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UVODNI NAGOVOR

Irena Likar, vodja projekta LIFE Stržen.
(Foto: Jošt Stergaršek)

Cerkniško jezero ni le slovenski, temveč
svetovni dragulj. In to ni pretiravanje. O
njegovi lepoti in izjemnosti se glas širi že
več stoletij. Upodobljen je na številnih
starih, na roke narisanih zemljevidih
sveta in velikost jezera na teh kartah je
običajno pretirana, kar kaže na to, kako
izjemno se je jezero zdelo takratnim
potopiscem in kartografom.

O pomenu ohranjanja narave ima vsak svoje mnenje. Nekaterim se zdi neumno,
služba, kjer šteješ metuljčke in pobiraš žabe; drugi vidijo naravovarstvo kot coklo
razvoja, saj je pogosto v medijih, politiki in s strani korporacij zlorabljeno in
prikazano kot zaviralec visoko poteznih projektov. Na srečo pa je opaziti, da se
določeni - predvsem mladi in v nekaterih bolj naprednih državah tudi vodilni čedalje bolj zavedajo pomena trajnosti in resnosti grožnje podnebnih sprememb
ter dejstva, da je treba stvari jemati resno in tudi kaj ukreniti.
Dejstvo je, da je denar sveta vladar in vsi problemi našega planeta izhajajo iz
človeškega pohlepa po denarju, egocentričnosti in zasledovanja zgolj lastnih
potreb. Modra misel Indijancev pravi, da se bo človek zavedal, da ne more jesti
denarja, šele, ko bo na svetu umrlo zadnje drevo, ko bo zastrupljena zadnja reka
in ulovljena zadnja riba. In kaj lahko storimo? Veliko. Začeti pa je treba doma in
imeti pred očmi, da na tem planetu človek ni edini.
Notranjska je zaradi svojih naravnih lepot vsako leto bolj obiskana in kaže visok
potencial za razvoj turizma. Želim si, da bi se pri ubiranju korakov turističnega
razvoja upoštevalo, da brez izjemnosti in ohranjene narave ni turizma in da interesi
kapitala ne smejo prevladati nad naravo. Poiskati bo treba kompromise. Dober
primer je na jezero umeščena usmerjevalno - interpretacijska infrastruktura. Ta
obiskovalcem nudi čudovite poglede in spoznavanje jezera, ne da bi bili za karkoli
prikrajšani, obenem pa jih preusmerja od najobčutljivejših delov jezera. Tako
zagotavlja mirno življenjsko okolje živalim in nemotene pogoje za rast rastlin.
Poleg iskanja kompromisov bo treba okrepiti komunikacijo in medsebojno
povezovanje. Park aktivno spodbuja razvoj trajnostno oblikovanih turističnih
produktov in dogodkov. Dobrih idej in interesa je veliko, bo pa nujno treba preseči
individualnost. Imamo dragulj, celo več kot enega, in naša dolžnost je, da jih s
ponosom razkazujemo in lepoto delimo, še bolj ključno pa je, da jih varujemo kot
punčico svojega očesa.

PARTNERJI PROJEKTA

SOFINANCERJI
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Povedali so ...
Res je bil že skrajni čas, da se na območju parka naredi nekaj novega,
da gostje dobijo še kaj več od sprehoda ob jezeru. Z novo infrastrukturo in urejenimi potmi obiskovalci
končno dobijo več, lahko se tudi kam
usedejo, se naučijo česa novega. Od
obiskovalcev ne moreš ničesar pričakovati, dokler jim ničesar ne ponudiš. Me pa skrbi, da bi se povečano število ljudi, ki že prihajajo k
nam, prelilo v masovni turizem, ki bi onemogočil ohranjanje narave. Upam, da bosta park in občina to znala ustaviti. Si pa želim
tudi, da bi Notranjski park tesneje sodeloval z domačini, predvsem
nami, Jezerci. Da bi nam bil v pomoč pri reševanju naših problemov na terenu.

Foto: Slavko Zver

Slavko Zver
Sem reden obiskovalec Cerkniškega
jezera, vsako jutro se odpravim tja
na sprehod. Navdušen sem nad novimi tematskimi potmi, obiskal sem
že vse opazovalnice, rad posedam
na novih klopeh in berem informacijske table. Moji sprehodi so zdaj drugačni, lepši in bogatejši. Moti
me le prašenje na nasipu in res grd pogled na požgano Ribiško
kočo. Zdi se mi tudi, da imamo od vsega premalo koristi – park je v
vse to vložil toliko dela in denarja, pa zdaj nihče nima nič od tega,
bolj malo denarja obiskovalcev namreč ostane pri nas.

Foto: Tamara Klarič

Tamara Klarič
Za pot Drvošec sem izvedela preko
objave na Facebooku v prvem valu
epidemije. Nisem vedela, kaj pričakovati, ob obisku pa je sledilo veliko
presenečenje. Lepo urejena pot, leseni stebri z opisi in oznakami, pot v
gozdu je pravljična, opazovalnice izredno lepe, naravne, v popolnem ravnovesju in skladju z naravnim
okoljem Cerkniškega jezera. Opisi naravnih znamenitosti, živali in
običajev, po katerih slovi Notranjska, so za otroke prijetna osvežitev.
Teksta je ravno prav, da otroke še zanima in ga lahko izkoristimo
za krajšo učno uro branja. Tudi na Poti izvirov so opisi ob vsakem
izviru zanimivi, predvsem pa so me prijetno presenetili zgodovinski
opisi, tako da smo z družino ob poti izvedeli veliko novega. Pot je
dinamična in na nekaterih mestih s toliko vode, da je bilo dobro, da
smo imeli nepremočljivo obutev. Otroci so izjemno uživali, pot jih
je spodbudila, da so raziskovali, iskali izvire, kot bi bili skriti zakladi.
Pohvale snovalcem obeh poti in tudi izvedbi, ki je bogata v podrobnostih in se zliva z naravnim okoljem.

Foto: Igor Klančar

Foto: Jolanda Levar

Frenk Levar

Hišno pero: Ladi Klančar
Kje so tiste stezice?
O, seveda so in to označene. Privedejo vas do razgledov na
Cerkniško jezero, pa do edinstvenega Rakovega Škocjana in
coprniške Slivnice. Očarani obstanete vsakokrat, ne glede na
to, kolikokrat ste že videli ta košček raja na Zemlji. Priljubljenost
rekreacije in doživetij na prostem v naravnih območjih
privablja vse več obiskovalcev in tako je tudi v našem parku.
Notranjski regijski park se je v zadnjih letih zelo posvetil
urejanju in razvoju tematskih, pohodniških in kolesarskih
poti ob Cerkniškem jezeru, ki sedaj omogočajo obiskovalcem
in prebivalcem naše občine, da vidijo in spoznajo rastlinski in
živalski svet ter življenje ljudi, ki jih je bivanje z jezerom oblikovalo
v trpežne Notranjce. Da trud parka ni bil zaman in gremo v
pravo smer, je potrdila Turistična zveza Slovenije s priznanjem
za Naj tematsko pot Slovenije leta 2020 – s prestižnim nazivom
se ponaša Pot Drvošec. S tematskimi vikendi obiskovalce
seznanjamo z raznolikimi naravovarstvenimi vsebinami, ki
jim dodamo doživljajski duh. Odziv udeležencev je izjemno
dober in analiza je potrdila, da si takih vodenih vsebin želijo vse
starostne skupine.
Z usmerjenim urejanjem parka smo prišli do nekakšne točke
preloma, ko je treba stakniti glave in izoblikovati dokončen
načrt o usmerjanju obiskovalcev. Lani smo na lojtrniku
vzpostavili informacijsko točko ob Cerkniškem jezeru, kjer
smo šteli obiskovalce in jim priporočali, kako preživeti dan v
parku. Že ves čas, tudi danes, opazujemo zasedenost parkirišča
na Dolenjem Jezeru, kako se ravna z odpadki, kje nastanejo
zagate. Vsi ti kazalniki nam pomagajo pri oblikovanju smernic,
da bomo obiskovalce pravilno informirali in usmerjali. Proces
razvijanja načrta usmerjanja zahteva sodelovanje Občine
Cerknica, Notranjskega parka, prometnih redarjev, ostalih
naravovarstvenih institucij in lokalnih prebivalcev. Vsi skupaj
moramo priti do dobro organiziranega »hišnega reda«, če
želimo še naprej dihati svež zrak, občudovati zeleno barvo
hribov, svoj odsev v modrini jezera, poslušati žgolenje ptičkov in
godrnjanje zadovoljnega medveda.
Vse obiskovalce radi sprejmemo z nasmehom: »Lepu, da ste
pršli!« Zato le stopite na stezico, sledite oznakam ter čuvajte
srčiko kraške narave.
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ePIDeMIJI NAVKLJUB

Izbrali smo zmagovalne fotografije
našega natečaja Vsi obrazi Cerkniškega jezera.
Postale bodo sestavni del novega centra za obiskovalce.
Tega bo Notranjski regijski park začel opremljati z zanimivimi,
multimedijskimi vsebinami, takoj ko Občina Cerknica, ki je
poskrbela za izgradnjo stavbe, popolnoma zaključi s projektom
postavitve. (Foto: Zoran Vidrih)

Sodelavci Notranjskega
parka smo se pri akciji
reševanja slivniških
krastač, žab, pupkov in
drugih dvoživk pridružili
domačinom, ki že več let
požrtvovalno skrbijo, da
čim več teh živalic na
selitveni poti proti vodi
na cilj pride živih. Zaradi
številnih poginov med
prečkanjem notranjske
regionalke se njihovo
število zmanjšuje.
(Foto: Jošt Stergaršek)

Nova Tematska pot Drvošec je – tako med domačini kot
med obiskovalci z drugih koncev sveta - postala izjemno
priljubljen kraj za sprehode, poučne izlete z otroki,
rekreacijo, meditacijo, opazovanje ptic in občudovanje
razgledov. (Foto: Slavko Zver)
Veliki skovik, ki ga je lansko poletje kot mladička našel cerkniški
policist Bogdan Paternost, je pred PP Cerknica dobil posebno
gnezdilnico. Še nekaj enakih smo za druge sovice skupaj z
Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
namestili na 14 lokacij Notranjskega parka. (Foto: Eva Kobe)

Januarski popis vodnih ptic
na jezeru je tudi letos razkril
izjemno bogastvo teh
pernatih živali na
presihajočem jezeru. Gre za
najobsežnejši sistematični
popis ptic v Sloveniji, ki poteka
že od leta 1997. Ptice v istem
času štejejo tudi drugod po
svetu, projekt koordinira
organizacija
Wetlands International.
(Foto: Alen Ploj)

V času epidemije se je na območju parka povečala količina v
naravo odvrženih smeti, predvsem ostankov embalaže pijač in
prigrizkov, odvržene pa so bile tudi velike količine gradbenih
odpadkov. Številni domačini, ki si želijo živeti v čistem okolju in
ohraniti bisere naše neprecenljive narave, so se sami lotili čiščenja,
čistilno akcijo smo izpeljali tudi zaposleni v NRP, skupaj z
Občino Cerknica. (Foto: NRP)

Letos mineva 15 let, odkar so Cerkniško jezero vpisali v
prestižno skupino mokrišč mednarodnega pomena,
med Ramsarska mokrišča, kamor na Zemlji spada le
pol odstotka vseh površin. Naše jezero je tako dobilo
naziv, primerljiv imenovanju svetovnega prvaka v športu.
(Foto: Eva Kobe)

Dokončan je zemljevid, ki prikazuje vse dosedanje
posege na Cerkniškem jezeru - ravnanje strug,
betoniranje jam, jezove, zapornice, pregrade in nasipe
ter vojaške prekope. Na ogled bo v že pripravljenem
lesenem okvirju na koncu Tematske
poti Drvošec v Mlakavih dolinah. (Foto: NRP)

Notranjski park je sodeloval pri oblikovanju - za lokalne
kmete, ki kosijo, izjemno pomembni pobudi – predlogu
sprememb kmetijsko - okolijskega ukrepa VTR – Habitati
ptic vlažnih travnikov. Če bo kmetijsko ministrstvo
predlagani dokument sprejelo, bodo cerkniški kmetje za
upravljavski del izvajanja ukrepa plačani bistveno boljše
kot doslej, obenem bodo za rezultatski del prejeli novo,
dodatno plačilo.
(Foto: Eva Kobe)

Na požiralnike Rešeto so raziskovalci Inštituta za
raziskovanje krasa namestili posebne merilnike. Ti na
izbran časovni interval samodejno beležijo temperaturo,
električno prevodnost in nivo vode. (Foto: Blaž Kogovšek)
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Pravila obnašanja v Notranjskem regijskem parku,
zavarovanem območju narave
PARKIRANJE

NASIP NA JEZERU:

je dovoljeno le na označenih mestih. Vozil ne puščamo na njivah, travnikih in domačih dovozih. Upoštevati je treba navodila redarske službe. Ko se zgodi, da se brezplačno parkirišče
ob koncu vasi Dolenje Jezero zapolni, so na voljo parkirišča
na treh drugih lokacijah v Cerknici (zemljevid spodaj). Ko se
zapolni parkirišče ob cerkniškem dostopu na Slivnico, so na
voljo parkirišča pred Upravno enoto Cerknica.

Po njem je treba hoditi ali kolesariti po desni strani, v gosjem
redu, da se naredi prostor za vozila Otočanov in lastnikov parcel. Ne pozabimo, da - razen za slednje - ob nedeljah med
8.00 in 21.00 velja prepoved prometa z motornimi vozili
med vasema Dolenje Jezero in Otok.

Število obiskovalcev ob največjih navalih dejansko preseže naše kapacitete za parkiranje,
zato obiskovalce usmerjamo na bolj oddaljena parkirišča. (Foto: Urška Ogrinc)

GIBANJE:
Uporabljamo le urejene in označene poti (sprehajalne in kolesarske) in se obnašajmo spoštljivo, saj nismo sami. Drugod
lahko zmotimo naravni življenjski cikel živalskih in rastlinskih
prebivalcev parka, mnogi med njimi spadajo med redke ali
celo ogrožene vrste. če zmotimo gnezdenje katere od ptic,
se lahko zgodi, da zato tisto leto ne bo imela podmladka. če
poteptamo, utrgamo ali skopljemo katero od cvetlic, lahko na
območju parka zato izumre.
Motorna vozila naj ostanejo na cestah. Vožnja po naravnem
okolju je v Sloveniji z zakonom prepovedana.

ODPADKI:
Za obiskovalce jezera so na voljo štiri parkirišča: Dolenje Jezero, pri pokopališču, pred
Zdravstvenim domom in novo parkirišče pred cerkniško osnovno šolo. (Foto: Občina Cerknica)

AVTODOMI:
Prenočevanje v njih na parkiriščih, na primer na tistem na
Dolenjem Jezeru, NI dovoljeno. Za obiskovalce z avtodomi je
trenutno na voljo 25 parkirnih mest pri treh ponudnikih (Pri
Stani in na Turistični kmetiji Logar v Žerovnici ter
En Krajcar v Podskrajniku),
poleti jih bo na voljo še
več, seznam je vedno mogoče dobiti pri turističnem
informatorju.
Za obiskovalce jezera so na voljo štiri parkirišča:
Dolenje Jezero, pri pokopališču, pred Zdravstvenim
domom in novo parkirišče pred cerkniško
osnovno šolo. (Foto: Urška Ogrinc)

Vse, kar prinesemo s seboj, tudi odnesimo, ne puščajmo odpadkov. Koši za smeti so na parkiriščih.

GNEČA:
če kot obiskovalec naletimo na preveliko gnečo, se oglasimo
pri informatorju, ki nas bo usmeril na druge točke, kjer prav
tako lahko doživimo neokrnjeno naravo. Svoj obisk načrtujmo, predhodno na spletni strani in družbenih profilih Notranjskega parka preverimo informacije glede obiska parka.

PLOVBA:
če imate svoje plovilo, ga s parkirišča prenesite do vode. Upoštevajte prometno signalizacijo, dostop do vode z avtomobilom ni mogoč. Plovba je dovoljena na osrednjem območju,
ko je vodostaj vode na merilni lati Dolenje Jezero višji od 150
cm. Gre za celotno območje na desni strani ceste Dolenje Jezero–Otok, če gledate iz smeri Dolenjega Jezera (rešeto, Jamski
zaliv) in območje med Vodonosom, navidezno črto, ki povezuje Slivnico in most pri Otoku ter območje Zadnjega kraja.

i2 Letni časi
i2
Vrtljive kocke s kratkimi zanimivimi informacijami in fotografijami predstavljajo štiri letne čase na Cerkniškem jezeru.
Postavljene so ob Rešetu, sistemu požiralnikov, od koder
voda iz Cerkniškega jezera pod zemljo teče naprej proti Ljubljanici. V sušnem obdobju boste tu občudovali gromozanske
požiralnike, v vodnatem pa največje slovensko jezero.
i3

i4

Javorniki in Slivnica
Točki ponujata lep razgled na vzpetine, ki obdajajo Cerkniško
jezero – mogočne in skrivnostne Javornike na južni ter zacoprano Slivnico na severni strani. Tu boste spoznali tudi legendo o nastanku Cerkniškega jezera.
i5

Prehranjevalni splet
Kdo koga jé? Odkrijte, kako zelo je živi svet povezan med
seboj. Pokukajte
skozi luknjice na stebričkih in pogled vam bo
Veliki
Javornik
razkril, katera živa bitja so najtesneje povezana med seboj.
i6

1269 m
i7

i8

Medved, ris in volk
Notranjska je dom trem največjim evropskim zverem. Pokukajte v imitacijo medvedovega brloga, poglejte primerjavo
med jamskim in rjavim medvedom, plezajte kot ris in spoznajte volčjo družino. Pa ne ustrašite se silhuete volka – saj
ljudem ni nevaren.
i9

i10

Belohrbti detel, kozača in polh
Življenje v krošnjah dreves je zelo pestro, a našim očem
večkrat nevidno. Spoznajte belohrbtega detla, občudujte
kozačo, našo drugo največjo sovo, in poiščite, kje se skriva
polh.
i11

Pocinov laz
Vrtača v Pocinovem lazu se v deževnih dneh napolni z vodo,
vodna telesa brez rib pa so pravi raj za dvoživke. Kadar je
vrtača polna vode, lahko v njej uzrete množico pupkov. Na
točki si oglejte tudi, katere invazivne vrste ogrožajo
domorodni živi svet.
i12

Renaturacija
Oglejte si zemljevid posegov v Cerkniško jezero.
i13 Skadulca

Izvirna jama, iz katere v deževnem obdobju voda priteka v
jezero. Tu boste spoznali skrivnosti podzemnega sveta, iz
učilnice na prostem pa občudovali izjemne razglede na
zahodni del Cerkniškega jezera.
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i1i1 - Vstopna točka Dolenje Jezero
Vaša pustolovščina se prične pri Centru za obiskovalce
Cerkniško jezero. Tu je začetek 3,7 km dolge učne poti
Drvošec.
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Največja opazovalnica na poti
Drvošec. Z daljnogledom ali
brez se razglejte naokrog. Če
boste imeli srečo, boste zapazili katero od vodnih ali gozdnih ptic. Pri prepoznavanju si
lahko pomagate z ilustracijami na opazovalnici.
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V neposredni bližini točk, ki
predstavljajo medveda, volka,
risa, kozačo, detla in polha, si
lahko spočijete na klopcah v
učilnici
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Stržen Stolp Otočec
10 metrov visok razgledni
stolp nudi najlepši razgled na
največje slovensko jezero, ko
je območje poplavljeno, ali na
obsežno kraško polje, ko je to
ca
suho. Z daljnogledom
Lipsenjščiboste
lahko opazovali vodne ptice
na gladini jezera, ujede, ki
krožijo nad njimi, v sušnem
času pa se lahko zgodi, da
uzrete celo jelena, ki je prišel
na travnik potešit svojo lakoto
in žejo.

OTOČEC

-

800 m

MARTIN

Razdalja

Izhodišče: Vstopna točka Dolenje Jezero
Koordinate: N 45.77293, E 14.35738
Dolžina: 3,7 km v eno smer
Trajanje: 3,5 - 4 h
Zahtevnost: nezahtevna označena pot

LAZE PRI
G. JEZERU

Prenesite si
GPX datoteko poti
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TeMATSKI VIKeNDI 2021
22. 5. 2021

Kolesarimo: Po poteh risa

10.00

23. 5. 2021

raziskujmo: Vidra na Cerkniškem
jezeru

10.00

29. 5. 2021

Hodimo: Kje se rodi Cerkniško
jezero

10.00

30. 5. 2021

Okušajmo: Peka domačega kruha

10.00

5. 6. 2021

Hodimo: Dolina naravnih mostov

10.00

6. 6. 2021

Odkrivajmo: Gozdna terapija

10.00

12. 6. 2021

Hodimo: Kaj se skriva v
javorniških gozdovih

10.00

13. 6. 2021

raziskujmo: Pesem ptic

10.00

19. 6. 2021

Hodimo: Dolina naravnih mostov

10.00

20. 6. 2021

Odkrivajmo: Šola preživetja v
naravi

10.00

26. 6. 2021

Hodimo: Kje se rodi Cerkniško
jezero

10.00

27. 6. 2021

raziskujmo: Pesem ptic

10.00

3. 7. 2021

Odkrivajmo: Za vsako stvar rožca
raste

Tudi letos poleti bodo vsako soboto in nedeljo v Notranjskem
parku na voljo vodene, razburljive in raznolike aktivnosti za vse
generacije. (foto: Janja Mihelčič)

8. 8. 2021

Odkrivajmo: Čebelarsko dopoldne
na Menišiji

10.00

14. 8. 2021

Kolesarimo: Zaklenjena skrivnost
jezera

10.00

15. 8. 2021

raziskujmo: Lov za skritim
zakladom

10.00

21. 8. 2021

Odkrivajmo: Naravoverstvo v
Rakovem Škocjanu

10.00

22. 8. 2021

Ustvarjajmo: Papirnati lokvanj

10.00

10.00

4. 7. 2021

Ustvarjajmo: Izdelajmo kipec
ptička v gnezdu

10.00

10. 7. 2021

Kolesarimo: Zaklenjena skrivnost
jezera

10.00

28. 8. 2021

Odkrivajmo: Za vsako stvar rožca
raste

10.00

11. 7. 2021

raziskujmo: Lov za skritim
zakladom

10.00

29. 8. 2021

Odkrivajmo: Selšček - Gasparijeva
vas

10.00

17. 7. 2021

Kolesarimo: Po poteh ščuke

10.00

4. 9. 2021

Hodimo: Vzpnimo se na Špičko!

10.00

18. 7. 2021

Odkrivajmo: Naravoverstvo v
Rakovem Škocjanu

10.00

5. 9. 2021

Okušajmo: Cvrtje domačih
flancatov

10.00

24. 7. 2021

Hodimo: Cerkniško jezero - čudež
narave

10.00

11. 9. 2021

Hodimo: Kje se rodi Cerkniško
jezero

10.00

25. 7. 2021

Odkrivajmo: Sprehod po
čebelarski učni poti

10.00

12. 9. 2021

Ustvarjajmo: Narišimo zveri!

10.00

18. 9. 2021

Hodimo: Dolina naravnih mostov

10.00

31. 7. 2021

Odkrivajmo: Zgodbe o jezeru

17.00

19. 9. 2021

10.00

1. 8. 2021

Odkrivajmo: Življenje ob jezeru
nekoč in danes

Odkrivajmo: Šola preživetja v
naravi

10.00
25. 9. 2021

10.00

Hodimo: Cerkniško jezero - čudež
narave

Hodimo: Kje se rodi Cerkniško
jezero

10.00

26. 9. 2021

raziskujmo: Pesem ptic

10.00

7. 8. 2021
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INTerVJU:

Tjaša Dernikovič in Janja Mihelčič

avtorici Lova za skritim zakladom, ene od aktivnosti tematskih vikendov
Najraje sta v naravi. Dolgoletnima
prijateljicama in zapriseženima
skavtinjama v glavi kar vre od idej,
ki jih preprosto morata udejanjiti.
V okviru svoje načrtovalnice
dogodkov Neverland pripravljata
izvirne rojstnodnevne zabave,
poletne gozdne in gorske počitnice
in kup drugih zabavno - poučnih
doživetij za družine. Letos bosta
med tematskimi vikendi ob koncih
tedna na voljo kar dve njuni
aktivnosti – že drugič zapored
Lov za skritim zakladom, prvič pa
bosta organizirali kolesarski izlet.
A to ne bo navadno kolesarjenje;
udeležence namreč čaka vrsta
ugank, ki jih bodo pripeljale do cilja.
Brez iskric v očeh, vznemirjenja in
vklopljenih malih sivih celic pri Janji
in Tjaši pač ne gre.

Letos bosta v okviru
tematskih vikendov že
drugo leto vodili Lov za
skritim zakladom. Kako sta
si sploh izmislili to aktivnost,
ki je bila lani ena od najbolj
priljubljenih?
JANJA: Že dolgo sva si želeli ustvariti
zabavno in poučno dogodivščino v
naravi, pa nisva vedeli, kako naj jo ponudiva javnosti. Dokler nisva odkrili
prijavnice za tematske vikende Notranjskega parka! Takoj sva se prijavili
in posebej za to priložnost razvili »Lov
za skritim zakladom«.
TJAŠA: Že prej sva za rojstne dneve
pripravljali iskanje zaklada, to pa je bila
priložnost, da doživetje razširiva na vso
družino.
JANJA: Tako je. Družinski člani med
igro in sprehodom v naravi kakovostno
preživljajo skupni čas, obenem pa spoznavajo Cerkniško jezero in novo urejeno učno pot – Pot Drvošec.

Ves čas zunaj. Janja, v službenem času ekonomistka, se rada sprošča v gorah, Tjaša,
učiteljica kemije in biologije, pa najbolj uživa v kolesarjenju. (foto: Blaž Žnidaršič)

Kakšni so odzivi
udeležencev?
JANJA: Najlepše je opazovati otroke,
ko postopoma, z reševanjem nalog, ki
jim jih na različnih mestih pusti povodni mož Jezerko, napredujejo po poti,
na koncu, ko najdejo skrinjo z zakladom, pa jim oči kar žarijo od veselja.
TJAŠA: Pa tudi starši se zabavajo, to
je očitno. In tudi zanje je to preizkus.
Nemogoče je, da bi otroke med dogodivščino samo pasivno spremljali, kajti
nekatere naloge so zastavljene tako,
da jih otroci lahko rešijo le s pomočjo
odraslih, prave poti najdejo z njihovo
pomočjo. Ta aktivnost družino spravi v
situacijo, ko morajo res sodelovati vsi
člani, vse zbrano početi skupaj, tako da
zagotovo nikomur ni dolgčas.
JANJA: Pravi družinski »team – building«! (smeh)

Notranjski park pogosto
dobiva kritike, da premalo
naredi za domačine, da
je vse to, kar ustvarjamo
zadnja leta, samo sebi
namen in lokalni prebivalci
od vsega skupaj nimajo
nič. Imata tudi vidve tak
občutek?
JANJA: To je na neki način veljalo pred

nekaj leti, zdaj pa je drugače. Zdaj se je
res odprlo! Danes imajo lahko le še tisti,
ki so doma, ne uporabljajo interneta in
ne spremljajo medijev, občutek, da se
nič ne dogaja. če bi prišli sem, k jezeru, bi takoj opazili kopico novosti – nov
center za obiskovalce, malo naprej informativni stebrički in opazovalnice. Pa
cel kup dogodkov.
TJAŠA: Počasi bodo ljudje spremenili
ta občutek.

Kakšna je vajina izkušnja
sodelovanja s parkom?
JANJA: Tematski vikendi odpirajo pot
tistim, ki imamo ideje za delavnice, aktivnosti, dogodke, pa nekako nismo vedeli, kako z njimi priti do ljudi. To je zelo
dobra priložnost za nas, domačine, da
se lažje povežemo z vami, da lahko kaj
ustvarimo skupaj.
TJAŠA: čudovit poligon za to so nove
poti v parku, sploh pot Drvošec. Okrog

Skrinja Janjinih in Tjašinih idej je vedno
polna. (foto: Blaž Žnidaršič)
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jezera se znamo vsi sprehajati, nova
infrastruktura pa ponuja sprehode na
drugačne, poučne, zabavne načine.
JANJA: Ljudje rabimo, da je še nekaj
zraven, samo sprehod ni dovolj.
TJAŠA: Preko sodelovanja s parkom
lahko vse te naravne danosti obogatimo, uživanje v njih ponudimo na drugačne načine.

Pred začetkom sezone
tematskih vikendov
Notranjski park organizira
delavnice za vodnike, da
jim pomaga do najboljše
možne ponudbe. So bile
vama v pomoč?
TJAŠA: Ja, že lansko leto, ko sva z najino
aktivnostjo sodelovali prvič, so nama
predlagali, naj v aktivnost, kjer so udeleženci skoraj tri ure na nogah, vključiva
še vožnjo z lojtrnikom, pa katere točke
na Tematski poti Drvošec bi lahko še
vključili … Letos so nama prišli prav
rezultati lanskih anket o tem, kaj je bilo
udeležencem všeč in kaj ne. Tako da bo
letos aktivnost še bolj izpopolnjena.
JANJA: res sva sodelavcem parka hvaležni za to, da sva lahko materializirali
dolgo tlečo idejo in se z njo v obliki aktivnosti predstavili javnosti.

Bosta Lov za skritim
zakladom letos kaj
nadgradili?
JANJA: Naloge bova nekoliko spremenili …
TJAŠA: Naloge bodo osvežene, lani
niso bile vse povezane z lokacijo aktiv-

S tematskimi vikendi nudi Notranjski park vodnikom aktivnosti ponudi poligon
za testiranje aktivnosti na trgu. Na podlagi te izkušnje lahko z aktivnostmi nadaljujejo
samostojno. Skupaj z njimi za obiskovalce tako zaživijo izvirni, uspešni produkti.
(foto: Blaž Žnidaršič)

nosti, letos pa bodo. Po novem bo na
koncu še malica, zanjo se bova s pomočjo parka dogovorili z enim od lokalnih
ponudnikov.
JANJA: Ja, pa letos bova imeli še eno
dodatno aktivnost!
TJAŠA: Zaklenjena skrivnost jezera.
Vsak udeleženec bo dobil kolo in zaklenjen nahrbtnik, med vožnjo po eni
od urejenih kolesarskih poti ga bodo
čakali različni izzivi, s pomočjo katerih
bo lahko odprl nahrbtnike … notri pa
ga bo čakalo presenečenje.

Koliko si pri pripravah res
izvirnih vsebin pomagata
z vajinimi dolgoletnimi
skavtskimi izkušnjami?
JANJA: Zagotovo veliko najinih idej prihaja od tam. Mislim, da se ne bi podali
v organizacijo takih dogodkov, če ne
bi bili skavtinji. V vse najine aktivnosti
skušava vključiti čim
več skavtskega duha.
Da smo zunaj, da vse
počnemo v naravi, se
naučimo skavtskih
veščin.

Tudi letošnje poletje bo Lov za skritim zakladom prižigal
iskrice. (foto: Blaž Žnidaršič)

drugam.

TJAŠA: Obe sva bili
več kot 10 let skavtski voditeljici in ko se
je to končalo, nama
je zelo manjkalo
delo z otroki, idej pa
imava še na tone in
sva jih morali vložiti

Bosta s ponudbo doživetij
v naravi nadaljevali tudi,
ko se projektna aktivnost
Notranjskega parka –
tematski vikendi – zaključi?
TJAŠA: Vsekakor.
JANJA: Upava, da nama bo uspelo. Najina želja je, da bi bil »Lov za skritim zakladom« na voljo skozi vse leto. V snegu, med jesenskim listjem …
TJAŠA: Z jezerom, ko je v njem voda in
kadar je ni.
JANJA: Da lahko udeleženci to pot
spoznajo v različnih letnih časih.
TJAŠA: Aktivnost si želiva tudi digitalizirati oziroma narediti knjižico, s pomočjo katere bi se udeleženci lahko kadarkoli odpravili na pot iskanja zakladov,
brez najinega vodenja in ob času, ki si
ga izberejo sami.
JANJA: V času epidemije, ko skupinskih
aktivnosti nisva mogli izvajati, sva imeli
nekoliko več prostega časa in sva ustvarili dve novi čarobni skrinji, ki ju lahko
družine najamejo in si same naredijo
dogodivščino. Prva je družinska skrinja
ugank, triurni izziv, druga pa gusarska
skrinja za posamezne otroke. Tudi tu
rešujejo naloge, vsaka jih pripelje korak bližje cilju. Poleg tega sva osnovali
eno povsem novo raziskovalno pustolovščino za družine – Izgubljena Krpanova sol. Gre za geolov, ki deluje preko
mobilne aplikacije. Družine raziskujejo
znamenitosti Cerknice in na koncu pridejo do zaklada.
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Govori se, pravijo, da, sprašujem se ...
Park ima novo infrastrukturo in kup poti – sprehajalnih
in kolesarskih, a nobenih materialov zanje. Zakaj ne
objavite zemljevida vseh poti in znamenitosti? Kje se
poti sploh začnejo?

ti tudi rešitev za varen in hitrejši dostop obiskovalcev do jezera
s pomočjo sistemov P + R (v kombinaciji z direktnim oziroma
“shuttle” avtobusom) ter urejenimi stezami za kolesarje in pešce.
In vse to imamo v načrtu.

V letošnji sezoni smo za obiskovalce pripravili več novosti. V želji po zmanjševanju tiskanih promocijskih letakov in posledično
papirnatih odpadkov smo okrepili digitalno predstavitev poti.
Na spletnih mestih https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/
aktivnosti/kolesarski-izleti in https://www.notranjski-park.si/
obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo ter v mobilni aplikaciji Notranjska najdete opise novih peš- in kolesarskih poti, izrise posameznih poti in interpretacijskih točk na zemljevidih Google, pa
tudi datoteke GPS z lokacijskimi podatki za vsako posamezno
pot, ki si jih lahko prenesete na svoj telefon. V tisku so novi letaki
za Pot Drvošec, podroben zemljevid zanjo pa najdete na sredini
te številke biltena. V lesenih ogrodjih na vstopnih točkah Dolenje
Jezero in Malenšče (Gorenje Jezero) ter na razgledni točki Cvinger (nad Dolenjo vasjo) vas bodo pričakali tudi veliki zemljevidi
glavnih kolesarskih in pešpoti v neposredni okolici Cerkniškega
jezera. Posodablja se tudi del označb na terenu, na točkah, kjer
so naši turistični informatorji zaznali največ težav pri obiskovalcih, tako da gre pravzaprav za kontinuiran proces izboljševanja
oznak in promocijskih materialov, da bi lahko obiskovalci parka
čimbolj sproščeno uživali v naši idilični okolici.

Občina Cerknica je že začela z izgradnjo nove kolesarske steze
Cerknica – Dolenje Jezero, ki bo obiskovalcem s kolesi olajšala
pot iz zalednih parkirišč do jezera. V glavni sezoni, ob najbolj izpostavljenih vikendih in praznikih pa bomo zagotavljali rešitve
s pomožnimi parkirnimi površinami (dogovori z domačini za
določena zemljišča) ali direktnimi avtobusi za obiskovalce Cerkniškega jezera.

Na parkirišču pred cerkniško osnovno šolo bodo v času
visoke sezone ustavljali direktni mini avtobusi, ki bodo
obiskovalce vozili do jezera. (Foto: Miha Jernejčič)

Zakaj na območju parka ni več košev za smeti?
Koši za smeti so na parkiriščih in vstopnih točkah. Trend v zavarovanih območjih po vsem svetu je, da se koši umikajo. Pričakuje
se ozaveščenost obiskovalcev, ki se morajo držati načela – vse,
kar prinesem s seboj, tudi odnesem. Zavedati se je treba tudi,
da je to območje medveda in koši za smeti, polni vabljivih dišav
po malicah obiskovalcev, medvedov zagotovo ne bi pustili ravnodušnih. Tudi zato so na parkirišču Dolenje Jezero smetnjaki
medvedovarni.
Na naši info točki smo v pogovorih z obiskovalci izvedeli, da
so vajeni parkiranja na bolj oddaljenih parkiriščih, pogrešajo
le bolj varne oblike dostopa do Cerkniškega jezera (urejene
pešpoti, kolesarske poti ali avtobuse). (Foto: Eva Kobe)

Vse več obiskovalcev naših koncev s parkirišča Dolenje
Jezero, ki se hitro napolni, usmerjate na parkirišča pri
pokopališču, pred upravno enoto in osnovno šolo; ali
res mislite, da bodo obiskovalci parkirali tako daleč od
jezera, kamor so namenjeni, in vse do tja pešačili ob
prometni cesti?
Število obiskovalcev ob največjih navalih dejansko preseže kapacitete za parkiranje ob jezeru, zato obiskovalce usmerjamo
na bolj oddaljena parkirišča, pri čemer je vsekakor treba poiska-

Medvedovarni smetnjaki. Kljub pozivom po postavitvi
večjega števila košev, novih zabojnikov v krhkem naravnem
okolju Cerkniškega jezera ne bo. Težavo poleg medvedov in
drugih divjih živali predstavljajo tudi poplave.
(Foto: Marko Rupar)

Križanka

VODORAVNO:
7. Majhen ptič, ki ga prepoznamo po njegovem rdečkastorjavem
trebuščku in repu. 10. V preteklosti največji kmečki dogodek, ki je
povezoval vso družino. 12. Gozdna steklarna. 14. Hrib pri Podcerkvi. 15.
Oblika poslikave na steno. 16. Severovzhodni veter. 17. Scherouniza.
18. Prostoživeče živali, ki jih lahko lovimo.

KAKO
DO NAGRADE:

NAVPIČNO:
1. Naravna vrednota in udornica med Dolenjo vasjo in Rakovim Škocjanom. 2. Vožnja s
kolesom. 3. Kmetijska mehanizacija za pobiranje sena. 4. Delavec v gozdu. 5. Naš največji
orel. 6. Ena najstarejših in največjih vladarskih dinastij v Evropi iz Švice. 8. Mesni izdelek iz
mletega mesa. 9. Ime potoka pri Lipsenju. 13. Nekdanja uradna denarna enota v Republiki
Sloveniji.

Geslo križanke (izpisano na osenčenih sivih poljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov:
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica s pripisom »Nagradna križanka« najkasneje do ponedeljka, 7. 6. 2021.
Pošiljatelji prvih 10 dopisnic s pravilno napisanim geslom bodo po pošti dobili nagrade presenečenja.
POHITITE!

