Loška dolina
in
Babno Polje

Če boste Loško dolino obiskali v zgodnjem poletju,
boste domov gotovo prinesli fotografije ostrnic,
postrojenih po pokošenih travnikih.
Ostrnice so okleščeni vrhovi smrek ali hoj,
umetelno odeti z napol posušeno deteljo,
senom ali snopi žita.
Najlepše so zjutraj, ko se njihove silhuete
izvijajo iz meglic ...
Ostrnice so pričevalci tesne povezanosti
človeka z naravo, kar zaznamuje tudi izdelke
in storitve, ki nosijo kolektivno blagovno znamko
območja občine Loška dolina »DEŽELA OSTRNIC«.

Loška dolina in Babno Polje
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Leto izdaje: 2016
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Loška dolina in Babno Polje

Iz objema hribovitega sveta, poraslega z mogočnimi gozdovi, se
razkrivata dve kraški polji - Loško polje in manjše Babno polje. V
tisočletjih ju je izoblikovala vztrajnost vode, ki je najedala v apnence in
dolomite, mrzli zimski vetrovi z zasneženega Snežnika ter nenazadnje
vztrajne in marljive roke domačinov, ki se že stoletja prilagajajo trdim
zakonitostim narave teh krajev.
Na obrobju se niza 21 vasi, vsaka s svojo cerkvico in zgodbami o tem,
kәku je blu poprajkәdaj.
Bohotnost narave, ki obiskovalca v vsakem letnem času omreži s
svojimi čistimi in izrazitimi barvami, skriva presežke in čudenja vredne
podobe in pojave.

Obiskovalci te kraje zaradi njihove prvinskosti radi poimenujejo
»neodkriti biser«. Raziskovalci naravnih ali kulturnih lepot se od
tu ne boste poslovili ravnodušni. Pri pregovorno sicer vase zaprtih
Notranjcih boste vedno našli izredno gostoljubne, prijazne in včasih
malce samosvoje gostitelje.
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Muzeji in muzejske zbirke
Grad Snežnik
Nastanek gradu Snežnik sega v čas oglejskih patriarhov, prvih znanih
lastnikov med 10. in 11. stoletjem. Zgrajen je bil na skalni vzpetini
ob vznožju snežniških gozdov z namenom zavarovanja pomembne
trgovske poti, ki je nekoč povezovala Kranjsko z Istro in Kvarnerjem.
V redko ohranjenih listinah se ime Snežnik prvič pojavi v letu 1269 v
povezavi s takratnimi oskrbniki gradu, gospodi Snežniškimi.

Skozi stoletja sta se z menjavanjem lastnikov spreminjala tudi njegova
notranjost in zunanja podoba. Renesančni izgled je grad dobil v 16.
stoletju, današnjo podobo pa so z dozidavami dopolnili zadnji lastniki,
saški knezi, v drugi polovici 19. stoletja.
Knežja družina Schönburg-Waldenburg je grad s posestvom kupila
na dražbi ter ga med leti 1860-1864 temeljito prenovila. Nekdanja
renesančna podoba je tako pridobila romantični pridih 19. stoletja.
Notranji prostori so bili tedaj preurejeni in razkošno opremljeni z vsem
udobjem, ki ga je narekoval takratni čas za potrebe podeželskega
lovskega dvorca. Sočasno s temi deli so bila zgrajena tudi
gospodarska poslopja grajske pristave in urejena okolica po zgledu
angleških parkov. Grad po obsežni triletni obnovi znova sije v vsej svoji
lepoti in priča o bogati zgodovini ter življenju nekdanjih prebivalcev.
V notranjosti je možno videti originalno opremljene dnevne salone,
spalnice družinskih članov, spalnice za goste, dve jedilnici, gledališko
sobo, večerni salon, grajsko knjižnico, prostore za služinčad, grajsko
klet in egipčansko sobo, ki šteje za posebnost med ambienti. Poleg
pohištva, likovnih del, knjig, lončenih peči, svetil, preprog, številnih
uporabnih in okrasnih predmetov se v gradu nahaja tudi lepa zbirka
lovskih trofej iz obdobja zadnjih lastnikov. Poleg muzejske dejavnosti
se v gradu odvijajo tudi kulturni dogodki in civilni poročni obredi.
Urnik ogledov
od 1. aprila do 30. septembra
• vsak dan: 10.00-19.00
(grajska vrata se odprejo vsako polno uro; zadnji ogled se začne ob 18.00)
od 1. oktobra do 31. marca
• vsak dan (razen ob ponedeljkih): 10.00-17.00
(grajska vrata se odprejo vsako polno uro; zadnji ogled se začne ob 16.00)
Zaprto 1. januarja, 1. novembra in 25. decembra.
Za organizirane skupine nad 10 oseb so potrebne predhodne prijave.
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Narodni muzej Slovenije
Grad Snežnik
Kozarišče 67
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 814
E: grad.sneznik@nms.si
www.nms.si

Grad Snežnik je edinstven muzej
bivalne kulture 19. stoletja in
eden redkih gradov v Sloveniji,
ki se ponaša z originalno
opremo. Z njim upravlja Narodni
muzej Slovenije.

Lovska zbirka in Polharski muzej
Lovska zbirka in Polharski muzej sta v pristavi gadu Snežnik na ogled
že od leta 1980. Zbirka vsebuje trofeje avtohtone divjadi snežniškojavorniškega masiva in Cerkniškega jezera. Polharski muzej pa je
originalen prikaz načina življenja, lova na polhe in njegove uporabe v
gospodarske in prehrambene namene nekoč in danes. V polharskem
muzeju se lahko poučimo o tradicionalnem lovu na polhe, ki je na tem
območju omenjen že v trinajstem stoletju in je v naših krajih še vedno
aktualen in živ.

Urnik ogledov
od 1. maja do 30. oktobra
• nedelja, prazniki:
10.00-13.00 in 15.00-18.00
Ogledi so ob predhodni najavi
možni tudi izven navedenih
terminov. Za večje skupine so
zaželene predhodne prijave.

Turistično društvo
Loška dolina
Kozarišče 70
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 516
M: +386 (0)31 288 470

Vojaški kmečki muzej v Podgori hrani zbirko vojaške opreme
in orožja iz 1. in 2. svetovne vojne ter kmečkega orodja, kakršno se
je uporabljalo včasih. Ogled po predhodnem dogovoru.
Stanislav Pucelj
Podgora 26
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 543
M: +386 (0)41 502 870
E: stanislavpucelj@gmail.com
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Vodeni ogledi
Križna jama je svetovno znana kraška vodna jama. Njene
posebnosti so številna jezera s sigastimi pregradami, izjemno
najdišče kosti jamskega medveda in naravna ohranjenost. Jama
odvaja vodo z južnega roba Bloške planote proti vzhodnemu obrobju
Cerkniškega polja. V zimskem času v jami prezimujejo netopirji. Glede
pestrosti jamskih organizmov se uvršča na četrto mesto na svetu.
Urnik ogledov
1. ENOURNI OGLED
suhega dela jame s kratko vožnjo
po I. jezeru.
• Vsak dan po predhodni
rezervaciji
• Od 1. aprila do 30. junija
sobote, nedelje in prazniki
ob 15.00
• Od 1. julija do 31. avgusta
vsak dan: ob 11.00, 13.00,
15.00 in 17.00
• Od 1. do 30. septembra
vsak dan: ob 11.00, 13.00
in 15.00
Ta ogled je primeren za skupine
do 60 ljudi. S seboj imejte dolge
hlače, jopo z dolgimi rokavi in
dodatne tople nogavice. Za
ogled dobite gumijaste škornje
in ročno svetilko.
Društvo ljubiteljev
Križne jame
Bloška Polica 7
1384 Grahovo
M: +386 (0)41 632 153
E: krizna_jama@yahoo.com
www.krizna-jama.si

2. DALJŠI 4-urni ogled
vodnega dela jame in drugi
ALTERNATIVNI OGLEDI
Le po predhodnem
dogovoru in rezervaciji.
Ogled je mogoč za skupine
največ 4-ih oseb.

Jama Golobina
Golobina je kraška ponorna vodna jama, ki se nahaja na
severozahodu Loškega polja v bližini vasi Dane. Vanjo se ob
visokem vodostaju stekajo poplavne vode potoka Obrha, zato je v
času poplav nedostopna. Za obiskovalce je večinoma dostopna čez
celo leto, v celotni poznani dolžini pa zgolj v času daljšega obdobja
suhega vremena. Ogled po predhodnem dogovoru.
Društvo ljubiteljev
Križne jame
Bloška Polica 7
1384 Grahovo
M: +386 (0)41 632 153
E: krizna_jama@yahoo.com
www.krizna-jama.si
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Gozdni učni center - GUC
Gozdni učni center (GUC) ponuja programe strokovnega vodenja
skupin in posameznikov po medvedovih sledeh. Nahajajo se v
neposredni bližini mogočnih gozdov, ki nudijo dom številnim živalim,
tudi največjim zverem: volkovom, risom in medvedom. Ogled tega
območja poteka 3 ure oz. po dogovoru. Vsebina ogledov se prilagaja
starosti obiskovalcev in njihovim željam, saj vključuje tudi: video
projekcijo znamenitosti Loške doline, didaktične igre in naloge za
posamezne starostne skupine otrok, program, namenjen družinam
in poti, ki so primerne tudi za starejše obiskovalce. Ob primernem
vremenu so ogledi možni v vseh letnih časih.
Potrebne so predhodne prijave.
Gozdni učni center - GUC
Iga vas 3
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)31 389 855
E: mlakar1maja@gmail.com

Tematska pot naravne in kulturne dediščine
Na tematski pohodni poti na Gornjih Poljanah si lahko ogledate
igro narave in del zgodovine kmečkega gorskega zaselka. Mnogi
pojavi s časom izginjajo, s posebnim čutom do narave in preteklosti
pa jih je mogoče ohraniti. Na tematski poti, ki je dolga 2,5 km, je
predstavljenih le nekaj zanimivosti. Po poti vas popelje interpret
naravne dediščine. Vodenje po dogovoru.
Turizem Jure
Dolenje Poljane 3
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 606
M: +386 (0)41 810 596
E: turizem.jure@gmail.com

Zavod Rihtarjeva domačija
V okviru Zavoda Rihtarjeva domačija, zavoda za izobraževanje,
kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem nudijo
lokalno-turistično vodenje po Primorsko-notranjski regiji. Odlikuje jih
znanje, obogateno s prijaznostjo in posluhom za različne skupine.
Jeziki: slovenščina, hrvaščina in angleščina.
Zavod Rihtarjeva
domačija
Babno Polje 67
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)41 260 985
E: alenka.veber@rihtarjeva-domacija.si
www.rihtarjeva-domacija.si
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Opazovanje rjavega medveda v naravnem
okolju in fotolov
V gostišču Mlakar smo posebno pozornost namenili gostom, ki si
želijo videti in fotografirati največjo zver slovenskih gozdov, rjavega
medveda. Opazovanje medveda poteka iz visokih opazovalnic ob
krmišču v večernih urah. Na prežo in s preže vas spremlja lovec.
Opazovanje traja do mraka (okrog 3 ure), ob svetlobi polne lune pa
lahko opazujete tudi ponoči.
Profesionalnim fotografom so namenjene foto-opazovalnice z
dobrimi svetlobnimi pogoji in fotografskimi linami. Umeščene so
v skrbno izbrane lokacije v nedotaknjenem kraškem gozdu in
omogočajo posnetke iz oči v oči.
Potrebne so predhodne prijave.

Miha Mlakar,
Mlakar Markovec d. o. o.
Markovec 15a
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)41 582 081
E: mlakar.markovec@gmail.com
www.slovenianbears.com

Opazovanje rjavega medveda v njegovem
naravnem okolju
Loška dolina leži sredi obsežnih gozdov na jugu Slovenije, ki so že
od nekdaj sloveli po izjemnih živalskih vrstah – med njimi tudi volku,
risu in rjavem medvedu. Rjavega medveda (Ursus arctos), žival, ki
nas navdaja z občudovanjem in strahospoštovanjem, lahko sedaj
v spremstvu vodnika varno opazujete v njegovem naravnem okolju.
Opazovanje poteka predvsem v večernem času iz visokih, zaprtih
opazovalnic. Izvaja se od sredine aprila do sredine oktobra.
Potrebne so predhodne prijave.
Turistično
informacijski center Lož
Lož, Cesta 19. oktobra 49
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)81 602 853
E: tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info
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Turistične in izletniške kmetije
Turizem Jure
Turizem Jure na Gornjih Poljanah, najvišjem zaselku južne Slovenije,
ponuja nočitve z zajtrkom, polpenzion ter najem prostora za
praznovanja do 35 oseb, organizira pohodniške, kolesarske in jahalne
izlete, v jesenskem času pa tudi polhanje. Ogledate si lahko etnološki
muzej. V hiši se lahko udobno namesti 15 gostov. Ljubiteljem bivanja
na prostem je na voljo prostor za šotore. Večje skupine in vsi, ki bi
radi izkusili nadih starinskega kmečkega življenja, lahko prenočijo na
prostranem seniku, kjer jih čaka sveže, dišeče seno.
Turizem Jure
Dolenje Poljane 3
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 606
M: +386 (0)41 810 596
E: turizem.jure@gmail.com

Domačija pri Antonovih
Na domačiji pri Antonovih pravijo: »Če ne veste kam, pa pridite k nam!«
Nudijo vam vožnjo z lojtrnim vozom in sanmi, ježo konj (tudi ob polni luni
in jutranji zarji), prikaz kmečkih opravil glede na letni čas, delo s konji ter
tradicionalno zdevanje ostrnic.
Janez Kandare
Iga vas 28
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 645
M: +386 (0)41 507 153
E: nina.kandare@gmail.com

Posestvo Bajer
So kmetija z večstoletno tradicijo - 300 let šteje njihova povest.
Poznani so po mlinu in žagi Venecijanki, ki imata zavidljivo starost in
sta zaščitena kot kulturna spomenika lokalne dediščine! So turistična,
ekološka-samooskrbna kmetija, njihov moto je pridelovanje zdrave
hrane. Glede na čudovito lego kmetije ob jezercu Bajer poskušajo
to lepoto predstaviti tudi svojim obiskovalcem. Lahko jih obiščete, z
veseljem vas bodo sprejeli, se predstavili, vam pripravili kaj za pod zob.
Ne bo vam dolgčas, verjemite!
Za obisk posestva so zaželene predhodne najave.
Posestvo Bajer
Viševek 40
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)31 516 724
+386 (0)31 333 407
E: bajerjanja@gmail.com
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Kulturna dediščina in naravno bogastvo

Graščinski kompleks Snežnik je kulturni spomenik državnega
pomena, ki obsega renesančni grad in grajski park.

Lož je bil najmanjše
slovensko mesto, mestne
pravice je dobil leta 1477;
na griču nad njim so
ruševine Loškega gradu.

Arheološke izkopanine
dokazujejo poseljenost teh
krajev že v prazgodovini.

Kraške jame so eden izmed
najbolj prepoznavnih pojavov
kraškega sveta.

Cerkev sv. Jedrti v Nadlesku
je del bogate sakralne
dediščine Loške doline.
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Obrh je kraški vodotok, ki med številnimi sprehodi med
podzemljem in površjem privre na dan kot izvir »reke sedmih
imen«, Ljubljanice.

Babno Polje je najhladnejši
naseljen kraj v Sloveniji
(-39,6 °C, leta 1929).

Razsežni notranjski gozdovi
so od nekdaj sloveli po
izjemni divjadi, risu, volku in
predvsem rjavemu medvedu.

Spomenik slovenskim
partizanskim bolnišnicam
Snežnik na Županovem lazu.

Polhanje je lov na navadnega
polha in ima v Loški dolini
večstoletno tradicijo.
9

Gostinska ponudba in prenočišča
Gostišče Mlakar
Pri Mlakarju gostijo svoje goste že štiri desetletja. Znani so po
pripravi domačih slovenskih jedi. Poleg klasičnih jedi nudijo po
predhodnem naročilu tudi tipične notranjske jedi.
Za večje skupine je po predhodnem dogovoru možno pripraviti
posebno ponudbo. V svoje prostore sprejmejo do 110 gostov.
Nudijo tudi 5 komfortno opremljenih sob s pogledom na idilično
pokrajino. V toplejših dneh je na vrtu možno postaviti šotor,
prikolico ali avtodom.
Odprto
• sobota, nedelja: 12.00-20.00
Gostišče Mlakar
Markovec 15a
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)41 582 081
E: mlakar.markovec@gmail.com

Gostilna in pizzerija Škriban
V centru Starega trga pri Ložu, poleg Kulturnega doma, najdete
Gostilno in pizzerijo Škriban. Ponudba obsega poleg pestrega izbora
pizz, jedi po naročilu, malic in sladic še nekaj hišnih specialitet z
okusom po Notranjski.
Odprto
Pripravljajo pogostitve za organi• vsak dan: 7.00-23.00
zirane skupine. Za večje skupine
• kuhinja obratuje: 9.00-22.00,
je obvezna predhodna najava.
sobota in nedelja: 12.00-22.00
Gostilna sprejme do 60 oseb.
Poleti na letnem vrtu še dodatno
40 oseb.
Gostilna in Pizzerija
ŠKRIBAN
Cesta Notranjskega
odreda 17
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 090
M: +386 (0)31 306 854
E: marko.lovko@kabelnet.net

Prenočišča in čebelji izdelki Amalija Kandare
V centru Starega trga je na voljo lepo urejen prostoren apartma
s tremi dvoposteljnimi sobami in možnostjo dodatnega ležišča.
Apartma je popolnoma opremljen, na voljo je računalnik z internetno
povezavo. Kupiti je mogoče tudi različne medene izdelke.
Amalija Kandare
Rožnik 13
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)31 760 949
E: mkandare41@gmail.com
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Apartma Steles
V zaselku Siga v Iga vasi oddajamo nov, komfortno opremljen apartma
s tremi sobami (2, 2+1, 3), kuhinjo, dnevno sobo z jedilnico in dvema
kopalnicama. Na voljo je brezplačna uporaba interneta, WI-FI in TV,
za doplačilo pa zajtrk ali polpenzion. V lepem vremenu lahko na vrtu
uporabljate žar, mizo in klopce, ljubitelji narave in rekreacije pa si
lahko izposodite kolesa. V neposredni bližini je tudi možnost jahanja.
Apartma Steles
Iga vas 41 a
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)41 612 088
E: steles@siol.net

Youth hostel Ars Viva
Zavod Ars Viva se nahaja v vasi Podcerkev v Loški dolini. V hostlu
Ars Viva so na voljo 3 dvoposteljne sobe s kopalnico, 4 dvoposteljne
sobe s skupno kopalnico, 1 triposteljna soba s skupno kopalnico in
dve dormi sobi s po 6 ležišči. Skupaj ima hostel 29 ležišč. Na voljo
imajo tudi prostoren štirisobni apartma (2/2, 1/2+2, 6). Skupaj je
v apartmaju 14 ležišč. Ob Velikem Obrhu lahko na idilični lokaciji
najamete prostor za praznovanje posebnih dogodkov do 200
ljudi. Lokacija je primerna tudi za postavitev šotorov, avtodoma ali
prikolice. Poleg nastanitve vam nudijo različne aktivnosti v naravi
(vožnja z lojtrnikom, ježa konj) kot tudi na sami domačiji (ustvarjalne,
motivacijske in izobraževalne delavnice).
Youth hostel Ars Viva
Podcerkev 24
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)5 99 15 058
M: +386 (0)41 741 750
E: arsviva@znidarsic.net
www.arsviva.znidarsic.net

Prenočišča Ars Palada
V središču vasi Markovec so na voljo trije prikupno urejeni apartmaji
(2+1). Komunikacija je možna v več tujih jezikih. Na voljo je
brezplačna internetna povezava, WI-FI in izposoja koles.
Darija Tišler s. p.
Markovec 3
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 58 950
F: +386 (0)1 70 58 951
M: +386 (0)41 799 771
+386 (0)40 738 713
E: info@arspalada.si
www.prenociscaarspalada.si
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Domače dobrote
Društvo žena in deklet na podeželju OSTRNICE Loška dolina
Domače kulinarične dobrote Društva žena in deklet na podeželju
Ostrnice premamijo tudi najbolj zahtevne. Za posebne priložnosti,
kot so poroke ter kulturne, turistične, športne in dobrodelne
prireditve, pripravljajo pogostitve z domačim pecivom in kruhom.
Organizirajo tudi izobraževanja s področja kulinarike, vrtnarstva,
cvetličarstva, ročnih del in drugih zanimivih tem.
Društvo žena in deklet
na podeželju OSTRNICE
Loška dolina
Ograde 15
1386 Stari trg pri Ložu
kontaktna oseba:
Ana Zakrajšek
M: +386 (0)41 277 969
E: anaz.ostrnice@gmail.com

Čebelarsko društvo Loška dolina
Čebelji pridelki so popolnoma naravna živila; neposreden dar
narave. Pri članih čebelarskega društva Loška dolina so vam na
voljo čebelarski pridelki, kot so med, medeni liker, cvetni prah,
propolis in vosek.
Čebelarsko društvo
Loška dolina
Rožnik 4
1386 Stari trg pri Ložu
kontaktna oseba:
Janez Žnidaršič
M: +386 (0)40 737 952
E: janez.znidarsic@tusmobil.club

Ribogojstvo Obrh
Ribogojstvo Obrh leži v vasi Vrhnika ob potoku Veliki Obrh in je
namenjena izključno vzreji salmonidov. Gojene vrste rib so: lipan,
sulec, potočna postrv in potočna zlatovčica. To so avtohtone vrste,
ki so namenjene predvsem repopulaciji voda in se le izjemoma
uporabljajo za prehrano. Potočna zlatovčica, ki je prišla iz Kanade
že pred več kot sto leti, velja za eno najokusnejših rib na trgu.
Prodaja rib
• od ponedeljka do sobote: 8.00 -9.30 in 10.00-12.00, nedelja: 8.00-9.00
Ribogojstvo Obrh
Vrhnika pri Ložu 6
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)40 352 791
E: kristof.istinic@zzrs.si
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Izdelki domače in umetnostne obrti
Unikatno lesostrugarstvo Adolf Košmrl s. p.
leseni struženi izdelki
Unikatno lesostrugarstvo
Adolf Košmrlj s. p.
Vrhnika pri Ložu 44
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 58 235
F: +386 (0)1 70 58 235
M: +386 (0)41 979 023
E: naturan@siol.net

Timajana unikatni nakit
Tina Sterle
Ulica Bračičeve brigade 22
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)41 217 865
E: timajana@gmail.com
Timajana

T.R.F dekorativni izdelki
Rajka Truden s. p.
Nadlesk 14
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)31 894 118
E: rajka.truden@gmail.com

Domača obrt Sandi Ravšelj izdelki iz lesa
Sandi Ravšelj
Markovec 38
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 843
M: +386 (0)41 337 637
E: sandi.ravselj@gmail.com

Domača obrt Bojan Štefančič izdelki iz lesa
Bojan Štefančič
Pudob 38a
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 644
M: +386 (0)41 337 582
E: stefancic.b@gmail.com
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Tradicionalne prireditve

• Zimski vzpon na Gornje Poljane – zadnja nedelja v januarju
(Turizem Jure, 041 810 596)
• Velikonočni sejem – teden pred veliko nočjo
(Javni zavod Snežnik, 081 602 853)
• Tek na Križno goro – april
(Športno društvo Križna gora, 041 985 291)
• V deželi ostrnic - sklop poletnih prireditev
(Javni zavod Snežnik, 081 602 853)
• Ex-tempore Dežela ostrnic - junij
(Javni zavod Snežnik, 081 602 853)
• Mednarodna lokostrelska tekma AH 12+12 - konec junija
(DLLL Snežniška Diana, 031 722 792)
• Etnološka prireditev Ob košnji
(Javni zavod Snežnik, 081 602 853)
• Mednarodni festival Plavajoči grad - julij
(Javni zavod Snežnik in KD Matita, 040 472 730)
• Mednarodna lokostrelska tekma za 3D pokal – sredina avgusta
(DLLL Snežniška Diana, 031 722 792)
• SKI rolke Lož – september
(Smučarski klub Loška dolina, 040 462 610)
• Polharska noč – prva sobota v oktobru
(Turistično društvo Loška dolina, 031 288 470)
• Tek po polhovih stopinjah – prva sobota v oktobru
(ŠRD Snežnik Kozarišče, 041 210 517)
• Pohod - Pot dediščine Loške doline – oktober
(Javni zavod Snežnik, 081 602 853)
• Božično - novoletni sejem – december
(Javni zavod Snežnik, 081 602 853)
• Dobrodelni novoletni tek in hoja – december
(OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in ŠZ Loška dolina)
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Šport in rekreacija

•Pohodništvo
Snežnik 1796 m
Križna gora 857 m
Racna gora 1140 m
Dolenje Poljane 875 m
Gornje Poljane 1065 m
Loški grad 698 m
Pot dediščine Loške doline
Notranjska planinska pot
Velika Krpanova pot
Pot kurirjev in vezistov
Evropska pešpot E6
• Kolesarjenje
• Ježa konj
•Jamarstvo

•Rekreacija
Nogomet
Košarka
Odbojka
• Ribolov
Obrh
• Tenis
• Jadralno padalstvo
in zmajarstvo
Vzletišče Racna gora
• Lokostrelstvo
• Tek na smučeh
• Alpsko smučanje
Smučišče Ulaka
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Informacije

Klic v sili, tel.: 112
Policija, tel.: 113
Policijska postaja Cerknica
Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica, T: +386 (0)1 70 90 670
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča
Enota Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 36, 1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 50 163
Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica
T: +386 (0)1 70 50 100
Lekarna Ljubljana, Lekarna Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 36a, 1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 71 452
Odprto: od ponedeljka do četrtka 8.00-17.00, petek 8.00-15.30
Poleti od ponedeljka do petka 8.00-15.30, razen sreda 11.00-18.00
Avtobusna postaja Cerknica
Čabranska ulica 8, 1380 Cerknica, T: +386 (0)1 70 96 220
OMW Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 5, 1386 Stari trg pri Ložu
Odprto: od ponedeljka do petka 7.00-20.00, sobota 7.00-15.00,
nedelja 7.00-13.00
Poleti ob sobotah odprto do 20.00
AMZS pomoč na cesti, tel.: 1987
Nova Ljubljanska banka, poslovalnica Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 24, 1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 58 258
Odprto: od ponedeljka do petka 8.00-12.00 in 14.30-17.00
Bankomat: Stari trg
Pošta Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 28, 1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 50 060
Odprto od ponedeljka do petka 8.00-18.00, sobota 8.00-12.00
Knjižnica Jožeta Udoviča, Enota Maričke Žnidaršič Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 566
Odprto: ponedeljek 9.00-15.00, četrtek 12.00-18.00,
petek 14.00-19.00

16

TIC Lož

Turistično informacijski center Lož
Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)81 602 853
E: tic.loz@kabelnet.net
W: www.loskadolina.info
Odprto
od 1. maja do 30. septembra
• vsak dan: 10.00-18.00
od 1. oktobra do 30. aprila
• od ponedeljka do petka: 10.00-16.00
Storitve
• turistične informacije,
• prodaja unikatnih spominkov Loške doline,
• lokalno turistično vodenje,
• posredovanje pri organizaciji ogledov, izletov in ekskurzij
na območju Loške doline in Notranjske,
• predstavitve kulturne in naravne dediščine Loške doline,
• brezplačen dostop do interneta in WiFi,
• prostor turistične pisarne je primeren za izvedbo
predavanj in delavnic.
Vabimo vas, da nas obiščete.

OBČINA LOŠKA DOLINA,
ustanovljena leta 1994,
v sedanjem obsegu od leta 1998.
Je del Primorsko-notranjske statistične regije.
Velikost: 166,8 km2
Nadmorska višina: 570 m – 1796 m (Snežnik)
Število prebivalcev: približno 3.950
Število naselij: 21
Upravno, izobraževalno in kulturno središče občine
je Stari trg pri Ložu.
Praznik občine Loška dolina je 19. oktobra.
OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
Telefon: +386 (0)1 70 50 670
Faks: +386 (0)1 70 50 680
E-pošta: obcina@loskadolina.si
www.loskadolina.si
JAVNI ZAVOD SNEŽNIK
Lož, Cesta 19. oktobra 49
1386 Stari trg pri Ložu
Telefon: +386 (0)81 602 853
Faks: +386 (0)81 602 854
E-pošta: zavod.sneznik@gmail.com
www.loskadolina.info

