
CILJ NAD. 

VIŠIN

A 

OBČINA - IZHODIŠČE ČAS HOJE 

(za 

odraslega) 

ZANIMIVOSTI FOTOGRAFIJA 

SOVIČ 677m Postojna – izhodišče star del Postojne 

(Majlont). Parkiraš nekje v mestu, se 

sprehodiš mimo hotela Kras  po stopnicah 

mimo stavbe Inštituta za raziskovanje 

Krasa skozi Majlont. Na vrhu slediš 

dobro uhojeni poti.  

15 min Ruševine starega gradu, 

Trim steza, nova igrala pod 

Sovičem (če izberete 

krožno pot in se vračate po 

drugi poti nazaj), bunker na 

vrhu, razgledna točka – 

pozor, hrib je še v urejanju! 

 

Pot lahko nadaljujemo po 

poti pastirčka Jakoba, ki 

nam vzame 1,5h. 

https://pdpostojna.si/corona

_izleti/ 

 

 

PEČNA REBER 763m Postojna – 200m pred železniško postajo 

zavijemo levo (sledite oznakam) 

20 minut Na vrhu koča Mladika, 

zvon želja, razgledna točka, 

igrala. Dostopno tudi z 

avtom ali kolesom. 

 

PIVKA JAMA - 

kamp 

 Postojna -na vrhu malo pred znakom za 

konec Postojne. Parkiraš ob cesti na 

makadamskem prostoru v bližini vojašnic 

in slediš makadamski poti, ki pelje 

večinoma skozi gozd, dolga 3km. 

30 minut Na cilju v kampu igrišče, 

odbojka na mivki, tenis, 

bazen, spust do vhoda v 

Pivko jamo, na poti je 

vadbišče za dresuro psov, 

prelepi gozdovi primerni za 

igro otrok. 

 

https://pdpostojna.si/corona_izleti/
https://pdpostojna.si/corona_izleti/


PLANINSKA 

GORA 

 

 

873 

(Grmad

a) 

Čez Planino do vasi Strmca, kjer se sredi 

vasi desno odcepi strma makedamska pot. 

Parkirate malo naprej in se do vrha 

sprehodite peš ali pa se zapeljete do vrha 

in nadaljujete pohod od tam. 

Odvisno od 

izhodišča 

Planinska Gora je v bistvu 

sedlo med dvema 

vzpetinama: Grmado in 

Petričevim hribom. Na 

izletu lahko uživate na 

prostranih travnikih, zaradi 

širokih in ne strmih poti je 

možna tudi uporaba 

vozička. Če boste imeli 

srečo lahko opazujete 

jadralne padalce pri 

njihovih spustih ali pa 

Planinsko Goro uporabite 

kot izhodišče za krajše 

sprehode: npr. do cerkvice 

sv. Marije, lovske koče na 

Planinski Gori, lahko se 

povzpnete na Grmado, 

bližnji – a zelo strm – 

Lipovec, ali pa zgolj 

uživate v prelep razgledu. 

 

 

SVETA TROJICA 

 

1106m Iz Pivke se peljemo naprej do vasi Trnje. 

Na koncu vasi je križišče v bližini 

vojaškega območja, kjer nadaljujemo 

levo. Cesta je makadamska in se kar 

precej časa zložno vzpenja. Zapeljete do 

majhnega parkirišča ob poti kjer so že 

oznake za Sveto Trojico. 

 

 

 

 

45min Lepa razgledna točka. Na 

vrhu cerkev sv. Trojice, 

vpisna knjiga in žig.  

Lahko se preizkusite v igri 

geocaching (naložite 

aplikacijo) in pomagajte 

otrokom najti zakladke – 

tudi na Sveti Trojici je 

eden       

 



PETELINJE 

JEZERO – jezero je 

presihajoče, zato se 

pred izletom 

prepričajte, če sploh 

je      

  Parkirate pri Ekomuzeju. Pot je vseskozi 

dobro označena, tako da le sledite 

oznakam. 

20 min Jezero. Sprehod v lepi 

naravi. Obisk Ekomuzeja 

pivških presihajočih jezer, 

ki je primeren tudi za 

mlajše otroke. Pot je 

prevozna tudi z vozičkom z 

izjemo zadnjih 200m. 

 

POT DO 

LETALIŠČA 

 Pot se začne pri novem gasilskem domu v 

Postojni in pelje čez polje, pod avtocesto 

v smeri Rakitnika (tam se tudi konča). 

Dolga je 3km. 

30 min  Gre za široko makadamsko 

pot, prevozno tudi z 

vozičkom, s kolesom ali 

poganjalčkom. Pot se 

konča v vasi Rakitnik, vi 

pa jo lahko zaključite na 

letališču ob Avia pubu. 

Otroci bodo uživali ob 

opazovanju letal. 

  

KRŠIČEVEC 1091m Vas Jurišče v Pivški občini. Parkiramo v 

bližini informativne table. 

1.5h Prelepa razgledna točka, na 

poti lahko zavijete na ogled 

Mrzle jame in si ogledate 

lipo s 14. debli. 

Pot je malo daljša, a ni 

naporna. 

 



SVETI LOVRENC 1019m Izhodišče je vas Studeno kamor lahko 

pridete iz smeri Postojne ali Planine. 

Sredi vasi je oznaka za Sveti Lovrenc, ki 

ji sledite in parkirate na parkirišču 200m 

naprej. 

45min Tik pod vrhom je cerkev 

sv. Lovrenca. Sicer pa je to 

ena izmed lepših 

razglednih točk. Poleti se 

na pobočju pasejo konji. 

Pot je zelo strma in klanec 

vse do vrha ne popusti, 

zato jo priporočamo za 

malo starejše in  

kondicijsko bolj 

pripravljene otroke (in 

starše     ) 

 

 

UNŠKA 

KOLIŠEVKA 

594m Parkiramo pri razvalinah gradu Hošperk 

(450m) v Planini in gremo do bližnjega 

križišča, kjer nadaljujemo v smeri Unške 

koliševke. 

30 min Unška koliševka je 

udornica, ki je prelepa že 

samo za ogled. Previdnost 

ni odveč zaradi prepadov. 

Otrokom pa bo najbolj všeč 

raziskovanje podzemnih 

vojaških rovov. Zato je 

nujen pripomoček za na 

pot: svetilka! 

 
 

PEŠPOT OB REKI 

PIVKI 

 Pot se začne na Vilharjevi ulici. Avto 

lahko parkirate na parkirišču ob stavbi 

Postojnskih mesnin ali če zavijete desno 

in se zapeljete do parkirišča ob 

Postojnskem stadiumu in pizzeriji Čuk. 

15 min Pot je na novo urejena in 

ima predvsem sprejahalni 

namen. Ob poti so klopce. 

Otroci pa bodo uživali v 

naravi, opazovanju vode in 

hranjenju račk. Pot se 

konča na spodnjem 

parkirišču ob Postojnski 

jami. Tudi, če ne obiščete 

jame, je sam okoliš lepo 

urejen, otroci radi 

opazujejo star mlin, se 

igrajo med vejami vrb ali 

se posladkajo s sladoledom 

 



na eni od stojnic. 

 

SPREHAJALNA 

POT DO 

CENETOVEGA 

MLINA 

 Hrašče pri Postojni. Parkirate pri igrišču v 

vasi, greste po cesti levo, na prvem 

ovinku zavijete zopet levo in sledite 

asfaltni cesti do vrha vasi. Tam se začne 

makadamska pot, ki zavije navzdol in ji 

sledite naslednja 2,2km do »Malna« - kot 

mu pravijo domačini. 

30 min Pot je makadamska in 

primerna tudi za vozičke, 

kolesa in poganjalce. Ob 

poti bodo otroci lahko 

opazovali ogrado z oslički, 

malo naprej je kmetija z 

ribnikom in pašniki z 

živino, na koncu poti pa 

prelepo urejen park v 

okolici ruševin Cenetovega 

mlina. V poletnem času se 

je možno v Nanoščici tudi 

kopati. Pot lahko 

nadaljujete do vasi Landol 

(še 2km) ali pa se obrnete. 

 

 

GERŽINOV MLIN 

V ZAGONU 

 Avtomobile lahko parkirate ob 

makadamski poti na katero zavijete malo 

pred vstopom v vas Hrašče pri Postojni. 

Od tam nadaljujete  po makadamski poti 

v dolžini približno 2km, čez star jekleni 

most in tik zatem zavijete levo za 

ograjenim pašnikom.  

30 min Pot prevozna tudi z 

vozički, kolesi in 

poganjalci. Pri mlinu je 

veliko prostora za igro, 

iskanje iz lesa izklesanih 

kipov, ki bodo očarali 

otroke in zapuščenih 

čolnov, ki so nekoč pluli po 

Nanoščici. 

 



VREMŠČICA 1027m Iz vasi Volče v občini Pivka. V vasi 

parkiramo na primernem mestu v bližini 

smernih tabel za Vremščico 

1.5h Vremščica obsega velika 

travnata pobočja polna 

prelepih rož. Vrh je Velika 

Vremščica. Otrokom bodo 

všeč živali, ki se v 

poletnem času tu prosto 

pasejo. Ob poti boste 

opazili cerkev sv. Urbana – 

pot od cerkve naprej je 

skoraj ravna. Na vrhu je 

možno kupiti tudi slavni 

ovčji sir. 

 

 

PRIMOŽ NAD 

PIVKO 

718m Parkiramo v Pivki na parkirišču med 

železnico in glavno cesto, tik preden gre 

cesta pod železniško progo. 

25min Za otroke bodo zanimive 

stare italijanske utrdbe, 

zato ne pozabite na 

svetilke! 

 

Za odrasle pa prelep 

razgled in energetske 

točke, ki so opisane na 

postavljenih tablah. 
 

ŠILENTABOR 751m Parkiramo v Pivki na parkirišču med 

železnico in glavno cesto, tik preden gre 

cesta pod železniško progo. 

Možno je tudi izhodišče iz vasi Narin, pri 

čemer se pot skrajša na 1.uro 

1.5h Prelepa razgledna točka. 

Na vrhu cerkev sv. 

Martina. 

 



SVETI BRIC POD 

NANOSOM 

 Iz vasi Strane pri Postojni, parkiramo na 

starem igrišču za košarko in sledimo 

oznakam za Nanos. 

45min Pot ves čas vodi skozi 

gozd, ki je že samo po sebi 

najboljše igrišče za otroke. 

Tudi cerkev se nahaja sredi 

gozda. Tam lahko pohod 

končate ali pa nadaljujete 

proti Nanosu, pot je v 

celoti markirana za 2,15 uri 

hoje. 

 

SV. ANA  

nad Jezerom 

484 m Občina Brezovica 

 

Iz Cerknice se peljete mimo Rakitne do 

vasi Preserje, kjer zavijete desno proti 

Podpeči in Jezeru. Kmalu boste opazili 

smerokaz za Sv. Ano.  

20 min Avto pustite na bližnjem 

parkirišču in se po poti 

odpravite proti vrhu, kjer 

stoji tudi cerkev.  

 

Med potjo si lahko 

ogledate paviljon Sv. Ane 

(info točka).  

 

Z vrha se odpre razgled. 

 

Ker je pot kratka in 

nezahtevna (primerna tudi 

za vozičke), lahko izlet 

nadaljujete z postankom pri 

Podpeškem jezeru. 

 

 



RIMSKI ZID – 

gozdna in 

arheološka učna pot 

(Rakitna) 

789 m  Občina Brezovica 

 

 

1h oz. 

odvisno, 

koliko časa 

se zadržite 

pri učnih 

tablah 

Izhodišče poti se prične pri 

hotelu Rakitna, kjer se 

nahaja informativna tabla. 

Sledite markacijam in 

številkam učnih tabel. Vseh 

je 22.  

Pot ni primerna za vozičke. 

 

 

 

 

 

 

 

IŠKI VINTGAR 360 m Občina Ig 

 

Z avtom se odpeljete proti Igu, kjer 

skrenete proti Iški vasi in se držite ceste, 

ki vodi do bližine doma v Iškem 

Vintgarju. 

odvisno od 

dolžine 

sprehoda 

Od doma v Iškem 

Vintgarju pot vodi ob rečici 

Iški. Veliko je prostora za 

igro na prostem in ob 

rečici.  

 

Pot ni zahtevna in primerna 

tudi za športne vozičke.  

 

Poleti se lahko ohladite v 

hladni Iški. 

 
 



ŠPIČKA – 

ŠPIČASTO 

STRAŽIŠČE 

 

 

955 m  Občina Cerknica 

 

1. Selšček – avto pustite pri cerkvi in 

sledite markacijam 

2. Stražišče – avto pustite na levi strani 

ceste, kjer je manjše parkirišče in 

poleg velik pašnik (če se peljete iz 

smeri Cerknica – Bezuljak – 

Stražišče). 

3. Siva glava – peljete se iz smeri 

Cerknica proti Rakitni. Ko na koncu 

vasi Selšček zavijete proti Rakitni, se 

peljete do vrha prelaza, kjer se na 

desni strani nahaja parkirišče, na levi 

strani pa se začne pot.  

 

 

45 min 

 

20 min 

 

 

25 min 

 

Na vrhu ste poplačani z 

razgledom na Cerkniško 

jezero ter na ˝megleno 

jezero˝ v času inverzije 

(vrh se dvigne nad meglo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siva glava 

CEMAROVNIK – 

GOLI VRH 

816 m Občina Cerknica 

 

1. Selšček - avto pustite pri cerkvi v vasi 

Selšček. Med potjo na Špičko vas 

smerokazi usmerijo na levo, proti 

Cemarovniku.  

2. Begunje - 

https://www.hribi.net/izlet/begunje_g

oli_vrh_cemarovnik_/26/1429/2404 

 

 

20 min 

 

 

 

30 min 

 

 

https://www.hribi.net/izlet/begunje_goli_vrh_cemarovnik_/26/1429/2404
https://www.hribi.net/izlet/begunje_goli_vrh_cemarovnik_/26/1429/2404


SLAP KOTEL  Občina Cerknica 

 

Z ceste Cerknica – Rakitna pred vasjo 

Župeno zavijete desno na cesto proti Sv 

Vidu. V Sv Vidu zavijete levo proti vasi 

Zala. Čez približno 200 metrov za vasjo 

je tabla, ki kaže na levo slabšo 

makadamsko cesto. Avto lahko pustite tu 

in po cca. 2,5 km vas pot pripelje do 

vznožja slapa. Lahko pa se tudi zapeljete 

po makadamski poti in na ostrem desnem 

ovinku pustite avtomobil.  

 

1 – 1,5 h  Ob levi strani slapu se 

lahko povzpnete do vrha 

slapu, a je potrebno paziti 

na zdrs!!! 

 

NRAVOSLOVNA 

UČNA POT 

MENIŠIJA 

 Občina Cerknica 

 

V Begunjah zavijete proti Bezuljaku in 

pot nadaljujte do vasi Dobec. Vodnjak s 

kapelico je izhodišče poti.  

 Pot je dolga 3 km in je 

primerna tudi za družine z 

mlajšimi otroki.  

 

Ogled 9 znamenitosti s 

poučnimi tablami. 

 
 

RAKOV ŠKOCJAN 

– 

NARAVOSLOVNA 

UČNA POT 

 Občina Cerknica 

 

Cerknica – Zelše – Rakov Škocjan 

Cerknica – Unec – Rakov Škocjan 

3 - 4 h Začetek pri Malem 

naravnem mostu.  

Pot je dolga 3 km v eno 

smer. 

16 poučnih tabel. 

 



SLIVNICA 

 

 Občina Cerknica  Slivnica – poti goro 

čarovnic je velik; izberite si 

pot, po kateri niste še šli  

http://www.hribi.net/gora/s

livnica/26/227 

 

CERKNIŠKO 

JEZERO 

 Občina Cerknica  Cerkniško jezero – lahko si 

privoščite krajši sprehod ali 

daljši pohod.  

 

Pot Drvošec - 

https://www.notranjski-

park.si/obiskovanje/aktivno

sti/pohodnistvo/pot-

drvosec 

 

Pot Izvirov - 

https://www.notranjski-

park.si/obiskovanje/aktivno

sti/pohodnistvo/pot-izvirov 

 

      

      

      

      

http://www.hribi.net/gora/slivnica/26/227
http://www.hribi.net/gora/slivnica/26/227
https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo/pot-drvosec
https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo/pot-drvosec
https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo/pot-drvosec
https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo/pot-drvosec
https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo/pot-izvirov
https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo/pot-izvirov
https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo/pot-izvirov


 

 

 

KRIŽNA GORA 857 m Občina Loška dolina 

 

1. Križna jama – avto pustite na 

parkirišču pred jamo, kjer vas 

planinska tabla usmeri na pot proti 

vrhu.  

2. Sveta Ana – na cesti Cerknica – Stari 

trg pri Ložu v vasi Lož zavijete desno 

proti vasi Sv. Ana, kjer avto pustite 

pri cerkvi. Na nasprotni strani cerkve 

opazite pot.  

 

 

35 min 

 

 

20 min 

Pot vas vodi mimo kapelic 

križevega pota. 

 

ULAKA 683 m Občina Loška dolina 

 

Odpeljite se proti Staremu trgu pri Ložu, 

kjer v prvem križišču po črpalki zavijete 

levo in opazili boste parkirišče. Nato se 

peš odpravite čez glavno cesto proti 

cerkvi in se držite leve strme ceste, ki vas 

po popeljala do vrha klanca. Tu zavijete 

desno po klancu navzgor. 

20 min Na vrhu stoji spomenik – 

grobnica padlim borcev 

NOB in žrtev fašizma iz 

Loške doline. 

 

Dostopno z vozički. 

 

OKOLICA GRADU 

SNEŽNIK 

 Občina Loška dolina 

 

 

 Krožna pot okoli gradu. 

 

Na ˝Zagradnjih njivah˝ je 

veliko prostora, da se otroci 

sprostijo. Ob robu gozda se 

nahaja kip Diane rimske 

boginje lova.  

 



Uporabne povezave: 

https://pdpostojna.si/corona_izleti/ 

za natančnejši opis poti in izhodišč obiščite http://www.hribi.net/ 

https://skrateljc.wordpress.com/transverzala/ 

https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo 

https://pdpostojna.si/corona_izleti/
http://www.hribi.net/
https://skrateljc.wordpress.com/transverzala/
https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo

