
 

 

  
 

 

   

12.1                       Pohod  k »coprnicam« na Slivnico  

In po tematski poti Drvošec okoli Cerkniškega jezera 
 

Kdaj:         v sredo, 12. oktobra  2022 
 

Opis poti:odpeljali se bomo s posebnim avtobusom z železniške postaje Trebnje ob 6.30 uri. 

Slivnica je greben, ki se nahaja na vzhodni strani Cerkniškega jezera nad naseljem Cerknica in se 
dviga od Gradišča (858 m) do najvišjega vrha Velike Slivnice (1114 m). 

Južna in jugozahodna pobočja so nerazčlenjena in delno porasla z listnatim in iglastim gozdom. 
Severna pobočja se strmo spuščajo proti dolini Cerkniščice. Z vrha hriba, ki ga 
sestavljata jurski dolomit in deloma zakraseli apnenec, je lep razgled na Cerkniško 
jezero, Notranjsko podolje in okoliške planote. Ob vznožju Slivnice je več kraških izvirov. Tik pod 
vrhom je oskrbovan planinski dom. 

Pod vrhom Slivnice je Coprniška jama, ki jo je opisal že Valvasor. Iz jame se pozimi dvigata topel in 

vlažen zrak. Vlaga se kondenzira v meglo, kar je pripomoglo k nastanku povedk 

o coprniškem domovanju na Slivnici. V mnogih povedkah se Slivnica omenja kot shajališče coprnic, 

ki so jih obtoževali, da delajo nevihte, točo, jemljejo mleko kravam, z uroki povzročajo bolezni in 

škodo, se spreminjajo v živali, letajo na metlah, imajo zveze s hudičem... 

                              
 

Tematska pot Drvošec je učna pot s tremi opazovalnicami za ptice ob Cerkniškem jezeru. Na jezeru 
so doslej opazili več kot 270 različnih vrst ptic. Pot je ime dobila po starem lokalnem imenu polotoka, 
po katerem večinoma poteka. Označena je s piktogramom ptice bobnarice, katero je mogoče opaziti 
le na Cerkniškem jezeru. Gre za vrsto čaplje z dolgim zašiljenim kljunom in rjavo maskirno barvo.  
 
Jesen je pravi čas za obisk Notranjske, kjer boste osvežili telo ter nahranili dušo. 
 

Predvideni čas hoje: 3 ure + 2 uri 

Oprema: volja do hoje, obleka primerna vremenu, dobra obutev, pohodne palice, malo hrane in 

pijače v nahrbtniku, rezervno perilo in obutev. 

Cena: 20 EUR 

Prijave:  v pisarni CIK-a do ponedeljka, 10. oktobra  2022 

Dodatne informacije: tajništvo CIK-a  07 34 82 100  ali: Ivica  041 883 823  

                                      

Opomba: V primeru posebnih razmer si pridržujemo pravico do delne spremembe  programa, oz. 
do odpovedi, v primeru premajhnega števila udeležencev. 
 
 

Hodimo za lastno zdravje in zadovoljstvo ter na lastno odgovornost. Hoja naj bo užitek ! 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Greben
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkni%C5%A1ko_jezero
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerknica_(naselje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gozd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkni%C5%A1%C4%8Dica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jura
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dolomit
https://sl.wikipedia.org/wiki/Apnenec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkni%C5%A1ko_jezero
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkni%C5%A1ko_jezero
https://sl.wikipedia.org/wiki/Notranjsko_podolje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dom_na_Slivnici
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Coprni%C5%A1ka_jama&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Vajkard_Valvasor
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carovnica

