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VODA IZGINJA, LEPOTE
CERKNIŠKEGA OSTAJAJO
Čeprav Cerkniško ni ena od močnejših turističnih destina-

cij v državi, pa ga verjetno vsak vsaj enkrat obišče kot šolar.
Cerkniško jezero, Rakov Škocjan, Križna jama so znameni-
tosti, ki bi jih veljalo obiskati večkrat, saj v skladu s svojo
kraško naravo vsakokrat ponujajo drugačno doživetje.

Ravno razgibana kraška pokrajina,
bogata flora in favna ter pridih
skrivnostnosti in neraziskanosti

privabljajo tako domače kot tuje goste.
Sicer na Cerkniškem ne boste naleteli na

gruče turistov, ampak na popotnike in

rekreativce, ki iščejo mir in prvinskost.
Prav razvoj butičnega turizma, kije v so-

žitju z ranljivo naravno dediščino, pa je

vizija občine Cerknica in Notranjskega
regijskega parka (NRP), osrednje občin-
ske institucije za ohranjanje, varovanje in

raziskovanje naravnih in kulturnih vre-
dnot območja. Poslanstvo NRP je poleg

skrbi za dediščino tudi spodbujanje ino-

vativnega, trajnostnega in premišljenega
turističnega razvoja regije. Nadejajo se,
da jim bo to uspelo tudi prek projektov
KRAS.RE.VITA, LIFE Stržen in LIFE Na-

turaViva, ki poleg zavarovanja redkih ži-

valskih in rastlinskih vrst predvidevajo
tudi izboljšanje turistične infrastrukture

- ureditev učnih poti, opazovalnic, pla-
vajočih pomolov in turistično-interpre-
tacijskega središča pri vstopni točki na

Cerkniško jezero.
Načrti se že uresničujejo, vse pridobitve

pa bodo tako domačinom kot obiskovalcem

na voljo v prihodnjih letih. Do tedaj pa

bosta bogati naravna in kulturna dedišči-

na glavna aduta za obisk občine Cerknica.

Svetovni fenomen
Cerkniško jezero je fenomen v svetovnem

merilu. Ujeto je med Javorniki na eni ter

Bloško planoto in Slivnico na drugi strani.

Tekom letnih časov je na kraškem polju
mogoče veslati, ribariti, se sprehajati in

kositi. Voda se zadrži devet mesecev in se

razlije celo do površine 30 kvadratnih ki-
lometrov; Cerkniško jezero takrat postane

največje jezero v državi. V suhem delu leta

pa jezero izgine. Na krog poplavljanja in

presihanja so se v stoletjih privadili tudi
ljudje. Z vzdrževanjem poplavnih travnikov
še danes zagotavljajo življenjski prostor

Občina Cerknica se v zadnjih letih lahko pohvali
s številnimi infrastrukturnimi pridobitvami.
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rastlinam in živalim. Po podatkih NRP so

na jezeru opazovali kar 276 vrst ptic, kar

je polovica vseh evropskih vrst, na jezeru
živi 45 vrst sesalcev, kar je prav tako polo-
vica vrst, živečih v Evropi, 125 vrst dnevnih
metuljev in 15 vrst dvoživk. Prav tako kot
živalski je s številnimi vrstami, mnogimi
tudi na rdečem seznamu, bogat tudi ra-

stlinski svet. Cerkniško jezero je skupaj z
Rakovim Škocjanom in Križno jamo, raz-

glašeno za mednarodno pomembno mo-

krišče - Ramsarsko območje, zaradi
pomena za življenje ogroženih ptic pa še

za območje Nature 2000.

V iskanju osvežitve
Rakov Škocjan, kraška dolina ob severnem

vznožju Javornikov, nastala z udiranjem
in rušenjem stropa kraške jame, kar doka-

zujeta 42 metrov visok Mali naravni most

in 37 metrov visok Veliki naravni most, pa

se ponaša z nazivom prvi Slovenki krajin-
ski park, saj je bil ustanovljen že davnega
leta 1949. Po dolini potoka Rak, ki ga
polnijo vode s Cerkniškega polja in z Ja-
vornikov, je speljana tudi naravoslovna
učna pot. Sprehod je zlasti prijeten v po-
letnih mesecih, ko mogočna drevesa va-

rujejo pred poletno vročino. Tako prijetno

je tudi v soteski Iške in Zale, ki sta vklesa-

li slikoviti soseski na skrajnem severnem

delu občine. S številnimi brzicami, slapiš-
či in slapovi kraški pokrajini prinašata
pridih alpskega sveta.

Osvežitev lahko poiščete tudi v Križni

jami, kije ena najbolj obiskanih turističnih
točk v tem delu Slovenije. Njena posebnost

je 22 smaragdnih jezer, kijih povezuje pod-
zemni potok, v stranskih rovih pa ležijo
ostanki prastarih kosti jamskih medvedov.

Ugoden življenjski prostor
Jamski medvedi so že izumrli, nič čudnega
pa ni, če bi v prostranih gozdovih Javorni-
kov, Slivnice, Menišije, Vidovske planote
srečali njegovega mlajšega sorodnika.
Občina Cerknica ni le dom prijaznih do-
mačinov, ampak tudi številnih živalskih
in rastlinskih vrst, ki jim neokrnjena
narava ponuja varno zavetje. Tudi zaradi

kakovostnega okolja in življenjskega stan-
darda je občina Cerknica v preteklem letu

prejela certifikat zlati kamen, saj po me-

todologiji ISSO dosega standard občine
dobrega življenja. »V občini se zavedamo,

kakšne danosti nas obdajajo. Hvaležni smo,
da nam jihje skozi stoletja uspelo ohrani-
ti. Bistveno pripomorejo h kakovosti
našega bivanja,« pravi cerkniški župan
Marko Rupar in pri tem doda, da so za

dobro počutje prebivalcev ključna tudi vsa

pretekla vlaganja v infrastrukturo. »Zgra-

dili smo nov vrtec, številna igrišča, športno
dvorano, čistilne naprave, obnovili šole,

ceste, vodovod, kanalizacijo, poskrbeli za

pločnike, javno razsvetljavo ...,« našteva

župan. Z vsem tem je postala občina
Cerknica prijaznejša občankam in

občanom, privlačnejša za naselitev in obisk
turistov. Tudi družabno življenje je v

zadnjih letih veliko bolj dinamično. Odvija
se vrsta kulturnih, športnih, naravoslov-
nih, etnoloških, družabnih dogodkov, ki

jih na občinski upravi z veseljem podpira-

jo. Med najprepoznavnejšimi so Dnevi

parka, Kunaverjev pohod, Notranjski
tekaški pokal, Poletni večer, podelitev
Gerbičevih priznanj in pustni karneval.
Prav pust pa ima v mentaliteti Cerkničanov
posebno mesto. Takrat pod maskami pra-

.jt. /"a NTM' V

Pustni karneval s prepoznavnimi liki: čarovnicami,
butalci, polhi ...vsakoleto privabi številne
obiskovalce.

Slivnica se dviga nad Cerkniškim poljem in ponuja prečudovite razglede na bližnjo in daljno okolico.

Slikovita narava ponuja obilo možnosti za aktivno
preživljanje prostega časa v vseh letnih časih.

Občina Cerknica obsega osrednje predele Notranjske. Na 241 kvadratnih kilometrih v 65 manjših
naseljih živi 11.491 prebivalcev.
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vljičnih junakov, butalcev, čarovnic,

popusti njihova pregovorna zadržanost in

prideta na dan tudi njihova vesela narava

in malce vraževernosti. V dneh pred pust-
nimi prireditvami se namreč s priprošnja-
mi obračajo proti Slivnici, kjer naj bi copr-
nice po starem ljudskem verovanju skrbele
za vremensko dogajanje.

Številne aktivnosti
Cerkničanom pa Slivnica veliko pomeni
tudi v preostalih dneh leta. Mnogi se nanjo
vsak dan povzpnejo; je točka rekreacije,
druženja in sprostitve. Pogled z vrha seže
čez Cerkniško polje, Javornike, Križno goro,
Rakov Škocjan; v lepem, jasnem vremenu

pa se daleč v daljavi pokaže Triglav. Sliv-
nica je prepoznana in priljubljena poho-
dniška destinacija, okolica pa ponuja še
veliko manj obljudenih vrhov Javornikov,
Menišije, Vidovske planote, ki jih je lepo
raziskovati tudi s kolesom ali konjem. Po-

hodništvo, kolesarjenje in jahanje pa je le
nekaj aktivnosti, kijih ponujajo lokalni

ponudniki. V Turistično-informacijskem
centru Cerknica, ki deluje po okriljem NRP

in vsak vikend v poletnih mesecih gostuje
na lojtrniku na Cerkniškem jezeru, vam

bodo z veseljem povedali tudi več o mož-

nostih obiska jam, opazovanju medveda v

naravi, vožnji s kanujem, ribarjenju, o nara-
voslovnih in učnih poteh, čebelarstvu in

kulinarični ponudbi. Bo pa že kmalu obi-
skovalcem v veliko pomoč posebna apli-
kacija, ki bo na enem mestu združevala
informacije o turistični ponudbi občin
Cerknica, Loška dolina in Bloke; kot neka-
kšen digitalni katalog z nastanitvami,

gostišči, s turističnimi znamenitostmi,
servisnimi storitvami, turističnimi infor-
macijami, pohodniškimi in kolesarskimi
potmi. »Pomembno je, da občine sodelu-
jemo in skupaj nastopimo na turističnemu
trgu,« je prepričan Rupar, ki se pohvali, da
se občina povezuje tudi širše - v Regional-
no razvojno agencijo (RRA) Zeleni kras in
Lokalno akcijsko skupino (LAS) Notranj-
ska. Rezultat skupnega projekta Kolesarske

krošnjarske poti, pri katerem sodelujejo
občine Bloke, Cerknica, Loška dolina, Loški
Potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica, pa
bo v prihodnjih letih kolesarska pot, ki naj
bi povezovala jugovzhodni del Slovenije.
»Na občinski upravi se trudimo, da bi v
okviru zmožnosti zagotovili potrebno in-

frastrukturo, kije v naši pristojnosti. Na

drugi strani pa so pri razvoju turizma pot-
rebna tudi zasebna vlaganja, na katera pa
nimamo vpliva,« ugotavlja Rupar in doda,

da vendarle ni vse v dragih investicijah,
ampak k dobremu počutju tako domačih
kot tujih gostov pripomoreta že gostoljub-
nost in prijazna ponudba. K temu strmijo
tudi cerkniški ponudniki. Čeprav Cerkni-
čani zaklade naravne in kulturne dedišči-
ne kar nekako skrivnostno čuvajo, pa jih
prijaznemu in zvedavemu turistu zmerom

radi razkažejo. El

u. n
»»j MII ; ’- T- %

Peš, s kolesom, kanujem ali z lojtrnikom - možnosti ogleda Cerkniškega polja je veliko.

Hib

Notranjski regijski park je osrednja občinska
institucija za ohranjanje, varovanje in raziskovanje
naravnih in kulturnih vrednot območja.

Župan občine Cerknica Marko Rupar je ponosen na razvoj občine na eni ter ohranjeno dediščino na drugi strani.
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