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NOTRANJSKI REGIJSKI PARK 
 
 
Učni list Notranjski regijski park je namenjen obravnavi in utrjevanju znanja učne teme 
Življenjska pestrost pri predmetu Biologija v 8. razredu devetletke, ki naj bi ga učenci 
izpolnili tekom interdisciplinarne ekskurzije po Notranjskem regijskem parku. Ker v 
Notranjskem regijskem parku poleg izredno pestrega rastlinstva in živalstva najdemo tudi 
vrsto geografskih in zgodovinskih zanimivosti, je učnemu listu dodano tudi nekaj vprašanj iz 
zgodovine (učne vsebine iz 7. in 8. razreda) ter geografije (9. razred). V nadaljevanju je 
napisan predlagan potek ekskurzije po Notranjskem regijskem parku ter uporaba učnega 
lista. 
 
Vzgojno-izobraževalni cilji pri predmetu Biologija v 8. razredu devetletke, ki jih učni list 
Notranjski regijski park zajema, so: 
 

 učenci se seznanijo z izrednim vrstnim bogastvom pri nas in se zavedo, da je 
vrstna pestrost del narodnega bogastva, 

 spoznajo dejavnike, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost pri nas in v svetu, 
 spoznajo pojem zavarovano območje in nekaj konkretnih primerov, 
 se seznanijo z najbolj ogroženimi vrstami živih bitij pri nas. 

 
Učni list zajema sicer tudi nekaj ciljev iz predmetov Geografija (9. razred) in Zgodovina (7. 
razred), na primer: 
 

 učenec opiše značilnosti reliefa, podnebja in voda v dinarskih pokrajinah 
Slovenije (spoznava kraške pojave, kraške jame, kraška polja, ponikalnice, 
Visoke dinarske planote (Javorniki, Snežnik, Slivnica), Nizke dinarske planote 
(Cerkniško jezero) ter 

 opiše razvoj orodja in različnih dejavnosti v prazgodovinskih dobah (ponovitev 
snovi) 

 
 
Trajanje ekskurzije: 6 šolskih ur 
 
 
1. Potreben učni material ter didaktični pripomočki za predlagano ekskurzijo in 

reševanje učnih listov: 
 

 Učni listi Notranjski regijski park; 
 Računalnik z dostopom do svetovnega spleta (iskanje različnih informacij); 
 Slikovni ključi za določanje ptic, na primer: 

 Singer, D. (2004): Kateri ptič je to? Založba Narava, Olševek, Kranj. 
 Müller W., Vrezec A. (1998): Ptice Slovenije – mali priročnik. DOPPS, 

Ljubljana. 
 Gooders, J. (1998): Ptiči Slovenije in Evrope. Mladinska knjiga, Ljubljana. 
 Geister, I. (1980): Slovenske ptice. Mladinska knjiga, Ljubljana. 

 Različni rastlinski in živalski vodniki, na primer: 
 Skoberne P. (2007): Zavarovane rastline Slovenije – Žepni vodnik. 

Mladinska knjiga, Ljubljana. 
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 Eisenreich, W. in drugi (2005): Slikovni vodnik Rastline in živali z vami na 
sprehodu. Modrijan, Ljubljana. 

 
 Rdeči seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter – Pravilnik o uvrstitvi 

ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam na spletni strani Ministrstva 
za okolje in prostor: 
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/okolje/zakon_o_ohranjanju_narave/ . 
Na tej strani najdete Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči 
seznam in njegovo prilogo Priloga 1: Rdeči seznam; 

 Učno gradivo: Ljubljanica, reka sedmerih imen, ki ga najdete na spletni strani 
projekta LIFE (http://life.notranjski-park.si/), pod zavihkom Izobraževanje – Učna 
gradiva); 

 
 
2. Predhodna priprava na ekskurzijo: 
 

 V razredu naj se učitelj z učenci pogovori o življenjski pestrosti v Sloveniji in svetu 
ter o razlogih za izredno visoko biotsko pestrost pri nas. V pomoč sta lahko tudi 
spletni strani Notranjskega regijskega parka (http://www.notranjski-park.si/) - 
zavihek Narava in projekta LIFE (http://life.notranjski-park.si/) – zavihek 
Izobraževanje – Učna gradiva – Rastline na Cerkniškem jezeru. 

 Učitelj naj učencem pokaže nekatere primere ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst (tudi tu sta lahko v pomoč spletni strani parka in projekta LIFE), ob fotografijah naj 
se pogovorijo o razlogih za ogroženost posameznih vrst. 

 Učitelj in učenci naj se pogovorijo o zavarovanih območjih pri nas ter jih nekaj 
naštejejo. 

 Učenci naj si doma ali v šoli ogledajo spletno stran Notranjskega regijskega parka 
(http://www.notranjski-park.si/), da dobijo vpogled v velikost, znamenitosti ter 
namen ustanovitve parka. Pogledajo naj si tudi spletno stran projekta LIFE 
(http://life.notranjski-park.si/). 

 
 
3. Potek ekskurzije: 

 
Križna jama 
 
 Za ogled jame se je potrebno predhodno dogovoriti z vodniki – za šolske skupine 

katerikoli dan v letu, kontakt si poiščete na spletni strani Križne jame: 
http://www.krizna-jama.si/ 

 
 Dostop: 

 Do Križne jame lahko, če se peljemo iz smeri Cerknice do Bloške Police, 
kjer zavijemo proti Ložu, nato pa sledimo smerokazu za Križno jamo;  

 Druga možnost, da pridemo do Križne jame je, da iz ceste Ljubljana – 
Kočevje, pri Dolenjih Lazih zavijemo proti Novi vasi in Cerknici, na Bloški 
Polici pa zavijemo proti Ložu ter sledimo smerokazu za Križno jamo; 

 Po končanem ogledu naj učenci rešijo 1. do 3. nalogo na učnem listu. 
 
 Sledi naj ogled Cerkniškega jezera. 
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 Avtobus naj pelje nazaj do Bloške Police, nato do Cerknice in od tam proti 

Dolenjemu Jezeru. 
 
 

Cerkniško jezero 
 
 Dostop: 

 Do Cerkniškega jezera se pripeljemo po lokalni cesti skozi Dolenje Jezero, 
na katero zavijemo iz centra Cerknice (smer Dolenje Jezero). Peljemo se 
skozi vas Dolenje Jezero in naprej proti jezeru. Pred vstopom na jezero je 
na levi strani ceste večje parkirišče (P) (glej Prilogo 1 na 7. strani), kjer 
lahko parkira avtobus. 

 
 Učitelj in učenci naj se najprej sprehodijo do informativnih tabel (I) (glej Prilogo 1 

na 7. strani) pri vstopu na jezero, preberejo njihovo vsebino in se pogovorijo o 
zavarovanih območjih, razlogih za zavarovanje določenih območij, o 
zavarovanosti Cerkniškega jezera (Ramsarska lokaliteta (svetovno pomembno 
mokrišče!), Natura območje »Cerkniško jezero« po Direktivi za ptice (zavarovano 
območje zaradi varovanja ogroženih vrst ptic) in Natura območje »Notranjski 
trikotnik« po Habitatni direktivi (zavarovano območje zaradi varovanja drugih 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov), Notranjski regijski 
park) ter o razlogih za večkratno zavarovanje Cerkniškega jezera.  
 

 
 Za tablami je del jezera, imenovan Rešeto.  

V Rešetu je skupina več požiralnikov, ki imajo skupno podzemeljsko žilo, skozi 
katero odteka jezerska voda. 
Zanimivo je ime »Rešeto«, ki nakazuje na to, da je v dnu več lukenj 
(požiralnikov), skozi katere odteka voda iz jezera. 
 
Več o skupinah požiralnikov si lahko preberete v Učnem gradivu – Ljubljanica, 
reka sedmerih imen, ki ga dobite na spletni strani projekta LIFE 
(http://life.notranjski-park.si/), pod zavihkom Izobraževanje – Učna gradiva. 

 
 Skupina naj gre nazaj proti parkirišču in zavije po makadamski cesti proti zalivu 

Vodonos (V) – (glej Prilogo 1), kjer naj učenci rešijo 4. nalogo in delno tudi 5. 
nalogo. 
Učitelj naj pove, kam odteka voda skozi požiralnike v dnu jezera – voda teče 
podzemsko proti izvirom Ljubljanice v Bistri pri Vrhniki. 
Zanimivo je tudi ime zaliva – Vodonos – »nosi vodo« - namreč v podzemlje in 
nato proti Bistri. Tudi v Vodonosu je skupina ponikev in požiralnikov s skupnim 
podzemskim odtokom. 
 

 V kolikor je mogoče, naj se skupina sprehodi nazaj proti cesti, ki vodi od Rešeta 
proti Gorici (majhen, z gozdom poraščeni »otoček« (glej karto v Prilogi 1) kar ob 
robu jezera (če niso tla preveč razmočena). Ob cesti raste grmovje, v katerem je 
potrebno poiskati prehod, da lahko skupina pride na cesto in nadaljuje pot proti 
Gorici. 
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Če so tla preveč razmočena (visok vodostaj), naj se skupina vrne nazaj po isti 
poti, po kateri je prišla in nato nadaljuje po cesti, ki vodi po nasipu proti otočku 
Gorici. 

 
 Z mostu (M) (glej Prilogo 1) naj si učenci ogledajo jezero in vodno rastlinje v njem 

(rumeni blatnik, dristavec, jezerski biček, potočarka,…) ter opazujejo vodne ptice 
(čopasti ponirek, velika bela čaplja, liska,…). V kolikor je potrebno, naj do konca 
rešijo 4. in 5. nalogo. 

 
Dodatne informacije so dostopne na spletnih straneh Notranjskega regijskega 
parka (Narava – Ptice, Rastline) ter projekta LIFE (http://life.notranjski-park.si/) 
(Izobraževanje – Učna gradiva - Rastline Cerkniškega jezera). 
 
Po listih blatnika se ob polnem jezeru z mostu lepo vidi potek struge glavnega 
vodotoka jezera – Stržena, saj blatnik uspeva le v strugi Stržena, kjer se voda v 
sušnem delu leta najdlje časa zadrži. 

 
 Če je dovolj časa in če vodostaj ni previsok, se lahko učenci sprehodijo po potki 

okrog otočka Gorica. Na tej poti bodo dobili pogled na osrednji del jezera z 
obsežnimi trstišči. Slišali bodo lahko oglašanje številnih vodnih ptic, skritih v 
trstičju (med njimi tudi oglašanje liske (trobeči »kev«), z nekaj sreče pa morda 
celo »kruljenje« (oglašanje podobno kruljenju prašiča) rjavovratega ponirka, ki je 
v Sloveniji zelo redek gnezdilec, edino potrjeno gnezdišče je prav na Cerkniškem 
jezeru). 

 
Učenci se lahko usedejo na breg jezera (G) (glej Prilogo 1) in poslušajo oglašanje 
ptic – povedo naj, koliko različnih vrst ptic so slišali in se ob tem pogovorijo o 
pomenu trstišč. 

 
 Skupina naj se po cesti vrne nazaj do avtobusa (v primeru primanjkovanja časa, 

lahko avtobus pride iskat učence in obrne na križišču (O) (glej Prilogo 1), 
označenem na karti). 

 
 Učenci naj s pomočjo priročnikov za določanje rastlin in živali ali s pomočjo spleta 

doma rešijo 6. nalogo. 
 
 Avtobus naj se vrne do Cerknice in zavije proti Uncu. V Podskrajniku naj zavije v 

levo in pelje po označeni poti do Rakovega Škocjana. 
 
 
Rakov Škocjan 
 

 V Rakovem Škocjanu so vse glavne znamenitosti označene s pojasnjevalnimi 
tablami in povezane z učno potjo. (V kolikor bi skupina želela iti peš po tej poti, bi 
to vzelo dodatne 2 (samo v eno stran) do 4 ure (krožna pot) – več informacij o 
učni poti dobite v CŠOD, v domu Rak.) 
Avtobus naj se najprej ustavi pri Malem naravnem mostu, nato se skupina 
odpelje še do Velikega naravnega mosta (vmes se lahko ustavi v hotelu Rakov 
Škocjan). 
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 Učenci naj si ogledajo naravni znamenitosti Mali in Veliki naravni most ter 

ruševine cerkvice Sv. Kancijana pri Velikem naravnem mostu. 
 
 

Mali naravni most (M) (glej Prilogo 2 na 8. strani): 
 
Pazite na varnost učencev! 

 
 Učenci naj si ogledajo Mali naravni most in se pogovorijo o njegovem nastanku.  
 

Most je ostanek nekdanjega jamskega stropa, ki se je porušil. Obok mosta je 42 
m visoko nad reko Rak. 

 
 Učitelj naj razloži nastanek udorne doline – nastanek Rakovega Škocjana.  

 
Za kraški svet je značilna prevladujoča kamnina apnenec, ki ga voda raztaplja. 
Po nastalih razpokah pronica deževnica, ki spotoma še bolj topi kamnino. V smeri 
podzemnih vodnih tokov počasi nastajajo rovi in dvorane. Če podzemna reka 
teče blizu površja, se z raztapljanjem kamnine jamski strop vedno bolj tanjša in 
se zaradi lastne teže nazadnje poruši. Tako je nastala tudi dolina Rakov Škocjan, 
padle kamnite bloke pa je voda počasi raztopila. Kjer se je udiranje začelo, je 
danes že lepa zelena dolina, na izvirnem in ponornem delu pa so mogočne 
soteske z mostovoma kot ostankoma nekdanjega stropa. 
Dolina Rakov Škocjan ima na eni strani izvire, na drugi strani pa ponore – to je 
dolina s kraškim dotokom in odtokom. V zgornjem zatrepnem delu doline, v 
udornicah Zelških jam, je Mali naravni most, približno 2,5 km po toku Raka 
navzdol pa še Veliki naravni most. Rak izvira iz Zelških jam oziroma iz udornic, 
ki so nastale po zrušitvi jamskega stropa. 

 
 Preko mostu je možno iti tudi peš, vendar naj o tem odloči odgovorni učitelj glede 

na skupino. Učitelj naj učence opozori, da se ne naslanjajo na ograjo ali preveč 
približujejo robu mosta.  

 
 V kolikor voda ni previsoka, se učenci lahko spustijo po potki do reke Rak in se 

nato sprehodijo ob njenem bregu ter si most ogledajo še od spodaj.  
 
Reka Rak priteče iz podzemlja skozi Zelške jame, ki so povezane z jamskim 
sistemom Karlovic na Cerkniški strani. Voda, ki tu priteka na dan, je poniknila 
skozi ponorne jame v Jamskem zalivu na Cerkniškem polju. Reka Rak vsebuje 
tudi vodo, ki so jo učenci že prej "srečali" v Cerkniškem jezeru, še prej pa tudi v 
Križni jami… 
 

 Predlagam, da tu učitelj učencem predstavi reko sedmerih imen – Ljubljanico, o 
kateri naj se tudi pogovorijo. 
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Veliki naravni most (V) (glej Prilogo 2): 
 
 Na Velikem naravnem mostu je razgledna točka, iz katere lahko vidimo dolino 

Raka (pred mostom), ki je ob visokih vodah poplavljena. Od tu vodi navzdol 
potka, ki pripelje do reke Rak, od koder lahko opazujemo Veliki naravni most od 
spodaj navzgor.  
Kovinska ploščica na oboku mosta prikazuje, kako visoko je segala najvišja do 
sedaj zabeležena voda, novembra leta 2000. Veliki naravni most ima 23 m debel 
obok, ki sega 37 m visoko nad reko Rak. Most je ostanek nekdanjega jamskega 
stropa, ki se je ob udoru podrl. 

 
 Skupina naj se vrne nazaj do razgledne točke. Na drugi strani ceste je z mostu 

vidna struga reke Rak, ki na koncu doline zapušča površje in odteka v podzemlje 
skozi Tkalca jamo.  
Rak teče od tu podzemsko proti Planinskemu polju in se po 3 km podzemskega 
toka v Planinski jami z reko Pivko združi v reko Unico. (Več si preberite v učnem 
gradivu – Ljubljanica, reka sedmerih imen, na spletni strani projekta LIFE 
(http://life.notranjski-park.si/), pod zavihkom Izobraževanje – Učna gradiva.) 
V omenjenem učnem gradivu si preberite tudi izvor imena Tkalca jame. 

 
Cerkvica Sv. Kancijana (C) (glej Prilogo 2): 
 
 Pri Velikem naravnem mostu so ostanki cerkvice Sv. Kancijana, katere obstoj 

navajajo že pisni viri iz leta 1526. 
 
 Po cerkvici Sv. Kancijana je dolina tudi dobila ime (ŠentKancijan – Škocjan). 

 
Rakov Škocjan je bil poseljen že v prazgodovini, o čemer pričajo tudi arheološke 
najdbe ostankov orodij iz paleolitika (stara kamena doba). V bližini cerkvice Sv. 
Kancijana so izkopali tudi ostanke lončevine iz železne dobe. V času železne dobe 
je bil zgrajen tudi obrambni nasip, po čemer sklepajo, da je bila tam tudi ilirska 
naselbina. 
V času turških vpadov v 15. stoletju so se v udornice v Rakovem Škocjanu zatekali 
prebivalci okoliških vasi, ki so bežali pred Turki. Iz tega obdobja izhaja tudi prvi pisni 
vir o obstoju cerkvice Sv. Kancijana. Gre za zapisnik izterjevalca selskega sodišča 
hasberškega (grad Haasberg pri Planini) iz leta 1526, v katerem je zabeleženo, da je 
cerkev sv. Kancijana prispevala majhen srebrni kelih.  
Prvi znani opis Rakovega Škocjana je zapisal Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske iz 
leta 1689.  

 
 Učenci naj rešijo 7. do 10. nalogo. Vprašanja iz zgodovine so ponovitev učne snovi 

7. razreda. 
 Učenci naj (doma ali v šoli) rešijo 11. nalogo. 

 
 Učitelj in učenci naj povzamejo glavne ugotovitve ekskurzije po Notranjskem 

regijskem parku. 
 
 Skupina naj nadaljuje pot z avtobusom do križišča za Postojno in Unec, kjer zavije za 

Unec (ali Postojno), v Uncu pa lahko nadaljujete vožnjo po avtocesti. 
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Priloga 1: Karta z označeno potjo in predlaganimi postanki na Cerkniškem jezeru. 
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Priloga 2: Karta z označeno potjo in predlaganimi postanki v Rakovem Škocjanu. 
 
 
 
 

 


