
 

 

Slivnica     17 km      544 m    1:15  h 
MTBSlovenia.net 

št. m km smer 

1 590 0 

turo začnemo na križišču makadamskih 
cest na severnem obrobju vasi Martinjak 
(če pridemo v vas iz Cerknice, potem na 
sredi vasi, takoj po avtobusnih 
izogibališčih, zavijemo levo v hrib v 
stransko ulico ter po 300m dosežemo 
omenjeno križišče, kjer je tudi lokalno 
igrišče s košem in golom ter daljnovod); 
kolesariti začnemo desno po 
makadamu oz. že kar kolovozu v kar 
strm klanec (smer vzhod); kljub več 
odcepom vseskozi sledimo glavni poti 

2 642 2,71 levo v hrib, ko pridemo do širše 
makadamske ceste (Grahovo - Bloke) 

3 762 5,07 levo v smeri smerokaza za Slivnico na 
razcepu makadama  

4 840 6,00 levo na križišču 

5 940 8,30 nadaljujemo naravnost (mimo desnega 
odcepa proti lovski koči) 

6 922 8,42 naravnost na večjem križišču (z 
desne pride cesta iz Cerknice po severni 
strani Slivnice) 

7 1025 9,67 
nadaljujemo po glavni cesti (desni odcep 
se spusti proti kmetiji, mimo katere nas 
bo vodil spust) 

8 1068 10,27 

ostri desni ovinek; nadaljujemo po glavni 
cesti;  
(VARIANTA 1: lahko zavijemo levo na 
kolovoz, po katerem kmalu dosežemo 
markirano pot, ki nas preko vrha Slivnice 
pripelje do koče) 

9 1090 10,58 desno proti koči na razcepu 
makadama  

10 1070 10,77 

koča oz. gostilna pod vrhom Slivnice;  
od koče se spustimo proti 
Cerknici po grebenu po dobro vidni 
markirani poti v smeri proti zahodu 
(s terase koče naravnost pod hrib); 
vseskozi se držimo bolj shojene poti, 
POZOR! Prečkati moramo več električnih 
pastirjev 

11 960 11,60 peljemo mimo kmetije (konji, krave) na 
desni 

12 878 12,26 zadnja zapornica oz. pastir 

13 857 12,46 
desno  na razcepu poti, gremo po lažji 
in hitrejši poti ter kmalu čez 40m ... 
(VARIANTA 2: levo po bolj kamniti in 
zahtevni poti; kasneje se poti združita pri 
št. 16) 

14 857 12,50 
... pridemo na začetek ožjega makadama, 
ne gremo po njem ampak po poti, ki 
se začne na drugi strani 
makadama in gre v isto smer  

15 831 12,75 
levo  na razcepu poti 
(VARIANTA 3:  desno po lepem 
travnatem singletracku vse do dna, potem 
levo po kolovozu, na turo se priključimo 
pri št. 17) 

16 765 13,45 desno po prvi poti na križišču več poti 
(ista smer) 

17 706 13,82 levo na makadamu (konec spusta) 

18 633 14,99 levo na križišču makadamov 

19 590 16,85 izhodišče 
 
 


