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Če si želite ogledati pravo zakladnico rož in 

prečudovit razgled ter eno najstarejših turističnih 

jam na svetu 

se nam pridružite na izletu 
 

na Slavnik (1082 m) in jamo Vilenico 
v soboto 18.05.2013  ob 4.00 uri 

izpred bivšega hotela v Mežici 
Prijave so možne do srede 15.05.2013 

 
Stroški izleta znašajo 35,00 € (prevoz in vstopnina) 

za člane Planinskega društva Mežica pa 32,00  € 

 
Pot je lahka, primerna za vse starostne 

skupine. 
Priporočamo pohodniške palice, obvezna je 

zaščita proti soncu . 
 

Vabljeni! 
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Dostop do izhodišča: 

Z avtoceste Ljubljana - Koper se usmerimo na izvoz Kozina in cesti naprej 

sledimo v smeri Reke. Le malo za krajem Materija, pa bomo opazili oznake za 

Skadanščino, ki nas usmerijo desno na ožjo in v zadnjem delu tudi vzpenjajočo 

cesto. Omenjeni cesti sledimo do Skadanščine, kjer na začetku vasi tudi 

parkiramo. 

Opis poti: 

Z izhodišča se sprehodimo do središča vasi, tam pa v križišču nadaljujemo levo 

v smeri Slavnika. Cesta za vasjo izgubi asfaltno prevleko in se po nekaj minutah 

hoje razcepi na dva dela. Nadaljujemo po desni zgornji cesti v smeri Slavnika 

(leva cesta vodi proti Malim vratom), le ta pa postopoma preide v gozd in se 

počasi spremeni v kolovoz. Vzpon nadaljujemo po zložnem kolovozu, le ta pa 

nas vodi čez številna in dobro označena razpotja. Nekoliko višje, se kolovoz 

povsem položi, nato pa se postopoma prične strmeje vzpenjati. Zmerno strm 

kolovoz, višje preči gozdno cesto ter se nato postopoma prične spreminjati v 

široko in lepo sledljivo pešpot. Pot naprej nas pripelje do informativne table, ki 

označuje začetek naravnega spomenika Slavnik, ter nas le nekaj korakov naprej 

pripelje iz gozda na razgledna travnata pobočja. Tu se pot obrne rahlo proti 

desni in nas po približno 10 minutah nadaljnje hoje pripelje na vrh Slavnika. 



 

 

Da bo dan še lepši se bomo zapeljali še do jame Vilenice, ki leži ob cesti 
Sežana – Lokev. Danes je jama za obiskovalce opremljena in osvetljena v 
dolžini 450 m, sicer pa je jama dolga 1300 metrov. Ob vstopu se spustite 72 
metrov pod zemeljsko površje in si v podzemlju ogledate izredno lepe 
kapniške oblike. Vilenica je poznana po izredno barvitih kapnikih in 
prečudovitih kapniških zavesah. V najlepši, Vilinski dvorani, si lahko 
ogledate 20,5 metrov visok stalagmit in obilico kapnikov najrazličnejših 
oblik. Z malo domišljije lahko uzrete vilo, hudiča, opico, ribo, dežnik, 
svečnik, baletko in podobno. Temperatura v jami je stalna, 10 stopinj 
Celzija. 


