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Velikost: 167 km²
Število naselij: 21
Upravno središče: Stari trg pri Ložu
Praznik občine Loška dolina: 19. oktober
Število prebivalcev: nekaj manj kot 4000
Gospodarstvo: prevladujeta lesna in  
kovinskopredelovalna industrija
Nadmorska višina: od 570 do 760 m
Najvišja točka: Snežnik 1796 m
Površje: hribovita, večinoma z gozdom porasla kraška pokrajina  
z vmesnimi, uravnanimi predeli kraških polj
Podnebje: zmerno kontinentalno z mrzlimi zimami in ne prevročimi  
poletji, pogoste so pozne spomladanske in zgodnje jesenske pozebe
Predvsem v zimski polovici leta se v dolini zadržuje precej bolj hladen  
zrak kot v višjem območju, kar vpliva na nastanek t. i. mrazišč. Babno  
Polje je najhladnejši naseljen kraj v Sloveniji z najnižjo uradno izmerjeno 
temperaturo –36,4 °C, zato se ga je prijelo ime slovenska Sibirija. 
Padavine: količina padavin je visoka,  
med 1500 in 3500 mm letno
Kljub temu je površinskih voda  
malo, saj večina padavinskih voda  
na kraškem območju ponikne  
in po še vedno neznanih  
podzemnih kanalih odteče  
proti Jadranskemu ali Črnemu 
morju. Pozimi pada sneg;  
snežna odeja je lahko debela  
tudi več kot 1 m.
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Med sodobnimi stavbami se razkriva profana stavbna dediščina z značilnimi domačijami  
z gospodarskimi poslopji, skednji, vaškimi vodnjaki in kamnitimi mostovi. Pozornost 
pritegnejo številni sakralni objekti, ki skorajda v vsaki vasi za težkimi hrastovimi vrati čuvajo 
stoletne sakralne upodobitve.

Prav do naselij segajo bujni gozdovi - življenjski prostor živali, ki jih v drugih delih Evrope redko 
vidimo. Pri nas se lahko odpravite na vodeno opazovanje medveda ali se podate po sledeh 
drugih prostoživečih živali, tudi malega polha.

Med raziskovanjem naših krajev boste spoznavali zgodovinske in kulturne znamenitosti,  
med katerimi posebej izstopa grad Snežnik.

Predajte se lenobni vožnji z lojtrnikom, kolesarite po razgibanih poteh notranjske pokrajine 
ali se odločite za pohajkovanje po številnih pohodniških poteh. Lahko pa se spustite  
v podzemlje in si ogledate slikovito Križno jamo.

Skrivnostni kraški svet in pestra zgodovina Loške doline ponujata nemalokrat 
presenetljiva doživetja, obenem pa globok mir in spokojnost svoje odmaknjenosti.  
Nam je tukaj lepo in storili bomo vse, da bo lepo tudi vam.

Pri nas je lepo
Loška dolina z Babnim poljem leži  
v osrčju Notranjske, prav na južnem 
robu Slovenije, a le dobrih 60 km od 
Ljubljane. V tem odmaknjenem kotičku 
Slovenije nam neokrnjena narava  
v vsakem letnem času odstira čudovite 
prizore. Vanje se vpleta s tradicijo 
prežeto življenje domačinov,  
v katerem je še vedno moč  
zaznati pristen kmečki utrip.

Vabljeni, da 
nas obiščete.



Grad Snežnik -  
nedotaknjena  
podoba preteklosti
Kompleks gradu Snežnik je 
umeščen v čudovito naravno 
okolje na robu mogočnega 
snežniškega gozda. Podoba 
belega gradu, s pridihom 
pravljičnosti in plemenite 
preteklosti, ki se tiho zrcali  
v izvirski vodi ribnika, nas  
vedno znova prevzame.



Nekdaj je bil grad Snežnik utrjena postojanka, kasneje središče obsežnega 
posestva in eminenten lovski dvorec, danes pa je svojevrsten muzej, eden 
od le dveh slovenskih gradov z ohranjenimi avtentičnimi interieri. Obkroža 
ga velik park, ki je s stoletnimi drevoredi, jasami, sprehajalnimi potmi 
in vodnimi elementi privlačen v vseh letnih časih. V grajski kompleks 
so umeščene tudi pristave, nekdanja gospodarska poslopja, v katerih 
se razvija gostinsko-turistična in muzejska dejavnost. Kompleks gradu 
Snežnik je kulturni spomenik državnega pomena.

Zgodovinski razvoj gradu se je pričel v času oglejskih patriarhov med 10. in 11. 
stoletjem. Najvidnejši pečat je konec 19. in v začetku 20. stoletja pustila nemška 
knežja družina Schönburg-Waldenburg, še posebej knez Jurij, ki je renesančni 
podobi gradu iz 16. stoletja z dozidavami dodal romantične prvine in po zgledu 
angleških parkov uredil grajsko okolico. Bil je pokrovitelj prve gozdarske  
šole na Slovenskem, ki je bila pri gradu Snežnik ustanovljena leta  
1869. Do konca II. svetovne vojne je vzorno upravljano posestvo  
spodbujalo lokalni gospodarski razvoj.

Tri četrt ure dolg voden ogled gradu vas popelje skozi 
grajske sobane, opremljene z originalnimi kosi pohištva, 
ki z drugimi unikatnimi uporabnimi in okrasnimi 
predmeti pričarajo življenje v razkošni poletni in tudi 
lovski rezidenci, o čemer priča bogata zbirka lovskih 
trofej. Kletni prostori so namenjeni galerijski dejavnosti, 
v romantičnem grajskem ambientu potekajo civilni 
poročni obredi.

 Urnik ogledov gradu Snežnik
• Od aprila do septembra: vsak dan od 10. do 18. ure  

(zadnji ogled ob 18. uri)
• Od oktobra do marca: vsak dan, razen ob ponedeljkih,  

od 10. do 16. ure (zadnji ogled ob 16. uri)

Vodeni ogledi se začnejo vsako polno uro. Za organizirane  
skupine nad 10 oseb so potrebne predhodne prijave. 
Zaprto 1. januarja, 1. novembra in 25. decembra. 

 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

Vodeni sprehodi po grajskem parku potekajo 
od aprila do septembra ob nedeljah ob 14. 
in 15.30 uri ter za organizirane skupine po 
predhodni najavi. T: +386 (0)31 788 282

Grad Snežnik, pristave in grajski park  
so slikovita prizorišča, kjer skozi vse leto 
potekajo številne kulturne, turistične 
in športne prireditve. Najprivlačnejši je 
zagotovo tridnevni mednarodni festival 
etno glasbe, gledaliških umetnosti  
in mističnega ambienta Plavajoči grad 
(konec julija/pričetek avgusta). 

 Društvo ljubiteljev gradu Snežnik
Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu 
T: +386 (0)51 381 830

Henrich Schollmayer – 
Lichtenberg je bil gozdarski 

strokovnjak, gospodarstvenik, 
politik in upravitelj posestva 

Snežnik, ki je kot posinovljenec 
podedoval graščino Koča vas.  

Pred gradičem, ki zadnja 
desetletja sameva, stoji 
mogočna lipa – pravijo, 

da je najlepša daleč 
naokoli!

mailto:grad.sneznik@nms.si
http://www.nms.si/


Navadni polh (Glis glis)
Navadni polh je mali glodavec, ki se najraje zadržuje v listnatih 

in mešanih gozdovih. Ta izvrsten in okreten plezalec dneve 
prespi v luknjah ali drevesnih duplih, ponoči pa se odpravi 

iskat hrano. Prezimuje v podzemnih rovih, kjer se jih 
v kolonijah lahko zbere več sto. Na prezimovanje se 
odpravi že s prvimi slanami, prebuja se aprila.

Zanimivo je, da številčnost populacije polhov v posameznih 
letih močno niha, na kar naj bi v našem okolju vplival 
predvsem obrod bukve, hrasta in gabra.

Polhanje ali lov na polhe je bil v notranjskih gozdovih 
zagotovo prisoten že v 13. stoletju. V 17. stoletju ga  

v Slavi vojvodine Kranjske opisuje polihistor J. V. Valvazor,  
ki navaja tudi znano legendo o vragu, ki žene polhe past. 

Polhe so nekdaj lovili zaradi mesa, ki je obogatilo borne obroke 
revnega kmečkega prebivalstva. Polhova mast je v tradicionalnem ljudskem 

zdravilstvu veljala kot univerzalno zdravilo, polšje kožice so sušili in strojili ter 
jih prodajali kot cenjeno krzno. Izmed krznarskih izdelkov je najbolj značilna 
polhovka, prepoznavno zimsko pokrivalo. V današnjih dneh je lov na polhe 
dovoljen zgolj v mesecu oktobru in je reguliran s posebnimi dovolilnicami.

Polharski muzej in Lovska zbirka sta v pristavi gradu 
Snežnik na ogled od leta 1980. V Polharskem muzeju  
so predstavljene značilnosti polha ter razvoj in tradicija 
polhanja kot posebne lokalne etnološke dediščine, 
lovska zbirka pa prikazuje trofeje avtohtonih vrst divjadi.

 Urnik ogledov
Od 1. maja do 30. oktobra ob nedeljah 
in praznikih med 10. in 13. uro ter  
med 15. in 18. uro. Po predhodni 
najavi vse dni v letu.

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

V objemu  
mogočnih gozdov
Več kot štiri petine občine Loška dolina 
pokrivajo prostrani, predvsem jelovo-bukovi 
gozdovi. Zato ne preseneča dejstvo, da se 
ravno od tu lahko podamo v najobsežnejši 
slovenski gozd Snežniško-Javorniške 
planote, ki se proti jugu nadaljuje v gozdove 
Gorskega Kotarja, na vzhodu pa se stika 
s kočevskimi gozdovi. To je pravi kraj za 
ljubitelje prvinske narave, a predvsem 
idealen življenjski prostor številnih  
živalskih vrst.

Polharska noč (prva 
sobota v oktobru) je 

tradicionalna prireditev, 
ki ob pestrem družabnem 

programu obuja polharska 
doživetja. V Polharsko noč 
obiskovalce uvede Tek po 

polhovih stopinjah.

K ohranjanju  
ravnovesja gozdnega 

ekosistema prispevajo prav vse 
avtohtone živalske vrste. Še posebej 
smo ponosni, da tukaj živijo velike  
zveri: rjavi medved (Ursus arctos),  

volk (Canis lupus) in ris (Lynx lynx).  
Pogosti sta jelenjad in srnjad, nič 

nenavadnega pa ni, če opazimo lisico, 
veverico, kuno, jazbeca … ali sledi 
divjega prašiča. Veliko bolj skrito 

živijo polh, divja mačka, divji 
petelin in sove, med njimi 

tudi velika uharica in 
kozača.



Rjavi medved (Ursus arctos)
Rjavi medved je največja žival iz reda zveri v Evropi. Osuplja s svojo fizično 
pojavo, vendar je to plaha žival, ki se pred človekom najraje umakne. 
Marsikje je na robu izumrtja. V Sloveniji je zaščitena vrsta in njena 
številčnost v zadnjih desetletjih narašča. Osrednje življenjsko območje 
populacije rjavega medveda se razteza čez celotno območje občine  
Loška dolina, zato je njegova prisotnost tukaj stalna.

Medved je vsejed, a se v veliki meri prehranjuje rastlinsko. Pogosto so na 
njegovem jedilniku tudi žuželke in ličinke, redko pokonča kakšno žival, raje ima 
mrhovino. Nima najboljšega vida, od čutil ima dobro razvit sluh ter izreden voh. 
Zimo predremlje; v tem času medvedka skoti od enega do štiri mladiče. Odrasli 
samci tehtajo od 130 do 260 kg, izjemoma tudi preko 300 kg; samice so precej 
manjše.

Ljubiteljskim in profesionalnim fotografom je namenjenih dvajset posebej 
prilagojenih fotoopazovalnic na osmih skrbno izbranih lokacijah z ustreznimi 
svetlobnimi pogoji. Tovrstno opazovalnico lahko zgolj  
najamete, lahko pa se pridružite večdnevnemu  
fotografskemu izletu.

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

Pod vodstvom izkušenih vodnikov to izjemno žival od maja do konca  
oktobra lahko varno opazujete v njenem naravnem okolju. Obiskovalcem  
sta na voljo dva osnovna progama:

1. Opazovanje rjavega medveda poteka 3–4 ure v večernem času  
iz varne opazovalnice sredi gozda.
2. Dan z medvedom je 7–8 ur dolg program, ki vključuje voden sprehod 
po gozdu z interpretacijo naravne dediščine, ogled etnografske zbirke, 
tradicionalno domačo malico ter v večernem času opazovanje rjavega 
medveda iz opazovalnice.

Za programe opazovanja medveda so obvezne predhodne prijave.

 TIC Lož – Informacijski center za opazovanje rjavega medveda
Lož, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)81 602 853
E: tic.loz@kabelnet.net 
www.loskadolina.info

Vsi programi nosijo oznako »Medvedu prijazno« – pridobijo 
jo tiste prakse, katerih izvedba medvedu ni škodljiva 
in ki prispevajo k sobivanju človeka z medvedom.

Gozdni rezervat 
Snežnik-Ždrocle leži 

v osrčju prostrane snežniške 
planote in obsega starodavne 

bukove gozdove s predeli prvinskih 
gozdov. Skupaj s pragozdom 
Krokar je bil leta 2017 vpisan 
na Seznam svetovne naravne 
dediščine UNESCO. Obiski so 
v varovanem območju možni 

le v spremstvu vodnika.

http://slovenianbears.com/
mailto:tic.loz@kabelnet.net
http://www.loskadolina.info/


Križna jama
Le koga ne pritegne fotografija čolna na smaragdno zeleni vodi 
podzemnega jezera! To je Križna jama, svetovno znana vodna jama,  
katere posebnost so številna jezera s sigastimi pregradami. Je edina 
turistična jama v Sloveniji, ki je ohranjena v povsem naravni podobi.

Dolžina Križne jame presega osem kilometrov, temperatura zraka je celo  
leto 8 °C. V njej je tudi podzemni otok in eno največjih evropskih najdišč  
kosti ledenodobnega jamskega medveda. Po pestrosti podzemnih  
živalskih vrst se uvršča kar na četrto mesto na svetu.

 Urnik ogledov
Obiskovalci lahko izberejo različno dolge vodene oglede. 

1. Enourni ogled suhega dela jame s kratko vožnjo po prvem jezeru  
je primeren za skupine do 60 ljudi.
• Od 1. aprila do 30. junija: sobote, nedelje in prazniki ob 15. uri.
• Od 1. julija do 31. avgusta: vsak dan ob 11., 13., 15. in 17. uri.
• Od 1. do 30. septembra: vsak dan ob 11., 13. in 15. uri.
• Po predhodni rezervaciji je ogled možen vse dni v letu.

2. Štiriurni ogled vodnega dela jame 
(čez 13 jezer) in drugi alternativni ogledi potekajo po predhodnem  
dogovoru in rezervaciji zgolj za skupine največ 4 oseb.

Po dogovoru z Društvom ljubiteljev Križne 
jame je možen tudi ogled ponorne jame 
Golobina.

 Društvo ljubiteljev Križne jame
Bloška Polica 7, 1384 Grahovo 
T: +386 (0)41 632 153 
E: krizna_jama@yahoo.com
www.krizna-jama.si

Ob intenzivnejšem deževju v pomladnem 
in jesenskem času požiralniki ne morejo 
odvesti obilice vode in ta se nemalokrat 
razlije čez polje. Največja znana povodenj 
je bila v Loški dolini leta 1851.

Na kraških tleh
Loška dolina je del klasičnega krasa. 
To je svet na prepustni karbonatni 
podlagi, skozi katero pronica voda in 
jo počasi, vendar vztrajno raztaplja ter 
ustvarja kraške pojave, kot so vrtače, 
udornice, požiralniki, brezna, jame ... 
Loško polje je značilno pretočno kraško 
polje, prek katerega vijuga potok 
Obrh, dokler ne ponikne v sistemu 
požiralnikov in ponorno jamo Golobina 
v njegovem severozahodnem delu.

mailto:krizna_jama@yahoo.com
http://www.krizna-jama.si/


Loški grad (698 m)
Lahka označena sprehajalna pot
Na vrhu griča nad naseljem Lož nas 
skrite med grmičevjem in drevjem 
presenetijo mogočne ruševine 
Loškega gradu. Še vedno 
lahko občudujemo umetelnost 
srednjeveške gradnje, ob tem pa 
se predajamo presenetljivemu 
razgledu preko Loškega polja  
z markantno goro Snežnik v ozadju.

 Lož (590 m), izpred TIC Lož 

 20 minut

Križna gora nad Ložem (857 m)
Lahka označena pohodna pot
Razgledni vrh med Loškim in Cerkniškim 
poljem s cerkvijo sv. Križa že od daleč 
pritegne pogled. Deležna burne tisočletne 
zgodovine in množic romarjev, ki so se 
mimo kapelic križevega pota nekdaj 
zgrinjale proti vrhu, privablja Križna 
gora danes s svojo posebno energijo 
predvsem ljubitelje narave.

1.  Lož (590 m),  60 minut

2.  vas Sv. Ana (722 m),  20 minut

3.  izpred vhoda v Križno jamo (629 m),  30 minut

Raj za 
pohodništvo

Organiziran 
pohod na Gornje 

Poljane je vsako leto na 
zadnjo nedeljo v januarju. 

V počastitev praznika občine 
Loška dolina poteka po Poti 

dediščine Loške doline 
tradicionalni pohod  

v oktobru, na nedeljo 
pred 19. oktobrom.

Legenda:  Izhodišče,  Čas hoje,  Dolžina poti



Racna gora (1140 m)
Lahka označena planinska pot
Racno goro z njenimi slemeni zaznamo 
kot mogočno pregrado med Loškim 
poljem in Loškim Potokom. Na njenih 
pobočjih so se še pred desetletji 
bohotili lazi in pašniki, danes jih  
je skorajda v celoti prerasel gozd.  
Na vrhu je skrinjica z vpisno knjigo 
in žigom Notranjske planinske poti  
in Poti kurirjev in vezistov.

 Vrhnika pri Ložu (586 m)

 1 ura 45 minut

Snežnik (1796 m)
Lahka označena planinska pot
Snežnik se ponosno dviga nad vsemi 
notranjskimi hribi in razglaša svoj 
sloves najvišje gore južnega dela 
Slovenije. Z njegovega vrha oko 
resnično seže v prostranost sveta. 
Poti na Snežnik so označene in sila 
privlačne, saj odkrivamo nenavadne 
vegetacijske pasove (rastišče 
bukve na gozdni meji), bogato floro 
(botanični rezervat na vrhu Snežnika)  
in sledi redkih živalskih vrst, med njimi 
tudi gamsa in rjavega medveda.

1.  Leskova dolina (793 m),  3 ure 15 minut

2.  Gašperjev hrib (1381 m),  1 ura 30 minut

3.  Sviščaki (1242 m),  2 uri

 Planinska koča Draga Karolina na Velikem Snežniku
T: +386 (0)41 234 373
Odprto: od 1. maja do 1. novembra ob sobotah, nedeljah in praznikih, 
od 15. julija do 31. avgusta vsak dan.

Gornje Poljane (1065 m)
Lahka krožna planinska pot
Krožna planinska pot na Gornje Poljane, 
najvišje ležeči zaselek južne Slovenije, 
nas resnično pelje skozi kraljestvo 
notranjskih gozdov, vmes pa nam 
dobrohotno postreže z marsikatero 
kulturno zanimivostjo. Na Gornjih 
Poljanah sta pri izletniški kmetiji 
Turizem Jure vpisna knjiga in žig.
 

 Viševek (583 m), parkirišče pri cerkvi 
Marijinega Vnebovzetja 

 14,5 km,  5 ur

 Izletniška kmetija Turizem Jure
T: +386 (0)41 810 596
E: turizem.jure@gmail.com 
Odprto po predhodni najavi.

Pot dediščine Loške doline
Lahka krožna tematska pot
Obhodite Loško dolino po krožni Poti 
dediščine in od blizu boste spoznali njeno 
kraško dušo in skozi tisočletja oblikovan 
klen značaj. Naredite postanek pri gradu 
Snežnik ali na razgledišču v Podgori, kjer 
se vam odpre eden najlepših pogledov 
preko celotnega Loškega polja.

 priporočamo izpred TIC Lož

 21 km,  5–6 ur

 Pot lahko prehodite v celoti ali po 
delih, lahko pa zgolj obiščete posamezne 
tematske točke z razlagalnimi tablami. 
Te so v Ložu, Danah, na Nadleškem polju, 
v Šmarati, Podgori in Žagi pri Vrhniki.

Legenda:  Izhodišče,  Čas hoje,  Dolžina poti



Evropska pešpot E6 
(slovenski del 260 km, 
skupno 7000 km)
Lahka pohodna pot
Dobrih 20 km Evropske pešpoti E6 vas popelje 
tudi preko občine Loška dolina. Pot preči 
Loško polje, večinoma pa poteka po obširnem 
neposeljenem gozdnem območju Snežniško-
Javorniške planote, ki od pohodnika zahteva 
dobro pripravljenost in previdnost.

 Stari trg pri Ložu-Nadlesk-Grad Snežnik-Mašun

  18 km,  5 ur

 Žigi Evropske pešpoti E6: 
Stari trg pri Ložu (Gostilna Škriban), 
Kozarišče (Grad Snežnik)

Zemljevidi: Notranjska s Snežnikom, 
Notranjska planinska pot, Pot dediščine 
Loške doline, Krožna planinska pot 
na Gornje Poljane

Smučišče Ulaka 
leži na pobočju 
683 m visokega 
istoimenskega 

hriba, ki se dviga 
ob vstopu v Stari 

trg pri Ložu iz smeri 
Bloške Police. Smučišče 

v zimskih mesecih umetno 
zasnežujejo, tako da je smuka mogoča tudi  
ob pomanjkanju naravnega snega.

Srednje težka proga je dolga 370 m, poleg nje  
je tudi sankališče. Smučišče je opremljeno  
z vlečnico in umetno razsvetljavo, ki omogoča 
nočno smuko. V neposredni bližini smučišča  
so ob ugodnih snežnih razmerah urejene  
proge za tek na smučeh.

Smučišče 
Ulaka

Kolesarjenje po 
razgibani notranjski 
pokrajini je pravi 

užitek za vse vrste 
kolesarjev. Ravninsko 

vožnjo po Loškem polju, 
ki je primerna tudi za 

družinsko rekreacijo, lahko 
kombinirate z vzponi do višje 

ležečih vasi na obrobju doline.

Nekoliko bolje pripravljeni lahko odkolesarite čez naravne 
prehode na vse strani doline – do Babnega Polja, Blok, 
Cerkniškega jezera ali proti Loškemu Potoku.

Obsežen hriboviti in z gozdom prekriti del Loške doline bo 
pravi izziv za zahtevnejše turne ali gorske kolesarje. Tura 
skozi gozdna območja s številnimi potmi in križišči zahteva 
skrbno načrtovanje in orientiranje. S pobočij Snežnika vodi 
preko Mašuna do gradu Snežnik (kjer je žig) tudi Slovenska 
turnokolesarska pot (STKP). Od tu se nadaljuje do vzhodnih 
obronkov Loške doline, kjer v Vrhniki pri Ložu prečite Veliki 
Obrh in po vzponu preko temena Racne gore vstopite  
v občino Loški Potok.

Zemljevidi: MTB park Notranjska, Bike map Notranjska, 
Slovenska turnokolesarska pot http://pzs.si/ktk/wpstkp

Kolesarjenje
za vsakogar

http://pzs.si/ktk/wpstkp/


Živa tradicija
V začetku poletja, ko zrak 
preveva vonj sveže pokošene 
trave, bodo vaš pogled 
zagotovo pritegnile ostrnice. 
V tehničnem smislu je to zgolj 
pripomoček za sušenje sena, 
v simbolnem pa del identitete 
in ponos Loške doline, ki ji 
pravimo tudi Dežela ostrnic.

»Tja, kjer kipe slovenstva žive klice,
kjer dan se peni v delu in trpljenju –

z obema bom nogama stal v življenju,
v slovenstvo zakopan – med ostrnice ...«

Oton Župančič (1878–1949)

Ostrnice izpričujejo življenjsko 
vitalnost, povezanost kmeta 
in zemlje, ki prehaja v zavest 

o pripadnosti rodni grudi, 
narodu.



Gosto posejane po loških poljih so ostrnice 
s svojo starodavno pojavo dajale krajini 
idilično podobo, ki je navdahnila številne 
umetnike.

Okleščene vrhove smrek ali hoj se zasadi 
v tla in umetelno obda z napol posušeno 
deteljo, senom, pa tudi s snopi žita ali 
fižolom. Zdevanje ostrnic je bilo naporno 
delo z natančno določenim postopkom,  
ki se je prenašal iz roda v rod.

V stare čase nas popeljejo tudi zasebne 
etnografske zbirke. Ogledi po predhodni najavi.

Vojaško-kmečki muzej v Podgori hrani zbirko 
vojaške opreme in orožja iz I. in II. svetovne vojne 
ter obsežno zbirko kmečkega orodja ter drugih 
uporabnih predmetov iz prve polovice 20. stoletja.

 Stanislav Pucelj
Podgora 26
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 543, +386 (0)41 502 870
E: stanislavpucelj@gmail.com

Etnografska zbirka Pr’ Hostovih na Gornjih 
Poljanah sistematično prikazuje vsakdanje 
življenje prebivalcev Loške doline v prvi polovici 
20. stoletja. Razstavljeni predmeti pripovedujejo  
o njihovem delu v gozdu in na polju kakor tudi  
o drugih domačih opravilih.

 Jure Kordiš
Dolenje Poljane 3
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)41 810 596
E: turizem.jure@gmail.com

Na domačijah je tradicija vitalni del dela in 
življenja. Z veseljem jo predstavijo tudi vam.  
Ogledi po predhodni najavi.

Na prenovljeni Rihtarjevi domačiji v Babnem 
Polju se ukvarjajo s širokim spektrom dejavnosti, 
med drugim organizirajo in izvajajo turistična 
vodenja, študijske krožke in prireditve. V Rihtarjevi 
kašči je tudi informacijska točka.

 Babno Polje 67
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)41 260 985
E: alenka.veber@rihtarjeva-domacija.si
www.rihtarjeva-domacija.si

Nikjer drugje ne boste tradicionalnemu načinu 
življenja tako blizu kot na domačiji Pri Antonovih. 
Prikažejo vam stara kmečka opravila in vas 
naučijo že pozabljenih veščin. Popeljejo vas  
z lojtrnim vozom ali sanmi in pospremijo na 
ježo s konji.

 Iga vas 28
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)41 507 153
E: nina.kandare@gmail.com

Posestvo Bajer v Viševku je turistična, ekološka, 
samooskrbna kmetija s tristoletno tradicijo. 
Obiskovalce navdušuje z idilično lego ob jezercu 
ter domačimi dobrotami.

 Viševek 40
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)31 516 724, +386 (0)31 333 407
E: bajerjanja@gmail.com

Prikazu zdevanja 
ostrnic ste lahko priča 

na tradicionalni etnološki 
prireditvi Ob košnji meseca 

junija, medtem ko se 
likovniki vsako leto zberejo 

na tradicionalnem 
Ex-temporu Dežela 
ostrnic konec maja.

Ob potoku Obrh je bilo  
na prelomu 19. v 20. stoletje  
kar enajst posestev z mlini  

in žagami na vodni pogon. 
Danes si je možno ogledati 

zgolj mlin in žago venecijanko 
na Posestvu Bajer v Viševku 

ter gater polnojarmenik v Žagi 
ob izviru Velikega Obrha. 

Ogledi po dogovoru.

mailto:alenka.veber@rihtarjeva-domacija.si


Arheološka dediščina
Križna gora in Ulaka sta najpomembnejši 
izmed številnih arheoloških najdišč. Najstarejši 
najdeni predmeti so s konca bronaste in 
začetka starejše železne dobe (9.–4. st. pr. Kr.). 
Vsaj že na začetku 1. st. pr. Kr. so prebivalci 
doline prišli v stik z Rimljani in njihovimi 
dobrinami. Za rimski imperij so postale velikega 
pomena ceste na obodu kotline, prelaz proti 
Babnemu polju naj bi nadzirala vojaška utrdba 
na Nadleškem hribu. V tem času je nastalo 
tudi naselje v Šmarati (konec 4. st.). 

Rimski zaporni zid, sistem zidov in kastelov, imenovan Claustra Alpium 
Iuliarum, naj bi od 3. st. dalje na pomembnih strateških točkah zaščitil rimski 
imperij pred vpadi sosednjih ljudstev. Del zidu je potekal skorajda natančno po 
današnji državni meji med naseljema Babno Polje in Prezid. Tukaj se je tudi  
v kasnejših stoletjih pogosto risala razmejitvena črta, kar med drugim izpričuje 
mejni kamen, ki je ločeval avstrijski in ogrski del Avstro-Ogrske monarhije 
(1867–1918).

Srednji vek
Ob vznožju Loškega gradu je naselje Lož 
začelo nastajati šele leta 1341. Razmah 
sejmišča, trgovine in obrti ter pripadajoči 
privilegiji so botrovali razvoju utrjenega 
trga. Da bi preprečil opustošenja, ki so 
jih mestu prizadejali turški vpadi, ga je 
habsburški cesar Friderik III. leta 1477 
povzdignil v svobodno knežje mesto. 
Pravica do obzidja in drugi mestni privilegiji 
so meščanom in okoliškim podložnikom 
prinesli varnost in ekonomske ugodnosti.

Mesto Lož je bilo še konec 19. in na začetku 20. stoletja pomembno upravno 
središče. Tu sta krajši čas živela literata Fran Milčinski in Jože Udovič. Med  
drugo svetovno vojno je bil Lož, kot še nekatere vasi v Loški dolini, požgan.  
Na čase srednjeveškega mesta nas še spominja stara urbanistična zasnova, 
delček ohranjenega obrambnega zidu ter mestni grb, ki ga je prevzela sedanja 
občina Loška dolina. 

Sledi zgodovine
Na območju Loške doline in 
Babnega polja nas zgodovina vodi 
po starodavnih trgovskih poteh, 
koder se je s konjskimi vpregami 
pretovorilo nešteto dobrin, 
največkrat od Jadranskega morja 
proti notranjosti celine in v obratno 
smer, ter kasneje po mejnih 
črtah, ki so območje vedno znova 
vzpostavljale kot (ob)robno, 
a hkrati strateško pomembno.



Med svetovnima vojnama
Po I. svetovni vojni je meja med Kraljevino SHS (od leta 
1929 Kraljevino Jugoslavijo) in Kraljevino Italijo zarezala 
preko Snežniško-Javorniške planote. Novonastala 
meja, imenovana tudi Rapalska meja, je močno 
zaznamovala življenje ljudi, cvetelo je tihotapstvo.

Italijani so gradili nove cestne povezave in mejo 
utrdili s številnimi vojaškimi objekti (bunkerji, 
kasarne), ki so vidni še danes. V 30. letih dvajsetega 
stoletja je na ozemlju Kraljevine Jugoslavije nastajala 
Rupnikova obrambna linija, kateri lahko sledimo 
na vzhodnem delu Loške doline.

Druga svetovna vojna
Slovenska vojna partizanska bolnica Snežnik je 
v pogorju Snežnika z vmesnimi prekinitvami delovala 
od poletja 1942 do aprila 1945 kot sistem bolnišničnih 
postojank. Bila je tretja največja partizanska bolnišnica 
v Sloveniji. 

Spomenik in razlagalna tabla stojita na Županovem 
lazu, na lokacijah nekdanjih bolnišničnih objektov 
pa so postavljene spominske plošče.

Letališče Nadlesk (šifra: Piccadilly Club) je bilo 
med II. svetovno vojno prvo zavezniško letališče 
na slovenskih tleh. Letališče je poleti leta 1944 služilo 
evakuaciji ranjencev ter prebeglih zavezniških letalcev 
in vojakov. Imelo je tudi ključno vlogo pri oskrbi 
z orožjem in opremo ter pri vzdrževanju zvez 
z zavezniki v Italiji. 

Na mestu nekdanjega letališča pri vasi Nadlesk je postavljeno spominsko 
znamenje in razlagalna tabla v okviru Poti dediščine Loške doline.

Na vrhu hriba Ulaka nad Starim trgom je bil leta 1953 postavljen 
monumentalen spomenik z grobnico padlim v narodnoosvobodilni borbi. 
V bližini Babnega Polja je urejen spominski park Vražji vrtec, posvečen 
med II. svetovno vojno padlim talcem.

Občina 
Loška dolina 

meji z Republiko 
Hrvaško. Državna meja 
z mednarodnim mejnim 
prehodom Babno Polje 

je bila vzpostavljena 
z oblikovanjem Slovenije 
kot samostojne države 

leta 1991.



Čudovita sakralna 
dediščina
Župnija Stari trg pri Ložu v slovenskem 
prostoru prednjači s številom cerkvenih 
sakralnih objektov. Skoraj vsako 
naselje si je postavilo svojo cerkev ali 
kapelo. V župniji je tako 22 cerkva in 
3 kapele ter številne manjše kapelice 
in križna znamenja. Kot prafara je 
obstajala že v 12. stoletju in se vse do 
leta 1831 imenovala po Ložu, čeprav je 
bil njen sedež vseskozi v Starem trgu.



Cerkev sv. Andreja na Gornjih Poljanah je s 1065 m 
nadmorske višine najvišje ležeča cerkev v župniji. 
Notranjost krasi poslikan kasetiran lesen strop  
in gotski rebrasti obok v prezbiteriju.

Oltar v cerkvi sv. Marjete v Šmarati 
sodi med kvalitetnejše primere 

zlatih oltarjev na črni podlagi  
s konca 17. stoletja. Na območju 

današnje cerkvice je stalo 
poznoantično naselje.

Osrednja župnijska cerkev v Starem trgu, 
posvečena sv. Juriju, ima romansko triladijsko 
zasnovo in baročno preobleko iz sredine 
18. stoletja. Zvonik je ločen od cerkve in je 
v času turških vpadov služil kot utrdba.

Neprecenljiv kulturni in zgodovinski 
spomenik je cerkev sv. Jedrt  
v Nadlesku. Njena največja 
znamenitost so freske mojstra 
Tomaža iz Senja iz leta 1511 in lesena 
glava Janeza Krstnika iz 13. stoletja. 
Z odlično ohranjenim lesenim 
stropom, pevskim korom ter tremi 
zlatimi oltarji je ena ambientalno 
najučinkovitejših podeželskih cerkva  
iz časa med gotiko in barokom.

Romarska cerkev sv. Križa na Križni gori, 
katere začetki naj bi segali v čas križarskih vojn,  
je kot božjepotna zaživela po letu 1743, ko so bile 
na pobočju hriba postavljene kapelice križevega 
pota. Umetnostnozgodovinsko veljavo ji dajejo 
predvsem oltarne slike s pasijonskimi motivi, delo 
slovenskega baročnega mojstra Fortunata Berganta.

V cerkvi Marijinega Vnebovzetja v Viševku, zgrajeni 
sredi 17. stoletja, izstopa glavni oltar z upodobitvijo 
Marijinega vnebovzetja, ki z baročno pozlato  
in slikovitostjo popolnoma obvladuje cerkveni 
prostor. Zanimiv je tudi leseni kor s kasetiranim  
in poslikanim dnom, na njem pa ene najstarejših 
orgel v ljubljanski nadškofiji – iz leta 1733.

Župnijska cerkev sv. Nikolaja v Babnem Polju 
je bila zgrajena leta 1796 in je nadomestila 
starejšo, ki je stala na mestu prvotnega naselja. 
Bila je podružnica starotrške župnije, na prošnjo 
babnopoljskih vernikov pa je bila leta 1829 
ustanovljena samostojna lokalija Babno Polje. 
Babnopoljci so leta 1830 za svoje duhovnike 
zgradili tudi župnišče.

Po vaseh se je od nekdaj 
na velikonočno nedeljo trkalo 

pirhe. To je običaj, pri katerem dva 
udeleženca z udarjanjem ugotavljata, 

čigav pirh je trši. Danes je tradicija 
najbolj živa v vasi Kozarišče.

Na Štefanovo (26. december) 
je pri cerkvi sv. Marjete 

v Šmarati blagoslov konj.

Cerkev sv. Martina v Podcerkvi odlikujejo baročna 
arhitektura, najstarejši zvon v župniji (iz leta 1565) 
ter vzidani rimski nagrobniki. Tukajšnje pokopališče 
je poslednji dom domačih umetnikov, katerih dela 
presegajo lokalne okvire – pesnice Maričke Žnidaršič, 
pisatelja Matevža Haceta in slikarja Lojzeta Perka.

Cerkev sv. Jakoba v Pudobu stoji neposredno nad 
potokom Veliki Obrh. Ob največji znani povodnji leta 
1851 jo je zalila voda in v notranjosti segala kar  
2,85 m visoko.

Kapela sv. Družine v Podgori je nastala po zaobljubi 
podgorskih internirancev na otoku Rab med drugo 
svetovno vojno. Sezidana je bila leta 1995.



Lačni in kulinaričnih doživetij željni obiskovalci Loške doline boste na svoj 
račun prišli predvsem ob pokušanju tipičnih notranjskih jedi. Domače jedi 
iz lokalnih sestavin, ki jih velja poskusiti, so: kaura – gosta enolončnica iz 
fižola, krompirja in kolerabe (kaure), ki se jo kuha več ur, na koncu pa zabeli 
z ocvirki, kislo zelje ali kisla repa s fižolom in 
krompirjem, pa ješprenj (ričet) in ajdovi ali 
koruzni žganci s toplim ali kislim mlekom 
ali, še bolje, zabeljeni z ocvirki. Na 
mesnem jedilniku poleg suhomesnatih 
dobrot in v zimskem času kolin ne 
sme umanjkati divjačina.

Posladkate se lahko s sladicami iz 
domačega sadja: jabolčnim štrudlom, 
pečenimi jabolki in hruškami ali 
češpovo kašo, okusno proseno kašo 
s suhimi slivami. Pri nas so pogosto 
na mizi tudi tašce (flancati), potica  
iz orehov, rozin ali rožičev in seveda  
štruklji z najrazličnejšimi nadevi,  
ki so lahko tudi glavna jed ali priloga.

Domače sadje se je sušilo v pajštƏbah (značilnih 
sušilnicah) ali se ga skuhalo v kvalitetna 
domača žganja.

Ob povratku domov ne pozabite na kozarec 
izvrstnega domačega medu z okusom 

cvetočih polj ali neokrnjenih 
gozdov.

Tradicionalne jedi 
znajo po starih receptih 
pripraviti, za posebne 
priložnosti pa tudi nadgraditi 
s sodobnimi okusi, članice Društva žena in 
deklet na podeželju OSTRNICE Loška dolina. 

 Ograde 15, 1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)41 277 969
E: anaz.ostrnice@gmail.com

Kulinarična 
doživetja

Domače dobrote lahko 
poskusite na etnoloških 
prireditvah Ob košnji in 
Polharska noč, na voljo 

so tudi na tradicionalnih 
Velikonočnem in Božično-

novoletnem sejmu.

mailto:anaz.ostrnice@gmail.com


Turizem Jure
v tihem objemu gozda

 Pogostili vas bodo s sezonskimi lokalnimi 
kulinaričnimi specialitetami ter domačimi čaji, 
kompoti ali žganimi pijačami. Po predhodni najavi.

1 x apartma s tremi 
sobami (3/2, možnost 
dodatnega ležišča), 
opremljeno kuhinjo  
in skupno kopalnico.
1 x apartma  
z dvoposteljno sobo  
z ločeno kopalnico.
V hiši se lahko udobno 
namesti 14 gostov. 

• Zajtrk ali polpenzion za doplačilo.
• Hišni ljubljenčki dovoljeni.
• Terasa in brezplačna uporaba žara.
• Brezplačno parkirišče. Brezplačna garaža  

za motorje in kolesa.
• Možnost kampiranja (šotor, avtodom).

Dodatna ponudba:
• Etnografska zbirka kmečkega in gozdarskega 

orodja ter gospodinjskih pripomočkov.
• Tematska pot kulturne in naravne 

dediščine Gornjih Poljan z interpretacijo narave.
• Organizacija pohodniških in kolesarskih izletov,  

v jesenskem času polhanja.
• Celodnevno vodenje po Loški dolini, spremljanje 

pohodnikov in kolesarjev.
• Izposoja koles.

 Dolenje Poljane 3
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)41 810 596
E: turizem.jure@gmail.com

Gostilna in pizzerija Škriban
v centru Starega trga pri Ložu 

 Nudijo pester izbor jedi 
po naročilu, pic in malic. 
Njihova ponudba je 
obogatena s specialitetami 
z »okusom po Notranjski« 
in v poletnih mesecih z doma 
pripravljenim sladoledom.

 Odprto vsak dan: 7.00–23.00, 
kuhinja obratuje 9.00–22.00, 
ob sobotah in nedeljah 12.00–22.00

 Cesta Notranjskega odreda 17
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 090
E: marko.lovko@gmail.com 

Prenočišča Ars Palada
v mirnem vaškem okolju

2 x studio apartma (2 osebi in 2+1 oseba),  
z opremljeno kuhinjo in kopalnico

• Restavraciji oddaljeni 500 m in 1 km.
• Brezplačen Wi-Fi, TV.
• Terasa in vrt.
• Hišni ljubljenčki dovoljeni.
• Brezplačno parkirišče.

 Markovec 3
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)41 799 771
+386 (0)40 738 713
E: info@arspalada.si

Gostinska 
ponudba in 
nastanitve

mailto:turizem.jure@gmail.com
mailto:marko.lovko@gmail.com
mailto:info@arspalada.si


Gostišče Mlakar
s pridihom neokrnjene narave

 Svoj sloves si je gostišče ustvarilo skozi 
petdesetletno tradicijo priprave domačih slovenskih 
jedi. Svoje goste znajo razvajati s sezonsko ponudbo 
tistega, kar nudi narava in lokalno okolje.  
Za zunanje goste je gostišče odprto samo v zimskem 
času (november–april) po predhodni najavi.

5 x dvoposteljna soba 
z balkonom (možnost 
dodatnega ležišča).

• Zajtrk ali polpenzion.
• Brezplačen Wi-Fi, TV.
• Skupna terasa.
• Hišni ljubljenčki dovoljeni.
• Brezplačno parkirišče. 

Brezplačna garaža za motorje in kolesa.

Dodatna ponudba:
• Ogledi rjavega medveda, fotolov.
• Pogostitve za zaključene družbe.

 Markovec 15a, 1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)41 582 081
E: mlakar.markovec@gmail.com

Apartma Steles
v podeželskem zaselku

1 x apartma s tremi sobami (2, 2+1, 3), opremljeno 
kuhinjo, dnevno sobo z jedilnico in dvema 
kopalnicama. Možen najem posamezne sobe.

• Zajtrk ali polpenzion za doplačilo.
• Restavracija oddaljena 4 km.

• Brezplačen Wi-Fi, TV.
• Hišni ljubljenčki dovoljeni.
• Vrt, brezplačna uporaba žara.
• Brezplačno parkirišče. Brezplačna garaža  

za motorje in kolesa.

Dodatna ponudba:
• Izposoja koles.
• V neposredni bližini 

možnost jahanja.
• Organizacija piknikov 

in lokalnih vodenj.

 Iga vas 41a
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)41 612 088
E: steles@siol.net

Prenočišča Amalija Kandare
v neposredni bližini restavracije, trgovine, avtobusne 
postaje in drugih storitev

1 x apartma s tremi sobami (2/2, 1/1+1), 
opremljeno kuhinjo in skupno kopalnico. 
Možen najem posamezne sobe.

• Zajtrk za doplačilo.
• Brezplačen Wi-Fi, TV.
• Hišni ljubljenčki dovoljeni.
• Brezplačno parkirišče.
• Brezplačna garaža za 

motorje in kolesa.

Dodatna ponudba:
• Čebelji izdelki.

 Rožnik 13
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)31 760 949
E: mkandare41@gmail.com

Youth hostel Ars Viva
sodoben in invalidom prijazen večnamenski 
kompleks

3 x dvoposteljna soba s kopalnico, 
4 x dvoposteljna soba s skupno kopalnico, 
1 x triposteljna soba s skupno kopalnico 
2 x dormi soba s po 6 ležišči
Skupna kuhinja. Zajtrk za doplačilo.
1 x apartma s štirimi sobami (2/2, 1/2+2, 1/6), 
opremljeno kuhinjo in dvema kopalnicama.

• Brezplačen Wi-Fi, TV.
• Skupna terasa.
• Hišni ljubljenčki so dovoljeni v apartmaju.
• Restavracija in trgovina oddaljeni 1 km.
• Neposredna bližina avtobusnega postajališča.
• Brezplačno parkirišče. 

Dodatna ponudba:
• Izposoja klasičnih koles, triciklov, ročnih koles 

in električnih priklopov za invalidske vozičke.
• Najem večnamenske dvorane.
• Likovne razstave v galeriji in 

kulturni ter izobraževalni 
dogodki.

• Možnost kampiranja 
(šotor, avtodom 
ali prikolica) v vasi 
Vrhnika pri Ložu –  
idilična lokacija 
ob potoku Veliki Obrh.

 Podcerkev 42
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)5 99 15 058
E: youthostel.arsviva@gmail.com

mailto:mlakar.markovec@gmail.com
mailto:steles@siol.net
mailto:mkandare41@gmail.com
mailto:youthostel.arsviva@gmail.com


Zavod Ars Viva svoje poslanstvo 
usmerja v turistično ponudbo, ki bi 
bila dostopna vsem posameznikom. 
Poleg prvega youth hostla v Sloveniji, 
prilagojenega gibalno oviranim osebam, 
razvija številne rekreativne aktivnosti 
in programe, ki invalidom približajo 
kulturno in naravno dediščino kraja 
ter jim omogočajo enakovrednejše 
koriščenje turističnih uslug.

 Podcerkev 42
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)5 99 15 058
E: youthostel.arsviva@gmail.com
www.arsviva.znidarsic.net

Postajališče sprejme osem 
avtodomov, opremljeno je z vodo, 
elektriko in stebrički za čiščenje 
kaset. 

 Stari trg pri Ložu, pri športnem parku 
T: +386 (0)1 70 50 670 
E: obcina@loskadolina.si 

Dostopni 
turizem

Postajališče
za avtodome

mailto:youthostel.arsviva@gmail.com
mailto:obcina@loskadolina.si


Klic v sili
T: 112

Zdravstveni dom
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
Cesta Notranjskega odreda 36a
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 71 452

Policija
T: 113

Cerknica: 
Cesta v Dolenjo vas 3
1380 Cerknica
T: +386 (0)1 70 90 670

Mednarodni mejni 
prehod Babno Polje
T: +386 (0)1 70 53 200

AMZS pomoč na cesti
T: 1987

Bencinski servis OMV
Cesta Notranjskega odreda 5
1386 Stari trg pri Ložu

Banka in bankomat NLB
Cesta Notranjskega odreda 24
1386 Stari trg pri Ložu 
T: +386 (0)1 70 58 258

Pošta
Cesta Notranjskega odreda 28
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 50 060

Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 50 670
E: obcina@loskadolina.si

Javni zavod Snežnik
Cesta 19. oktobra 49
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)41 634 224
E: zavod.sneznik@gmail.com

Koristne 
informacije

mailto:tic.loz@kabelnet.net
mailto:tic.loz@kabelnet.net


Loške doline na začetku ni bilo, bili so samo kamniti griči in hribi, prav 
takšni kot so danes na njenem obrobju. Nobenega človeka ni bilo daleč 
naokoli, le v Mrzli jami je živel strašni sedmeroglavi zmaj. Nato pa so  
v te kraje prišli pogumni ljudje, ... 

ki so zmaju odsekali šest glav, samo srednja mu je še ostala. Baš je zavihtel 
poglavar meč, da bi mu odsekal še zadnjo glavo, ko zaprosi zmaj: 
»Ne umori me! Vse ti storim, karkoli boš želel, samo življenje mi ohrani!«  
»Dobro,« pravi poglavar. »Prizanesem ti, če mi zneseš te griče daleč stran  
in nam pripraviš rodovitno dolino!«
 
Takoj se je lotil zmaj trudapolnega dela. Nosil je griče v visok kup – Snežnik. 
In ko je nanosil že veliko gričev ter se je razprostrla že široka dolina, je 
poginil od napora in bolečin sredi temne šume. Naseljenci pa so začeli 
pridno obdelovati zemljo svoje nove domovine.

Pravljica o nastanku Loške doline, zapis iz leta 1911

Kako je 
nastala 
Loška 
dolina



 Avtocesta Ljubljana-Koper (A1) - izvoz Unec (40) - Cerknica - 
Bloška Polica - Lož

 Ljubljana - Rakek - Cerknica - Stari trg pri Ložu
Vozni red na www.ap-ljubljana.si

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

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

Kako  
do nas?

Loška 
dolina

Lož

http://www.ap-ljubljana.si/
mailto:tic.loz@kabelnet.net
http://www.loskadolina.info/

