
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
• Prevoz 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.

Program 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 do 15 let imajo 50% popust 

Drugo
Program se izvaja v skupinah od 2 do 8 oseb. 
Primeren je za kondicijsko srednje priprav-
ljene, tudi za gibljive otroke starejše od 6 let. 

V primeru zdravstvenih ali kakršnih koli drugih 
težav vas naprošamo, da o tem pravočasno obve-
stite organizatorja programa.
V primeru slabega vremena ali višje sile se 
program odpove, oziroma prestavi na drug 
dan. Obiskovalci so o tem obveščeni najka-
sneje 12 ur pred pričetkom programa. Vpla-
čani denar se v primeru odpovedi plačniku 
vrne v roku 7 delovnih dni.

* Zaradi omejitve števila obiskovalcev 
je potrebna predhodna rezervacija na: 

Društvo dolomitne lutke
Bloška Polica 9, 1384 Grahovo, Slovenija
T: 00386 40 739 449
E: dolomitne.lutke@gmail.com
www.raziskovalni-turizem.si

K R A Š K A  P O L JA

Spoznavajmo in raziskujmo območja 
klasičnega krasa, ki je po svojih 

posebnostih znan po celem svetu.

DOGODIVŠČINE
MED KRAŠKIMI

POL JI
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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 Cerkni-
škem 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, izde-
lava jabolčnega kisa in 
slivovega žganja ter 
paša drobnice.

Izhodišče
Izhodišče naše poti 
je v vasi Dane v 
občini Loška dolina 
na Notranjskem, ki je 
od Ljubljane oddaljena 
manj kot uro vožnje.

Opis poti
Po uvodni orientaciji v prostoru 
bomo na krajšem sprehodu spoznali 
in raziskali ponikalno območje kraškega potoka 
Obrha in dva vhoda jame Golobine na Loškem 
polju. Na tej točki tudi analiziramo kvaliteto vode 
na površju. 

Sledi krajša vožnja do izvirnega območja Cerkni-
škega jezera. Od cerkve Sv. Kancijana v vasi Gorenje 
Jezero se podamo po robu Cerkniškega polja ter 
raziščemo manjše in večje kraške izvire, bruhalnike 
in estavele, odkrivamo sledi živali in spoznavamo 
rastline gozda ter mokrotnih in suhih kraških trav-
nikov. Pot nas pripelje do vasi Laze pri Gorenjem 
Jezeru, kjer nam bodo domačini predstavili potek 
življenje na kmetiji ob robu Cerkniškega jezera. 
Skupaj z njimi bomo izvedli eno od tradicionalnih 
kmečkih opravil in poizkusili dobrote iz lokalne 
samooskrbe. 

Odpravimo se do vasi Otok, edine vasi v Sloveniji, ki 
je pravi otok. Od tod nas popelje furman z lojtrnim 
vozom s konjsko vprego do vasi Dolenje Jezero. 

Da bi bilo doživetje jezera polnejše in 
pristnejše si bomo ogledali tudi multime-

dijsko predstavitev v štirih letnih časih. 

Dan zaključimo na bližnji kmetiji, kjer 
nas bodo razvajali z mojstrovinami 
lokalne kulinarike.
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