
  
  

 

SLIVNICA (Cerknica) 1114 M 
PLANINSKI IZLET  V SOBOTO, 11. MAJ 2019 

 

 
Gora Slivnica se nahaja na vzhodni strani Cerkniškega jezera nad naseljem Cerknica. Oblo sleme 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. Travniki in pašniki se zaradi postopnega 
pogozdovanja in zaraščanja hitro krčijo. 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, ki je dostopen po označenih poteh, pa tudi po cesti. Slivnica 
je privlačna točka za zmajarje in jadralne padalce.  
Dostop do izhodišča: 
Z avtoceste Ljubljana - Koper se usmerimo na izvoz Unec in cesti naprej sledimo v smeri Cerknice. Le 
nekaj 100m pred Cerknico bomo prišli na krožišče, kjer se v levo odcepi cesta proti Begunjam in Slivnici, 
kamor ne zavijemo ampak nadaljujemo naravnost po cesti, ki nas kmalu pripelje v središče Cerknice. 
Ko bomo prevozili most preko reke Cerkniščice pa postanemo pozorni, na levi je okrajno sodišče, Kekec 
pub, malo naprej se levo odcepi cesta, ki nas pripelje do parkirišča. Tu je naše zborno mesto. 
 

ZBORNO MESTO: 
POHOD:                    

8:45na parkirišču v Cerknici. 
9:00, pričetek pohoda. 

POTEK POTI: Pot se na začetku vzpenja skozi pas grmičevja in preide v borov gozd, kjer se 
začne strmeje vzpenjati. Zavijemo na gozdno cesto, sledi travnato pobočje 
Slivnice, ki se nadaljuje v redek borov gozd. Tu že zagledamo Dom na Slivnici, 
ga obidemo in se preko stopnic vzpnemo do parkirišča gozdne ceste, 
nadaljujemo po zaraščeni poti do vrha. 

ČAS TRAJANJA: 2h 30' (534 m višinske razlike), vzpon traja cca. 1h 20'.  
OPREMA: Planinski čevlji , vetrovka, kapa, zaščitna očala, oblačilo za preobleči. 

Priporočam pohodne palice in energetske napitke. Pomembno: skupinski 
povratek v dolino! 

VREDNOTENJE: Tri prisotnosti pri predmetu ŠV! Obvezna prijava pred začetkom pohoda. 
VODJA IZLETA: Za UL FFA, pred. Dušan Videmšek, prof. športne vzgoje 
PRIJAVE: Do četrtka, 09. maja 2019 do 12:00 na e-naslov: dusan.videmsek@ffa.uni-lj.si 

 
 

Predavatelj Dušan Videmšek, prof. šp. vzg 
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