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Ko smo jeseni leta 2017 začeli s projektom LIFE Stržen, smo imeli pred sabo dolg seznam nalog 
in obveznosti. Danes, skoraj pet let kasneje, je za nami cel kup dejavnosti, dogodkov, druženj, 
naravoslovnih dni, ustvarjalnih natečajev, plodnega sodelovanja z domačini. Uspešno smo izvedli 
pionirski gradbeni poseg na presihajočem jezeru v svetovnem merilu in Strženu vrnili izvirne okljuke, s 
tem pa povečali bivališče za jezerske živali in rastline, povečali pretočnost vode in, kot opažajo nekateri 
ribiči, najverjetneje vplivali na to, da voda iz jezera odteka nekoliko počasneje. Z organizacijo tematskih 
vikendov smo lokalcem, ki imajo imenitna znanja o tukajšnji naravi, življenju in dediščini, s konkretnimi 
aktivnostmi in izobraževalnimi delavnicami pomagali, da so ustvarili lastne produkte. Danes so kot 
vodniki sami ustvarjalci vodenih programov za obiskovalce. Z ureditvijo sprehajalnih poti in postavitvijo 
infrastrukture ter intenzivnim sodelovanjem z redarsko službo smo omogočili regulirano obiskovanje 
Notranjskega parka in obenem poskrbeli za to, da obiskovalci ne hodijo in vozijo vsepovprek in počez, 
po naravnih habitatih in zasebnih zemljiščih. Nad enim od petih naravnih rezervatov na Cerkniškem 
jezeru je nastala nova opazovalnica za ptice, ki je navdušila najboljše ornitologe sveta. Postavili smo jo 
s finančno podporo občine Cerknica in domačih podjetij Alpod, Elgoline in Ebmpapst. Iz srca hvala jim! 

Z naravoslovnimi dnevi in našimi strokovno podkovanimi vodniki smo tisoče otrokom in študentom 
razširili obzorja znanja o kraškem svetu ter cerkniški naravni in kulturni dediščini. Z vsakoletnimi razpisi 
ustvarjalnih natečajev za otroke smo naše najmlajše spodbudili k ustvarjalnosti in razmišljanju o 
dejanskih problemih na območju presihajočega jezera in naravi na splošno. Kot je povedala ena od 
učiteljic v intervjuju v tej številki biltena, so preko ustvarjanja na teme naših natečajev pridobili tudi 
dragocena znanja o tem izjemnem koščku sveta. Z uvedbo blogov na spletni strani LIFE Stržen smo 
dali domačinom, strokovnjakom, obiskovalcem in še marsikomu možnost, da zapiše svoje mnenje in 
doživljanje vsega, kar tvori Notranjski park. Prijetna so bila tudi druženja ob Dnevih parka, kjer smo 
skupaj z lokalnimi ustvarjalci in pridelovalci organizirali prireditve, ki so jih radi obiskali tudi ljudje iz 
drugih koncev države. Z novo informacijsko točko nasproti centra za obiskovalce smo uredili prostor 
za pisano paleto lokalnih rokodelcev, ki lahko na stojnicah ponujajo izvirne stvaritve. To je tudi točka 
zbiranja udeležencev vodenih izletov in kraj druženja na klopeh v senci. Uporabo te lokacije nam je 
velikodušno dovolila Agrarna vaška skupnost Dolenje Jezero, za kar smo ji izjemno hvaležni!

Naše delo pri projektu je pohvalil tudi prvi mož mreže evropskih projektov LIFE Angelo Salsi. Direktor 
programa LIFE EU pri Evropski komisiji je sredi maja obiskal naš park in čeprav je obiskal že na stotine 
zavarovanih območij narave v Evropi, ni mogel skriti navdušenja nad uspešno izvedenimi nalogami 
projekta in širše. 

Za nami so dobra leta dela. Ni šlo vse gladko, marsikaj smo delali kot popolni začetniki, padali in vstajali, 
se tolkli po glavi, tudi solze razočaranja so tekle, a tudi solze sreče in veselja ob dobro zaključenih 
nalogah. Spet se je pokazalo, da brez sodelovanja in povezovanja z domačini in različnimi deležniki 
zavod Notranjski park nima nobenega smisla. Resda so ga pred natanko 20 leti ustanovili za varovanje 
narave, a to brez kmetov, gozdarjev, ribičev, lovcev, turističnih vodnikov, učiteljev in drugih domačinov 
ne bi bilo možno.

UVODNI NAGOVOR: Ekipa LIFE Stržen

Posredovanje znanja je ena
ključnih nalog Notranjskega parka.

(Foto: Jošt Stergaršek)

Zadovoljni predstavniki 
Evropske komisije.

(Foto: Jošt Stergaršek)
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Povedali so ...

Hišno pero: Dejvid Tratnik
OTROK IMA, KAR MU DAŠ

Ko mi nekdanji učenec, ki nas je obiskal na raziskovalnih počitnicah ali 
naravoslovnem dnevu, pove, da je moje delo oziroma moj odnos do 
njega vplival na njegovo delo v praksi ali na osebno življenje, takrat res 
vidim, da pedagoško delo ima smisel. Na podoben način sem se nad 
študijem zgodovine tudi sam navdušil na postojnski gimnaziji, za kar je 
najbolj zaslužna profesorica Sonja Škrlj Počkaj. Kasneje je na moj dodatni 
študij geografije vplival tudi znani hidrolog dr. Gregor Kovačič, ki je znal 
študentom geografijo predstaviti na poljuden in uporaben način. 

V družbi bi moral imeti poklic učitelja pomembno mesto, saj smo se v 
življenju vsi srečali z njim. Pedagoško delo je vse prej kot »piflanje« vsebin, 
ki v danem trenutku otrokom niso zanimive, pa tudi ne koristne. Delo 
pedagoga bi moralo biti težnja k temu, da otroka poskuša spodbuditi 
k razvoju v avtonomno osebo, ki bo nekoč delala dobro zase in okolico. 
Problem današnjih učiteljev družboslovnih smeri, predvsem v našem 
lokalnem okolju, je – in to opažam tudi pri svojih vodenjih učencev –, da v 
prvi vrsti nekateri med njimi niso domačini, zato nimajo pristnega stika z 
domačim okoljem niti se zanj ne potrudijo. Njihovo delo se žal velikokrat 
izraža kot uradniška pasivnost. Vidi se, da kaj hitro postanejo ukalupljeni 
v sistem, kar se na koncu izraža tudi na njihovih učencih. Obvezne učne 
vsebine so v šolah velikokrat predstavljene kar v šolskih učilnicah, s tem 
pa se v veliki meri izgublja pristnost teme, ki jo morajo otroci usvojiti. Pri 
svojem skoraj 10-letnem delu z otroki opažam, da učenci z drugih koncev 
Slovenije bolj cenijo našo tukajšnjo naravno in kulturno dediščino, vedo 
o njej bistveno več in se nanjo tudi bolj pozitivno odzivajo kot lokalna 
mladina. Ne bi smeli dovoliti, da otroci iz Prekmurja znajo o Cerkniškem 
jezeru povedati več kot otroci iz Cerknice ali Rakeka! A prav to se dogaja. 
Žal je mladina od naravnega okolja preveč odtujena. Svojo primarno 
nalogo kot trenutno zaposlen v Notranjskem parku pa vidim ravno v tem, 
da predvsem lokalnim otrokom in mladostnikom naravo približamo na 
poljuden in zanimiv način.

Moj moto je, da bi morala biti uporaba sodobne tehnologije pri učenju 
omejena na minimum. Naj naša mladina spozna lepote te naše lepe 
domovine na najlepši možen način – na terenu. Naj tudi današnji otroci 
spoznajo, kaj je otroštvo med vrstniki, proč od računalnika in pametnega 
telefona. Čas med vrstniki v lepi naravi bogati učenčevo mladost in jo 
polni z lepimi spomini. Otrok ima, kar mu daš, in nima, česar mu ne daš.

Helena Petrič:
»Naše znanje o krasu in kraških pojavih smo lahko preverili tudi 
v praktičnem smislu. Vodnik iz Notranjskega parka nam je pri 
vodenem ogledu Rakovega Škocjana o Velikem naravnem mostu 
povedal kar nekaj stvari, ki sem jih prvič slišala. Prav tako me je 
navdušil požiralnik v Cerkniškem jezeru, ki smo ga lahko videli, saj 
je jezero v tem času presahnilo.«

Maša Zakrajšek: 
»Zelo poučna se mi je zdela predstavitev živalstva na tem območju 
Slovenije, še posebej ptic, ki smo jih lahko podrobneje spoznali na 
naravoslovnih učnih tablah. Lahko smo opazili, da imajo skoraj 
vsi ptiči dolge noge, saj so se tako prilagodili močvirnatemu 
območju.«

Nejc Pevec:
»Najbolj sem si zapomnil rdečenogega martinca, za katerega so 
značilne dolge rdeče noge, rdeča baza ravnega, precej krepkega 
kljuna in belkasta obroba okoli oči.«

Taja Petrič:
»Ekskurzija je bila primerna ravno za nas, maturante, saj smo si 
lahko nove stvari veliko bolje zapomnili, kakor pa če bi o njih zgolj 
brali v učbeniku in se jih naučili na pamet.«

Luka Kink:
»Res mi je bilo všeč, da smo se učili v naravi in ne v učilnici, tako kot 
se vedno. Menim, da bi moralo biti več takega učenja, saj je veliko 
bolj zanimivo in učinkovito.«

Vanja Gajanović:
»Zanimivo se mi je zdelo, kako vodne živali tam preživijo med 
sušnim obdobjem in se, ko nastane Cerkniško jezero, na hitro 
razmnožujejo.«

Tim Vrbec:
»Udeležba na takšni ekskurziji je gotovo koristna za vsakogar, 
saj na njej spozna ogromno novih stvari, za katere ni še nikoli 
slišal. Mene je najbolj presenetil vodostaj vode, saj si presihanja 
prej nisem mogel povsem predstavljati. Zanimiva mi je bila tudi 
izkušnja hoje po dnu Cerkniškega jezera.«

Vtisi dijakov o 
naravoslovnih 
dnevih, ki jih 
je pripravil 
Notranjski park.

Foto: A
lenka D

ragoš

Foto: Jošt Stergaršek
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NARAVOSLOVNI DNEVI 

Naravna okolja so za otroke in mladostnike ena
najprimernejših okolij za učenje. (foto: Jošt Stergaršek)

ZAKAJ JE PEDAGOŠKO 
DELO NOTRANJSKEGA 
PARKA TAKO POMEMBNO?
Dejvid Tratnik

Glede na analizo stanja na terenu ocenjujemo, da Notranjski 
regijski park opravi 30 % vseh vodenj skupin, ki se letno vršijo

v našem zavarovanem območju.
(foto: Jošt Stergaršek)

Lokalne šole nas kljub številnim možnostim vodenj v naravi, ki 
so jim na voljo, žal še vedno obiskujejo v zelo omejenem obsegu. 
Upamo, da se bo ta trend z večjo angažiranostjo učiteljev obrnil.

(foto: Jošt Stergaršek)

Eden izmed pomembnih ciljev, ki si jih je pred leti zadal No-
tranjski regijski park, je bil vzpostavitev centra znanja, ki bo 
z zanimivimi izobraževalnimi vsebinami privabljal mlade od 
vsepovsod. Naravoslovne dneve za otroke in mladino smo 
organizirano pričeli izvajati leta 2015. Poleg rednega projek-
tnega dela (v zavodu namreč nimamo redno zaposlenega pe-
dagoga) dodatno letno izvedemo 30 takih vodenj,+ oziroma 
sprejmemo do 1500 otrok in mladostnikov iz vse Slovenije. 
Največ otrok, kar 65 % prihaja iz Notranjsko - primorske sta-
tistične regije. 60 % obiskovalcev naravoslovnih dni prihaja 
iz osnovnih šol, največji je delež učencev 5. razredov. Ravno 
ti učenci se v šolskih klopeh prvič srečajo s kraškimi pojavi, 
naše Cerkniško jezero in Rakov Škocjan pa sta za osvojitev 
tega znanja najlepši učilnici. Preostali obisk v obsegu 38 % 
predstavljajo srednje šole (priprave na maturo iz biologije in 
geografije), 2 % pa fakultete (terenske vaje). Trenutno najpo-
gosteje izvajamo dvo – in triurne pedagoške programe, kar 
80 % vseh gostujočih šolskih skupin za obisk znotraj našega 
parka izbere učno pot Drvošec na Cerkniškem jezeru.

Zaradi vse večjega povpraševanja smo letos v celoti posodobi-
li programe za vrtce, osnovne in srednje šole ter fakultete. Lah-
ko se pohvalimo, da so vse naše vsebine usklajene z uradno 
veljavnimi učnimi vsebinami, ki jih otroci in mladostniki obrav-
navajo v okviru kurikulov in učnih načrtov v šolah. Učiteljica ali 
učitelj lahko tako z našo pomočjo na terenu opravi aktivnosti, 
ki bi jih drugače moral v šolskih učilnicah opraviti sam.   

Je pa bilo do sedaj naše terensko pedagoško delo odvisno 
predvsem od kadrovskih omejitev, slabega vremena in 
drugih dejavnikov, kot je na primer visok vodostaj jezera. 

Z letošnjim letom in težko pričakovanim jesenskim odpr-
tjem novega centra za obiskovalce dobivamo povsem nove 
didaktične možnosti podajanja obveznih učnih vsebin, s 
povečanim obiskom in dodatnim delom pa se bo morala 
profesionalizirati in okrepiti tudi služba za vodenje. V ta na-
men načrtujemo dodatno strokovno izobraževanje za več 
turističnih vodnikov, ki bodo po koncu našega usposablja-
nja prejeli licenco vodnika Notranjskega regijskega parka. 
Njihova pomoč pri vodenju bo potrebna občasno in bo od-
visna predvsem od obiska vrtcev in šol.

V vseh letih dela z otroki smo prišli do zaključka, da je treba 
največ pozornosti dandanes posvečati delu na terenu, saj s 
tem omogočamo bolj doživet in učinkovitejši pouk. Naše za-
varovano območje ponuja veliko primernih učnih vsebin za 
učence in dijake različnih starostnih skupin, ki so lahko pred-
stavljene na edinstven način. Vodniško-pedagoška služba s 
svojim delovanjem in izobraževanjem nudi učiteljem po-
moč in rešitve pri doseganju učnih ciljev, učence pa bogati 
z novimi izkušnjami, spoznanji in zvišuje njihovo motivacijo 
za nadaljnje delo. Taki pedagoški rezultati so uporabni pred-
vsem za učitelje kot spodbuda za vključevanje vsebin, ki 
jih nudi Notranjski regijski park, v šolske letne priprave na 
vzgojno-izobraževalno delo. Dolgoročno so ti rezultati pe-
dagoškega dela v našem parku uporabni pri prenovi učnih 
načrtov, kjer bi bil večji delež takih vsebin lahko tudi med-
predmetno integriran. Šole iz občine Cerknica nas ob vseh 
možnostih, ki so jim na voljo, na žalost še vedno obiskujejo 
v zelo omejenem obsegu. Želimo si, da bi se to spremenilo.
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NARAVOSLOVNI DNEVI ODZIVI
UČITELJEV

Po naravoslovnih dnevih v našem parku pogosto prejmemo 
pozitivne odzive učiteljev, ki so k nam pripeljali učence. Naj-
bolj jih navduši dejstvo, da lahko otroci s svojimi očmi vidijo 
kraške pojave, o katerih le slišijo v šoli in berejo v učbenikih. 
Slišijo in vidijo lahko ptice, katerih podobe so prej videli le na 
slikah. »Z učenci osmih razredov smo se z vodiči Notranjske-
ga parka sprehodili po učni poti Drvošec, kjer smo razširili in 
poglobili znanja o Cerkniškem jezeru,« je napisala Jasmina 
Mulc, učiteljica OŠ Notranjski odred Cerknica. 

Prav razpisala pa se je profesorica geografije z ljubljanske 
Gimnazije Šentvid, Alenka Dragoš.

POUČNI TRENUTKI V 
NOTRANJSKEM PARKU
Na Gimnaziji Šentvid v sklopu priprav na maturo že vrsto let 
organiziramo ekskurzije v različne regije Slovenije. Za šolsko 
leto 2021/22 smo se učiteljice v aktivu dogovorile, da bi bolj 
podrobno spoznali kraške pojave in posebnosti tega tipa 
reliefa. Ko smo zbirale zanimivosti in novosti iz naše bližnje 
okolice, smo se zelo hitro odločile za obisk Notranjskega re-
gijskega parka.

Ekskurzijo z dijaki smo izvedle v soboto, 
25. 9. 2021. Pred tem smo si članice ak-
tiva za geografijo same ogledale park in 
njegove učne poti ter se dogovorile za 
vsebino, ki bi dijakom maturantom dala 
največ. Na dan ekskurzije smo imeli 
zelo lepo vreme. Vodenje je prevzel raz-
gledan in potrpežljiv vodič Dejvid Tra-
tnik in prav uživali smo v spoznavanju  
čudovite in skrivnostne narave. 

Ogledali smo si Rakov Škocjan, učne 
poti, opazovalnice ob jezeru in suho 
dno Cerkniškega jezera. Ko so matu-
ranti oddajali poročila o ekskurziji, so v 
vseh brez izjeme pisali, kako zelo jim je 
bilo všeč in kako veliko so se naučili. 

Prav gotovo je bila to za vse tako lepa 
izkušnja, da se bomo v park še večkrat 
vrnili; sami, z družinskimi člani in novi-
mi generacijami dijakov. Takšnih izo-
braževalnih vsebin, tematskih poti in 
urejenih parkov v Sloveniji vsekakor ni 
preveč.

Še enkrat hvala vsem, ki ste sodelova-
li pri urejanju parka in posebej vodiču 
Dejvidu za obširno razlago.

Dijaki so bili vsi po vrsti navdušeni. Snov iz učbenikov je pred njihovimi očmi oživela. 
(foto: Alenka Dragoš)
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USTVARJALNI NATEČAJI ZA MLADE

Skozi reševanje planeta 
in po jezerskih vijugah
Z zadnjim dnem letošnjega maja smo 
zaključili že peti ustvarjalni natečaj, na-
menjen otrokom od 2. do 18. leta sta-
rosti. Strokovna komisija je že ocenila 
poslane likovne, fotografske in literar-

ZMAGOVALCI LIKOVNEGA NATEČAJA

1. mesto

ZMAGOVALCI FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA

ne izdelke, ki so nam jih poslali otroci z 
vseh koncev Slovenije. Letos smo dobili 
veliko manj izdelkov kot prejšnja leta, 
jih je pa večina prišla iz občine Cerkni-
ca. Letošnji natečaj ima naslov Po sta-
rih vijugah v boljši jutri in je posvečen 
lani zaključeni obnovi okljukov Stržena 
na Cerkniškem jezeru in posledično 
povečanemu življenjskem prostoru za 

ribe, ptice, rake ter vodne in obvodne 
rastline. 

V nadaljevanju objavljamo letošnje 
zmagovalce, ob tem pa poudarjamo, 
da so bili prav vsi izdelki res dobri in da 
odločitev za najboljše med njimi nika-
kor ni bila lahka.

2. mesto 3. mesto

URBAN ZABUKOVEC,
3. razred, OŠ 11. maj Grahovo,

mentorica Anka Premrov

TAMINA ŠIPEK,
1. razred, OŠ Toneta Čufarja Maribor,

mentorica Manja Šumer

NAJA RIS,
1. razred, OŠ 11. maj Grahovo,

mentorici Vanja Mele in Mojca Gornik

1. mesto 2. mesto 3. mesto

MATEJ DOBRAVC,
fotografija Daleč, daleč je
za naju pomlad, 9. razred, 

OŠ Notranjski odred Cerknica

JERNEJ PRAPER,
fotografija Letnice,

ujete v čas,
1. letnik ŠC Postojna

MATEVŽ PRAPER,
fotografija Kam vodijo vse poti?,

8. razred 
OŠ Miroslava Vilharja Postojna



7www.life.notranjski-park.si

USTVARJALNI NATEČAJI ZA MLADE LITERARNI DEL NATEČAJA

ZA BOLJŠI JUTRI

Struga je narejena, 
za to je poskrbela 
ekipa Life Stržena.

Živalim omogočila
boljše je življenje,

da slučajno ni trpljenje.

Bobnarica dobila je svoj mir,
res so se potrudili, 

da preusmerijo nemir.

Živali dobile so svoj dom,
ki jaz nikoli več

zmotil ga ne bom.

Vsako leto prejmemo tudi pisne izdelke za literarni del na-
tečaja. Otroci opisujejo svoja doživetja in opažanja, pišejo 
izjemne zgodbe z zapleti in razpleti ter svojo nadarjenost 
kažejo skozi domiselne pesmi. Letošnji zmagovalci so:

Kačja struga in orel

Orel se je napotil v širni svet. Potoval je, dokler ni pod 
seboj zagledal modre struge. Zdelo se mu je, da mu je 
pomahala. Spustil se je, da bi se prepričal. Prišel je do 
vode. Na strugi je zagledal svoj odsev. Vprašal se je, kdo 
je to. Medtem ko se je premikal, je videl, da mu je odsev 
sledil. Česa takega še ni videl. V gorah so samo skale 
in kače brez vode. Sklonil se je k njej in v vodo pomočil 
kljun. Tako se je ustrašil, da se je zvrnil nazaj. Prišel je k 
sebi in opazil živali okrog sebe. Skoraj vse so bile ptice. 
Najprej je pogledal čapljo. Ob njej sta stala bobnarica 
in kvakač. Vse živali so se mu priklonile in predstavile. 
Nato je kvakač zakričal, da je prišel k njim kralj gora. 
Orel po imenu Taski je zagledal še več živali. Razpršile 
so se in odšle. Kralju so za dobrodošlico postregle z ra-
znimi jedmi. Nato so ga odpeljale na ogled vseh živali. 
Pokazale so mu živali pod, nad in pri vodi. Predstavile 

so mu tudi dvoživko, žabo. Vse živali so si bile različne. 
Všeč mu je bila trava, bila je različnih barv, velikosti in 
trdote. Tu je bilo veliko vode in zelenja. Taski se je odlo-
čil, da bo tam živel. Tako je pred večerom šel pogledat, 
kje bi prenočil. Prišel je do trsja in ga malo pomečkal. 
Nato je hitro in trdno zaspal. Zbudil se je ob polnoči. Če-
prav je bil utrujen, je vstal. Šel je k vodi in si zmočil perje. 
To početje ga je zelo veselilo. Na gori ni bilo v bližini no-
bene vode. Tukaj se je lahko kadar koli je želel, okopal. 
Voda je bila prozorna in v soju lune je lahko videl speče 
rakce. Čisto v tišini se je umil in zletel nad strugo. Letel je 
proti mesecu. Ustavil se je in pogledal navzdol. Videl ni 
ničesar. Začel je krožiti. Tiho se je spuščal v krogih. Na 
sredi poti je zagledal miš. Spustil se je z velikansko hi-
trostjo. Letel je tik nad miško. Hitro in tiho jo je zagrabil 
in se pripravil na večerjo. Podnevi je bilo vsega veliko in 
Taski je pozabil večerjati. Večerja mu je teknila. Na kon-
cu ga je lunin odsev uspaval. Zjutraj je ob strugi najprej 
zagledal žabo. Zastavljala mu je veliko vprašanj. Taski ji 
je komaj odgovarjal. Naslednji prijatelj je bil rak samo-
tar. Tudi on mu je postavljal različna vprašanja. Orel mu 
je z veseljem odgovarjal. Po pogovoru je odšel dalje. 

Živali so mu dovolile živeti pri prozorni  strugi. Želim si, 
da bi lahko videla Taskija naslednjič, ko bom šla spet h 
kačji strugi. Vse živali se mi zdijo lepe.

Cerkniško jezero in športni dan

Zjutraj je deževalo in nisem vedela, če bo športni dan. 
Oči se je pozanimal pri učiteljici in na koncu je le bil. Hi-
tro sem se oblekla in odpravila v šolo. Prispeli smo na 
postajališče v Cerknici. Odpravili smo se okoli jezera po 
gozdni učni poti. Videli smo veliko trsja. Za živa bitja 
na tem jezeru si želim, da bi bila zdrava in bi imela čist 
dom. Sedaj, ko imajo ob vijugah Stržena več prostora, 
si jih predstavljam srečnejše in varnejše. S tem, da se bo 
v okljukih voda zadrževala dlje in da bo več živali, se 
strinjam, saj bodo živali prihajale k vodi. Odslej bo tudi 
več obalnega rastja. Prepričana sem, da je sedaj lažje 
življenje za prelepo ptico bobnarico. Je bolj umirjena in 
v miru vali jajca, saj je nič ne moti in ima več prostora. 
Vse polje je bolj umirjeno in ni onesnaženo. Ekosistemi 
ne bodo uničeni in zastrupljeni. Varni bodo in takšni kot 
prej. Ko smo se vrnili v šolo, sem bila zelo utrujena. Odšla 
sem naravnost domov. Imeli smo se lepo.

1. mesto

MARK ILENIČ,
6. razred,

OŠ Jožeta Krajca Rakek

2. mesto

FLO GANTAR,
4. razred,
Ankaran 

3. mesto

NEŽA MALAVAŠIČ,
4. razred,
OŠ Rovte 
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Anka Premrov: Na domači prag največkrat pozabimo

Anka Premrov je učiteljica likovne 

vzgoje v OŠ Grahovo, delo 

prenašalke znanja na otroke v šoli 

opravlja že več kot tri desetletja. 

Ker opaža, da zdajšnje generacije 

otrok ne poznajo več izjemne, 

svetovno prepoznavne narave 

domačega okolja, v katerem živijo, 

vsako priložnost izkoristi za učno 

uro o Cerkniškem jezeru, Rakovem 

Škocjanu, čudovitem svetu naravne 

in kulturne dediščine, ki nas tu 

obdaja. Fotografija obnovljenih 

okljukov Stržena je pritegnila njeno 

pozornost in z učenci tretjega 

razreda se je odločila sodelovati na 

natečaju Notranjskega parka, Po 

starih vijugah v boljši jutri. Poslali so 

nam izvirne izdelke, ki jih je, skupaj 

z drugimi poslanimi stvaritvami, že 

ocenila naša strokovna komisija, 

zmagovalci pa so objavljeni na 

strani 7. Anka Premrov ugotavlja, 

da je likovno ustvarjanje enkraten 

način za učenje. Na naših natečajih 

je z učenci sicer sodelovala že 

večkrat.

Kako je prišlo do tega, da ste se lotili 
ustvarjanja izdelkov za natečaj?
Na internetu sem zasledila natečaj in me 
je pritegnila čudovita fotografija obno-
vljenih okljukov Stržena iz zraka. Takoj 
sem pomislila, da bi to lahko vključila v 
učni načrt, ki je pri likovnem pouku v tre-
tjem razredu ravno predvideval mešanje 
barv. Otrokom sem to sliko pokazala, jim 
razložila, zakaj so bili okljuki obnovljeni 
in kako pomembno je to za živali in ra-
stline, ki imajo tam svoj dom. Živali otro-
ke vedno pritegnejo, radi so sodelovali 
v razpravi. Poudarek pa je bil na pticah; 
učence je najbolj fascinirala skrivnostna 
čaplja bobnarica – marsikdo jo je potem 
tudi vključil v svoj izdelek. Pogovarjali 
smo se tudi o ptiču koscu, razložila sem 
jim, kako se za njegovo preživetje skrbi 
s kmetijskimi ukrepi, s katerimi je košnja 
na jezeru bolj pozna. Pokazala sem jim 

fotografije še drugih ptic s Cerkniškega 
jezera in jim predstavila njihove lastnosti, 
življenje.

Pred dejanskim ustvarjanjem
ste tako imeli učno uro o 
Cerkniškem jezeru?
Tako je! Prva šolska ura je bila v celoti 
namenjena jezeru in problemom, ki 
se tam pojavljajo. Tema jih je zelo pri-
tegnila, komaj so čakali, da se lotijo 
ustvarjanja. Najprej so namešali barve. 
Dogovor je bil, da nobena barva na sliki 
ne bo osnovna, da bodo vse nastale z 
mešanjem dveh ali več barv.

Kako pa je prišlo do ideje,
da ptic ne narišete, ampak jih 
izrežete iz papirja?
Prvo uro smo z mešanimi barvami nare-
dili podlago oziroma ozadje. Naslednjič 
pa sem prišla na dan z idejo, da bi bilo 
vse skupaj nekako v ekološkem duhu, 
da bi ptičke izrezali iz odrabljenega 
časopisnega papirja. Otroci so si nato 
na podlagi fotografij sami izbrali vsak 
svojo vrsto ptice. Nato so jih narisali na 
časopisni papir, izrezali in prilepili na 
pobarvane risbe. Da so bili bolje vidni, 
so ptičke še obrobili. Pri svojem ustvar-
janju so zelo uživali in so se res posvetili 
svojim izdelkom. Še posebej potem, ko 
sem jim povedala, da gre za natečaj in 
da najboljše stvaritve dobijo imenitne 
nagrade. Potem so res dali vse od sebe.

Na izdelkih sta narisana tudi 
obnovljena okljuka v Ključih.
Tako je. Tudi njim je bila tista fotogra-

fija zelo všeč in so vijuge Stržena tudi 
narisali. Veste, moram povedati, da sem 
prav vesela, da sem lahko izkoristila 
priložnost za poučen moment o Cer-
kniškem jezeru. Pred kratkim sva se s 
kolegico v šoli pogovarjali, kako malo 
se v tukajšnjih šolah govori o teh na-
ravnih danostih, ki jih imamo pred vra-
ti. Še pred desetletjem se spominjam, 
kako so učenci, ko smo se pogovarjali 
o naravi, poznali Cerkniško jezero, pa 
Drvošec, Goričico, Dujice, vse požiralni-
ke so znali našteti po imenih, vse okoli-
ške vzpetine. Ves mesec smo se učili o 
Cerkniškem jezeru, Rakovem Škocjanu, 
Slivnici in drugih naravnih znamenito-
sti teh krajev. Zdaj pa sta v državnem 
šolskem programu temu namenjeni 
dve uri. To ni nič.

Je bil program nekoč drugačen?
Ja, napisan je bil tako, da je bilo v njem 
zelo veliko prostora za učenje o doma-
čem kraju. Tudi v naravo smo veliko 
hodili in se učili na prostem. Zdaj pa še 
obveznih naravoslovnih dni žal ne izva-
jamo ob Cerkniškem jezeru, pa menim, 
da bi jih vse šole v občini Cerknica pre-
prosto morale.

Notranjski park ima skrbno izdelan 
program in delovno gradivo za 
izvajanje naravoslovnih dni ob 
jezeru in v Rakovem Škocjanu, 
vendar pa dejansko opažamo, da 
k nam večinoma prihajajo šole 
iz drugih koncev Slovenije, zelo 
malokrat aktivnosti v naravi v
našem parku opravljajo tukajšnje 
šole. Zakaj je tako?
Mislim, da se pri izdelavi načrtov za 
dneve dejavnosti učitelji preprosto ne 
spomnijo na to. Saj veste, kako je, na 
svoj lasten prag pogosto kar pozabimo. 
Mislim, da bi moral biti Notranjski park, 
da tako rečem, bolj odločen, se bolj po-
nujati šolam. Je pa tudi res, da nas je 
obdobje covida malo razbilo, je ustavilo 
te dejavnosti in mislim, da se bo kmalu 
spet vse bolj prebudilo. Ta naša narava 
je res čudovita, nekaj posebnega v sve-
tovnem merilu, in prav je, da jo učenci 
poznajo in na podlagi znanja začnejo 
tudi ceniti okolje, v katerem živijo.

Anka Premrov je likovno ustvarjanje združila z učno uro o
Cerkniškem jezeru in renaturaciji. (Foto: Eva Kobe)
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BLOGI GOSTUJOČE PERO: ZAPISI O POŽIRALNIKIH IN
  PONORIH ŽIVLJENJA. IN JEZERA.

Bloge Gostujoče pero smo na za to 
posebej ustvarjeni spletni strani http://
lifestrzen.blogspot.com/ začeli objavljati 
septembra 2017. Vsako objavo delimo 
tudi na Facebookovem profilu parka. 
Doslej smo objavili že 237 blogov zelo 
različnih piscev. Večina je domačinov, ki 
opisujejo, kako so z jezerom odraščali, 
se ob njem zaljubljali, učili življenja, 
kako jezero doživljajo danes, ko ni več 
»samo njihovo«, ampak je cilj vse več 
obiskovalcev, z njim pa že 20 let upravlja 
Zavod Notranjski park. Nekateri od 
piscev so se sem iz različnih razlogov 
priselili, drugi sem prihajajo na obisk, 
sprostitev, izlet, meditacijo. Mnogi se 
s tukajšnjo naravo in ljudmi ukvarjajo 
profesionalno – naravovarstveniki, 
geologi, biologi, geografi, etnologi, 
vodarji, ribiči, fotografi, turistični vodniki. 
Kar nekaj piscev je umetnikov, ki v jezeru 
najdejo navdih. Nekateri so si tisto, kar 
jim daje čutiti tukajšnja narava želeli 
spraviti na plano, a so menili, da tega ne 
bi znali napisati. Pa smo jih obiskali, se z 
njimi pogovorili in njihove misli spravili v 
obliko blogovskega zapisa. 

Zapisi gostujočih peres so postali izje-
mno priljubljeni. Pogosto nam kdo ome-
ni, kako komaj čaka četrtek, ko bo mo-
goče spet prebrati nov blog. Od objave 
prvega bloga do danes je, kot pravi ana-
litična statistika aplikacije, preko katere 
bloge objavljamo, te prebralo že blizu 
100 tisoč bralcev. Blogi so zapisi iz srca. 
Še vsak, ki ga je napisal, četudi s povsem 
znanstveno vsebino, je v njem moral pri-
znati, da se ga je jezero dotaknilo, mu raz-
burkalo čustva in ga vedno znova zvabilo 
k vrnitvi.   

Kot je zapisala Vrhničanka, likovna ustvar-
jalka Milena Oblak Erznožnik, se »mno-
gokrat družimo v tisti prijetno zgovorni 
tišini, saj so šum vetra, šelestenje trsja, 
valovanje gladine, ščebetanje ptic, glas 
divjadi, ki odmeva iz Javornikov, ali pa 
pomladno regljanje žab, bolj zgovorni, 
kot bi bile naše besede«. O svoji tesni 
povezanosti z jezerom je pisala Jezerka 
Marija Leskovec: »Moj dom ni le hiša, v 
kateri živim. Moj dom je veliko več. Moj 
dom so bližnja cerkev, vas in še posebej 
jezero. Koliko in kaj mi pomeni? Veliko. 
To je moje življenje.« To je ob svojih štu-
dijskih obiskih jezera uvidela tudi univer-

zitetna profesorica biologije dr. Alenka 
Gaberščik, ki pravi: »Cerkniško jezero je 
naravni biser in velika učilnica narave, ki 
jo je potrebno ohraniti naslednjim rodo-
vom. Jezero živi in umira in z njim živijo 
in umirajo tudi ljudje ob njem«. Blog je 
za nas napisal tudi ugledni raziskovalec 
celinskih voda dr. Mihael Jožef Toman. V 
njem med drugim zapiše: »Čuda, imeno-
vanega Cerkniško jezero, nisem razumel 
in ne vem, ali ga danes kdo zares razume. 
Na istih krajih lahko orješ in žanješ, kosiš 
travo ali loviš divjad in ribe. Ja, resnično 
čudo«. »V popolnosti pa ga lahko doživiš 
samo takrat, ko si vsak dan ob njem in 
opazuješ njegovo spreminjanje,« dobro 
ve Katarina Kotnik Urbiha z Laz pri Gore-
njem Jezeru.

Med vsemi že objavljenimi blogi, od ka-
terih je vsak edinstven, smo izbrali dva 
in vam ju ponujamo v branje. Prvega je 
leta 2020 napisal januarja letos preminuli 
Janko Košir z Menišije, ljubitelj domače 
narave in pomemben prenašalec znanja 
o njeni dediščini na prihodnje rodove. 
Drugega je napisala predstavnica mlaj-
še generacije, Špela Porok z Gorenjega 
Jezera, ki jo je odraščanje z jezerom za 
vedno zaznamovalo. Za zaključek pa pr-
vikrat objavljamo še blog Frenka Bečaja – 
Jessa z Dolenje vasi. V njem pripoveduje 
o velikih razlikah med jezerom nekoč in 
danes ter njegovi naravi, v kateri se vse 
rojeva, cveti, veni in ugaša, kot v naših ži-
vljenjih. Zdaj je, zdaj (ga) ni več.  

Vabimo vas, da bloge z razmišljanji o 
naravi Cerkniškega jezera prispevate 
tudi vi. Potopite se v dušo, občutke in 

spomine, napišite in pošljite na
info@notranjski-park.si .

Ko se zaradi človeških norosti narava ne 
more več obnavljati, začne opozarjati. 
Opozorila so vse hujša. Leta 2013 je vse 
drevje nenavadno močno semenilo. Bu-
kve so se upogibale zaradi preobilnega 
žira skoraj do tal. Enako se je dogajalo 
tudi z ostalimi drevesi. Za vzrok nismo 
vedeli, vse pa je postalo jasno, ko smo 
leta 2014 doživeli žledolom. Najbrž je 
narava vedela, kaj prihaja, in je poskr-
bela za nadaljevanje vrst. Semena so ob 
padcih polomljenih vej in dreves prišla 
v rodovitno prst, veje so poskrbele za 
dodatno gnojenje in že se je pričela še 
nezaznavna naravna obnova gozda. 
Naslednje leto so se na poškodovanih 
drevesih pojavili podlubniki. Ker polo-
mljeno drevje ni bilo pravočasno od-
stranjeno, so počasi prešli tudi na zdrava 
drevesa. Ob množici uničenih dreves je 
veter dobil prosto pot in čedalje večkrat 
se pojavlja tudi tam, kjer ga prej ni bilo.

Priča smo skokovitemu spreminjanju 
klimatskih razmer in do sedaj še nepo-
znanim spremembam vremena. Ker je 
zadnji čas, da se ustavimo, je prišlo za-
dnje opozorilo – koronavirus. Zdaj lah-
ko več ostajamo doma in čedalje bolj se 
zavedamo, da imamo veliko srečo, da še 
vedno živimo v čudovito ohranjenem na-
ravnem okolju Notranjske. Ponovno smo 
odkrili, da sreče ne moremo kupiti, ker ta 
živi med nami, samo poiskati jo moramo. 
 
Indijanska prerokba pravi, da bomo 
šele takrat, ko bo posekano zadnje dre-
vo in ulovljena zadnja riba, spoznali, 
da denarja ne moremo jesti. Nekateri 
od nas to že vemo, ozaveščamo druge 
in živimo za zgled drugim. Menim, da 
ima tudi Notranjski park tu izjemno po-
membno vlogo.

Janko Košir je ljubil drevesa. (Foto: NRP)

»V zadnjih vremenskih ujmah smo izgubili mnogo čudovito 
lepih starih dreves, ki sem jih tolikokrat fotografiral.
Na srečo so ostale fotografije.« (Foto: Janko Košir)

JANKO KOŠIR:
NARAVA JE BREZČASNA
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Gorenje Jezero je manjša 
vasica. Čeprav je zadnja v 
občini Cerknica, je zame 
najlepša. Obdana je s 
prečudovitim gozdom, 
jezerom, polji, travniki 
in sadovnjaki, ki umirijo 
dušo in napolnijo srce z 
nepopisljivo srečo. Od 
mojih otroških let pa do 
danes se ni kaj dosti spre-
menilo, kar pa seveda 
ni slabo, ampak le pozi-
tivno. Življenje v vasi še 
vedno poteka umirjeno, 
delo pridnih kmečkih rok 
se prepleta s smehom va-
ške mularije, ki se podi po 
vasi. No, res je, da je vas 

nekoliko bolj prometna, kot je bila nekoč, sploh ob vikendih, 
ko si na Gorenje Jezero pridejo spočiti dušo tudi ljudje iz mest. 

Spomnim se, da smo kot mulci pretaknili vse kotičke te naše 
vasice. V devetdesetih letih nas otrok na Jezeru ni bilo prav 
veliko. Poleti smo se kopali na Pultarjah, kjer smo imeli svojo 
malo plažo. Voda takrat še ni bila tako prepredena z algami, 
kot je sedaj, in tudi, če je bila precej mrzla, nas ni motilo. Od 
dopoldneva pa do večera smo se namakali, skakali z brega, 
igrali pepčka, včasih na travi, včasih v vodi.  Pozimi, ko je znalo 
zapasti več snega kot dandanes, smo se sankali v Hudi dolinci. 
S sankami, plastičnimi krožniki ali pa kar z vrečo, napolnjeno s 
senom. Spomladi in jeseni pa smo se potikali po Rebrinah – v 
bližnjem gozdu nedaleč od vasi. Takrat se mi je zdelo vse tako 
veliko in prostrano ter čudovito pravljično. Predstavljala sem si, 
da v gozdu pod drevesi živijo palčki in da je stara podrtija sredi 
gozda domovanje čarovnice; spraševala sem se, ali poleg rib v 
jezeru plava tudi kakšna morska oziroma jezerska deklica.

Ja, jezero in njegova okolica sta s svojo prostranostjo v moji 
otroški glavi budila izjemno domišljijo, ki je mogoče, če bi ži-
vela v mestu, ne bi imela toliko. Zato mi, kljub temu da sem 
edinka, ni bilo nikoli dolgčas. Ko sem bila majhna, je bilo v vasi 
veliko starih ljudi, pa mislim, da sem bila z njimi precej poveza-
na. Ko so bili starši v službi, me je pazila stara mama. Velikokrat 
sem ji ušla k sosedi, ki me je vedno toplo sprejela in mi ponu-
dila pest slastnih jagod z domačega vrta. S sosedovim stricem 
sva ležala na senu in jedla Šumi bombone, ki jih je kupil samo 
zame v potujoči trgovini. Ko zdaj gledam nazaj, se zavem, da 
četudi sem bila nemirna kot poper in sem jih motila pri vsakda-
njih opravilih, so me vedno prijazno sprejeli in poslušali moje 
otroške prigode, ter jih povezovali s svojimi odraslimi. V mojih 
najstniških letih je jezero ob dolgih sprehodih posrkalo marsi-
katero misel, solzo in tudi nasmeh, ter me pomirilo in vedno 
znova navdalo z zanosom. 

Študirala sem v Ajdovščini in Kopru, kjer sem med tednom 
tudi stanovala. Mestno življenje me nikoli ni privlačilo, zato v 

BLOG: ŠPELA POROK:
  Kjer lahko slišiš gozdne škrate in vile

Špela Porok. (Foto: NRP)

vseh letih šolanja nisem niti en vikend ostala v mestu. Vedno 
sem se vračala domov. Seveda je to bilo zaradi navezanosti in 
povezanosti z mojo družino, vendar je bilo tudi moje Jezero ti-
sto, ki me je vleklo domov kot magnet. Sedaj, ko sem zaključila 
študij in dobila službo v bližnji okolici, me ta jezerski magnet 
še vedno enako močno privlači. Zares si ne predstavljam, da 
bi živela kje drugje. Skoraj vsak dan se odpravim na sprehod 
ob jezeru, ki me neverjetno pomirja. Vsi zvoki in vonji, ki me 
obdajajo, me napolnijo z energijo in pobožajo mojo dušo. Ni 
lepšega, kot je vonj pokošene trave v zgodnjem poletju, ko je-
zero pada in zrak napolni vonj po algah in vlagi, pozimi lahko 
skoraj vohaš sneg in jesen pričara neverjetne barve. Pomlad pa 
je tako in tako najčudovitejša, ko vidiš, kako se prebuja narava 
in vse brsti in cveti, ob jezeru pa se pojavijo prve debele mačice 
in v vas priletijo štorklje, ki so si gnezdo naredile sredi vasi na 
starem dimniku. Skozi okno moje spalnice lahko spremljam ce-
loten življenjski cikel štorkelj. Od urejanja gnezda do parjenja 
ter valjenja mladičkov, pa tudi, kako pozno poleti mali letalci 
raztegujejo krila in naposled jeseni odletijo v južne kraje. Veli-
kokrat me poleti namesto budilke zbudita klopotanje kljunov 
štorkelj ali kikirikanje sosedovega petelina. Tega ne bi nikoli za-
menjala za bučne avtomobile ali železnice v mestih. 

Sprehod po Poti izvirov, ki je nedolgo nazaj zaradi navala tu-
ristov postala precej oblegana, saj je postala urejena pešpot, 
je prav posebej pravljična. Tam skoraj zares lahko slišiš skaklja-
nje kakšnega gozdnega škrata ali vile. Ali pa mi mogoče jezero 
budi domišljijo tudi v odrasli dobi? 

Mislim, da ljudje, ki živimo ob jezeru in z jezerom, čutimo nje-
govo energijo drugače kot ostali. Predvsem, ker se vsak delček 
našega življenja prepleta z njim. Vedno delamo v dobro jezera 
in vsega, kar živi v in ob njem. Ko voda pada, gredo moj oče in 
ostali reševat ribe, ko vidimo ob cesti smeti, jih poberemo, če-
tudi niso naše, ko izvemo, da se tej čudoviti naravi dela škoda, 
nas boli. To ni zgolj turistična točka in ne le naše domovanje, 
ampak nekaj veličastnega, nekaj, kar je treba ohranjati in ne-
govati, da bodo tudi naslednji rodovi lahko občutili to veličino, 
mogočnost in lepoto.

Zaledenela zimska Pot izvirov budi domišljijo. Ali ne gleda izpod tiste 
korenine škratov nos? (foto: Špela Porok)
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BLOG: FRANC BEČAJ – JESS:
  Živimo v raju, a smo v razkolu

Vsi moji spomini so vezani na vodo, je-
zersko vodo. Spomnim se, kako je je bilo 
nekoč veliko več. Včasih sem se s prija-
telji vsako leto spomladi udeležil Kanu 
ščuka izleta. To je bilo imenitno taborni-
ško prvenstvo v kanuarjenju z vmesnimi 
taborniškimi nalogami. Tekmovanje je 
potekalo v 80. letih prejšnjega stoletja, 
udeležilo se ga je na stotine tabornikov 
in rekreativcev iz vse Slovenije, pa tudi 
iz tujine je kdo prišel. To je bilo eno od 
večjih taborniških tekmovanj tistega 
časa. Ampak že v zadnjih letih tega do-
godka smo morali kanu več nositi kot pa 
smo veslali z njim. Danes točno takega 
tekmovanja ne more biti več, saj je vode 
premalo. Včasih pa se je lahko prevesla-
lo vse jezero, od enega konca do dru-
gega. Dobil si zemljevid in orientacijske 
točke, do katerih si moral priti, tam pa 
si moral opraviti različne sposobnostne 
izzive – plezanje po vrvi, lokostrelstvo, 
streljanje s fračo in podobno. Seveda je 
bil pomemben čas, čim hitrejši si moral 
biti. Glavno pa je bilo seveda druženje. 
Naša ekipa je bila vedno v vrhu, največ-
krat smo bili med prvimi tremi. 

Danes pa jezero nenehno presiha in vode 
je manj zaradi podnebnih sprememb. 
Dežja je opazno manj. Zagotovo so na 
vodostaj precej vplivali tudi pretekli po-
segi v jezero, ampak kmetje morajo tudi 
imeti svoj prav. Takrat so že vedeli, zakaj 
so vodotoke ravnali. Spomnim se tudi, 
kako je bila nova Karlovica nenehno od-
prta, da bi voda čim prej odtekla, da so 
lahko kosili. Notranjski park vzdrževanje 
zdaj vidi po svoje. A podpiram to, da so 
spet vzpostavili nekdanje okljuke Strže-
na. Zdaj je boljši pretok in voda čistejša. A 
kdo ve, morda se bo čez sto let spet ugo-
tovilo, da to ni bilo prav.  

Zaradi vremena se je vse zamaknilo za 
en mesec. Voda izgine prej, kot je včasih, 
zato je drstenje slabo, sploh za ščuko, 
saj voda upade ravno v času, ko se šču-
ka drsti. Včasih sem res veliko hodil na 
ribolov. Rib je bilo ogromno, danes pa z 
eno vrečko prideš domov. Seveda se zdaj 
ne raubšica več, kot smo nekoč. Od tam, 
kjer je Svinjska jama, smo pred desetletji 
pripeljali po tri žaklje ščuk in drugih rib. 
Letos sem šel samo enkrat na ribolov, 
sredi maja, ampak sem ribe samo pasel, 
jih na trnek naganjal. Z dvema čolnoma 
smo šli, jaz sem veslal; eno ščuko je ujel 
prijatelj Rok, drugo brat. Prva je imela 88, 
druga pa 85cm. Podarila sta jih meni. Ko 
sem z njima prišel domov, je pritekla so-
seda Zdenka in se takoj želela fotografi-

Bečaj z nepogrešljivim spremljevalcem Lonnyjem.
(foto: Eva Kobe)

Prav je, da z ribolovom ne opustošimo jezera.
(foto: Franc Bečaj)

rati z njima. Ravno je nekaj pekla, mislim 
da pijano nevesto, pa ji je bilo vseeno, če 
si roke umaže, samo da je na sliki s ščuka-
ma. Tako dobro se ji je zdelo. Domov sem 
prinesel dve, ampak sta bili od dveh ribi-
čev, dveh dovolilnic. Sem velik zagovor-
nik tega, da se držimo pravilnika. Samo 
eno lahko ujameš na dovolilnico. Prav je, 
da se jih več ne ujame, sploh odkar je drst 
tako slaba. Poleg tega so se na jezeru zelo 
namnožili ptiči, predvsem čaplje, pa kor-
moranov je vse več in se obsežno gostijo 
z ribami. Vsak posameznik je odgovoren 
za to naše jezero in kaj še živi v njem. Tudi 
prijateljem govorim, naj ne bodo pož-
rešni, ujemi eno, jo vzemi za domov, če 
želiš še naprej loviti, lovi, ampak jo spusti. 
Čeprav, roko na srce, tudi to ni prav – ribo 
poškoduješ, ko jo enkrat ujameš in ko 
jo vrneš nazaj, zagotovo trpi od bolečin. 

Tudi tu pri nas v potoku, v Cerkniščici, 
ki teče skozi Dolenjo vas, je bilo včasih 
ogromno ščuk, v tolmunčkih so plavale. 
Si šel samo na breg, vzel si zanko in jo po-
tegnil ven.

Ko sem bil otrok, sem pasel čredo krav, 
po vasi sem živino navsezgodaj zjutraj 
zganjal na kup iz hlevov, po 50 sem jih 
imel, in potem sem jih gnal tja, kjer je da-
nes industrijska cona, na pašo, še mlaka 
je bila včasih tam. Ko so tam vse popasle, 
se je šlo še na Otok in potem še v Repi-
šče v bližini Nove Karlovice. Zdaj se vse 
spreminja, nihče več tu ne žene na pašo. 
Kmetujem ne več, le osnovne pridelke 
pridelam zase in za sorodnike. Sicer izre-
dno rad delam izdelke iz lesa. Pred krat-
kim sem izdelal leseno krmišče za divjad, 
trenutno pa izdelujem lok in kipec slonč-
ka iz epoksi smole. 

Rad živim tu. Zame na vsem svetu ni lep-
šega kraja, kot je tale, kjer mi je dano žive-
ti. Vse imamo tu. V raju živimo. Samo med 
ljudmi je razkol. In to je velika škoda.

Bečaj je sam izdelal krmilnico za divjad.
(foto: Eva Kobe)

Vsem prejemnikom
biltena Iz tršce

podarjamo parkirno uro
z motivom bobnarice.
Naj vam dobro služi!



VODORAVNO:
6. Naselje pri gradu Snežnik. 8. Drugo ime za navadni jeglič. 10. 
Glodavec s košatim repom. 12. Revija za lovstvo. 13. Staro ime za 
mesec oktober. 16. Parkirno mesto za motorna vozila. 17. Reka 
sedmih imen.

NAVPIČNO:
1. Druga največja država v Evropi. 2. Sadež enakega imena kot občina na B. 3. Lahko 
je črtni, brezčrtni ali karo. 4. Ena od najmanjših ptic iz družine vranov. 5. Cesta z vrsto 
dreves na eni strani ali na obeh straneh. 7. Kraj na M blizu prazgodovinske naselbine na 
Blokah. 9. Potok s strmim padcem. 11. Partnerstvo med javnim sektorjem in zasebnim 
podjetjem. 14. Dvojni kozolec. 15. Življenjski prostor organizmov.

KAKO
DO NAGRADE:

Križanka

Geslo križanke (izpisano na osenčenih sivih poljih) napišite na dopisnico in jo pošljite na naslov: Notranjski regijski park, Tabor 42, 

1380 Cerknica; s pripisom »Nagradna križanka« najkasneje do petka, 22. julija 2022. Pošiljatelji prvih 10 dopisnic s pravilno 

napisanim geslom bodo po pošti dobili nagrade presenečenja. POHITITE!
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