
Kras  kamen voda
POTEPUH

10 namigov za potep 

1. Cerkniško jezero 
Cerkniško jezero je eno največjih presihajočih jezer v Evropi. Vsako leto se pojavi na kraškem polju, ujetem med Javorniki na eni 
ter Bloško planoto in Slivnico na drugi strani. 
https://www.notranjski-park.si/narava/naravne-znamenitosti/cerknisko-jezero

2. Križna jama 
Križna jama je svetovno znana vodna kraška jama, katere posebnost so številna podzemna jezera s sigastimi pregradami, 
izjemno najdišče kosti jamskega medveda ter naravna ohranjenost. 
http://krizna-jama.si/

3. Trnovski gozd 
Trnovski gozd sestavljajo planote Trnovski gozd, Nanos, Hrušica in Banjšice ter dolina Trebušnice. Njen dinarski značaj poudarjajo 
izraziti kraški pojavi, kot so vrtače, škraplje in žlebiči. 
http://www.planota.si/en/kraji/lokve/zanimivosti/171-trnovski-gozd

4. Snežnik 
Snežnik je visoka kraška planota s površino 85 km2,Veliki Snežnik pa je z višino 1796 m najvišji izven alpski vrh, zato je z njega 
lep razgled po večjem delu Slovenije in bližnje sosednje Hrvaške. 
http://www.hribi.net/gora/sneznik/26/127

5. Izvir reke Réke 
Réka (tudi Notranjska Reka, Velika voda) je reka v jugozahodni Sloveniji, največja in najdaljša ponikalnica v Sloveniji. Ponikne v 
Škocjanskih jamah.  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka_(reka)

6. Slepa dolina Lokva 
Slepo dolino Lokva najdemo v vasi Predjama, tik pred znamenitim Predjamskim gradom. 
http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_0701_263_301.pdf

7. Planinsko polje 
Planinsko polje sodi med tipična kraška polja. Po polju teče v več kot 8 km dolgem toku reka Unica. Po obilnejšem deževju je 
Planinsko polje poplavljeno. 
http://www.dedi.si/dediscina/162-planinsko-polje

8. Izvir reke Pivke
Prvi izviri Pivke so verjetno že studenci v Žlebovih pod Milanjo nad Koritnicami, vendar njihova voda takoj izgine v tla. Pravi izvir 
reke Pivke leži pri vasi Zagorje, glavnina vode pa prihaja na dan iz bruhalnika v Pivšcah. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pivka_(reka)

9. Unška koliševka (udornica) 
Unška koliševka je do 125 m globoka jama udornica, ki je nastala s podrtjem stropa v veliki podzemni dvorani reke Rak. 
https://mojpogled.com/unska-kolisevka-labirint-podzemnih-utrdb-dostopnih-vsakomur

10. Rakov Škocjan  
Rakov Škocjan je kraška dolina ob severnem vznožju Javornikov, ki je nastala z udiranjem in rušenjem stropa kraške jame. To 
dokazujejo 42 m visoki Mali naravni most, 37 m visoki Veliki naravni most ter soteski za njima. 
https://www.notranjski-park.si/narava/naravne-znamenitosti/rakov-skocjan
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