnica (Caltha palustris) na močvirjih Planinskega polja
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Tkalca jama (Rakov Škocjan), ponor reke Rak

Petelinjsko jezero poleti in pozimi

Muharjenje na reki Unici
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Visoki Zeleni kras

Pogled na Nanos (1313 m)
z Vremščice (1027 m)

Med višinskima ekstremoma Zelenega krasa –
Snežnikom na jugu in Nanosom na severu – so
vtkane še druge gozdnate planote in osameli vrhovi.
Povzpnite se in se naužijte čistega zraka, prvobitne
narave in čudovitih razgledov.

Črni apolon (Parnassius mnemosyne)
Zavarovana in ogrožena vrsta metulja
domuje tudi na Slivnici nad Cerkniškim
jezerom. Na sliki na zavarovani
brstični liliji (Lilium bulbiferum).

Snežnik je najvišji vrh slovenskega krasa in najvišja slovenska gora
izven Alp. Obložen s snegom še dolgo v pomlad je viden z večine
drugih slovenskih vrhov. Izjemen razgled ponuja pa tudi sam – od
Julijskih Alp in Karavank vse do Istre, Kvarnerja in Tržaškega zaliva.
Zaradi izjemno bogate flore je bil vrh Snežnika leta 1964 zavarovan
kot botanični rezervat. Do planinske koče in zatočišča na Snežniku
vodi več planinskih poti, najbolj znana vodi od Sviščakov.

PLANINARJENJE
Nanos - Razdrto - 2 h 20’
Nanos - Strane - 2 h 30’
Snežnik - Sviščaki - 2 h
Snežnik - Leskova dolina - 3 h 15’
Slivnica - Cerknica - 1 h 40’
Križna gora - Sv. Ana - 20’
Sv. Lovrenc - Studeno - 1 h
Vremščica - Volče - 1 h 30’
Sv. Trojica - Slovenska vas - 2 h 15'

Zimski športi
Kajtanje in tek na smučeh na Blokah
Informacije: TIC Bloke, Nova vas 46a,
Nova vas, 031 326 158, tic@bloke.si
Smučišče Ulaka, Stari trg pri Ložu
Smučarska in sankaška proga. 031 527 095

Tisi (Taxus baccata) v Stranah pod Nanosom
Zaradi izjemnih dimenzij sta oba iglavca
edinstvena naravna spomenika. Starejša tisa
(desno) je dejansko tisovec, moško drevo.
Z obsegom 4,25 metra je najdebelejša tisa
v Sloveniji. Po nekaterih virih ima preko petsto
let in sodi med najstarejša drevesa pri nas.

Smučišče na Sviščakih
Tri smučarske in sankaška proga.
www.activeslo.com, www.snezni-telefon.si
Pogled na Snežnik iz Loške doline
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Snežnik (1796 m)
Najvišja gora Slovenije izven
Alpskega loka. Njegov vrh
je botanični rezervat.

Justinova zvončica
(Campanula justiniana)
Endemična gorska rastlina, ki
raste tudi na pogorju Snežnika.

Tik pod vrhom se na Snežniški planoti bohotijo mogočni,
nepregledni jelovo-bukovi dinarski gozdovi, ki se proti severu
nadaljujejo v razpotegnjeno Javorniško hribovje in so polni srnjadi,
jelenjadi ter druge divjadi, med katero kraljujejo rjavi medved, ris
in volk. Vzporedno z Javorniki se nad Cerkniškim jezerom dviga
samotna Slivnica ter planoti Menišija in Bloke.
Na robu Pivške doline se pne mogočni Nanos, 12 km dolga in
do 6 km široka kraška planota, ki ločuje celinski del Slovenije od
Primorja. Prepoznavna je po svojem strmo odrezanem robu ali
Pleši. Je priljubljena točka pohodnikov.
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Raznobarvnost Zelenega krasa
Natura 2000 je omrežje posebnih varstvenih območij, ki jih določajo
države članice Evropske unije z namenom ohranitve biotske raznovrstnosti.
Neverjetnih 54 % območja Zelenega krasa sodi v Naturo 2000, kar je dokaz
izjemnosti naših habitatov.
Na območjih Nature 2000 velja sistem varovanja,
ki tam ne prepoveduje dejavnosti, ampak s svojimi
priporočili in omejitvami pomaga lastnikom zemljišč in
uporabnikom pri trajnostnem gospodarjenju z njimi.
Z upoštevanjem značilnosti posameznih habitatov se
znotraj njih ohranja raznovrstnost, ki je v evolucijskem
pogledu ključna za razvoj in preživetje vrst. Glavnina
tega živopisanega sveta se človeškim očem pogosto
izmika. Kljub temu pa bo izlet skozi raznolike habitate
Zelenega krasa nepozabna izkušnja živosti narave.

OGLED ŽIVIH
JAMSKIH ŽIVALI

Lovska zbirka in
polharski muzej

OPAZOVANJE
MEDVEDA (FOTOLOV)

Proteusova jama z vivarijem
pri Postojnski jami
Informacije na strani 16.

Pristava gradu Snežnik
Kozarišče 70, Stari trg pri Ložu
01 705 7516, 031 288 470
V-X - nedelje in prazniki,
10.00-13.00, 15.00-18.00
Ostale dni za najavljene skupine.

Zavod za gozdove Slovenije
041 657 312
anton.marincic@zgs.gov.si

RAZSTAVA
O JAMSKIH ŽIVALIH
Notranjski muzej Postojna
Kolodvorska c. 3, Postojna
05 721 1090
V-IX - vsak dan, 11.00-18.00
X-IV - pon.-pet., 9.00-15.00,
sobote in nedelje, 11.00-16.00
Obisk izven odpiralnega časa
in vodeni ogledi po dogovoru.
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Turistična kmetija Na meji
Trnje 1, Pivka
041 648 960, 059 933 716
Tuam Vinetou
Vojkova ulica 15, Ajdovščina
040 805 761, www.tuam.si
LD Lož-Stari trg
Rožnik 4, Stari trg pri Ložu
041 536 949
ld.loz.staritrg@gmail.com
LD Iga vas
Pudob 45a, Stari trg pri Ložu
041 225 015

Naravoslovna pot Štivanski log
Več informacij
o tematskih poteh
na strani 17.

Značilni predstavniki rastlin in živali
in njihov prevladujoči habitat
Prva vrsta
travniška morska čebulica (Scilla litardierei), Planinsko polje;
kranjska lilija (Lilium carniolicum), Snežnik , visoke planote;
metulj glogova belinka (Aporia crataegi) na
piramidastem pilovcu (Anacamptis pyramidalis), suhi kraški travniki;
francoski lan (Linum narbonense), suhi kraški travniki;
sova kozača (Stryx uralensis), Snežniški, Javorniški in Nanoški gozdovi.
Druga vrsta
rogač (Lucanus cervus), stari hrastovi gozdovi;
navadni močerad (Salamandra salamandra), vlažni listnati gozdovi;
kraški škrgonožec (Chirocephalus croaticus), Petelinjsko jezero
je njegovo najpomembnejše nahajališče na svetu;
rumena pastirica (Motacilla flava), vlažni travniki;
škrlatec (Carpodacus erythrinus), vlažni travniki in grmišča.
Tretja vrsta
jamska kozica (Troglocaris anophthalmus), jame;
smokulja (Coronella austriaca), suhi kraški travniki;
zelena rega (Hyla arborea), vlažni travniki in grmišča;
podhujka (Caprimulgus europaeus), suhi kraški travniki;
rjavi medved (Ursus arctos), Snežniški, Javorniški in Nanoški gozdovi.
Četrta in peta vrsta
ris (Lynx lynx), navadni jelen (Cervus elaphus),
volk (Canis lupus), navadni polh (Glis glis), lisica (Vulpes vulpes);
vsi Snežniški, Javorniški in Nanoški gozdovi.
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Obisk jam
Postojnska jama
Jamska c. 30, Postojna
05 700 0100, 05 700 0103
info@postojnska-jama.eu
sales@postojnska-jama.eu
Urniki obiskov
Postojnska jama*

I, II, III, XI, XII - vsak dan,
10.00, 12.00, 15.00
IV, X - vsak dan,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
V, VI, IX - vsak dan, 9.00-17.00*
VII, VIII - vsak dan, 9.00-18.00*
* vstop vsako polno uro
Proteusova jama z Vivarijem

Odprta glede na urnik ogledov
Postojnske jame - odpre se pol ure
pred prvim obiskom jame in zapre
pol ure po zadnjem obisku jame.
Pivka in Črna jama*

VII, VIII - vsak dan, 9.00 in 15.00
Otoška jama*

V-X - po dogovoru,
za skupine vsaj 3 oseb
Jama pod Predjamskim gradom*

V- IX - vsak dan,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00

Jamarsko društvo
Planina
Planina 2, Planina
05 756 5242, 041 338 696
mogsac5@gmail.com

Unica

Planinska jama*

Gostilna Petkovšek
Planina 99, Planina
05 756 5013
Hotel Rakov Škocjan
Rakov Škocjan 1, Rakek
05 709 7470
Zavod za ribištvo Slovenije
Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana
01 244 3400, 031 376 446
info@zzrs.si, www.zzrs.si

Urniki obiskov

VII, VIII - vsak dan, 17.00
IV-IX - sobote, 15.00, 17.00,
nedelje in prazniki, 11.00, 15.00, 17.00
X-III - po dogovoru,
za skupine vsaj 5 oseb
* možnost jamskega trekinga

Ježa konj
Grad Prestranek
Na Gradu 9, Prestranek
05 754 0595, 051 311 211
info@gradprestranek.si

Islandski konji Trnje

Bloška Polica 7, Grahovo
041 632 153
krizna_jama@yahoo.com
www.krizna-jama.si
Urniki obiskov
Križna jama*

IV, V, VI - sob., ned., prazniki, 15.00
VII, VIII - vsak dan, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00
IX - vsak dan, 11.00, 13.00, 15.00
X-III - po dogovoru
Jama Golobina

večino leta - po dogovoru
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lipan (muharjenje); 1. 5. do 30. 11.
Dovolilnice

Obrh
lipan, pot. postrv, ščuka, šarenka
(muharjenje); 1. 3. do 30. 11.
Dovolilnice - omejeno število

Zavod za ribištvo Slovenije
01 244 3400, glej zgoraj

Trnje 68, Pivka, 041 519 270,
041 739 956, slodan@amis.net

Cerkniško jezero

Domačija Boštjančič

Dovolilnice

Brce 8, Ilirska Bistrica
05 710 1217, 041 768 744
saso.bostjancic@siol.net

Kontrabantar
Društvo ljubiteljev
Križne jame

Športni ribolov

ščuka, linj, klen, krap; 1. 5. do 31. 1.
Igor Avsec
Gorenje Jezero 23, Grahovo
01 709 2153
Zavod za ribištvo Slovenije
01 244 3400, glej zgoraj

Turistična kmetija
Dolenja vas 72, Cerknica
01 709 2253, 040 364 260

Reka

Levar (Bela griva)

krap, ščuka

Kmetija odprtih vrat
Dolenje Jezero 33, Cerknica
01 709 1914, 041 504 375
kmetija.levar@siol.net

Domačija Kandare
Dane 10, Stari trg pri Ložu
domacija.kandare@volja.net
051 225 455

Ranč Bloke
Nova vas 71, Nova vas
031 318 881, www.ranc-bloke.com

postrv, smuč, ščuka, klen

akum. jezero Mola
akum. jezero Klivnik

Mini Pub
Kosovelov trg 3, Koper
031 654 012
Trgovina Lovec
Bazoviška c. 25, Ilirska Bistrica
05 714 1706
DSP bar
bencinski servis PETROL,
Vilharjeva c. 31a, Ilirska Bistrica
05 714 1471

Pustolovski program

Kolesarjenje

Pohodne in učne poti

Označene kolesarske poti

Krpanova pot na Blokah

Na voljo sta vodnik in zemljevid
poti MTB Park Notranjska.
Informacije

Hotel Sport
Kolodvorska ulica 1, Postojna
05 720 2244, info@sport-hotel.si
Možna tudi izposoja koles.
Junior

Krožna kolesarska pot po okolici
Postojne, primerna za najmlajše.
Dolžina: 11,9 km Težavnost: 1/10
Jamska

Pot povezuje pet večjih jam v
okolici Postojne: Postojnsko,
Otoško, Jamo pod Predjamskim
gradom, Pivko in Črno jamo.
Dolžina: 39 km Težavnost: 4/10
Grajska

Pot mimo treh srednjeveških
gradov (Prestranek, Orehek in
Predjamski grad) in ostalin drugih.
Dolžina: 57,4 km Težavnost: 7/10

smuč, postrv

Dežela presihajočih jezer

DOVOLILNICE

Prek Javorniškega pogorja med
17 pivškimi presihajočimi jezeri.
Dolžina: 53,7 km Težavnost: 7/10

Ribiški dom RD Bistrica
Soze 15, Ilirska Bistrica
05 714 5041, 040 609 815
ribiskadruzina.bistrica@siol.net
Gostilna Pri Zotlarju
Buje 3a, Vremski Britof
05 762 1020
Trgovina RAK
Škoflje 25, Vremski Britof
05 762 5211
Edvard Boštjančič
Zalči 3, Ilirska Bistrica
05 710 0740

Cerkniško jezero - Rakov Škocjan

Iz Postojne prek Javornikov do
Cerkniškega jezera ter nazaj skozi
krajinski park Rakov Škocjan.
Dolžina: 48,2 km Težavnost: 8/10
Nanos

Po prostranih gozdovih
planote Nanos.
Dolžina: 58,6 km Težavnost: 8/10

Tuam Vinetou
Vojkova ulica 15, Ajdovščina
040 805 761, www.tuam.si

Pustolovski park Postojna
v neposredni bližini Postojnske jame
www.pustolovski-park-postojna.si
040 170 896

Zložna pot, primerna za
vsakogar. Neokrnjena narava
in druge zanimivosti Blok.
Dolžina: 20 km, s povirjem
Iške 24 km Trajanje: 4-5 h
Na voljo je vodnik z zemljevidom.
Informacije

TIC Bloke
Nova vas 46, Nova vas
031 326 158, tic@bloke.si

Velika Krpanova pot
Daljša označena pot skozi naravo,
ki povezuje celotni Zeleni kras.
Značilni kraški pojavi, opazovanje
živali in pomembnejše kulturnozgodovinske točke.
Dolžina: 91 km Trajanje: tridnevni
treking ali krajše etape. Na voljo
sta vodnik in zemljevid poti.
Informacije

TIC Pivka
Kolodvorska cesta 51, Pivka
05 721 2180, 031 775 002
tic.pivka@pivka.si

Evropski pešpoti E6 in E7
Območje Zelenega krasa prečkata
evropski pešpoti E6 in E7.
Informacije

Komisija za evropske pešpoti
Večna pot 2, Ljubljana
041 657 560, www.eupoti.com

Sviščaki

Jamborna cesta

Gozdna učna pot skozi mogočne
gozdove pod Snežnikom; mrazišča
in drugi značilni pojavi.
Dolžina: 4,3 km Trajanje: 3 h

Označena trasa poti med Planino
in Razdrtim, po kateri so nekdaj
prevažali jambore in drug ladijski
les v tržaško pristanišče. Kraji
ob poti so odlično izhodišče za
kolesarske in pohodniške izlete
vseh zahtevnostnih stopenj.

Vodenje skupin

Zavod za gozdove Slovenije
Vojkova 9, Postojna, 05 700 0610

Mašun
Gozdna učna pot, osnovana
že davnega leta 1888.
Dolžina: 1,7 km Trajanje: 45’
Vodenje skupin

Zavod za gozdove Slovenije
Vojkova 9, Postojna, 05 700 0610

Štivanski log
Interaktivno opremljena
naravoslovna pot skozi rečne
biotope. Označene drevesne
vrste. Primerna tudi za otroke.
Dolžina: 1,2 km Trajanje: 45’

Cesta 19. oktobra 49, Lož
081 602 853
tic.loz@kabelnet.net

Kamnoseška pot
Prikaz uporabe kamna od kamnoloma do obdelave
kamna ali pridobivanja apna.
Trajanje: 2 h 30’
Informacije

Kulturno društvo Štirna
Kal 22, Pivka, 040 805 911

Nezahtevna krožna pot po obrobju
Loške doline s predstavitvijo
naravne in kulturne deliščine.
Dolžina: 22 km

TD Menišija
01 705 6279, 031 599 523
menisija@siol.net

Rakov Škocjan
Naravoslovna učna pot po
dolini reke Rak. Niz kraških
pojavov (kraški izviri, naravna
mostova, udornice, jame) ter
pestro rastlinstvo in živalstvo.
Dolžina: 3 km + povratek na
izhodišče 2,5 km Trajanje: 3 h
Vodenje

TIC Cerknica
Tabor 42, Cerknica, 01 709 3636
ticerknica@cerknica.si

0"

TIC Lož

Pot okrog Loške doline

Vodenje

Tabor 42, Cerknica
01 709 3636
ticerknica@cerknica.si

Informacije

Vodenje

Naravoslovna učna pot po planoti
Menišija. Kraški pojavi, tudi jame.
Dolžina: 6 km Trajanje: 3 h

0!

TIC Cerknica

TIC Postojna
Kolodvorska c. 3, Postojna
info@notranjski-muzej.si
05 721 1090

Drevesnica Štivan
Matenja vas BŠ, Prestranek
drevesnica.stivan@siol.net
05 754 2405
Zavod za gozdove Slovenije
Vojkova 9, Postojna, 05 700 0610

Menišija

Turistične informacije

Informacije

TIC Lož
Cesta 19. oktobra 49, Lož
081 602 853, tic.loz@kabelnet.net

Gornje Poljane
Zgodovinska dediščina gorskega
zaselka (1030 m) in predstavitev
nenavadno raščenih dreves.
Informacije

Turizem Jure
Dolenje Poljane 3, Stari trg pri Ložu
041 810 596, turizem.jure@volja.net

Križna jama
Učna pot pri vhodu v Križno jamo
(kraški pojavi in gozdni ekosistemi).
Trajanje: 30’

TIC Bloke

0#

Nova vas 46, Nova vas
031 326 158
tic@bloke.si

TIC Postojna

0$

Notranjski muzej Postojna
Kolodvorska c. 3, Postojna
05 721 1090
info@notranjski-muzej.si

TIC Predjama

0%

parkirišče pri Predjamskem gradu
V-IX - vsak dan, 10.00-18.00

TIC Pivka

0&

Park vojaške zgodovine Pivka
Kolodvorska c. 51, Pivka
05 721 2180, 031 775 002
tic.pivka@pivka.si

TIC grad Prem

0'

Prem 39, Prem, Ilirska Bistrica
051 674 352
tic@ilirska-bistrica.si

TIC Ilirska Bistrica

0(

Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica
059 966 278, 051 674 352
tic@ilirska-bistrica.si

Informacije in vodenje

Društvo ljubiteljev Križne jame
Bloška Polica 7, Grahovo
krizna_jama@yahoo.com
041 632 153

www. zele nikras . si
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Naravna dediščina
Zelenega krasa
1 : 2 5 0 .0 0 0

Jame
Presihajoča jezera
Gorski vrhovi

Kolesarske poti
Junior
Jamska
Grajska
Dežela presihajočih jezer
Cerkniško jezero - Rakov Škocjan
Nanos

Pohodne poti
Velika Krpanova pot
Krpanova pot na Blokah
Evropska pešpot E6
Evropska pešpot E7

Učne poti
Učna pot Sviščaki
Mašunska učna pot
Naravoslovna pot Štivanski log
Učna pot Rakov Škocjan
Učna pot Menišija
Jamborna cesta
Kamnoseška pot
Pot okrog Loške doline
Gornje Poljane
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Drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii)
Prvi opisani jamski hrošč na svetu. V Postojnski jami ga je leta 1831 odkril Luka Čeč,
znan tudi po odkritju notranjih delov Postojnske jame dobro desetletje prej.

RDO

Dva obraza enega sveta, naravna dediščina Zelenega krasa
Izdajatelj: RDO Postojnska jama - Zeleni kras, Postojna • Brošura je sofinancirana iz skladov Evropske skupnosti.
Produkcija: RRA Notranjsko-kraške regije in Pisarna (Andrej Rijavec, Sonja Dolenc, Boštjan Martinjak) • Viri in svetovanje:
Notranjski regijski park, Notranjski muzej Postojna, Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem •
Slikovni material: arhiv Notranjskega regijskega parka, arhiv Notranjskega muzeja Postojna (Slavko Polak), arhiv
Postojnske jame (Dragan Arrigler, Miha Krivic, Peter Gedei), arhiv RRA Notranjsko-kraške regije (Tomaž Penko, Simon
Avsec, Špela Habič, Neža Dekleva, Andrej Hudoklin, Tomaž Mihelič, Andrej Korenč, Jernej Privšek), arhiv Društva
ljubiteljev Križne jame (Križna jama, stran 7), Stojan Spetič (Palško jezero jeseni in poleti, stran 10), arhiv Javnega
zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik (Snežnik, stran 12), Andrej Rijavec • Tisk: Littera Picta, Ljubljana 2013

Edicija je tiskana v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. © Zeleni kras, 2013 • www.zelenikras.si

