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1. KRATKA PREDSTAVITEV OBČINE CERKNICA 
 

Občina Cerknica se nahaja na osrednjem območju Notranjske. Na njenih 241 km2 površine živi 

skoraj 11.500 prebivalcev, ki živijo v 65 manjših naseljih. Območje občine odlikujejo visoka 

stopnja ohranjenosti naravnih življenjskih prostorov in številni naravni spomeniki, na drugi strani 

pa razpoznavna kulturna krajina, ki jo je zaznamoval dolgotrajen preplet človeka in narave. Na 

območju najdemo veliko kraških pojavov (do danes je odkritih in raziskanih 450 podzemnih jam 

in brezen), redkih in raznovrstnih habitatov, raznoliko rastlinstvo in živalstvo ter kulturno 

dediščino.  

Upravno, gospodarsko in kulturno središče občine je naselje Cerknica, ki se ponaša z zanimivim 

starim mestnim jedrom in enim največjih in najmočneje utrjenih taborskih kompleksov na 

slovenskem. Za Cerknico se odpira Cerkniško polje z znamenitim Cerkniškim jezerom. Slednje je 

kot eno največjih presihajočih jezer v Evropi tudi največja posebnost celotne občine. Največja 

poplavna površina jezera je skoraj 29 km2, njegovo presihanje pa daje svoj čar celotni pokrajini. 

Leta 2002 je Občina Cerknica z namenom ohranitve, varstva in raziskovanja naravnih in kulturnih 

vrednot, izjemnih geomorfoloških, geoloških in hidroloških lastnosti, zaščite naravnih 

ekosistemov ter lastnosti neživega sveta, arheološke in etnološke dediščine, ustanovila Notranjski 

regijski park (v nadaljevanju NRP). Park obsega celotno območje Občine Cerknica, razen zazidanih 

in nezazidanih stavbnih zemljišč, področij širitev naselij ter področij sedanjih in bodočih 

industrijskih con. Iz parka so izvzete tudi vse ceste in poti skupaj s cestnim telesom, območja, 

opredeljena za mirujoči promet, peskokopi, železnice ter vojaško vadišče in strelišče Bloška 

polica. Ker NRP torej pokriva skoraj celotno površino Občine Cerknica (222 od 241 km2), obenem 

pa z enoto za turizem deluje tudi kot osrednja lokalna turistična organizacija, so podatki NRP 

prepoznani kot relevantni in so tako uporabljeni za namen analize stanja v Občini Cerknica. 

Slika 1: Zemljevid Občine Cerknica 

 
Vir: GIS iObčina, www.iobcina.si  



 

5 

Tabela 1: Ključni statistični podatki za Občino Cerknica, vir: SURS, ZRSZ 

Površina, km2 241 

Število prebivalcev (2018) 11.491 

Gostota prebivalstva (2018) 47,7 

Število delovno aktivnih prebivalcev (december 2018) 3.742 

Delež delovno aktivnih prebivalcev (december 2018) 33 % 

Število oseb, zaposlenih v dejavnosti Gostinstvo (december 2018) 92 

Delež delovno aktivnih oseb, zaposlenih v dejavnosti Gostinstvo (december 

2018) 

2,5 % 

Stopnja registrirane brezposelnosti (november 2019) 5 % 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo, EUR (2018) 1.393,02 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo, dejavnost Gostinstvo, 

EUR (2018) 

1.040,67 

Število podjetij (2018) 1.075 

Prihodek podjetij - 1.000 EUR (2018) 360.750 

Število prihodov turistov (2018) 10.109 

Število prenočitev turistov (2018) 25.037 

 

2.  ANALIZA STANJA TURIZMA V OBČINI CERKNICA 

V analizi stanja turizma v Občini Cerknica smo zajeli primarno in sekundarno turistično ponudbo, 

turistični obisk med letoma 2013 in 2019, analizo organiziranosti turizma in analizo trženja.  

2.1 ANALIZA PRIMARNE PONUDBE 

Primarna ponudba so tiste turistične dobrine, ki predstavljajo osnovno privlačnost turistične 

destinacije. Največkrat niso proizvod dela ali jih človek ne more več proizvajati v enaki kakovosti 

in z enako uporabno vrednostjo. Mednje štejemo predvsem naravne vrednote in kulturno 

dediščino. Primarna turistična ponudba, t. i. privlačnosti, mora biti turistom dostopna in 

uporabna; postaviti jo je torej treba na trg in jo ovrednotiti s ceno. Takrat govorimo o turistični 

valorizaciji. 

2.1.1 Naravne vrednote 

Občina Cerknica je izjemno bogata z naravnimi vrednotami. V občini se nahaja kar 78 naravnih 

vrednot in naslednja varstvena območja: 

1. Območje travišč in mokrišč, ki obsega področje Cerkniškega jezera 

2. Območje strnjenih gozdov: Javorniki in Menišija 

3. Naravni rezervati: Zadnji kraj, Dujice, Osredki, Levišča, Vranja jama 

4. Naravni spomeniki: Rakov Škocjan, Soteska Iške in Zale, Križna jama, Zelška jama 

Raznolikost življenjskih okolij je tu omogočila razvoj številnih vrst kopenskih, močvirnih ter 

vodnih rastlin in živali. Tu lahko občudujemo kar tri četrtine vseh vrst slovenskih metuljev, dve 

tretjini vseh vrst slovenskih ptic, tri četrtine vseh vrst slovenskih dvoživk, občina pa je tudi 
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pomembno območje velikih zveri. Na območju občine je bilo identificiranih prek 1.000 vrst rastlin, 

med katerimi so tudi zelo redke. Previsne skalne stene v Rakovem Škocjanu so npr. rastišče 

endemične Justinove zvončice. 

Kot navedeno skoraj celotno območje občine spada v NRP, katerega upravljalec je občina. Poleg 

tega kar 9.813 hektarov občinskih površin spada v varstveno območje Natura 2000, kar 

predstavlja 40,67 % celotne površine občine. Na območju je opredeljenih osem območij Natura 

2000, kar kaže na izjemno pestrost ogroženih vrst in habitatnih tipov. To so: Javorniki – Snežnik, 

Snežnik – Pivka, Notranjski trikotnik, Krimsko hribovje – Menišija, Cerkniško jezero, Planinsko 

polje, Kozje stene pri Slivnici in Bezuljak. V občini se prav tako nahaja osem ekološko pomembnih 

območij. Sem poleg navedenih območij Nature 2000 spada še območje Slivnice, Osrednje območje 

življenjskega prostora velikih zveri in jama Velika Karlovica (ne pa območji Javorniki – Snežnik in 

Cerkniško jezero). Cerkniško jezero z okolico je razglašeno za Ramsarsko območje oziroma 

mokrišče mednarodnega pomena.  

Ministrstvo za okolje in prostor je konec januarja 2019 na Center za svetovno dediščino v Parizu 

vložilo kandidaturo za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO. Del 

predlaganega območja Klasičnega krasa leži v Občini Cerknica ter vključuje Cerkniško polje, 

Križno jamo in Rakov Škocjan.   

Človek je na podobo naravnega okolja najbolj vplival s sečnjo drevja, košnjo in pogozdovanjem. Še 

nekaj desetletij nazaj je bila večina hribov v občini golih, saj so na strmih pobočjih večinoma pasli, 

na bolj ravnih pobočjih in na vrhovih pa kosili travo. S počasnim opuščanjem košnje in paše na 

hribovitih področjih nekdanje travnike in pašnike zarašča gozd, zaraščene pa postajajo tudi 

nekatere površine okoli Cerkniškega jezera. 

Cerkniško jezero 

Cerkniško jezero se vsako leto pojavi na kraškem polju, ujetem med Javorniki na eni ter Bloško 

planoto in Slivnico na drugi strani. V suhem delu leta jezero izgine, tako da je tu v enem letu moč 

na istem kraju veslati, ribariti in se sprehajati. Jezero se na Cerkniškem polju praviloma zadrži 

okoli devet mesecev na leto. Navadno se voda razlije po površini dobrih 20 km2, ko pa je vode 

največ, površina jezera meri skoraj 29 km2. Ko je polno, je Cerkniško jezero največje jezero v 

Sloveniji. 

Cerkniško jezero je prvič omenjeno že v antiki, na zemljevidih Evrope pa se pojavlja vse od 15. 

stoletja. V njegovo delovanje se je prvi poglobil Janez Vajkard Valvasor, kar mu je prineslo članstvo 

v londonski Kraljevi družbi. Tu je zibka krasoslovja in terminov, kot sta kraško polje in presihajoče 

jezero. Kot že navedeno, je danes jezero, skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno 

za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko območje, zaradi pomena za življenje ogroženih 

ptic pa še za Natura 2000 območje. 276 vrst ptic, 45 vrst sesalcev, 125 vrst dnevnih metuljev in 

15 vrst dvoživk, ki jih lahko najdemo na območju, priča o izjemni biotski pestrosti Cerkniškega 

jezera.  

S presihajočim Cerkniškim jezerom je že od nekdaj povezan tudi človek. Z obilico rib in divjadi je 

Jezero privabljalo in preživljalo ljudi od kamene dobe dalje. Generacije marljivih rok so ne 

nazadnje sooblikovale značilno krajino na vlažnih tleh jezerske kotanje in z vzdrževanjem 

poplavnih travnikov še danes zagotavljajo življenjski prostor ogroženim rastlinam in živalim. 

Gradnja nasipa, ki povezuje Dolenje Jezero z Goričico, gradnja mostov pri Otoku, gradnja nasipov 

v Vodonosu in Rešetu, spremembe strug Stržena in dela na številnih požiralnikih so spremenili 
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krajino, hkrati pa tudi vplivali na hitrost praznjenja in polnjenja Cerkniškega jezera. Danes se s 

pomočjo evropskih projektov okolica jezera ureja na način, da bi se stanje čim bolj približalo 

naravnemu1. 

Cerkniško jezero obiskovalce privablja predvsem s svojo posebnostjo, neokrnjenim naravnim 

okoljem ter možnostmi za aktivnosti na prostem. Po ocenah NRP jezero letno obišče okoli 50.000 

dnevnih obiskovalcev. Ob jezeru poteka makadamska cesta, na kateri je prometa malo in je zato 

še posebej primerna za kolesarje in sprehajalce. V neposredni bližini sta v izdelavi dve učni poti 

in več opazovalnic živali, gradi pa se tudi nov center za obiskovalce, v katerem bo deloval 

interpretacijski center. Slednji bo osredotočen na geološko-hidrološke značilnosti jezera. 

Za turistično ponudbo je prav tako zanimiva legenda o nastanku jezera in povodnem možu, katere 

tragična junaka sta poznana tudi kot »notranjska Romeo in Julija«.  

Slika 2: Presihajoče Cerkniško jezero 

 

Vir: Notranjski regijski park, www.notranjski-park.si  

Križna jama 

Križna jama je sedmi najdaljši jamski sistem in ena najlepših vodnih turističnih jam v Sloveniji. Za 

obiskovalce so najbolj privlačna njena do sedem metrov globoka jezera, ki jih povezuje podzemni 

potok. Po nekaterih izmed 22 jezer je mogoče veslati. V stranskih rovih ležijo prastare kosti 

jamskih medvedov, po številu vrst pravih jamskih živali pa sodi Križna jama med najbogatejše 

jame na svetu.  

Vhod v Križno jamo se nahaja med Bloško planoto, Loško dolino in Cerkniškim poljem. Glavni krak 

jame, imenovan Jezerski rov, vodi v smeri toka vode do razcepa Kalvarija, kjer se jama razdeli na 

rov Blata in Pisani rov. Po teh dveh rovih teče voda, ki v Križno jamo priteka z Blok, se pretaka 

 
1 Strokovna podlaga za projekte renaturacije Cerkniškega jezera (KRAS REVITA in Life Stržen) je bil Podrobnejši 
načrt upravljanja za projektno območje presihajoče Cerkniško jezero, pripravljen leta 2009. 



 

8 

med jezeri in svojo pot nadaljuje v Novo Križno jamo, ki je za obiskovalce zaprta. Voda se nato 

ponovno pojavi na površju v izviru Štebrskega Obrha na robu Cerkniškega polja. 

V občini so v kategoriji turističnih jam še Zelške jame, vendar se vodeni ogledi tu trenutno ne 

izvajajo. Lokalna jamarska društva kot primerne za obisk opisujejo še več drugih jam, ki pa 

trenutno niso označene kot turistične.  

Slivnica 

Slivnica je priljubljena izletniška točka. Do planinskega doma tik pod vrhom vodi pot iz vsake vasi 

ob vznožju hriba. Najvišji vrh hriba, ki se na severni strani dviga nad presihajočim Cerkniškim 

jezerom, je Velika Slivnica. Oblo sleme Slivnice od Bloške planote ločujejo dolina Cerkniščice in 

grape njenih pritokov. Vzdolž njenega vznožja je na južni strani nanizanih nekaj manjših kraških 

izvirov, ki pomagajo polniti jezero, ter nekaj vasi, ki so zrasle ob glavni cesti v Loško dolino in na 

Bloke. 

Arheološke najdbe z Gradišča kažejo, da so Slivnico ljudje naseljevali že v prazgodovini in antiki. 

Kasneje so na njenih pobočjih kopali kremen in ga vozili v glažute na Javornikih, gozdarstvo in v 

manjši meri pašništvo pa sta živa še danes. Danes je Slivnica povezana z mitom o čarovnicah, ki 

naj bi tu domovale že od pamtiveka. O njihovih sestankih in kuhanju neviht je pisal že Valvasor. 

Najbolj slavna slivniška čarovnica je Uršula, ki je danes tudi zvezda Pustovanja v Cerknici. 

Dom na Slivnici je nedavno dobil novega najemnika, ki ponuja tako nastanitev kot hrano. Na 

Slivnico se radi odpravijo tudi jadralni padalci. 

Rakov Škocjan 

Rakov Škocjan je kraška dolina ob severnem vznožju Javornikov, ki je nastala z udiranjem in 

rušenjem stropa kraške jame. To dokazujeta 42 metrov visoki Mali naravni most, 37 metrov visoki 

Veliki naravni most ter soteski za njima.  

Po dnu ravnega ilovnatega dna vijuga potok Rak, obdan z lazi in poplavnimi travniki. Rak polnijo 

vode, ki se skozi podzemlje stekajo s Cerkniškega polja in izpod Javornikov. Rečica priteče na 

površje iz Zelških jam na vzhodni strani doline, ponikne pa v Tkalca jami na zahodnem delu.  

Rakov Škocjan je prvi slovenski krajinski park, ustanovljen že leta 1949. Po dolini je speljana 

naravoslovna učna pot. Park nima nadzorovanih vstopnih točk ali vstopnine. V parku se nahaja 

Hotel Rakov Škocjan. 
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Slika 3: Rakov Škocjan 

 
Vir: Notranjski regijski park, www.notranjski-park.si  

Javorniki 

Javorniki so nižji del Snežniške planote med Cerkniškim poljem na severu in Pivko na jugu. 

Raztezajo se od Postojnskih vrat in Malega Javornika na severozahodu do Mašuna in Leskove 

doline na jugovzhodu. Strmo severno pobočje gozdnatih Javornikov se nad Cerkniškim 

jezerom dvigne v visoko kraško planoto, ki jo razgibajo kopaste vzpetine, globoki doli, vrtače, 

brezna in ledene jame. Masiv ustavlja topel in vlažen zrak, ki proti severu prodira z Jadrana, in s 

tem daje pečat podnebju osrčja Slovenije. Za območje so značilne obilne padavine, ki napajajo 

presihajoča jezera na obeh straneh grebena, Cerkniško in Pivška jezera, ter izvire rek Pivke in 

Reke. 

Javorniški gozdovi se nadaljujejo v gozdove snežniškega pogorja in Gorskega Kotarja. Skupaj 

predstavljajo največji strnjeni gozdni kompleks v tem delu Evrope. Bukovo-jelov gozd služi kot 

dom divjim živalim (tudi medvedom, volkom in risom), vir gradbenega materiala in kuriva za 

domačine, prav vsem obiskovalcem pa nudijo sprostitev in stik z neokrnjeno naravo. 

Menišija 

Menišija je gozdnata visoka kraška planota med Cerkniškim in Planinskim poljem, dolino 

Cerkniščice in Otavščice ter logaškim Ravnikom, Ljubljanskim barjem in Krimom. Približno 15 

kilometrov dolga in 6 kilometrov široka planota je visoka okoli 700 metrov in poteka v dinarski 

smeri severozahod-jugovzhod.  
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Planoto gradita jurski apnenec in triasni dolomit. Apnenec prevladuje na severozahodnem, z 

gozdom poraslem delu. Na jugovzhodu prevladuje dolomit, kjer je bil gozd v preteklosti deloma 

izkrčen in obdelan. Tu so bile od 13. stoletja dalje posesti kartuzijanskega samostana v Bistri, od 

koder je prek Menišije v Cerknico vodila tudi t. i. samostanska pot. 

Soteska Iške in Zale 

Kristalno čisti rečici Iška in Zala sta svoji strugi vklesali v slikoviti soteski na skrajnem severnem 

delu Notranjskega parka in s svojim značajem na Notranjsko vnesli pridih alpskega sveta.  

Iška izvira v povirjih na robu Bloške planote in se od tu v ozki soteski, vrezani globoko v dolomit, 

prebija proti severu. Z obeh strani jo napajajo bistri potočki, najdaljša in najbolj razvejana med 

njimi sta Opečnik in Črni potok. Zala izvira pod Vidovsko planoto. Na svoji poti proti Iški, s katero 

se združi v Vrbici, je ustvarila slikovito dolino z značajem soteske, kjer številne brzice, slapišča in 

slapovi mrzlo rečico polnijo s kisikom in otežujejo prehodnost doline. Rečici, nad katerima se 

dvigajo prepadne karbonatne stene z značilnim rastjem, sta zaradi neokrnjenosti in 

naravovarstvenega pomena del območja Natura 2000. 

Zaradi težke dostopnosti nekaterih predelov se za obisk sotesk Iške in Zale obiskovalcem 

priporoča spremstvo lokalnega vodnika. 

 

Občina Cerknica je polna presežnikov; v njej leži eno največjih presihajočih jezer v Evropi, 

ki je v času, ko je polno, tudi največje jezero v Sloveniji, obenem pa je bilo tudi že zelo 

zgodaj raziskano. Destinacijo odlikujejo tudi izjemno visoka stopnja biotske 

raznovrstnosti, številni kraški pojavi in naravni spomeniki, med njimi tudi prvi krajinski 

park v Sloveniji, Rakov Škocjan. Kot turistični produkt je trenutno najbolje organiziran 

obisk Križne jame, medtem ko se turizem v okolici Cerkniškega jezera z razvojem 

infrastrukture šele vzpostavlja. 

 

 

2.1.2 Kulturna dediščina 

Kulturna dediščina in njena interpretacija igrata v turistični ponudbi veliko vlogo; kulturni 

turizem je ena izmed panog prihodnosti tako v Sloveniji kot v svetu. Območja in objekti kulturne 

dediščine so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine, medtem ko je nesnovna dediščina 

vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine. Oba registra vodi Ministrstvo za kulturo. 

2.1.2.1 Snovna dediščina 

Kulturna dediščina je v Občini Cerknica v primerjavi z naravnimi vrednotami manj izrazita. V 

Občini je registriranih 207 enot nepremične kulturne dediščine. Tipologija in število enot sta 

razvidna iz spodnje tabele; največ, 35 % enot, zajema profana stavbna dediščina, sledijo ji 

arheološka, sakralna stavbna, in memorialna dediščina, kulturna krajina ter naselbinska in 

vrtnoarhitekturna dediščina.  
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Tabela 2: Število in odstotek enot nepremične kulturne dediščine v Občini Cerknica po tipu enote, vir: 

RKD 

TIP ENOTE ŠTEVILO ENOT % 

profana stavbna dediščina 72 35 

arheološka dediščina 60 29 

sakralna stavbna dediščina 32 15,5 

memorialna dediščina 26 12,5 

kulturna krajina 11 5,3 

naselbinska 5 2,3 

vrtnoarhitekturna dediščina 1 0,4 

 

Cerkve in kapelice 

V občini najdemo vrsto cerkvic in kapelic, ki so nekoč predstavljale center vaškega življenja. Kar 

se tiče arhitekture, je cerkev Sv. Volbenka znana po svojem tlorisu, cerkvi Sv. Petra v Dolenjem 

Jezeru in Sv. Vida v Martinjaku pa po svojih kasetiranih stropih. V cerkvi Sv. Petra visi lestenec, ki 

je bil narejen v nekdanji glažuti na Javornikih, cerkev Sv. Štefana v Lipsenju pa je posebna zaradi 

nizko postavljenega zvonika. Zanimive so tudi ruševine cerkvice Sv. Kancijana v Rakovem 

Škocjanu in cerkve Sv. Miklavža na Slivnici. 

Kapelica na stari poti med Rakekom in Cerknico je bila postavljena v spomin na bitko med avstro-

ogrsko in francosko vojsko, kapelica nad Grahovim, ki je posvečena Sv. Florijanu in Sv. Miklavžu, 

pa naj bi nakazovala lokacijo, kjer je nekdaj stala cerkev. Župnija Grahovo je leta 2018 obnovila 

300 let star križev pot (slike) iz cerkve Svetega Štefana v Podštebrku. 

Slika 4: Ruševine cerkvice Sv. Kancijana v Rakovem Škocjanu. 

 

 
Vir: Notranjski regijski park, www.notranjski-park.si 
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Spomeniki 

Na območju je skozi zgodovino delovalo veliko znanih osebnosti. Danes tu najdemo vrsto obeležij, 

ki nas spominjajo nanje in njihove prispevke.  

Janez Vajkard Valvasor (Slava vojvodine Kranjske) in Franc Anton Steinberg (Temeljito poročilo 

o Cerkniškem jezeru) sta s svojimi opisi Cerkniškemu jezeru priskrbela svetovno slavo, njuna dela 

pa predstavljajo tudi vir informacij o življenju ljudi v preteklosti. Fran Gerbič je pustil močen pečat 

na področju profesionalnega poučevanja, operne ustvarjalnosti in pedagoškega dela, Jože Udovič 

pa je s svojo prozo in prevodi dobil številne nagrade in priznanja. Kar je Fran Gerbič naredil na 

področju glasbe, to je Maksim Gaspari naredil na področju slikarstva. Njegova dela so v sferi 

likovne umetnosti pustila močen vtis, zapustil nam je številne motive kmečkega življenja ter 

opravljanja raznih obredov in običajev. Jože Debevec je najbolj znan po prevodu Dantejeve 

Božanske komedije, Rudolf Maister pa kot velik borec za severno mejo. Martin Krpan je literarni 

lik, ki ga je cerkniška kiparka Milena Braniselj ovekovečila v kipu, postavljenim pred Kulturnim 

domom Cerknica. 

Mlini in žage 

Največ mlinov je nekoč stalo ob Cerkniščici, 22 kilometrov dolgem potoku, ki izvira na Vidovski 

planoti in napaja Cerkniško jezero, gradili pa so jih tudi na drugih pritokih jezera. Z 

industrializacijo je na območju prišlo do množičnega opuščanja mlinov in žag. Nekateri mlini so 

bili preurejeni v stanovanjska ali gospodarska poslopja, večina pa je bilo opuščeni. Danes na 

mestih, kjer so nekoč stali mlini, lahko vidimo le še razvaline in ostanke jezov. 

Ruralna arhitektura 

Poleg mlinov in žag lahko v občini najdemo tudi sušilnice sadja, vodnjake in kozolce različnih 

oblik. Včasih so imeli kozolci funkcijo sušilne naprave pridelkov, danes pa je njihova raba različna, 

od skladiščenja pa do funkcije navadne garaže. 

Nekatere hiše in domačije so se ohranile praktično nespremenjene – nekatere so še vedno krite s 

slamo. Prve hiše na Notranjskem so imele običajno tri prostore: kuhinjo, hiško in kamro. Ti 

prostori so se skozi leta spreminjali, črne kuhinje so opustili, krušne peči so nadomestili štedilniki, 

osrednji in glavni bivalni prostor v hiši pa je sčasoma postajala kuhinja. Po letu 1960 so pričeli 

zidati tridelna okna, opečna kritina pa je zamenjala slamnate strehe že kmalu po letu 1900. Ostalo 

je tudi nekaj kašč, ki so imele v kmečkem gospodarstvu funkcijo shramb.  

Vojaška dediščina in gradovi 

V času rimskih cesarjev sta bili mimo Cerknice speljani dve pogosto uporabljeni cesti, ob katerih 

je zraslo kar nekaj gradov in utrdb. Še vedno lahko najdemo ruševine gradov Šteberk, Loško in 

Karlovec, ki stojijo ob nekdaj pomembnih cestah in so sami predstavljali strateške točke za 

obrambo. Gradovi sami pa pogosto niso bili dovolj za branjenje lokalnega prebivalstva. Turki so 

domačinom predstavljali takšno grožnjo, da so bili ti prisiljeni graditi protiturške tabore. Eden 

izmed njih se je ohranil še danes in stoji na starem trškem jedru Cerknice, okrog cerkve Marijinega 

rojstva. 

V novejši zgodovini, v času rapalske meje, sta na območju parka zrasla dva velika sistema utrdb, 

in sicer italijanski Valle Alpino (alpski zid) in jugoslovanska Rupnikova linija. Nekoč sta  

predstavljala obrambo dveh velikih držav, danes pa počasi razpadata sredi gozdov. Ostanke 

alpskega zidu lahko najdemo v Rakovem Škocjanu, ostanke Rupnikove linije pa na 

pobočjih Slivnice in bližini Rakeka, Brezij in Grahovega. Ostanki podzemnih utrdb in bunkerjev 
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pričajo o zanimivi preteklosti. Dediščina Rapalske meje, ki je med leti 1920 in 1947 ločevala 

Kraljevino SHS in Italijo, je privlačna tudi za obiskovalce destinacije, vendar danes ni del turistične 

ponudbe.   

Arheologija 

Prve topografske podatke o prazgodovinskih gradiščih na področju Notranjske in 

okolice Cerkniškega jezera zasledimo že v 17. stoletju. Prazgodovinske naselbine, imenovane tudi 

gradišča, so bile zgrajene na vrhovih hribov ali na manjših vzpetinah. Utrjene so bile z enim ali več 

kamnitimi ali zemljenimi nasipi. Ti so še danes lepo vidni kot višja kamnita nasutja, ki v vencu 

obkrožajo vrhove nekaterih hribov. 

 

2.1.2.2 Nesnovna dediščina 

Furmanstvo 

Zaradi pomembnih prometnih poti je bilo na območju že v srednjem veku razvito tovorništvo, ki 

se je postopoma razvilo v furmanstvo (prevozništvo). Glede na dolžino poti so ločili furmane na 

kratke razdalje (ti so vozili les iz gozdov, trajalo je lahko tudi cel dan), srednje razdalje (ves dan, 

lahko tudi del noči) in večje razdalje (tovor so pripeljali do trgovcev ali železniških postaj, pot je 

trajala tudi po teden dni in več).  

Nazaj grede so furmani pripeljali moko in druge potrebščine za kmete, trgovce in peke. S plačilom 

za pot (furo) so nahranili konje, poskrbeli za podkovanje in voz, nekaj prinesli domov, drugo pa 

pustili v vaških gostilnah ob poti. Furmanstvo je do okoli leta 1950 predstavljalo pomemben vir 

dohodkov za lokalno prebivalstvo, saj se je okrog njega spletla zanimiva vez različnih dejavnosti 

– od kovaštva, sedlarstva in kolarstva, pa do gostinskih dejavnosti.  

Danes lahko obiskovalci Občine Cerknica furmanstvo spoznajo v obliki vožnje z lojtrnikom, ki je 

na voljo v visoki sezoni.  

Kuhanje žganja 

Žganje se je kuhalo iz sadja, ki je zraslo v visokodebelnih sadovnjakih kmečkih vrtov. Zmleto sadje 

so dali v veliko kad, ga zatesnili in pustili vreti približno šest tednov. Ko je namočeno sadje dovolj 

fermentiralo, se je pričelo s kuho. Kuhali so ga v bakrenih kotlih. Pri prvem kuhanju je iz kotla 

pritekla »nanga«, ki je premogla največ 20 % alkohola. Pri drugem kuhanju je najprej pritekel 

»cvet«, ki je vseboval okoli 80 % alkohola, uporabljali pa so ga le za razkuževanje ran ali za zunanje 

zdravljenje pri revmi. Za cvetom je priteklo pravo žganje z vsebnostjo alkohola od 46 do 52 %. 

Ko je bilo žganje kuhano, so ga pretočili v flaškone. Običajno se je ob kuhanju žganja zbralo veliko 

znancev, ki so skupaj peli in se zabavali. Žganje se je pilo tudi ob klanju živine in med košnjo za 

spodbudo koscem. Danes si je stare kotle za žganjekuho možno ogledati na kmetiji T'dolenj v 

Lazah pri Gorenjem Jezeru. 

Kovaštvo 

Kovaštvo je bilo na območju občine nekoč pomembna obrt, vsaka večja vas je imela vsaj enega 

kovača.  V primerih, ko jih je bilo več, so bili ti razdeljeni na orodjarje in podkovske kovače. 

Orodjarji so izdelovali orodja, ki so se uporabljala v kmetijstvu, gozdarstvu, prevozništvu, gradnji 

hiš in žebljev, podkovski kovači pa so bili specializirani za izdelavo podkev in podkovanje delovnih 

živali. 
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Ko je kmet ali furman opazil, da je konja potrebno na novo podkovati, ga je odpeljal h kovaču. V 

kovačiji je lastnik živali držal nogo, kovač pa je pomeril za podkev. Podkev je nato segrel in obdelal 

v mero, spodrezal kopito, nanj postavil vročo podkev in jo zabil s posebnimi železnimi žeblji. Delo 

je včasih potekalo od zore, ko še ni bilo vroče, pa vse do mraka. Znanje se je prenašalo iz roda v 

rod, tako kot tudi kovačije. Včasih je bilo veliko dela, danes pa le redkokateri kovač še zakuri. 

Nekateri še vedno hodijo podkovat na dom.  

Lanarstvo 

Nekdaj je bilo tu lanarstvo zelo razširjeno, skoraj vsaka hiša je imela svojo opremo za obdelavo 

lanu. Običajno so lan sejali že aprila in želi julija ali avgusta. Lanu se ni kosilo, marveč se ga je le 

pulilo. Ko so populili stebla, so lan najprej posušili, nato pa seme in liste ločili od stebel. Semena 

so od plodov ločili s trenjem, stebla pa so raztrosili po polju in jih pustili, da so zorela v rosi. S 

pomočjo ognja posušena stebla so lomili in dobili otepeni lan, ki so ga prečesali in dobili dolga 

vlakna. Takšna vlakna so se uporabljala za najfinejše platno. Kratka vlakna se je uporabljalo za 

slabše platno, iz katerega so delali vreče, rjuhe in obleke za vsakdanjo nošnjo. 

Preja in tkanje sta se, kot večina kmečkih obrti, običajno izvajala pozimi, ko ni bilo dela na polju. 

Platna so običajno tkali moški. Iz ene rastline so izdelali različne predmete: oblačila, rjuhe, prte, 

brisače, vreče. Poleg vlaken so uporabljali tudi laneno seme, ki se je uporabljalo za zdravljenje 

različnih bolezni in poškodb ter za zdravljenje živine. S povečano predelavo industrijskega 

tekstilnega blaga je lanarstvo počasi zamrlo.  

Izdelovanje in uporaba drevakov 

Drevak je plovilo, narejeno iz dveh dreves, ki ima zaradi ploske oblike dna manjši ugrez. Do 20. 

stoletja sta bila ob poplavljenem jezeru naselje Otok in otok Goričica ločena od kopnega, vaščani 

iz Dolenjega Jezera pa niso mogli dostopati do gozdov in pašnikov na Javornikih. Drevak je bil 

zanje zato življenjskega pomena, z njim so prevažali živino, vozove in ljudi, uporabljali so ga tudi 

za lov in ribolov.  

V Dolenjem Jezeru in na Otoku, kjer je bil drevak najbolj uporabljan, je imela vsaka domačija 

praviloma dva drevaka, enega za tovorjenje in enega za prevoz ljudi. O drevaku je pisal že 

Valvasor, poznali pa so ga na celotnem porečju Ljubljanice. Danes raba drevaka izginja, 

nadomestili so ga lažji leseni in plastični čolni. Z ohranjanjem in preučevanjem izdelave in rabe 

drevaka se ukvarja Muzej Cerkniškega jezera - Jezerski hram. Izdelovanje drevakov je vpisano v 

register nesnovne kulturne dediščine. Nosilca sta Vekoslav Kebe (Muzej Cerkniškega jezera – 

Jezerski hram) in Anton Lovko v sodelovanju s Hišo izročila (Ljoba Jenče).  
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Slika 5: Drevak 

Vir: Notranjski regijski park, www.notranjski-park.si 

Ribolov 

Ribištvo je ena izmed tradicionalnih dejavnosti, ki je neposredno vezana na Cerkniško jezero. O 

starih načinih ribolova, navadah in običajih lokalnih ljudi, o prepovedih in izključnih pravicah, 

vezanih na ribolov, lahko prebiramo že v Slavi vojvodine Kranjske iz daljnega leta 1689. Kljub 

temu, da se je ribiška kultura od Valvasorjevih časov precej spremenila, pa še vedno ostaja 

neločljiv del Cerkniškega jezera in tamkajšnjih ljudi. Etnološko zbirko ribiških pripomočkov, ki so 

se nekdaj uporabljali za lovljenje in sistem polnjenja in praznjenja Cerkniškega jezera, si lahko 

obiskovalci ogledajo v Muzeju Cerkniškega jezera – Jezerski hram. 

Ribolov na jezeru danes upravljata Ribiška družina Cerknica in Zavod za ribištvo Slovenije. 

Ribolov je zgolj v športni obliki dovoljen ribičem in članom RD Cerknica. Drugi načini lova so 

kaznivi, prav tako krivolov. Glavna naloga ribičev, ki v zadnjih časih poteka kar skozi celo leto, je 

reševanje ribjega življa na presihajočem Cerkniškem jezeru. Iz presihajočih jam odnesejo ribe v 

umetni ribnik za Rešetom, kjer počakajo, da se jezero ponovno napolni z vodo. 

Apnenice & oglarstvo 

Pridobivanje apna je bilo zaradi velike količine apnenca in prisotnosti lesa za kurivo ena izmed 

dejavnosti, s katerimi si je lokalno prebivalstvo nekoč služilo denar. Apnenec so zložili v posebno 

peč, imenovano apnenica, in nato zakurili. Ko je bil apnenec dovolj ožgan, so apnenico ohlajali 

nekaj dni. Žgano apno se je nato dalo v vodo, kjer je nastajalo gašeno apno.  

Podobno kot pridobivanje apna je bilo na Notranjskem včasih močno razširjeno tudi pridobivanje 

lesnega oglja, saj so prostrani gozdovi nudili ogromno količino kuriva. Organizirano oglarjenje se 

je začelo razvijati proti koncu 18. stoletja, višek pa je doseglo med obema vojnama. Največji 

porabniki lesnega oglja so bile fužine, pozneje pa se je oglje večinoma uporabljalo v kovaštvu.  
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Tihotapstvo 

S postavitvijo meje med Italijo in kraljevino Jugoslavijo po prvi svetovni vojni je območje naenkrat 

postalo obmejno in začelo se je tihotapstvo. Zaradi bližine meje so glavne kontrabantarske poti v 

Italijo tekle prav čez Javornike. 

Kontrabant je marsikomu prinesel lep zaslužek, za druge pa je bil način, kako priti do cenejše 

jugoslovanske moke. Italijanska država je kontrole ob meji izvajala pogosto. Čeprav je tihotapcem 

grozila denarna, zaporna, v nekaterih primerih pa celo smrtna kazen, ti ukrepi tihotapstva na 

Notranjskem niso nikoli povsem zatrli.  

Polhanje 

Polhanje ima v slovenskih krajih, predvsem na Notranjskem, že stoletno tradicijo. Prvo pričevanje 

o lovu in uživanju polhov sega v 13. stoletje, podrobno pa ga je kasneje opisal tudi Valvasor. Polhe 

so v preteklosti lovili za mast, ki so jo uporabljali v zdravilne namene, ter za hrano, saj so bili 

velikokrat edini vir beljakovin revnemu tlačanskemu prebivalstvu. Iz polhove kože je bilo moč 

izdelati marsikaj; za Slovenijo so bile značilne predvsem kučme – polhovke. Najbolj značilen lov 

je potekal z lesenimi pastmi, ki so jih nataknili na leskove palice in obesili na drevesa.  

2.1.2.3 Interpretacija kulturne dediščine 

Muzej Cerkniškega jezera – Jezerski hram 

Glavna atrakcija muzeja, ki ga upravlja družina Kebe, je živa maketa Cerkniškega jezera, s pomočjo 

katere obiskovalci spoznajo polnjenje in praznjenje jezera. Ogledu makete sledita multivizija, ki 

vključuje fotografije in posnetke Cerkniškega jezera v vseh letnih časih, ter obisk etnološkega 

parka s predmeti, ki so prebivalcem objezerskih vasi lajšali življenje ob stalno spreminjajoči se 

gladini jezera. Muzej obiskovalcem ponuja priložnost, da v poldrugi uri spoznajo Cerkniško jezero, 

njegovo zgodovino in različne podobe. 

Hiša izročila  

Hiša izročila je izobraževalni center za nesnovno kulturno dediščino, ki se ukvarja z ohranjanjem 

izročila obrti in dejavnosti na Notranjskem. Tu lahko obiskovalci na vodenih ogledih in delavnicah 

spoznajo lanarstvo, kovaštvo, destilacijo in izdelavo drevaka. Lahko se tudi preizkusijo v petju 

starih ljudskih pesmi, ob spremstvu čuvarjev kulturnega izročila pa se lahko podajo na 

spoznavanje okolice ali na potep po gozdovih z domačini. Čeprav je Hiša izročila uradno še vedno 

aktivna, naj bi njeno delovanje po poročanju s terena v zadnjih letih zamrlo.  

Kulturni dom Cerknica 

 

Kulturni dom Cerknica je ena izmed treh enot NRP (poleg enote za turizem ter enote za varovanje 

naravne in kulturne dediščine) in predstavlja središče kulturnega življenja na območju. V 

sodobnem kulturnem centru se izvajajo številne gledališke, glasbene, filmske in druge prireditve. 

Preko Polhkovega abonmaja ponujajo kakovosten letni program za najmlajše. S široko in bogato 

programsko usmeritvijo v zadnjih letih ter sposobnostjo črpanja projektnih sredstev za sodobne 

kulturne vsebine in programe nakazujejo velik potencial za razširitev svoje dejavnosti tudi na 

druga, zunanja prizorišča: Kino na prostem, Zvočni sprehodi in Zvočne delavnice ob Cerkniškem 

jezeru. To potrjuje tudi vključitev v mrežo European Network of Cultural Centres ENCC (Evropska 

mreža kulturnih centrov). V letu 2021 je Kulturni dom Cerknica prek LAS Notranjska projekta 

pridobil tudi sodoben digitalni projektor in s tem ponovno vzpostavil regijski kino, ki bo s 

sodelovanjem v projektu Filmarija Slovenskega filmskega centra ter Art kino mreže pomembno 
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pripomogel k obogatitvi kulturne ponudbe v Cerknici. Urejena terasa pred domom omogoča 

izvedbo koncertov in drugih prireditev na prostem (Božični sejem). Aktivnosti v kulturnem domu 

zaenkrat privabljajo predvsem lokalne prebivalce, v manjšem obsegu pa tudi obiskovalce iz 

drugih (bližnjih) krajev. Spletna stran doma je zaenkrat na voljo le v slovenskem jeziku. 

Turistična društva in prireditve 

Nesnovno dediščino ohranjajo predvsem lokalni prebivalci, tudi v sklopu štirih turističnih društev 

(TD Cerkniško jezero – najbolj aktivno, TD Rakek, TD Notranjska, TD Menišija), kulturnih društev 

(KD Fran Gerbič, KD Rak Rakek) ter Pustnega društva Cerknica. Pustovanje je najbolj poznan in 

obiskan lokalni dogodek, katerega začetki segajo 60. leta prejšnjega stoletja. Čeprav sam dogodek 

zaradi svoje »mladosti« še ne more biti vpisan v register nesnovne kulturne dediščine, pa 

upodabljanje pomembnih lokalnih kulturnikov, mitoloških bitij in drugih značilnih podob v sklopu 

Pustovanja, pomembno prispeva k ohranjanju kulturnega izročila. 

Z vidika turizma sta najbolj zanimivi legenda o čarovnicah na Slivnici in legenda o nastanku 

Cerkniškega jezera. Samo Pustovanje je novejši pojav in nima mitološke osnove. 

  

 

Med enotami snovne kulturne dediščine v Občini Cerknica nobena izrazito ne izstopa, 

prevladujeta pa profana stavbna in arheološka dediščina. V nacionalni register nesnovne 

kulturne dediščine je vpisana izdelava drevakov. Obiskovalci lahko kulturno dediščino 

spoznavajo predvsem v Muzeju Cerkniškega jezera in razdrobljeno na terenu. Največji 

kulturni dogodek v občini je Pustovanje, medtem ko so za prihodnji razvoj turistične 

ponudbe zanimive zgodbe o življenju ljudi v soodvisnosti od jezera in mitološki zapisi 

Janeza Vajkarda Valvazorja. S Cerkniškim jezerom je povezana legenda o nastanku,  

s Slivnico pa čarovniške legende.  

 

 

2.2 ANALIZA SEKUNDARNE PONUDBE 

V naslednjih podpoglavjih navajamo ključne značilnosti nastanitvenih in gostinskih objektov, 

športne infrastrukture, kongresnih centrov, urejenih pohodniških, kolesarskih in učnih poti, 

turističnih prireditev in turističnih produktov v Občini Cerknica. 

 

2.2.1 Nastanitveni objekti 

Po podatkih, dostopnih na spletu, je v občini 23 nastanitvenih objektov, ki skupaj ponujajo okoli 

270 ležišč. Predstavitev, ki jo je NRP pripravil za decembrsko srečanje turističnih deležnikov, 

navaja, da je v destinaciji registriranih 18 manjših in 6 večjih nastanitvenih obratov s skupno 263 

ležišči. Če jim prištejemo še ležišča iz CŠOD Rak v Rakovem Škocjanu, je teh 313. Struktura 

nastanitvenih obratov in ocene na spletnih portalih booking.com in TripAdvisor so povzete v 

spodnji tabeli. 
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Tabela 3: Seznam nastanitvenih obratov v Občini Cerknica po kategoriji, številu sob in ležiščih, vir: 

NRP in spletne strani ponudnikov 

TURISTIČNE KMETIJE ŠT. SOB / 

ENOT 

ŠT. 

LEŽIŠČ 

OCENA 

booking.com 

OCENA 

TripAdvisor 

Oštirjeva kmetija 3 8 9,8 (6 ocen) 5 

Turistična kmetija Logar 9 28 9,2  / 

Kmetija z nastanitvijo Tekavčeva 

ograda 

5 19 / 4,5 (2 oceni) 

Kmetija pri Žnidarjevih 2 5 9,7 / 

Kmetija pri Ujčevih / 9 / / 

Ekološka kmetija Knap 1 6 9,8 5 (1 ocena) 

Turistična kmetija Strle 4 12 9,4 / 

GOSTIŠČA     

Gostišče En Krajcar 10 23 8,3 4,5 

Gostilnica in pizzerija Pri Stani 5 20 9,2 5 (1 ocena) 

Gostišče in pizzerija Furman  10 33 8,7 4 

SOBE & APARTMAJI     

Prenočišča Mavko 1 4 / / 

Prenočišča Miškar 3 8 9,5 5 

Prenočišča Jezero 2 8 9,6 / 

Apartmaji Vrdjan 2 8 9,6 5 

Sobe Cerknica 3 5 9,1 / 

Apartma Jezerka 1 4 9,7 / 

Apartma blizu Cerkniškega 

jezera 

1 / / / 

Apartma Jerman 1 2 9,5 / 

DRUGO     

Hotel Rakov Škocjan 13 29 7,7 3 

Dom na Slivnici  9 32 / / 

Hiša na Purgi 1 7 / 5 (1 ocena) 

Lake View Holiday Home 1 5 9,6 / 

 

Poleg navedenih nastanitvenih obratov, lahko obiskovalci izbirajo tudi med 16 nastanitvami na 

portalu delitvene ekonomije Airbnb. Sedem takih nastanitev najdemo na območju naselij Cerknica 

in Dolenja vas, pet v bližini Unca in Rakeka, tri v vasi Goričice in eno blizu Žerovnice. Sedem 

nastanitev na portalu Airbnb ni vključenih na ostale portale, kar pomeni, da lahko obiskovalec v 

občini skupno izbira med 30 nastanitvami. Največje kapacitete imajo Hotel Rakov Škocjan, 

Gostišče Furman in Turistična kmetija Logar. Noben ponudnik nima dovolj ležišč, da bi lahko 

sprejel celotno avtobusno skupino. Kampa v občini ni, je pa v industrijski coni Podskrajnik na voljo 

postajališče za avtodome.  

V Sloveniji so ponudnikom nastanitev na voljo številni znaki, s katerimi označijo svojo ponudbo 

kot kakovostno, trajnostno, ekološko, pohodnikom in kolesarjem prijazno, invalidom prijazno 
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ipd., s čimer lažje in uspešneje nagovarjajo svoje ciljne skupine. Med ponudniki nastanitev je v 

Občini Cerknica tak znak pridobila zgolj Turistična kmetija Logar, ki se ponaša s štirimi jabolki 

(štiri jabolka so najvišja stopnja). Jabolka označujejo kakovost storitev na turističnih kmetijah z 

nastanitvijo. Nastanitveni objekti so na terenu pomanjkljivo označeni, zato je nekatere brez 

navigacije težko najti. 

Številne nastanitve so na spletu ocenjene izjemno dobro, vendar povprečna ocena nekaterih 

izmed njih temelji le na peščici mnenj uporabnikov, zato je nekoliko manj verodostojna. Če te 

izvzamemo, so najbolje ocenjeni Kmetija pri Žnidarjevih, Prenočišča Miškar, Prenočišča Jezero, 

Apartmaji Vrdjan in Apartma Jezerka. Najslabše ocenjen je Hotel Rakov Škocjan. Nekaj 

ponudnikov nastanitve ni prisotnih na spletnih portalih booking.com in TripAdvisor, ter nima 

svoje spletne strani.  

 

 

V Občini Cerknica prenočitev ponuja 23 ponudnikov, za večino katerih nudenje 

nastanitve  ne predstavlja primarne dejavnosti. Gre predvsem za turistične kmetije, 

gostišča, sobe  in apartmaje. Zadovoljstvo gostov z nastanitvami je v povprečju visoko.  

V destinaciji manjka ponudnik, ki bi lahko sprejel avtobusno skupino.  

Prav tako v destinaciji ni kampa, prostor za avtodome pa je  

na neprimerni lokaciji v industrijski coni.  

 

 

2.2.2 Gostinska ponudba 

V Občini Cerknica trenutno najdemo 16 gostinskih ponudnikov, ki strežejo hrano. Prednjačijo 

gostilne in turistične kmetije, le redke imajo reden odpiralni čas tudi med tednom. Na ravni 

destinacije ne obstaja poseben znak kakovosti za gostilne ali drug podoben znak, ki bi označeval 

lokalni izvor sestavin ali kakovost restavracije. 

Tabela 4: Seznam gostinske ponudbe v Občini Cerknica, ki vključuje strežbo hrane, vir: NRP, iskalnik 

Google in portal TripAdvisor 

GOSTINSKI OBRATI ŠT. 

STOLOV 

OCENA 

Google 

OCENA 

TripAdvisor 

Gostilna Glaž'k / 4,4 / 

Gostišče En Krajcar 80 4,2 4,5 

Gostilna in pizzerija Pri Stani 90 4,5 4,5 

Gostišče in pizzerija Furman 80 4,2 3,5 

Gostilna in pizzerija Portus / 3,4 2,5 

Dom na Slivnici  / 3,9 / 

Gostilna Herblan / 4,4 / 

Gostilna Pav 70 4,6 4 

Valvasorjev hram / 4,2 / 

Hotel Rakov Škocjan / 3,7 3 
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TURISTIČNE KMETIJE    

Turistična kmetija Kontrabantar 60 4,6 / 

Kmetija odprtih vrat Levar / 4,7 5 

Oštirjeva kmetija / 5 (3 ocene) 5 

Turistična kmetija Logar / 4,6 / 

Kmetija z nastanitvijo Tekavčeva 

ograda 

55 4,8 4,5 (2 oceni) 

Kmetija Pri Žnidarjevih / 4,8 / 

Kmetija Pri Ujčevih / 5 / 

 

Ekološka kmetija Knap in Kmetija T'Dolenj kulinarike ne ponujata. Na slednji si je mogoče ogledati 

žago in kaščo, ki sta v celoti izdelani iz ročno obdelanega lesa, ter opazovati prikaz žganjekuhe. 

Poskusiti in kupiti je mogoče domače likerje, žganje in jabolčni kis. Na Kmetiji Knap ponujajo sveže 

mleko, sir,  skuto, kruh in torte, kupiti pa je mogoče še krompir, fižol, piro in pirino moko.  

Pri turističnih kmetijah, ki hrano ponujajo, izziv predstavljajo odpiralni časi. Večina kmetij je med 

tednom zaprta, pa tudi med vikendom jedi strežejo večinoma le po prednaročilu, kar za naključne 

in tuje obiskovalce predstavlja težavo.  

Med gostinskimi obrati so najbolje ocenjeni Gostilna Pav, Gostilna in pizzerija Pri Stani, Gostilna 

Glaž'k in Gostilna Herblan. Na drugem koncu spektra se nahajata Gostilna in pizzerija Portus ter 

Hotel Rakov Škocjan. Pri slednjem je težko ločiti ocene kulinarike in ocene nastanitve, kar velja 

tudi za turistične kmetije. Približno polovica gostinskih obratov ponuja tudi prenočišča. 

Ponudba za vegetarijance, vegane in osebe z drugimi prehranskimi omejitvami (npr. brez glutena, 

brez laktoze, za alergike) je zelo redka. Značilno lokalno kulinariko je prav tako težko najti. 

Praviloma jo ponujajo turistične kmetije, včasih pa je na voljo tudi na stojnicah, ki se postavijo v 

času prireditev (npr. stojnica TD Cerkniško jezero v času Pustovanja).  

V preteklosti je bil v sklopu tematskih vikendov na Cerkniškem jezeru organiziran projekt rotacije 

ponudbe domačih kosil v lokalnih domačijah. Vsako nedeljo je drug ponudnik v času kosila 

ponudil poseben domač meni. Projekt se ni obdržal. V letošnjem letu si želi TD Cerkniško jezero 

organizirati kulinarično prireditev – Dan čemaža. 

 

Kulinarična ponudba v Občini Cerknica trenutno ni strateško razvita. Ponudba gostinskih 

objektov je omejena in pogosto nižje kakovosti. Domače jedi lahko obiskovalec okusi na 

turističnih kmetijah, kjer pa se je praviloma treba vnaprej najaviti, kar predstavlja za 

obiskovalce dodaten izziv. Jedi lokalnega izvora niso posebej celostno označene. 
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2.2.3 Športno-turistična infrastruktura 

Kolesarske poti 

Najprimernejše poti za ljubiteljske kolesarje, primerne za vse generacije, ležijo ob Cerkniškem 

jezeru. Krožne poti ob jezeru so idealne za nezahtevne kolesarske izlete. V celoti potekajo po 

makadamu. 

Bolje pripravljeni kolesarji lahko kolesarijo po Rakovem Škocjanu ali po Meniševskih gozdovih. 

Te poti so še posebej prijetne v poletnem času, saj v zavetju dreves lahko kolesarijo skriti pred 

žgočim soncem. Za najbolje pripravljene kolesarje izziv predstavljajo vzpon na Slivnico ali druge 

daljše kolesarske poti s spodnjega seznama. 

Izposoja koles je možna pri dveh lokalnih ponudnikih – podjetju RENTtheGREEN in Vse se da, Igor 

Klančar s. p. Poleg tega najem koles ponujajo tudi nekateri ponudniki nastanitve – En Krajcar, 

Prenočišča pri Stani in Apartmaji Miškar.  

 

Tabela 5: Seznam kolesarskih poti v Občini Cerknica, vir: NRP 

Kolesarska 

pot 

Dolžina Čas 

vožnje 

Podlaga Opis 

Žaba 12 km 1 ura makadam Najkrajša in najlažja krožna kolesarska pot 

ob Cerkniškem jezeru je primerna za 

vsakogar. Vodi od Dolenjega Jezera skozi vas 

Otok in ob vznožju Javornikov nazaj na 

izhodišče. 

Kačji pastir 11 km 1 ura makadam Kratka krožna pot, ki vodi ob 

vznožju Javornikov nad Cerkniškim 

jezerom in ponuja nekaj izjemnih razgledov 

na jezero in Slivnico. 

Ščuka 19 km 2 uri makadam Krožna pot od Dolenjega Jezera skozi Otok 

in ob vznožju Javornikov do Dolenje vasi ter 

nazaj na izhodišče.  

Kosec 32 km 3 ure makadam, 

asfalt 

Pot ob skrajnih mejah Cerkniškega jezera. 

Pot poteka iz Dolenjega Jezera do Dolenje 

vasi, nato ob vznožju Javornikov do 

Gorenjega jezera, skozi Grahovo ob 

vznožju Slivnice do Cerknice in nazaj na 

izhodišče. 

Pot po 

Rakovem 

Škocjanu 

5 km 2,5 ure večinoma 

makadam 

Razgibana pot skozi slikovito kraško 

udornico z Malim in Velikim naravnim 

mostom. Od Dolenjega Jezera skozi Dolenjo 

vas do Rakovega Škocjana, po krožni poti 

čez Veliki naravni most in nazaj na 

izhodišče. 
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Po Menišiji 22 km 3 ure makadam 

in asfalt 

Meniševska kolesarska pot iz Begunj poteka 

po gozdni poti mimo izvira Brejnic skozi 

Koželjski graben do Dobca, skozi Bezuljak in 

nazaj do Begunj.  

Jezerko 29 km 3 ure večinoma 

makadam 

Pot iz Dolenjega Jezera vodi tik 

ob Cerkniškem jezeru skozi Otok, nato pa 

nazaj proti severozahodu 

ob Javornikih do Rakovega Škocjana, po 

krožni poti čez veliki naravni most in nazaj 

do izhodišča. 

Coprnica 37 km 4 ure makadam 

in asfalt 

Za ljubitelje kolesarskih vzponov bo 

pravšnja pot od Cerkniškega jezera na 1114 

metrov visoko razgledno točko na Slivnici. 

Pot se začne v Dolenjem jezeru in nadaljuje 

čez Otok do Gorenjega Jezera in Grahovega. 

Sledi vzpon na Slivnico in nadaljevanje poti 

proti Cerknici, od tu pa se kolesari nazaj na 

izhodišče. 

Srna 53 km 6 ur makadam 

in asfalt 

55 kilometrska zahtevna pot za prave 

kolesarske navdušence, ki jim tudi vzpon na 

Slivnico ne predstavlja večjih težav. Poleg 

veličastnega razgleda z gore čarovnic trasa 

vključuje še kolesarjenje ob Cerkniškem 

jezeru in Rakovem Škocjanu. 

Medved 78 km 1 dan makadam 

in asfalt 

Celodnevni izlet za zelo dobro pripravljene 

kolesarje. Vključuje kolesarjenje 

ob Cerkniškem jezeru, vzpon na Slivnico, 

gozdove Menišije in Javornikov ter naravne 

skulpture Rakovega Škocjana. 

Čeprav občina ponuja kar nekaj kolesarskih poti, pa so te slabo označene, kar za obiskovalce 

predstavlja težavo. Rešitev je elektronska navigacijska podpora (datoteke z zemljevidi, ki jih lahko 

obiskovalci naložijo na svoj pametni telefon ali GPS napravo), vendar ta na turistično-

informacijskih točkah trenutno ni na voljo.  

Trenutno so v sklopu evropskega projekta KRAS.RE.VITA v izdelavi štiri nove krožne kolesarske 

poti. 

- Kolesarska pot Ščuka je položna razgledna pot ob jezeru in vznožju Javornikov, ki meri 18,4 

km.   

- Kolesarska pot Jezerko povezuje Rakov Škocjan in Cerkniško jezero. Meri 28,9 km. 

- Kolesarska pot Žaba je lahko pot ob jezeru, primerna za vsakogar. Meri 11,7 km. 

- Kolesarska pot Kačji pastir je najkrajša in meri 10,6 km. Poteka ob vznožju Javornikov nad 

jezerom.  
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Pohodniške poti 

Območje občine ponuja številne priložnosti za sprehode in pohode ob jezeru, po okoliških hribih 

ter po izobraževalnih učnih poteh. Priljubljeni planinski vrhovi so Slivnica, Veliki Javornik, 

Špičasto Stražišče in Križna gora. Najbolj zagnani pohodniki lahko v sklopu Notranjske 

transverzale osvojijo vse štiri naenkrat.  

Izmed učnih poti je najkrajša Čebelarska učna pot, na kateri si je mogoče ogledati različne panje, 

ob prisotnosti vodnika pa lahko pohodniki uživajo tudi v degustaciji izdelkov iz medu. 

Najslavnejša je tista skozi Rakov Škocjan, na kateri si pohodniki ogledajo vse najpomembnejše 

naravne in kulturne zanimivosti udorne doline, čudovit primer povezanosti naravne in kulturne 

dediščine pa je naravoslovna učna pot Menišija ob vasi Dobec. Kot navedeno, sta poleg teh 

trenutno v pripravi tudi dve novi učni poti ob Cerkniškem jezeru – Drvošec in Pot izvirov. 

Med daljše pohode spadajo Kunaverjeva pot od Rakeka do Rakovega Škocjana, pot od Štebrka do 

Karlovca, ki pripoveduje o legendi nastanka Cerkniškega jezera, ter krožna Prelatova pot, ki je 

prav tako priljubljena pri kolesarjih. Slednjo je TD Cerkniško jezero opremilo z 10 informativnimi 

tablami. 

Tabela 6: Seznam pohodniških poti v Občini Cerknica, vir: NRP 

Pohodniška pot Dolžina Čas hoje Opis 

Okrog jezera 1 10 km 2 uri Od Dolenjega Jezera se sprehodimo čez Ribiški 

kot, ob vznožju Javornikov do Dolenje vasi ter 

nazaj na izhodišče. Hodimo mimo ostankov gradu 

Karlovec in razglednih točk na Slivnico ter 

Cerkniško jezero. Na spletni strani NRP je na voljo 

zemljevid z vrisano traso. 

Okrog jezera 2 12 km 2,5 ure 12 kilometrska pot vodi od Dolenjega Jezera tik ob 

Cerkniškem jezeru skozi vas Otok in ob vznožju 

Javornikov nazaj na izhodišče. Po trasi poteka tudi 

vsakoletni tek ob Cerkniškem jezeru. 

Okrog jezera 3 18 km 3,5 ure Daljši pohod ob Cerkniškem jezeru skozi vas Otok, 

nato ob Javornikih mimo ruševin karlovškega 

gradu in razgledne točke do Dolenje vasi ter nazaj 

na izhodišče ob Dolenjem Jezeru. 

Slivnica Več poti 1,5 ure Na 1.114 metrov visoko Slivnico vodi več poti. 

Označeni planinski poti sta iz Cerknice in 

Grahovega. Kdor premaga 500 metrov višinske 

razlike je nagrajen z lepimi razgledi na okolico.  

Veliki Javornik Več poti 2 uri Veliki Javornik je najvišji vrh na območju 

Notranjskega parka. Na vrh vodita markirani poti 

iz Dolenje vasi in Rakovega Škocjana. Ker pot vodi 

skozi gozd, je vzpon primeren tudi za vroče dni.  

Špičasto 

stražišče 

Več poti 1 ura Vrh severno od Begunj se zašiljeno dviga z 

Meniševske planote. Poti na Špičko je več, 

markirana vodi iz Begunj, vrh pa ponuja lep 

razgled na Slivnico in okoliške hribe ter vasi. 
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Notranjska 

transverzala 

Več poti Vsaj en 

dan 

Kondicijsko dobro pripravljeni pohodniki lahko 

preizkusijo Notranjsko planinsko transverzalo – 

eno ali dvodnevni pohod, na katerem je Cerkniško 

jezero mogoče obkrožiti prek štirih vrhov – 

Velikega Javornika, Križne Gore, Slivnice in Špičke. 

Podvig velja za kraljevsko preizkušnjo 

planinarjenja na Notranjskem. 

Po Jankovih 

stopinjah 

/ 2 uri Pohod ob manj znanih kraških izvirih Cerkniškega 

jezera, ki se nahajajo na jugozahodnem delu 

Cerkniškega polja. Vsako leto je po tej poti 

organiziran skupinski pohod. 

Kunaverjeva pot / 3 ure Markirana Kunaverjeva pohodniška pot vodi od 

železniške postaje Rakek, preko Rakovškega polja 

skozi lepe jelovo bukove gozdove do Rakovega 

Škocjana, kjer se naveže na obstoječo učno pot po 

celotni dolini Rakovega Škocjana. 

Maistrov pohod 8 ali 12 

km 

1,5-3 ure Pot po poteh generala Rudolfa Maistra, ki je svoje 

zadnje dni preživel na Uncu, vodi od gasilnega 

doma Unec preko Hribc, mimo Unške koliševke, 

razvalin Planinskega gradu in Starega gradu nazaj 

na izhodišče. Organiziran skupinski pohod po tej 

poti, pa tudi Maistrov tek, potekata v začetku 

aprila. 

Od Štebrka do 

Karlovca 

21 km 5 ur Označena trasa po poteh legende o nastanku 

Cerkniškega jezera od Šteberškega do 

Karlovškega gradu ves čas poteka ob jezeru. Ker 

pot ni krožna, se je priporočljivo udeležiti 

vsakoletnega tradicionalnega organiziranega 

skupinskega pohoda ali teka, saj je takrat na voljo 

tudi avtobusni prevoz na izhodišče. Pohod poteka 

v septembru, tek pa v juniju. TD Cerkniško jezero 

je na tej poti postavilo 100 usmerjevalnih 

količkov.  

Po soteski Iške / / Soteska Iške leži na skrajnem severnem delu 

Notranjskega parka. Bogata je s slapovi, tolmuni in 

brzicami, ki se prebijajo proti Ljubljanskemu 

barju. Tu na svoj račun pridejo ljubitelji 

neokrnjene narave, ki jim ni težko dela poti 

opraviti kar po vodi. 

Učna pot Rakov 

Škocjan 

6 km 3 ure Na učni poti pohodniki s pomočjo informativnih 

tabel izvejo vse o Rakovem Škocjanu – v prvi vrsti 

o Velikem in Malem naravnem mostu, ki sta 

ostanka jamskega stropa.  

Učna pot 

Menišija 

3 km 2 uri Učna pot je čudovit primer povezanosti naravne in 

kulturne dediščine. Na poti je možen ogled 

slikovitega vodnjaka s kapelico, Gabrovške in 
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Cvekarjeve jame, izvira Brejnice, polja narcis in 

debele jelko. Pot je markirana in opremljena z 

informativnimi tablami. 

Tako kot kolesarske so tudi številne pohodniške poti pomanjkljivo označene. Navigacijska 

podpora za obiskovalce ni na voljo.  

Konjeništvo 

V destinaciji so številni konjerejci; v Občini Cerknica naj bi bilo leta 2017 po poročanju Slivniških 

pogledov 320 konj. Čeprav jahanje konj obiskovalcem že ponuja nekaj domačij, je ponudba 

skromna in bi jo bilo mogoče v prihodnje okrepiti.  

 

 

Občina Cerknica s svojimi naravnimi danostmi predstavlja idealno destinacijo za aktivni 

pobeg v naravo ter raziskovanje različnih naravnih pojavov. V destinaciji danes  že 

obstajajo urejene kolesarske in pohodniške poti, ki pa so slabo označene. Treba bi jih bilo 

tudi smiselno povezati in vsebinsko nadgraditi.  Potencial je v razvoju konjeništva. 

 
 

 

2.2.4 Prireditve  

Poleg občine so gonilo razvedrilne in turistične ponudbe že omenjena lokalna turistična in 

kulturna društva. V destinaciji delujejo še številna športna društva, lovske in ribiške družine, 

jamarska društva, prostovoljna gasilska društva in drugi. Pustno društvo Cerknica organizira 

največji dogodek v regiji – Pust v Cerknici. V času Pustnega karnevala se Cerknica vsako leto za 

en teden spremeni v Butale. Po ulici korakajo pisani pustni liki, izmed katerih so številni povezani 

z lokalnim izročilom, miti in legendami. Pustno povorko spremlja vrsta dogodkov, med katerimi 

so številni še posebej zanimivi za otroke.  

Čeprav je seznam prireditev v občini dolg, prednjačijo predvsem trije dogodki. Poleg Pusta so to 

še majski Dnevi NRP in tematski vikendi na Cerkniškem jezeru, ki potekajo v toplejši polovici 

leta. Dnevi NRP ponujajo različne aktivnosti, od kina na prostem, pohodov po učnih poteh, 

koncertov, opazovanja živali ter drugih kulturnih in naravoslovnih dejavnosti. Od aprila do konca 

septembra NRP skupaj s turističnimi ponudniki ob lepem vremenu vsak vikend organizira 

drugačno aktivnost, npr. kolesarski izlet, (izobraževalni) pohod, vožnjo s kanujem, kulinarično 

delavnico, vožnjo z lojtrnikom, ogled jam … Tako Dneve NRP kot tematske vikende financirajo 

evropski projekti. Na območju parka vsako leto poteka tudi več športnih dogodkov in tekmovanj 

(Tek na Slivnico, 8 ur Slivnice, Tek ob Cerkniškem jezeru, Tek ob Karlovici …). Priljubljeni so tudi 

koncerti Godbe Cerknica (Poletni večer in novoletni koncert), kulturna prireditev Na lepi Menišiji 

in Festival Hesnfest, ki ga organizira Notranjski študentski klub. 

V destinaciji je ob sredah in sobotah organizirana lokalna tržnica, na kateri se med drugim 

prodajajo domači pridelki in izdelki.  
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Najbolj primerna notranja lokacija za izvedbo raznih kulturnih in drugih prireditev je Kulturni 

dom Cerknica.  

 

 

Največja prireditev v občini je Pust v Cerknici, ki v destinacijo vsako leto privabi približno 

35.000 obiskovalcev.  Med prireditvami prednjačijo še Dnevi NRP in tematski vikendi ob 

Cerkniškem jezeru. Takrat se v kraju izvajajo številne dejavnosti, ki bile za obiskovalce 

zanimive celotno leto, vendar so časovno omejene. Preostale prireditve trenutno 

pritegnejo večinoma lokalno prebivalstvo. 

 

 

2.2.5 Turistični produkti 

Nosilni turistični produkti destinacije Občina Cerknica trenutno niso opredeljeni v nobenem 

strateškem ali izvedbenem dokumentu. Analizo produktov smo tako naslonili na spletne strani, 

promocijske materiale in informacije s terena. 

Na spletni strani NRP, ki deluje tudi kot destinacijski portal, obiskovalci dobijo osnovne 

informacije o naravnih in kulturnih znamenitostih parka ter o nastanitveni in gostinski ponudbi, 

posebej pa je izpostavljena tudi rubrika aktivnosti. V zavihku pomembne informacije so navedeni 

kontaktni podatki lokalne turistične agencije Tur servis. NRP obiskovalcem na spletni strani 

predstavi 11 sledečih aktivnosti. 

Ogled Križne jame 

Križna jama je svetovno znana vodna kraška jama, katere posebnost so številna podzemna jezera 

s sigastimi pregradami, izjemno najdišče kosti jamskega medveda in naravna ohranjenost. Z jamo 

upravlja Društvo ljubiteljev Križne jame. Obiskovalci lahko izberejo med štirimi vrstami ogledov.  

Krajši ogled z 10 minutno vožnjo po prvem jezeru je primeren za skupine do 60 ljudi in traja dobro 

uro. Za odraslo osebo stane 10 EUR oziroma 12 EUR v poletnih mesecih. Obiskovalci jamo 

raziskujejo s pomočjo ročnih svetilk. Na poti proti jezeru lahko občudujejo razstavljene kosti 

jamskega medveda. Letno število obiskovalcev na ogledih te vrste za zdaj ni omejeno. Ogled »Za 

prave ljubitelje jam« vključuje ogled celotnega vodnega dela jame do dvorane Kalvarija, ki je 

bogata s kapniki. Traja 3,5 – 4 ure, cena ogleda pa znaša 40 – 80 EUR, odvisno od števila oseb in 

sezone. Zaradi varovanja jame lahko ta del dnevno obišče le ena skupina največ štirih oseb , letni 

obisk pa je omejen na 1.000 oseb. Najdaljši je alternativni ogled vodnega dela jame vse do 

Kristalne gore, najmogočnejšega podora, ki se nahaja na koncu 20. jezera. Tak ogled traja slabih 

sedem ur in stane 280 EUR na skupino. Ker je omejen na 100 obiskovalcev na leto, so termini 

večinoma razprodani že več mesecev vnaprej. Jama ponuja še krajši alternativni ogled, ki traja 

slabi dve uri in stane 15 – 25 EUR na osebo. Ta ogled vključuje vožnjo po prvem jezeru in ogled 

medvedjega rova. 

Ogled jame vključuje potrebno opremo in spremstvo vodnika. V info točki pri vhodu v jamo lahko 

obiskovalci kupijo spominke.  
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Ogled Muzeja Cerkniškega jezera 

Muzej Cerkniškega jezera – Jezerski Hram se nahaja v vasi Dolenje Jezero in predstavlja kulturno-

informacijsko doživljajsko središče. Obiskovalce Cerkniškega jezera seznanja z naravno in 

kulturno dediščino. Ponuja ogled treh stalnih zbirk – spominske, geološke in etnološke. Osrednji 

tematski del predstavlja živa maketa Cerkniškega jezera, ki prikazuje geografski del cerkniške 

doline. Ob strokovni razlagi obiskovalci spoznajo nastajanje in presihanje jezera, saj je maketa 

narejena točno tako kot v naravi. Prikaz vodnega sistema na maketi spremljajo tonski posnetki 

življenja ob jezeru. Multivizijska predstavitev jezera v štirih letnih časih prikaže kako se kraška 

narava in življenje ob presihajočem jezeru spreminjata. Obiskovalci si lahko tu prav tako ogledajo 

interaktivno tablo Ptice Cerkniškega jezera. 

Etnološki park Cerkniško polje vključuje več 100 predmetov in prav toliko zgodb domačinov, ki 

so za življenje ob jezeru izoblikovali posebne pripomočke. Tu je na ogled celotna oprema za star 

način ribolova, stare drsalke, žage za rezanje ledu, prav posebno mesto pa ima jezerski čoln – 

drevak. Muzej predstavlja odlično izhodišče za nadaljnja raziskovanja jezera v naravi. Del 

ponudbe so vodeni ogledi okolice in organizacija raznovrstnih izobraževalnih delavnic. V 

prostorih muzeja se nahaja tudi trgovina s spominki. Vstopnina v muzej znaša 7 EUR. 

Kolesarski in pohodniški izleti 

Obstoječe kolesarske in pohodniške poti so zbrane v poglavju Športno-turistična infrastruktura. 

Kolesarske izlete v destinaciji ponujata podjetji Tur servis in RENTtheGREEN. Od zunanjih 

organizatorjev kolesarskih potovanj dnevno kolesarsko turo na območju ponuja podjetje Green 

Hills. Tematske pohode organizira Jamarsko društvo Dolomitske lutke. Na spletni strani NRP je 

glede kolesarskih in pohodniških doživetij možno oddati povpraševanje.  

Čolnarjenje 

Cerkniško jezero je zaradi svoje spremenljive velikosti in oblike zelo zanimivo za raziskovanje s 

čolnom. Ker pa tu bivajo mnoge ogrožene vrste živali, je veslanje omejeno s plovbnim režimom, 

odvisno pa je tudi od vodostaja. Plovbna območja in opozorila so označena tudi na terenu. 

Tradicionalni čoln Cerkniškega jezera je drevak, brez katerega si v preteklosti življenja ob jezeru 

ni bilo mogoče predstavljati. Trenutno doživetje vožnje z drevakom za obiskovalce območja ni na 

voljo, je pa NRP v letu 2020 investiral v nakup lastnega drevaka in ga namerava kmalu vključiti v 

turistično ponudbo.  

Vodene izlete s kanujem po Cerkniškem jezeru in Rakovem Škocjanu organizira turistična agencija 

Tur servis. Poldnevni voden izlet (3 – 5 ur) stane 20 EUR na osebo, celodnevni izlet (5 – 8 ur) pa 

30 EUR. Med poletno sezono agencija ob Cerkniškem jezeru postavi začasno stojnico, kjer je 

možen najem kanuja. Cena enournega najema kanuja znaša 8 EUR, dvournega pa 12 EUR. 

Drsanje 

Čeprav je drsanje po zaledenelem Cerkniškem jezeru ena izmed aktivnosti, ki je navedena na 

spletni strani NRP, Občina Cerknica in NRP uradno ne dovoljujeta hoje, drsanja in drugih 

aktivnosti na ledu. Obiskovalci drsajo na lastno odgovornost. Zaradi presihanja vode pod ledom 

se lahko namreč led hitro vdre.  

Ribarjenje 

Najbolj cenjena in lovna riba v Cerkniškem jezeru je ščuka, ki tu zaradi obilice naravne hrane 

zraste zelo hitro. Poleg ščuk so v jezeru tudi druge avtohtone ribe, kot so linj, klen in menek (lov 
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na slednjega zaradi ogroženosti ni dovoljen), pa tudi alohtone, ki jih je sem naselil človek – to so 

rdečeperke, ostriži in krapi. V potoku Cerkniščica še vedno plavajo avtohtone potočne postrvi – 

predvsem v skritih tolmunih v zgornjem delu potoka. 

Ribolovne dovolilnice lahko obiskovalci kupijo v Debelem baru v Cerknici, na spletu ali na Zavodu 

za ribištvo Slovenije. Dnevna ribolovna dovolilnica za zahodni del Cerkniškega jezera stane 16 

EUR, za potok Cerkniščica pa 25 EUR. Dnevna dovolilnica za ribolov v potoku Rak v Rakovem 

Škocjanu stane 10 EUR. Ulov je v vseh treh primerih omejen.  

Na območju deluje Ribiška družina Cerknica, vendar na spletni strani ni informacij o organiziranih 

doživetjih ribolova za obiskovalce.  

Aktivnosti v Hiši izročila  

Kljub temu da naj bi v Hiši izročila po zaključku evropskega projekta prenosa starih znanj od 

starejših nosilcev dediščine na mlade, aktivnosti zamrle, prostor obiskovalcem uradno še vedno 

ponuja več aktivnosti. Po povpraševanju je tu mogoče organizirati predavanja o nesnovni kulturni 

dediščini, prikaz lanarstva ali kovaštva, delavnico pridelave eteričnega olja, prikaz izdelave 

drevaka in vožnjo z drevakom po Cerkniškem jezeru, ter predstavitev ljudske glasbe in pripovedi.  

Opazovanje ptic 

Na območju Občine Cerknica so bile opažene okoli tri četrtine vrst ptic prisotnih v Sloveniji. Od 

teh jih okrog 100 vrst tu tudi gnezdi. Cerkniško jezero je eno izmed dveh gnezdišč ogroženih vrst, 

kot so kozica, rjavovrati ponirek, kostanjevka, raca žličarica, rdečenogi martinec in veliki škurh. V 

gozdovih parka gnezdijo redki triprsti detli, gozdni jerebi, kozače, koconogi čuki in globalno 

ogroženi kosci. 

V TIC Cerknica opazovanje ptic tretirajo kot turistično vodenje, pri katerem je vodnik specializiran 

za ornitologijo. Taki vodniki so v destinaciji trije: Drago Telič, Marjeta Cvetko in Janez Dragolič. Ko 

pride na TIC ali v NRP povpraševanje po takem produktu, zaposleni obiskovalce usmerijo k 

navedenim vodnikom. Ceno določi vodnik, do sedaj je znašala okoli 25,00 EUR na uro.  

V spremstvu vodnika se obiskovalci nato odpravijo na eno izmed primernih točk, od koder lahko 

s primerno opremo (spektivi, daljnogledi) opazujejo in poslušajo ptice. Vodnik obiskovalcem 

opiše ključne značilnosti ptic in jim pomaga pri prepoznavanju vrst. Kot navedeno je trenutno v 

izgradnji več posebnih opazovalnic ptic, ena izmed njih je dostopna le s ključem, ki ga lahko vodnik 

dobi pri upravi parka. Na spletu ni informacij o organiziranih doživetjih opazovanja ptic. 

Opazovanje medvedov  

Opazovanje medvedov obiskovalcem Občine Cerknica ponuja agencija Tur servis v sodelovanju z 

Lovsko družino Cajnarje. Na voljo sta 8-urni in 4-urni izlet, na katerem obiskovalci na lovski 

opazovalnici preživijo dve uri. Cena krajšega izleta znaša 100 EUR za eno osebo, 140 EUR za dve 

osebi in 180 EUR za tri osebe. Cena 8-urnega izleta znaša za dve osebi 180 EUR, za tri osebe 212 

EUR, za štiri osebe 244 EUR, za dve odrasli osebi in enega otroka 204 EUR in za dve odrasli osebi 

in dva otroka 228 EUR. Opazovanje medvedov po enakih cenah ponuja tudi NRP, ki pri izvajanju 

sodeluje z Lovsko družino Cajnarje in Lovsko družino Grahovo.  

Obiskovalci se v spremstvu lovca odpravijo do ene izmed lovskih opazovalnic, v katero lahko 

naenkrat vstopijo največ tri ali štiri osebe. Najprimernejši čas za opazovanje medveda je pozno 

popoldne, a preden pade mrak. Takrat obiskovalci v popolni tišini sedijo na preži in čakajo, da se 
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medved sprehodi mimo njih. Ker ima medved večinoma vsak dan podobno rutino in je na prostor 

ob opazovalnici navajen, imajo obiskovalci ob primernem obnašanju veliko možnosti, da ga vidijo. 

Vožnja z lojtrnikom 

V ponudbi lokalnih doživetij je tudi panoramska vožnja s tradicionalnim lojtrnim vozom s konjsko 

vprego, ki je bil nekoč namenjen za prevoz trave, sena in tudi drugega tovora. Turistični lojtrniki 

so opremljeni s klopcami, sprejmejo do 25 oseb in obiskovalce po destinaciji popeljejo s konjsko 

vprego. Še posebej priljubljene so panoramske vožnje ob Cerkniškem jezeru. Vožnjo za približno 

pet evrov v poletnih mesecih organizira TIC Cerknica (v sklopu tematskih vikendov in dogodka 

Dnevi NRP), po dogovoru pa jo izvajajo tudi nekateri lokalni ponudniki.  

Čarobna moč gozda 

Izkušen lokalni pustolovec Miro Kunstek obiskovalcem Cerknice ponuja doživetje v naravi – 

spanje v divjini pod zvezdnim nebom. Doživetje je primerno za skupino od 2 – 6 oseb in traja od 

18. ure zvečer do 8. ure zjutraj. Aktivnost  se izvaja od maja do oktobra. Organizator poskrbi za 

varnost in udeležencem predstavi vse posebnosti gozdnega okolja, v katerem preživijo noč. Spanje 

v naravi poteka v gozdu na izjemni lokaciji s pogledom na Cerkniško jezero in okoliške 

hribe. Informacij o tem, ali je ponudba še aktualna, ni na voljo.  

11 aktivnosti, ki jih obiskovalcem promovira NRP, smo razvrstili v dve tematski skupini: 

MOTIV turistični produkti  

NARAVA ogled Križne jame, kolesarski in pohodniški izleti, opazovanje ptic, ribarjenje, 

drsanje, čolnarjenje, opazovanje medvedov, čarobna moč gozda (spanje v divjini) 

KULTURA ogled Muzeja Cerkniškega jezera, aktivnosti v Hiši izročila, vožnja z lojtrnikom 

Drugo 

V sklopu tematskih vikendov NRP organizira še vrsta drugih doživetij, ki pa niso del redne 

turistične ponudbe. Takšna doživetja so npr. delavnica izdelave starih inštrumentov, ribolov po 

starem, poslušanje legende o nastanku Cerkniškega jezera med veslanjem, šola preživetja v 

naravi, voden izlet po čebelarski poti … V destinaciji lahko na svoj račun pridejo tudi jadralni 

padalci, ki vzletajo iz Slivnice. Jadralnega padalstva NRP na svoji spletni strani sicer ne omenja. 

V proces priprave nove strategije razvoja turizma so vključeni lokalni deležniki. Na prvi delavnici 

so deležniki ocenili trenutno stanje 24 turističnih produktov in potencial za njihov nadaljnji 

razvoj. Udeleženci delavnice so obe lastnosti ocenili na lestvici od 1 do 5, nato so bile izračunane 

povprečne ocene.  
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Tabela 7: Povprečna ocena trenutnega razvoja turističnih produktov v Občini Cerknica in potencial 

za njihov razvoj, vir: prva delavnica z deležniki 

TRENUTNI RAZVOJ PRODUKTA POTENCIAL ZA RAZVOJ PRODUKTA 

RANK PRODUKT POVPREČJE2 PRODUKT RAN

K 

1 Vodeni ogledi jam 4 4,85 Vodeni ogledi jam 1 

2 Vožnja z lojtrnikom 3,54 4,65 Opazovanje ptic 2 

3 Športne prireditve 

(pohodi, teki, kolesarski dogodki) 

3,44 4,64 Oddih in sprostitev v naravi 

(počitek, iskanje stika s samim 

seboj)  

3 

4 Pohodništvo (samostojno) 3,35 4,58 Pohodništvo (samostojno) 4 

5 Opazovanje medvedov in  

drugih prostoživečih živali 

3,32 4,5 Kolesarjenje (samostojno) 5 

6 Opazovanje ptic 3,23 4,48 Opazovanje medvedov in  

drugih prostoživečih živali 

6 

7 Kulturni dogodki in prireditve 3,12 4,44 Okušanje lokalne kulinarike 7 

8 Kolesarjenje (samostojno) 3,04 4,44 Tematske poti 8 

9 Veslanje 2,96 4,38 Pohodništvo (vodeno) 9 

10 Spoznavanje narave (vodeni 

ogledi naravnih znamenitosti 

z interpretacijo) 

2,85 4,38 Spoznavanje narave (vodeni 

ogledi naravnih znamenitosti 

z interpretacijo) 

10 

11 Ribolov 2,77 4,35 Veslanje 11 

12 Oddih in sprostitev v naravi 

(počitek, iskanje stika s samim 

seboj)  

2,72 4,31 Kolesarjenje (vodeno) 12 

13 Tematske poti 2,68 4,29 Programi preživetja v naravi 13 

14 Pohodništvo (vodeno) 2,44 4,27 Športne prireditve 

(pohodi, teki, kolesarski dogodki) 

14 

15 Spoznavanje kulturne 

dediščine (vodeni ogledi in 

obiski, izobraževalni programi) 

2,42 4,23 Kulturni dogodki in prireditve 15 

16 Programi preživetja v naravi 2,21 4,17 Spoznavanje kulturne 

dediščine (vodeni ogledi in 

obiski, izobraževalni programi) 

16 

17 Jahanje 2,19 4,08 Vožnja z lojtrnikom 17 

18 Kreativne delavnice 2,19 4,0 Kulinarične delavnice 18 

19 Kulinarične delavnice 2,0 3,92 Jahanje 19 

20 Kolesarjenje (vodeno) 1,96 3,65 Ribolov 20 

21 Okušanje lokalne kulinarike 1,84 3,62 Kreativne delavnice 21 

22 Zimski športi 1,81 3,5 Produkti igrifikacije in uprizoritev 22 

23 Produkti igrifikacije in uprizoritev 1,8 3,2 Zimski športi 23 

24 Romarski turizem 1,28 2,78 Romarski turizem 24 

 

 

 
2 povprečje na lestvici od 1 do 5 (1 = produkt je trenutno slabo razvit oz. ima majhen potencial za razvoj, 5 = 
produkt je trenutno zelo razvit oz. ima zelo velik potencial za razvoj) 



 

31 

Produkti, ki po rezultatih odstopajo, so za jasnejšo ponazoritev umeščeni še v spodnjo mrežo.  

Graf 1: Trenutno stanje razvoja produktov v Občini Cerknica in potencial za njihov razvoj, vir: prva 

delavnica z deležniki 

 

Med trenutno najbolj razvite turistične produkte v destinaciji po mnenju deležnikov sodijo 

vodeni ogledi jam, vožnja z lojtrnikom in športne prireditve (pohodi, teki, kolesarski dogodki). 

Največji potencial za razvoj deležniki prav tako pripisujejo vodenim ogledom jam, sledita 

opazovanje ptic ter oddih in sprostitev v naravi (počitek, iskanje stika s samim seboj).  

Zanimivo je, da kljub dobri razviti produkta vožnje z lojtrnikom deležniki produktu pripisujejo 

nizek potencial. Med manj razvitimi produkti vidijo deležniki največ potenciala v okušanju 

kulinarike ter oddihu in sprostitvi v naravi. Na splošno so trenutno stanje turističnih produktov 

deležniki ocenili nizko, medtem ko so sorazmerno visok potencial za razvoj prepoznali pri veliki 

večini produktov. Kot vodilni produkt so se tako po razvitosti kot potencialu izkazali vodeni ogledi 

jam.  

 
 

 

Pregled ponudbe obstoječih turističnih produktov in mnenja deležnikov kažejo, da 

potenciali v destinaciji niso v popolnosti izkoriščeni. Z izjemo ogleda Križne jame in 

opazovanja medvedov imajo ponujene aktivnosti nizko dodano vrednost, mnoge so 

brezplačne. Prevladujejo turistični produkti, ki temeljijo na naravnih vrednotah parka, a 

so mnogi v ponudbi zelo omejen čas. Za razvoj celoletnega turizma z višjo dodano 

vrednostjo bo treba posamezne aktivnosti i) vključiti v redno ponudbo in jih ii) povezati v 

integralne turistične produkte oz. večdnevne pakete. 
 

  

Vodeni ogledi jam

Vožnja z lojtrnikom

Športne prireditve

Pohodništvo
(samostojno)

Opazovanje medvedov 
in drugih prostoživečih 

živali

Opazovanje ptic

Kulturni dogodki in 
prireditve

Kolesarjenje
(samostojno)

VeslanjeSpoznavanje 
narave

Oddih in sprostitev 
v naravi

Tematske poti

Pohodništvo 
(vodeno)

Okušanje lokalne 
kulinarike

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

p
o

te
n

ci
a

l 
za

 r
a

zv
o

j 
p

ro
d

u
k

ta

trenutno stanje produkta



 

32 

2.2.6 Infrastruktura in trajnostna mobilnost 

Občina Cerknica je z Ljubljano povezana z medkrajevnim avtobusom, ki med delovniki vozi 

redno (od jutra do večera na pol ure ali največ eno uro), ob sobotah in nedeljah pa štirikrat dnevno. 

Avtobus ustavi na vrsti postajališč znotraj parka. Vožnja iz Ljubljane do Cerknice traja od 52 do 

73 minut. Leta 2017 je v radiju 500 metrov do najbližjega avtobusnega postajališča prebivalo tri 

četrtine (8.760) občanov, kar kaže na potrebo po izboljšanju dostopnosti oddaljenih naselij do 

javnega potniškega prevoza. Na zahodnem delu občine poteka avtocesta A1 (izvoz Unec) in 

glavna dvotirna železniška proga Ljubljana–Sežana (železniška postaja Rakek). Vlak iz Ljubljane 

na Rakek med tednom odpelje pogosto (na cca. eno uro), med vikendi pa je povezav približno pol 

manj. 

Zaradi lege ob pomembnih prometnicah Notranjske v destinaciji težavo predstavlja tranzitni 

promet, ki najbolj obremenjuje odsek regionalne ceste med Rakekom in Cerknico. Kar polovica 

tovornega prometa po regionalni cesti je tranzitne narave, znaten delež pa generira tudi 

Industrijska cona Podskrajnik. H gostemu prometu ob delovnikih prispevajo tudi domačini, saj se 

več kot polovica delovno aktivnega prebivalstva zaposluje izven meja občine, v službo pa se v 

veliki večini vozijo z osebnimi avtomobili. 

Celostna prometna strategija (CPS) Občine Cerknica iz leta 2017 z namenom prometne 

razbremenitve regionalne ceste med Rakekom in Cerknico predvideva izgradnjo obvoznice. 

Identificira tudi pomanjkanje infrastrukture za pešce in dnevne kolesarje v naseljih in med njimi, 

medtem kot so poti za rekreativno pohodništvo in kolesarjenje bolje razvite. Ukrep prometne 

strategije, ki pravi, da bo občina do leta 2019 sprejela celovito strategijo razvoja kolesarskega 

omrežja, ni bil uresničen.  

Pred občinsko stavbo je na voljo polnilnica za električne avtomobile, ob njej pa je nekaj parkirnih 

mest za električna vozila. Občina je policiji podarila dve električni kolesi. Poleg tega v sodelovanju 

z Rdečim križem izvaja projekt Sopotnik, v sklopu katerega lahko starejši prebivalci naročijo 

brezplačni prevoz po destinaciji.  

Za usmerjanje obiskovalcev znotraj destinacije je postavljenih malo usmerjevalnih tabel, 

nekatere izmed njih so zastarele. V visoki sezoni in v času Pustovanja na nekaterih mestih v 

destinaciji nastanejo težave s parkiranjem.  

Že v CPS je zapisano, da lahko razvoj trajnostne mobilnosti spodbudi turistični potencial občine, 

zato bi bilo smiselno v turistični sezoni zagotoviti dostop z javnim prevozom do turistično 

zanimivih, a okoljsko ranljivih območij. Danes je motorni promet v destinaciji omejen ob 

Cerkniškem jezeru, a le ob nedeljah. V načrtu je stalna omejitev motornega prometa na tem 

področju, podobne ideje pa se porajajo tudi za makadamsko cesto v Rakovem Škocjanu in pot do 

Križne jame.  
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Slika 6: Omejevanje prometa ob Cerkniškem jezeru 

 

Vir: Celostna prometna strategija Občine Cerknica, 2017 

 

Razvoj mobilnosti je začrtan v Celostni prometni strategiji, ki pa je občina v celoti ne 

uresničuje. Infrastruktura za spodbujanje mehke mobilnosti potrebuje nadgradnjo. 

Predvsem je treba ustrezno in celovito urediti  in označiti dostop do osrednjih turističnih 

znamenitosti, kar zajema vse od urejanja in označevanja parkirnih mest do urejanja 

cestne infrastrukture, dostopa, terenskih in elektronskih označb ter druge 

infrastrukture, kot so koši za odpadke, stranišč, e-kolesa … 

 

 
2.2.7 Načrti za razvoj turizma 

Za postavko Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je v občinskem proračunu za leto 

2020 namenjenih 545.818 EUR, od tega večji delež, tj. 422.664 EUR, za izgradnjo izobraževalno – 

interpretacijskega centra za obiskovalce ob Cerkniškem jezeru. V proračunu so rezervirana tudi 

sredstva za  postavitev turističnih tabel in izdelavo projektne dokumentacije za dokončanje 

pustne hale.  

  



 

34 

Za delovanje krovne regionalne organizacije za turizem, RDO Postojnska jama – Zeleni kras, je v 

proračunu namenjenih 18.354 EUR, medtem ko sredstva za delovanje enote za turizem v NRP niso 

ločena od skupnih sredstev, namenjenih za delovanje NRP, teh pa je 447.000 EUR. Največji 

razvojni korak v naslednjih petih letih želi NRP narediti na področju turizma, predvsem s pripravo 

strategije razvoja trajnostnega turizma in njeno implementacijo.  

Kot že omenjeno, je največja investicija na področju turizma v občini trenutno center za 

obiskovalce, ki se gradi v neposredni bližini Cerkniškega jezera. Center bo opremljen z javnimi 

sanitarijami, služil pa bo tudi kot TIC, prodajalna spominkov in interpretacijski center. Slednji bo 

namenjen interpretaciji edinstvenih geološko-hidroloških značilnosti Cerkniškega jezera. Poleg 

prikaza presihanja jezera bo objekt obiskovalce poučeval o pomenu jezera za rastline in živali ter 

prikazoval, kako se je na življenje ob jezeru skozi čas prilagodil človek. Obiskovalci bodo tu prejeli 

napotke za primerno obnašanje v destinaciji. Notranja oprema centra bo financirana iz 

evropskega projekta, gradnjo objekta pa financira občina. Ob otvoritvi centra želi park zaposliti 

dodatnega informatorja, ki bi kadrovsko podkrepil enoto za turizem.  

Poleg novega informacijskega centra so trenutno v občini v izdelavi nove kolesarske poti, 

opazovalnice in učni poti. Za potencialno izgradnjo nove enote turistične nastanitve (kampa, 

hotela ipd.), Občinski prostorski načrt predvideva zemljišče v bližini bencinske črpalke.  

Načrti glede promocije vključujejo tudi močnejšo prisotnost promotorjev parka na lokalnih 

dogodkih, npr. na Pustovanju. Produkte v destinaciji se bo oglaševalo tudi z igro Kolo sreče, kjer 

bodo obiskovalci lahko nagrajeni z brezplačnim doživetjem za dve osebi.  

Z namenom jasne ureditve zakonske podlage za razvoj turistične ponudbe je enota NRP za turizem 

pripravila predlog za spremembe pravnih aktov. Trenutno so namreč nekateri pravni akti bodisi 

pomanjkljivo napisani, nejasni ali kontradiktorni v posameznih členih. Spremembe oziroma 

dopolnitve so potrebne v sledečih pravnih aktih: 

- Odlok o ustanovitvi NRP (varstveni režim, nadzor), 2002 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi NRP, 2013 

- Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Cerknica, 2011 

- Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Cerknica, 2009 

V okviru teh sprememb je potrebno pozornost nameniti natančni ureditvi plovnega režima po 

Cerkniškem jezeru, saj se izvajalci aktivnosti na jezeru srečujejo z vrsto nejasnosti.  

 

Aktualna izdelava strategije razvoja turizma v Občini Cerknica predstavlja največji 

razvojni korak na področju turizma na tem območju. Trenutno so v destinaciji v izdelavi 

nove kolesarske in učne poti, gradijo se opazovalnice živali in nov center za obiskovalce v 

bližini Cerkniškega jezera, ki bo služila tudi kot interpretacijski center. Za postavitev 

jasnih zakonskih okvirov za razvoj turistične ponudbe je treba dopolniti oziroma 

spremeniti nekatere zakonske akte, predvsem tiste, ki se vežejo na varovanje narave.  
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2.3 ANALIZA TURISTIČNEGA OBISKA V OBDOBJU 2013 - 2019 

Turistično povpraševanje v Občini Cerknica smo analizirali med letoma 2013 in 2019. Upoštevali 

smo podatke, kot jih vodi uradni nacionalni podatkovni portal SI-STAT (Statistični urad Republike 

Slovenije).  

Ker je bila v letu 2018 spremenjena metodologija beleženja turističnih prihodov in prenočitev, 

podatki za leto 2018 in 2019 niso primerljivi s podatki prejšnjih let. S tem razlogom smo podatke 

analizirali posebej za obdobje 2013 – 2017 ter za obdobje 2018 – 2019. Enodnevni obiskovalci in 

gostje, ki prespijo v neregistriranih obratih, pri sorodnikih ali pri prijateljih, v statistično analizo 

niso vključeni.  

2.3.1 Prihodi in prenočitve 

Leta 2013 je 3.397 gostov v Občini Cerknica ustvarilo 9.772 prenočitev, leta 2017 pa 4.190 gostov 

že 11.952 nočitev. To pomeni, da se je število prihodov v tem obdobju povečalo za 23 %, število 

prenočitev pa za 22 %. V primerljivem obdobju se je število prihodov turistov v Sloveniji povečalo 

za 46 %, število prenočitev pa za 31 %.  Najbolj je opazen upad števila prihodov in prenočitev leta 

2014. 

Graf 2: Število prihodov in prenočitev v Občini Cerknica med letoma 2013 in 2017, vir: SURS 

 
 

Zbrali smo tudi podatke o številu prihodov in prenočitev v obdobju od januarja do vključno 

novembra 2019 in jih primerjali z enakim obdobjem v letu 2018. Viden je rahel upad števila 

prihodov (- 4,5 %) in prenočitev (- 10,3 %). V enakem obdobju so v celotni Sloveniji prihodi zrastli 

za 5 %, prenočitve pa za 0,6 %.  
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Tabela 8: Prihodi in prenočitve v Občini Cerknica v obdobju januar-november 2018 in 2019, vir: SURS 

 
jan-nov 2018 jan-nov 2019 Rast 

Prihodi 9712 9272 - 4,5 % 

Prenočitve 23955 21490 - 10,3 % 

 

 

Število gostov in prenočitev v Občini Cerknica je v zadnjih letih z izjemo leta 2014 

naraščalo, a delež v slovenskem turizmu še vedno predstavlja le slabih 0,2 %.  

Čeprav slovenski turizem še naprej raste, pa je bilo v Cerknici v letu 2019 ponovno 

zaznati upad prihodov in prenočitev.  

 

 

Turistična taksa v Občini Cerknica trenutno znaša 1,25 EUR. Pri analizi pobrane turistične takse 

je možno opaziti neskladje z rastjo prihodov in prenočitev. Medtem ko so prihodi in prenočitve 

najbolj vidno upadli leta 2014, je skupni znesek pobranih turističnih taks strmo padal leta 2015 

in 2016. Na občini neskladje razlagajo z navedbo, da je bilo leta 2014 ponudnikom nastanitve 

poslano opozorilo o nujnem plačilu turistične takse. Kazni niso bile zaračunane, a so nekateri 

ponudniki takso takrat plačali tudi za obdobje preteklega leta. Kljub temu je neskladje možno 

opaziti tudi leta 2019, ko so prenočitve upadale, znesek pobrane turistične takse pa je močno 

narastel. Glede na razpoložljive informacije, se zbrana turistična taksa trenutno ne porablja 

namensko za turizem.  

 

Graf 3: Pobrana turistična taksa 2013 - 2019, vir: Občina Cerknica 

 
 

Prihodi in prenočitve turistov med letom niso enakomerno razporejeni. Spodnji graf kaže gibanje 

prenočitev po o mesecih leta 2018 in 2019. Za december 2019 podatki še niso potrjeni.   
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Graf 4: Gibanje števila prenočitev v Občini Cerknica v letih 2018 in 2019, po mesecih, vir: SURS 

 
 

Leta 2018 je bilo po podatkih SURS-a v Občini Cerknica zabeleženih 25.037 turističnih prenočitev. 

Največji obisk je bil avgusta, ko je bilo v občini ustvarjenih 4.620 prenočitev (18,5 % letnih 

prenočitev), sledi julij s 4.042 prenočitvami (16 %). Najmanj prenočitev je bilo ustvarjenih 

decembra, januarja in februarja, skupaj le 3.136 ali 12,5 % vseh letnih prenočitev.  

 

Turistični obisk prek leta niha. Največji je v poletnih mesecih, najmanjši pozimi.  

V dveh poletnih mesecih (julij in avgust) je ustvarjenih več kot tretjina vseh prenočitev. 

 

 

2.3.2 Doba bivanja 

Primerjava od leta 2013 do 2018 na letni ravni kaže, da je povprečna doba bivanja v Občini 

Cerknica precej konstantna in se giblje nekje med 2,5 in 3 dnevi. Podatki za leto 2018 so v tem 

delu vključeni v primerjavo, saj spremenjena metodologija na izračun povprečne dobe bivanja ne 

vpliva. Leto 2019 zaradi manjkajočih podatkov za mesec december v analizo ni vključeno. Na 

nacionalnem nivoju se je povprečna doba bivanja od leta 2013 (2,83) do leta 2017 (2,54) 

postopoma nižala, nato pa leta 2018 malce narasla (2,65). 

Na povprečno dobo bivanja ne vplivajo enodnevni obiskovalci, za katere je ocenjeno, da v Občini 

Cerknica predstavljajo večino. Ocenjeno je, da zgolj na Cerkniško jezero pride okoli 50.000 

dnevnih obiskovalcev na leto. Velik del dnevnih obiskovalcev predstavljajo šolske in druge 

skupine, ki se v park pripeljejo z avtobusom. Natančnejše statistike o dnevnih obiskovalcih ni na 

voljo.  
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Tabela 9: Povprečna doba bivanja v Občini Cerknica med letoma 2013 in 2018, vir: SURS 

LETO PRIHODI PRENOČITVE POVPREČNA DOBA  

BIVANJA 

2013 3397 9772 2,88 

2014 3039 8036 2,64 

2015 3729 10936 2,93 

2016 4250 11929 2,81 

2017 4190 11952 2,85 

2018 10109 25037 2,48 

 

Izračun povprečne dobe bivanja za posamezne mesece v letu 2018 pokaže, da so obiskovalci v 

destinaciji najdlje ostali oktobra in novembra, najmanj časa pa ravno na višku sezone – julija in 

avgusta. Podatki za Slovenijo kažejo drugačno sliko, saj je bila leta 2018 na nacionalnem nivoju 

povprečna doba bivanja najdaljša prav julija in avgusta (nad 2,9 dni). Tak rezultat lahko delno 

pripišemo številnim šolskim skupinam, ki v destinaciji, predvsem v Centru šolskih in obšolskih 

dejavnosti v Rakovem Škocjanu, bivajo izven poletne sezone (čas poletnih šolskih počitnic). 

Tabela 10: Povprečna doba bivanja v Občini Cerknica leta 2018, po mesecih, vir: SURS 

2018 PRIHODI PRENOČITVE POVPREČNA DOBA  

BIVANJA 

januar 439 1114 2,54 

februar 343 940 2,74 

marec 506 1346 2,66 

april  813 1921 2,36 

maj 843 2055 2,44 

junij 888 2285 2,57 

julij 1745 4042 2,32 

avgust 2040 4620 2,27 

september 1060 2604 2,46 

oktober 591 1721 2,92 

november 444 1307 2,94 

december 397 1082 2,73 

 

 

Povprečna doba bivanja v Občini Cerknica se v zadnjih letih giblje med 2,5 in 3 dnevi, kar 

je primerljivo s podatki za celotno Slovenijo. Daljša je izven poletne sezone, kar lahko 

delno pripišemo tudi številnim šolskim skupinam, ki v destinaciji bivajo izven poletne 

sezone. Z razvojem integralnih turističnih produktov in večdnevnih paketov ter splošnim 

izboljšanjem ponudbe lahko destinacija povprečno dobo bivanja podaljša. Močno 

prevladujejo dnevni obiskovalci. 
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2.3.3 Zasedenost 

Sliko o tem, kako se giblje zasedenost nastanitvenih obratov v Cerknici po mesecih, dobimo v 

spodnjih tabelah.  

 

V prvi tabeli podatki segajo v leto 2017, saj za leti 2018 in 2019 zaradi spremenjene metodologije 

spremljanja prihodov gostov in naknadnega usklajevanja med AJPES-om in SURS-om še niso na 

voljo. Leta 2017 je bilo tako po podatkih SURS-a v Občini Cerknica med 110 in 162 stalnih ležišč,  

kar pomeni, da bi bilo na letni ravni mogoče ustvariti slabih 50.000 prenočitev. Ustvarjenih je bilo 

9.489 prenočitev, s čimer je bila povprečna letna zasedenost 20-odstotna. Za primerjavo: v 

Sloveniji je bila leta 2017 povprečna zasedenost 33 %. Iz tabele je razvidno, da je bilo leta 2017 

glede na število ležišč dovolj prostora za rast še v vseh mesecih leta. 

Tabela 11: Zasedenost nastanitvenih obratov v Občini Cerknica leta 2017, po mesecih, vir: SURS 

2017 USTVARJENE 

PRENOČITVE 

LEŽIŠČA - 

STALNA 

MAX ŠTEVILO 

PRENOČITEV  

ZASEDENOST 

(%) 

januar 497 126 3906 13 

februar 546 123 3444 16 

marec 828 126 3906 21 

april  658 126 3780 17 

maj 1199 126 3906 31 

junij 807 162 4860 17 

julij 693 162 5022 14 

avgust 1191 155 4805 25 

september 865 128 3840 23 

oktober 1096 128 3968 28 

november 635 110 3300 19 

december 474 110 3410 14 

skupaj 9489  48147 20 

 

V drugi tabeli smo za mesec avgust v letih 2018, 2019 in 2020 iz AJPES-a pridobili podatke o 

številu stalnih ležišč, iz SURS-a pa število prenočitev. Ti podatki nam pokažejo, da je v zadnjih letih 

v Cerknici prišlo do izjemne rasti števila prenočitvenih kapacitet (s 155 stalnih ležišč avgusta 2017 

do 423 avgusta 2020) ter dvig avgustovske zasedenosti, ki pa po letih variira. 

Tabela 12: Zasedenost nastanitvenih obratov v Občini Cerknica avgusta 2018, 2019 in 2020; vir: 

SURS in AJPES 

  NASTANITVENI 
OBRATI 

LEŽIŠČA - 
STALNA 

MAX ŠTEVILO 
PRENOČITEV 

USTVARJENE 
PRENOČITVE 

ZASEDENOST 
(%) 

31.8.2018 15 216 6696 4620 69 

31.8.2019 26 320 9920 4408 44 

31.8.2020 38 423 13113 4274 33 
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Zgolj med letoma 2018 in 2020 se je število stalnih ležišč v občini podvojilo, ob stagnaciji števila 

ustvarjenih prenočitev pa se je povprečna zasedenost s skoraj 70 %, koliko je znašala leta 2018, v 

letu 2020, ki je zaradi epidemije covid-19 sicer atipično turistično leto, spustila na tretjino.  

Podrobnejši pregled strukture nastanitvenih obratov pokaže, da se nova ležišča odpirajo 

predvsem v apartmajih, medtem ko se segment nastanitev z zajtrkom (hoteli, B&B, butične 

nastanitve …) ne razvija. To priča o tem, da turizem prebivalstvu trenutno večinoma še vedno 

prestavlja dopolnilno dejavnost, in ne glavne.  

 

Zasedenost stalnih ležišč je leta 2017 znašala 20 %, kar je pod takratnim slovenskim 

povprečjem. V zadnjih letih se je povprečna zasedenost dvignila, vendar signifikantno 

niha. Razlog za to je predvsem hitra rast števila ležišč v apartmaji, ki ji število ustvarjenih 

prenočitev ne more slediti. 

 

 

2.3.4 Struktura gostov 

Med gosti v Občini Cerknica danes tako po obisku kot prenočitvah prevladujejo tuji obiskovalci. 

Leta 2018 so ti ustvarili 68 % prihodov in 65 % prenočitev, a še leta 2013 je bilo stanje precej 

drugačno; tuji gostje so takrat ustvarili le 30 % prihodov in 24 % prenočitev. Za primerjavo naj 

navedemo, da so tuji gostje leta 2018 v Sloveniji ustvarili 75 % prihodov in 71 % prenočitev. 

Graf 5: Sprememba razmerja prenočitev med domačimi in tujimi gosti v Občini Cerknica med letoma 

2013 in 2018, vir: SURS 

 
  

Tako po številu prihodov kot po številu prenočitev so na prvem mestu med tujci italijanski gostje, 

ki predstavljajo 20 % vseh prihodov iz tujine. Sledijo Nemci, Nizozemci, Poljaki in Belgijci. 

Podrobnejša struktura gostov v letu 2017 je razvidna iz spodnje sheme. Podatki za leti 2018 in 

2019 zaradi spremenjene metodologije in naknadnega usklajevanja še niso na voljo. 
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Graf 6: Struktura prihodov tujih obiskovalcev v Občino Cerknica v letu 2017, vir: SURS 

 
 

 

Delež tujih gostov v Občini Cerknica narašča in je leta 2019 dosegel približno dve tretjini 

vseh obiskovalcev. Med tujci prevladujejo Italijani, sledijo jim Nemci in Nizozemci. 

 

 

2.4 ANALIZA ORGANIZIRANOSTI TURIZMA 
 

2.4.1 Javni sektor 

Javni zavod NRP je leta 2019 dobil enoto za turizem, ki se je pridružila enoti za varovanje naravne 

in kulturne dediščine ter Kulturnemu domu. Enota za turizem znotraj NRP je tako osrednja 

občinska javna turistična institucija in ima vlogo lokalne turistične organizacije oz. organizacije za 

management in promocijo destinacije (DMO). Za področje turizma so zadolžene tri osebe.  

NRP deloma financira občina, deloma se financira iz lastnih virov. Največ sredstev NRP pridobi iz 

evropskih projektov (okoli 70 %), kar pomeni potencialno nevarnost.  

Statut Javnega zavoda NRP določa, da park organizira, spodbuja in izvaja turistične dejavnosti, 

lokalno ter regionalno povezuje na področju turizma, organizira in pomaga pri organizaciji javnih 

prireditev ter izvaja ostale dejavnosti v povezavi s spodbujanjem razvoja turizma. NRP nima 

načrta upravljanja, prav tako strateškega dokumenta za svoje delovanje nima enota za varovanje 

naravne in kulturne dediščine. 
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Kot je zapisano v Odloku o proračunu Občine Cerknica 2020, so ključne naloge NRP na področju 

razvoja turizma v prihodnjih letih sledeče:  

- povezovanje obstoječih delnih turističnih produktov v integralne povezane produkte 

- organizacija sistemskega trženja integralnih turističnih produktov 

- vzpodbujanje krepitve in širitve nočitvenih kapacitet 

- razvoj »nemasovnega« (butičnega turizma) 

- krepitev infrastrukture za obiskovalce (poti, opazovalnice, postajališča za avtodome) 

- vzpostavitev sistema plačljivega vstopanja v osrednja turistična območja 

- oblikovanje celostne blagovne znamke v soglasju s ključnimi deležniki in določitev pravil 

vstopanja vanjo 

- krepitev nabora ključnih turističnih prireditev 

- pomoč pri strateški naravnanosti obstoječih prireditev 

- izobraževanje in usposabljanje lokalnih turističnih ponudnikov 

- privabljanje investitorjev (za kamp, glamping, hotel ipd.) 

- vzpostavitev načrta nujnih javnih investicij v potrebno turistično infrastrukturo 

(parkirišča, javne sanitarije, polnilne postaje…) 

- tesnejše sodelovanje z »incoming agencijami« na že izoblikovanih turističnih produktih 

- tesnejše sodelovanje z Slovensko turistično organizacijo in umestitev destinacije v paleto 

njihovih programov 

- prestrukturiranje destinacije oziroma vzpostavljanje skupne destinacije štirih občin 

Notranjske (Cerknica, Loška dolina, Bloke, Logatec) 

- posodobitev komunikacijskih elementov 

V občinski upravi Občine Cerknica deluje tudi Služba za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo z 

naslednjimi zadolžitvami: 

- opravlja naloge na področju gospodarstva, obrti in turizma 

- opravlja naloge s področja kmetijstva 

- sodelovanje z inšpekcijami, s kmetijsko svetovalno službo, kmeti, gozdarji, lovci, ribiči, 

čebelarji, veterinarji 

- spremljanje javnih razpisov in prijava na razpise 

- mnenja o investicijskih vlaganjih programov za potrebe kmetijstva 

- planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja 

- pripravljanje gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega 

področja. 

Člani Službe za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se sestajajo dvakrat letno. Sodelujejo tudi 

pri potrjevanju občinskega proračuna.  

Občina Cerknica svojo vlogo v spodbujanju turizma razume predvsem v smislu razvoja podporne 

infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija), urejanja in prilagajanja prostorskih aktov ter 

privabljanju investitorjev. Poleg delovanja enote za turizem v sklopu NRP občina delno financira 

tudi turistična društva in prireditve, nekaj sredstev pa nameni tudi upravljavcem Križne jame. Kot 

že navedeno, je tudi gradnja novega centra za obiskovalce ob Cerkniškem jezeru delno financirana 

z občinskim denarjem. 
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Sta pa razvoj in promocija turizma v Občini Cerknica tesno vpeta tudi v RDO Postojnska jama – 

Zeleni  kras. Gre za regionalno destinacijsko organizacijo, ki jo je ustanovilo šest občin 

Primorsko-notranjske regije (Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna) in 

deluje v okviru regijske razvojne agencije RRA Zeleni kras d.o.o. RDO spodbuja razvoj turizma na 

destinaciji Zeleni kras in v sodelovanju s turističnimi ponudniki izvaja promocijo ponudbe na 

območju Primorsko-notranjske regije. Leta 2013 je bil oblikovan poslovni model RDO Zeleni kras, 

ki opredeljuje tudi organiziranost in financiranje. Iz njega so razvidne naloge RDO na področju 

turističnega razvoja, operative, promocije in distribucije: 

− Razvojna funkcija: Namen RDO je pospeševanje razvoja integriranih turističnih produktov 

na območju turistične destinacije in izboljšanje organiziranosti in sodelovanja javnega in 

zasebnega sektorja pri razvoju turistične destinacije. 

− Operativna funkcija: Namen RDO je izvajanje neposrednih operativnih aktivnosti za 

izboljšanje organiziranosti in sodelovanja javnega in zasebnega sektorja in neposredno 

trženje storitev oz. oblikovanih integralnih turističnih proizvodov. 

− Promocijska funkcija: Namen RDO je povečati prepoznavnost regije kot zanimive in 

atraktivne turistične destinacije in povečati turistični promet (število obiskovalcev, 

stacionarnih gostov, nočitev in prihodkov ter ustvarjati boljše poslovne rezultate, ki 

izvirajo iz naslova turizma). 

− Distribucijska funkcija: Namen RDO je okrepitev destinacijske spletne strani 

www.zelenikras.si kot orodja za trženje in spletno prodajo turističnih storitev 

(rezervacijski sistem, prodaja paketov, spominkov, vstopnic za prireditve,...) in 

uveljavljanje e-trženjskih pristopov. 

 

V sklopu NRP deluje enota za turizem, ki predstavlja osrednjo organizacijo za promocijo, 

razvoj in upravljanje turizma v Občini Cerknica, medtem ko ima RDO Postojnska jama - 

Zeleni kras vlogo regionalne destinacijske turistične organizacije. Naloge in cilji obeh 

organizacij se pogosto prepletajo. Služba za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo v 

občinski upravi igra pri razvoju turizma manj pomembno vlogo.  

 

 

 

2.4.2 Zasebni sektor 

Dejavnost Gostinstvo zaposluje 2,5 % lokalnega prebivalstva, kar je manj od slovenskega 

povprečja. Večjega ponudnika turistične nastanitve v občini ni, zato se morajo večje skupine 

obiskovalcev razdeliti med več nastanitev. Kulinarična ponudba je po ocenah lokalnih deležnikov 

nizke kakovosti. V občini je ena turistična agencija – Tur  servis. Tur servis je receptivna in 

emitivna agencija. Ponuja različne turistične programe na Notranjskem. Dodatne zasebne 

ponudbe je malo. 
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2.4.3 Civilni sektor 

Kot že omenjeno, je civilni sektor v Občini Cerknica pomemben predvsem za področje prireditev 

in ohranjanje nesnovne kulturne dediščine. Lokalna turistična društva so TD Cerkniško jezero, TD 

Notranjska, TD Menišija in TD Rakek, medtem ko Pustno društvo Cerknica organizira največji 

lokalni dogodek – Pust v Cerknici. Poleg njih v občini delujejo še kulturna in športna društva, 

lovske družine (te so ključne za razvoj produktov opazovanja divjih živali), ribiška družina itd. V 

občini delujejo tudi štiri jamarska društva – Društvo ljubiteljev Križne jame, JD Rakek, JD Karlovica 

in JD Dolomitske lutke, ki igrajo pomembno vlogo na področju jamarskega turizma. 

 

Za večino turističnih ponudnikov turizem predstavlja dopolnilno gospodarsko dejavnost. 

Številnih prebivalcev turizem kot potencialna panoga za zaposlitev ali lastno 

udejstvovanje ne zanima, saj ga ne vidijo kot potencialno donosnega. Turistična ponudba 

je slabo razvita, ponudniki pa med seboj niso povezani. Nevladni sektor igra pomembno 

vlogo pri organizaciji prireditev ter ohranjanju in valorizaciji kulturne in naravne 

dediščine. 

 

2.5 ANALIZA TRŽENJA 

Za potrebe osnovne analize stanja smo pripravili kratko analizo gostov, prodajnih poti in tržne 

znamke.  

2.5.1 Analiza gostov 

Obiskovalec Občine Cerknica je danes gost, ki pride iz bližnje okolice na enodnevni obisk, na izlet 

v naravo in sprostitev, na prireditev, opazovati živali, na aktivnosti na/ob jezeru, pohod ali 

kolesarsko raziskovanje. Najbolj obiskane turistične točke so Cerkniško jezero, Križna jama, 

Rakov Škocjan in Slivnica. Po ocenah NRP je enodnevnih obiskovalcev Cerkniškega jezera letno 

okoli 50.000. 

Število tujih obiskovalcev narašča. Znaten delež gostov je tranzitnih, veliko pa jih Občino Cerknica 

izbere tudi kot strateško lokacijo za obiskovanje bližnjih turističnih središč, v katerih je bivanje 

dražje (Ljubljana, Postojna, Trst, Reka, slovenska obala ipd.). Tisti, ki v destinaciji prespijo (teh je 

bilo v zadnjem letu dobrih 10.000), so s svojo izkušnjo v povprečju zadovoljni, kar je razvidno iz 

ocen na spletnih portalih. Obisk tujih turistov je večinoma vezan na poletne mesece, največ jih 

pride julija in avgusta iz Italije, Nemčije, Nizozemske, Francije in Belgije. Poleg šolskih in drugih 

skupin destinacijo obišče mnogo družin in parov. 

Obiskovalce Občine Cerknica lahko trenutno razdelimo v naslednje segmente: 

→ tuji turisti, ki prihajajo v Ljubljano, Postojno, Trst ipd. ter iščejo cenejšo nastanitev v bližini ali 

v bolj mirnem okolju 

→ tuji turisti v tranzitu, ki iščejo prenočitev v bližini avtoceste 

→ šolske in druge skupine, ki v destinacijo pridejo na dnevni izlet z avtobusom 

→ domači gostje, ki v destinacijo pridejo na enodnevni izlet 

→ obiskovalci prireditev 

→ rekreativni kolesarji in pohodniki oz. ljubitelji narave 
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Razmerje med enodnevnimi obiskovalci in turisti je približno 5 : 1. Prevladujejo dnevni 

izletniki, tranzitni gostje, obiskovalci prireditev in šolske skupine. Poleg tega Občina 

Cerknica za številne obiskovalce deluje kot zaledna destinacija, od koder obiskujejo 

turistične atrakcij v bližnjih krajih. Obiskovalci, ki v destinaciji prenočijo, so s storitvijo v 

povprečju zelo zadovoljni. 

 

 

2.5.2 Analiza prodajnih poti in tržnega komuniciranja 

Tržna komunikacija v destinaciji poteka prek različnih kanalov in orodij. Za obiskovalce, ki so na 

začetku nakupne poti in iščejo informacije oziroma se odločajo med različnimi destinacijami, je na 

voljo spletna stran www.notranjski-park.si, s katero upravlja NRP in deluje kot informacijska 

točka s ključnimi podatki o naravnih in kulturnih danostih ter ostali ponudbi za obiskovalce. 

Spletna stran predvsem podaja informacije o destinaciji in turistični ponudbi, sam komunikacijski 

slog pa trenutno še ne odraža identitete in osebnosti destinacijske znamke.  

 

Obiskovalci lahko na spletni strani dobijo informacije o naravi in kulturi, v posebnem zavihku pa  

so zbrane tudi ključne informacije, ki jih obiskovalec potrebuje pred obiskom (turistične 

informacije, prometni režim, parkirišča, plovbni režim  ...). Na spletni strani lahko obiskovalci 

virtualno raziščejo park in izvejo vse o aktualnem dogajanju. Vsebine so na voljo v slovenskem in 

angleškem jeziku.  

 

Uporabniška izkušnja na strani trenutno obiskovalca ne napeljuje k določeni aktivnosti oziroma 

cilju (prijava na novice, rezervacija, naložitev aplikacije ...). Sklop ključnih informacij za 

obiskovalce bi moral biti bolj izpostavljen že na sami vstopni strani. Dodana vrednost bi bil lahko 

tudi interaktivni zemljevid. 

Iz spodnje kronološke analize iskanj ključne besede Cerknica s področja turizma na spletnem 

iskalniku Google za zadnjih 5 let vidimo porast iskanj v času pustovanja in poletne sezone.  

 

Graf 7: Kronološki prikaz iskanj ključne besede »Cerknica« na področju turizma na spletnem 

iskalniku Google (vir: Google Trends). 
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Obiskovalci lahko določene informacije o Cerknici najdejo tudi na spletnem mestu 

www.cerknica.si, ki pa je v prvi vrsti namenjeno prebivalcem Cerknice in lokalnim deležnikom. S 

te strani obiskovalce usmerjajo na portal Notranjskega regijskega parka. 

 

Poleg spletnega mesta NRP so informacije o destinaciji na voljo tudi na spletni povezavi 

www.zelenikras.si. Destinacija se tam omenja kot Notranjska (Izlet na Notranjsko – deželo čudes, 

Čudovita Notranjska in Gorski Kotar  ...). Z razvojem identitete in s pozicioniranjem destinacijske 

znamke bo postajala vse bolj jasna tudi vloga NRP znotraj Zelenega krasa, s čimer bo na omenjeni 

spletni strani lažje vzpostaviti ustrezno komunikacijo. 

 

V destinaciji je na voljo je tudi mobilna aplikacija turizem Notranjska, ki so jo financirale občine 

Cerknica, Loška dolina in Bloke. Vsebino za občino Cerknica v mobilno aplikacijo dodaja DMO, 

Enota za turizem. Aplikacija potrebuje razvoj vsebine z dodano vrednostjo za obiskovalca, npr. 

plačljive produkte in doživetja, saj sicer predstavlja prevelik strošek za vzdrževanjem, celotno 

ponudbo pa je treba osredotočati na spletno mesto, ki v responsive design obliki lahko dovolj 

dobro informira vse obiskovalce, ki dostopajo z različnih ekranov. Mobilna aplikacija predstavlja 

'zaprto' okolje, njena uporaba na terenu je izjemno nizka.   

 

V začetnih fazah nakupnega procesa imajo vse večjo vlogo družbena omrežja. NRP trenutno 

aktivno upravlja z računi na naslednjih omrežjih3: 

• Facebook: zelo aktivna komunikacija, 8.250 sledilcev. Kljub aktivni komunikaciji je 

interakcij, vezanih na posamezne objave (všečki, komentarji, delitve), malo. 

• Twiter: profil obstaja, ima 263 sledilcev, ni pa najbolj aktiven. 

• Pinterest: ustvarjen je profil, ki spodbuja k deljenju in označevanju fotografij, vendar 

trenutno še ni uspeha. 

• Instagram: 517 objav in 1.684 sledilcev. Kljub aktivni komunikaciji je interakcij, vezanih 

na posamezne objave (všečki, komentarji, delitve), malo. 

Objave na Facebook in Instagram profilu so prilagojene posameznemu družbenemu omrežju in se 

le redko prepletajo.  

Ko obiskovalec že prispe v destinacijo, pomembno vlogo igra nov Center za obiskovalce Cerkniško 

jezero, ki bo služil kot vstopna točka na Cerkniško jezero oz. v park. TIC na Taboru 42, ki je do 

sedaj služil za promocijo Cerkniškega jezera, Slivnice, Rakovega Škocjana, Križne jame, Menišije 

ter ostalih naravnih in kulturnih znamenitosti tako na ravni občine, regije kot celotne države, se 

je konec leta 2020 zaprl in čaka na selitev v novi center. 

NRP se vsako leto predstavi na Sejmu turizma Alpe-Adria, na Sejmu Narava – zdravje ter na 

Festivalu tretjega življenjskega obdobja (F3ŽO). 

Večina lokalnih ponudnikov nastanitve svojo ponudbo trži prek globalnih on-line platform, kot so 

booking.com, TripAdvisor in Airbnb. 

 

 

 
3 Podatki veljajo na dan 2. 5. 2021. 
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Promocija Občine Cerknica kot turistične destinacije ni strateško organizirana. Omejena 

je predvsem na TIC, spletno stran NRP in družbena omrežja, na katerih pa komunikacija 

poteka zgolj v slovenskem jeziku. Trženjske aktivnosti DMO in RDO niso v celoti 

poenotene.  Komunikacija ne odraža edinstvenih razlikovalnih prednosti destinacije, 

njene osebnosti in vrednot destinacijske znamke ter se ne prilagaja ciljnim skupinam. 

 

 

2.5.3 Tržna znamka in komunikacijska sporočila 

NRP kot osrednja lokalna turistična organizacija v Občini Cerknica za potrebe trženja in promocije 

turizma nima razvite lastne tržne znamke. Oblikovan je logotip parka, ki bi ga bilo mogoče 

uporabiti tudi za promocijo turizma. Logotip prikazuje naravne danosti parka (gozdovi, mokrišča, 

jame). Krovno sporočilo ali slogan ni oblikovano. Na terenu je bilo izraženo mnenje, da park 

ogromno vlaga v zavarovanje narave, vendar tega ne zna tržno komunicirati z obiskovalci. 

Slika 7: Logotip znamke NRP 

 
Vir: Notranjski regijski park, www.notranjski-park.si  

 

 

Destinacija potrebuje lastno tržno znamko in strateško organizirano, celovito, dosledno 

in posledično učinkovito promocijo. Obstoječ logotip NRP je lahko uporabljen tudi za 

turistično promocijo, manjka pa pozicijski slogan. 

 

 

  



 

48 

2.6 ANALIZA MNENJ 

2.6.1 Mnenje turističnega gospodarstva 

Novembra 2019 so bile v destinaciji izvedene ankete turističnega gospodarstva. Anketirani so bili 

lokalni ponudniki nastanitev, predstavniki turističnih kmetij in gostišč ter izvajalci doživetij. 

Osrednje ugotovitve iz anket so sledeče. 

- Večina ponudnikov razmišlja o nadgradnji svoje ponudbe. Želijo nadgraditi turistične 

storitve, ki jih trenutno ponujajo. Načrti vključujejo nakup koles, razvoj wellness ponudbe 

(savne, masažne kadi ipd.), ureditev parkirišč za avtodome ter prenovo sob in apartmajev. 

- Ponudniki v preteklosti niso imeli občutka, da bi jim NRP prinašal koristi. Pogrešali so 

podporo v smislu razvoja nove infrastrukture in skupno brošuro turistične ponudbe. 

Ponudnike moti tudi, da so na spletni strani NRP predstavljeni v težko najdljivem zavihku. 

Nekateri si želijo več sodelovanja z ostalimi ponudniki, predvsem na področju 

kulinarike. Ponudniki nastanitve pogosto nimajo informacij, kam svoje goste napotiti, ko 

iščejo kakovostno lokalno kulinariko.  

- Turistični ponudniki si želijo, da bi jim NRP pomagal pri razpisih, da bi izvajal več 

promocijskih aktivnosti, zanje organiziral izobraževanja (na temo kulinarike, za vodnike, 

o pristopih do gostov …) in jim pomagal pri oblikovanju in nadgrajevanju različnih 

informacijskih orodij.  

2.6.2 Mnenje občanov 

Januarja 2018 je podjetje Ninamedia d.o.o. med občani Cerknice opravilo telefonsko raziskavo z 

naslovom Občani Cerknice o Notranjskem regijskem parku. Izsledki raziskave so sledeči. 

- Prebivalci Občine Cerknica visoko cenijo naravne vrednote, ki jih obkrožajo. Kot 

najpomembnejšo naravno vrednoto prepoznavajo Sotesko Iške in Zale. Povprečna ocena 

za skrb družbe za naravne vrednote je nekoliko nižja. Dobra polovica anketirancev je 

mnenja, da je v njihovem okolju dobro poskrbljeno za varstvo narave, 41,3 % pa se s tem 

ne strinja.  

- Anketiranci menijo, da kot družba najbolj skrbijo za Križno jamo. Največji razkorak med 

pomembnostjo naravnih vrednot in skrbjo za naravne vrednote je zabeležen na 

primeru Cerkniškega jezera.  

- Delo NRP zelo dobro pozna 28,1 % vprašanih, slabi dve tretjini o tem vesta nekaj malega, 

6,1 % pa dela NRP ne pozna. Delovanje NRP kot neuspešno oz. zelo neuspešno ocenjuje 

6,2 % občanov, kot uspešno oz. zelo uspešno pa 55 % tistih anketirancev, ki poznajo oz. 

nekaj vedo o delu parka. Za 71,5 % poznavalcev NRP se delovanje le-tega spreminja na 

boljše, petina meni, da delovanje ostaja na enaki ravni, 3,4 % pa, da se spreminja na slabše.  

- Dobra polovica anketirancev zatrjuje, da so seznanjeni z evropskimi projekti, ki jih izvaja 

NRP, 41 % pa s temi projekti ni seznanjeno. Zamisel o obnovi vodotoka Stržen na 

Cerkniškem jezeru pozna 72,3 % vprašanih, medtem ko 27,8 % projekta ne pozna. Med 

anketiranci, ki poznajo zamisel o obnovi vodotoka, jih štiri petine to obnovo podpira, 9,8 

% je ne podpira, desetina je neodločenih.  
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- Dobra tretjina anketirancev meni, da je odnos ljudi do razvoja turizma v Občini Cerknica 

ustrezen, 55,8 % občanov meni, da temu ni tako, 9 % pa je neodločenih. Večina (87,4 %) 

anketirancev je prepričanih, da Cerknica turistično ni dovolj razvita. 

2.6.3 Poglobljeni intervjuji 

Intervjuji z 10 lokalnimi turističnimi deležniki so bili opravljeni 21., 22., 28. in 31. januarja 2020. 

Prevladujoča mnenja so strnjena v nadaljevanju. 

- Deležniki si želijo v destinaciji razvijati butični turizem, množičnega turizma nočejo. 

Njihova prioriteta je ohraniti naravno okolje. Obiskovalcem želijo ponuditi vodena 

butična doživetja v naravi. Turističnih produktov, ki bi privabljali množice turistov, si 

deležniki ne želijo.  

- Ponudniki nastanitev poročajo o dobri zasedenosti svojih kapacitet, a so deležniki mnenja, 

da je nujno dvigniti kakovost nastanitev. Dolgoročna želja nekaterih deležnikov je v 

destinacijo privabiti zunanje investitorje, ki bodo sredstva vložili v izgradnjo 

nastanitvenega obrata na višjem nivoju. Mnenja glede oblike obrata so deljena, saj si 

nekateri deležniki želijo hotel, drugi pa razmišljajo o kampu ali glampingu. Za tak projekt 

je po OPN že namenjeno zemljišče v bližini bencinske črpalke. Nekateri so mnenja, da se 

je treba osredotočiti na dvig kakovosti v manjših zasebnih nastanitvah. Deležniki lokacijo 

postajališča za avtodome v industrijski coni Podskrajnik ocenjujejo kot neprimerno.  

- Lokalni deležniki menijo, da je nivo gostinske ponudbe v destinaciji nizek. Kot najboljšo 

izpostavljajo kulinariko na turističnih kmetijah, kjer pa se je treba vnaprej naročiti. Tako 

pri gostiščih kot pri drugih turističnih ponudnikih velik izziv predstavljajo nejasni in 

pogosto spreminjajoči se urniki.  

- Kot najbolj značilna zimska lokalna jed je bila izpostavljena »kavra«, jed iz kolerabe, 

fižola, krompirja, česna in čebule. Trenutno je gostinci nimajo v redni ponudbi. Prisotna je 

želja, da bi na lokalnih prireditvah hrano namesto zunanjih ponujali domači gostinci. 

- V destinacijo si želijo deležniki privabljati predvsem družine, pare in nišne skupine 

obiskovalcev (fotografi, opazovalci ptic in drugih živali, drugi strokovnjaki …). Želijo si 

privabiti obiskovalce z višjo kupno močjo, ki spoštujejo naravo.  

- Deležniki so si enotni, da NRP potrebuje organiziran nastop na trgu turizma. Zaznana je 

želja po opredelitvi vizije razvoja v destinaciji. Izvajalci doživetij si želijo uskladitve 

odlokov NRP, kar bi jasno določilo, katero ponudbo je v parku možno razvijati ter na 

kakšen način. Poleg tega je več intervjuvancev izpostavilo, da je treba posodobiti spletno 

stran NRP.  

- Deležniki kot velik izziv prepoznavajo slabo povezanost in sodelovanje med 

turističnimi ponudniki. Prav tako si pri razvoju ponudbe želijo več povezovanja s 

sosednjimi občinami, predvsem z Loško dolino in Blokami. 

- Želja deležnikov, da bi bila ponudba NRP predstavljena na spletnih straneh Turizma 

Ljubljana kot ponudba Regije Osrednja Slovenija, trenutno ni uresničljiva, saj Občina 

Cerknica ni del te regije.  
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- Večina deležnikov RRA Zeleni kras vidi kot umetno tvorbo, ki nima veliko potenciala, da 

bi zaživela v praksi. Tako pri razvoju kot pri trženju destinacije več potenciala in smisla 

vidijo v povezovanju z ostalimi notranjskimi destinacijami – z Loško dolino, Blokami in 

morda še Logatcem.  

- Upravljanje Križne jame formalno ni jasno urejeno. Na strani upravljavcev obstaja želja 

po jasni opredelitvi odgovornosti upravljavcev in države. Društvo ljubiteljev Križne jame 

si za upravljanje jame želi pridobiti državno koncesijo. Na ta način bi bilo možno bolje 

urediti tudi infrastrukturo pred vstopom v jamo. Na terenu je bilo zaznati še pomisleke 

glede neomejenega števila obiskovalcev jame v sklopu krajšega ogleda. Izpostavljeno je 

bilo, da je treba turistične obiske jam urediti na državni ravni. Trenutno se vodniki soočajo 

s številnimi birokratskimi ovirami in nejasnostmi, ki zavirajo razvoj jamskega turizma, po 

drugi strani pa škodujejo samim jamam.  

- Med turističnimi ponudniki in upravljalci destinacije se porajajo ideje o ureditvi 

makadamskih cest ob Cerkniškem jezeru, v Rakovem Škocjanu in pri dostopu do Križne 

jame. Snujejo se tudi načrti o nadaljnji omejitvi motornega prometa na cesti ob jezeru (s 

postavitvijo zapornice). Mnenja o tem, ali je makadamske ceste ob turističnih točkah treba 

asfaltirati oziroma tlakovati, so deljena. Prisotna je ideja o uporabi okolju prijaznega 

asfalta. Deležniki se strinjajo, da bi bilo treba urediti vstopne točke v Rakov Škocjan, saj 

trenutno makadamsko pot številni vozniki uporabljajo kot bližnjico. Makadamske poti se 

prašijo, kar je neprijetno za pešce in kolesarje.  

- Čeprav Grad Snežnik leži zunaj meja Občine Cerknica, v Občini Loška dolina, ga turistični 

deležniki v Občini Cerknica prepoznavajo kot del lokalne ponudbe. Pri povezovanju delnih 

turističnih produktov v integralne in pripravi paketov je torej treba imeti v mislih tudi 

Grad Snežnik.  

- Na terenu je bila izražena ideja o novem intepretacijskem centru Notranjske dediščine. 

Če bi UNESCO komisija potrdila vpis Klasičnega krasa na seznam svetovne dediščine, bi bil 

center posvečen temu. Center bi lahko umestili v že obstoječo zgradbo v občini, ki je 

trenutno prazna (Kravanjeva hiša). 

- Deležniki se strinjajo, da je treba nujno nekaj narediti s Hotelom Rakov Škocjan in z 

Domom na Slivnici, ki je bil nedavno precej časa brez najemnika. Oba objekta 

izpostavljajo kot negativni zgodbi, ki pa imata ogromno potenciala. Na terenu je bila poleg 

tega izražena tudi ideja o ureditvi Ribiškega kota za obiskovalce (z gostinsko ponudbo in 

kampom).  

- Po mnenju deležnikov je destinacija Cerknica v Sloveniji in širše poznana bolje od NRP. 

Menijo tudi, da je treba turistični razvoj osnovati na naravnih vrednotah, kulturna 

dediščina pa naj igra podporno vlogo. Številni vidijo največjo posebnost destinacije ravno 

v prepletu naravnega okolja z lokalnim načinom življenja, iz katerega izvira tudi bogata 

mitologija. Številni deležniki si želijo obiskovalcem predstaviti, kako so se tu ljudje skozi 

stoletja prilagajali svojemu okolju, ter jih poučiti, kako živeti v skladju z naravo.  

- V destinaciji je ob sredah in sobotah organizirana lokalna tržnica, na kateri se med 

drugim prodajajo domači pridelki in izdelki. Deležniki menijo, da obiskovalci destinacije 

tržnico preslabo poznajo.  
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- Nekateri deležniki menijo, da zaraščanje naravnega okolja v bližini Cerkniškega jezera 

škoduje turizmu. Želijo si, da bi se okolica bolj redno urejala.  

- Na terenu prevladuje mnenje, da je turistična ponudba v destinaciji pomanjkljivo 

označena. Deležniki si želijo, da bi bile usmerjevalne table postavljene tako znotraj same 

destinacije kot tudi ob avtocesti. 

- Več deležnikov je mnenja, da bi bila za nov center za obiskovalce bolj kot Cerkniško jezero 

primerna lokacija v Uncu – tik ob vstopni točki v NRP oziroma občino. 

2.6.4 Mnenje lokalnih deležnikov 

Delavnica 

27. februarja 2020 je bila v destinaciji izvedena prva delavnica za deležnike, katere namen je bil 

pridobiti ključna mnenja deležnikov za pripravo strategije razvoja turizma v Občini Cerknica. Na 

delavnici so deležniki razpravljali o glavnih priložnostih oziroma posebnostih v destinaciji, pa tudi 

o ključnih ovirah za razvoj turizma. Poleg tega so udeleženci delavnice predstavili svoje vizije za 

stanje v destinaciji leta 2030 in ocenili trenutno stanje turističnih produktov in potencial za njihov 

nadaljnji razvoj (opisano v poglavju o turističnih produktih). 

Največ deležnikov je kot osrednjo razlikovalno značilnost, ki dela destinacijo posebno in 

privlačno, izpostavilo Cerkniško jezero z neokrnjenim naravnim okoljem. Navedli so tudi 

druge privlačne lastnosti parka, npr. jame, bogato biotsko raznovrstnost, preplet življenja ljudi z 

naravo, bogato mitologijo in vrhunske možnosti za kolesarjenje.  

Kot ovire za razvoj turizma so deležniki med drugim navedli: pomanjkanje sodelovanja med 

ponudniki, konflikt med razvojem turizma in zavarovano naravo oziroma občutljivim 

ekosistemom, premalo zavedanja o možnostih razvoja turizma, nizka kakovost ponudbe, slaba 

podpora občine, slaba promocija destinacije in posledična nizka prepoznavnost, pomanjkanje 

turistične infrastrukture, tekmovalnost in nevoščljivost med ljudmi, neenotnost deležnikov glede 

želene smeri razvoja, strah pred spremembami, premalo povezovanja s sosednjimi občinami in 

nizka kakovost kulinarične ponudbe. 

Anketa 

Anketni vprašalnik, namenjen zaznavi identitete destinacije med lokalnimi deležniki, smo med 1. 

in 10. marcem 2021 distribuirali prek različnih kanalov (elektronska pošta, tiskani vprašalniki 

ipd.) med lokalnimi deležniki, ki so posredno ali neposredno vključeni v razvoj turizma. V anketi 

je sodelovalo 109 lokalnih deležnikov. Med njimi je bilo največ predstavnikov javne uprave, 

lokalnih društev ter zavodov in ponudnikov turističnih nastanitev. Največji delež vprašanih 

predstavlja žensko populacijo med 35 in 64 let, z  višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. 

Med glavnimi asociacijami lokalnih deležnikov na občino Cerknica so (po vrstnem redu): 

1. Edinstveno naravno okolje s Cerkniškim jezerom.  

2. Mirno okolje / intima. 

3. Kras in kraški pojavi. 

Lokalni deležniki, ki so se udeležili delavnice na temo razvoja destinacijske znamke, ki je potekala 

30. marca 2021, so prav tako potrdili pomen edinstvenega naravnega okolja kot glavnega atributa 
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destinacije. Izpostavili so tudi bogato mitološko izročilo, ki se močno prepleta z naravnim okoljem 

in kraškimi pojavi, o njih pa je pisal že Valvasor. Podobno so ugotovili udeleženci prve delavnice 

za deležnike z dne 27. februarja 2020. Tudi v sklopu globinskih intervjujev smo ugotovili, da sta 

mističnost ali biodiverziteta za lokalne deležnike samoumevni in se ju pravzaprav ne zavedajo, ju 

pa redno vključujejo v svoje pripovedovanje in opisovanje destinacije in njenih znamenitosti. 

Največ deležnikov je kot osrednjo razlikovalno značilnost, ki naredi destinacijo edinstveno in 

privlačno, izpostavilo Cerkniško jezero z neokrnjenim naravnim okoljem. Navedli so tudi druge 

privlačne lastnosti parka, npr. jame, bogato biotsko raznovrstnost, preplet človeka in narave, 

bogato mitologijo in vrhunske možnosti za kolesarjenje.  

Na podlagi sinteze odgovorov lokalnih deležnikov bi ti svojo destinacijo v enem stavku opisali kot 

neokrnjeno, raznoliko naravo Notranjske. 

Večina lokalnih deležnikov svojo destinacijo dojema kot Notranjsko, sledi pa ji Notranjski regijski 

park, medtem ko je občina Cerknica povsem na repu. 

Glavna znamenitost destinacije je po mnenju skoraj vseh vprašanih lokalnih deležnikov Cerkniško 

jezero, ki mu sledijo Rakov Škocjan, Slivnica in Križna jama. Več kot polovica vprašanih meni, da 

sta Grad Snežnik in Bloško jezero prav tako znamenitosti destinacije, kar izkazuje tendenco po 

širšem nastopu destinacije. 

Po mnenju lokalnih deležnikov so motivi obiskovalcev za obisk destinacije mirno in edinstveno 

naravno okolje, v katerem se lahko rekreirajo in si ogledujejo naravne znamenitosti. Kot glavni 

motiv obiska izpostavljajo Cerkniško jezero. 

Lokalni deležniki se strinjajo ali močno strinjajo, da se počutijo kot del destinacije. Ko nekdo 

govori pozitivno o njihovi destinaciji, se počutijo, kot da govori pozitivno o njih. Iz tega lahko 

potrdimo hipotezo, da se lokalni deležniki poistovetijo z destinacijo. 

Lokalni deležniki destinacijo doživljajo kot umirjeno, prijetno in preprosto. V prihodnosti jo še 

vedno vidijo kot močno odvisno od ohranjenega naravnega okolja, zato izpostavijo pomen 

ohranjanja. V sklopu telefonske raziskave med občani Cerknice, ki jo je januarja 2018 izvedlo 

podjetje Ninamedia d.o.o. med občani, je največji razkorak med pomembnostjo naravnih vrednot 

in skrbjo za naravne vrednote zabeležen na primeru Cerkniškega jezera. V destinaciji bodo v 

prihodnosti dobro razviti turistični produkti in infrastruktura. Med ključne pomanjkljivosti 

namreč lokalni deležniki umeščajo predvsem pomanjkljivo infrastrukturo ter slabšo kvaliteto 

gostinske in namestitvene ponudbe. Temu pritrjujejo tudi izsledki ankete turističnega 

gospodarstva iz novembra 2019, kjer so si deležniki želeli več sodelovanja in razvoja predvsem 

na področju kulinarike.  

V duhu trajnostnega in sonaravnega razvoja ter kvalitetne turistične ponudbe si deležniki želijo 

predvsem razvoja butičnega turizma. 

Med slovenskimi destinacijami, ki nudijo primerljivo izkušnjo kot občina Cerknica , so lokalni 

deležniki izpostavili naslednje destinacije: 

1. Dolina Soče 

2. Zeleni kras 

3. Bela krajina 



 

53 

Presenetljivo so lokalni deležniki na prvo mesto uvrstili Dolino Soče, zato smo njihovo zaznavo 

dodatno preverili tudi na delavnici, kjer so izbiro utemeljili predvsem z dejstvom , da je v občini 

Cerknica moč najti vse, kar je v Dolini Soče, na precej manjšem območju (predvsem v smislu 

športno rekreacijskih aktivnosti – čolnarjenje, padalstvo, kolesarjenje, pohodništvo ipd.). 

Lokalni deležniki so kot glavne goste v sezoni, ki jo je zaznamovala pandemija covid-19, sicer 

razumljivo prepoznali domače goste, med katerimi so prevladovale družine in pari. Tuji gostje v 

občini izkoriščajo predvsem nižje cene nastanitev in strateško pomembno lego za obisk sosednjih 

destinacij. Med ostalimi tujimi gosti gre predvsem za pare in posameznike, med katerimi 

prevladujejo obiskovalci, ki destinacijo obiščejo s posebnim namenom (rekreacija, opazovanje 

ptic, fotografi itd.). V anketi organizirane skupine skorajda niso bile omenjene, kar si lahko 

razlagamo s tem, da gre predvsem za šolske skupine, s katerimi lokalni turistični delavci nimajo 

veliko stika.  

 
2.6.5 Mnenje (potencialnih) obiskovalcev 
 

Raziskava percepcije destinacije v očeh obiskovalcev in potencialnih obiskovalcev je eden izmed 

ključnih korakov pri razvoju uspešne destinacijske znamke. Tovrstne raziskave namreč nudijo 

vpogled v mnenja in občutenja obiskovalcev in tistih, ki destinacije še niso obiskali, ter posledično 

omogočajo prepoznavo ključnih prednosti, slabosti in izzivov za nadaljnji razvoj destinacije in 

njene znamke. 

 

V sklopu razvoja trženjske strategije smo izvedli anketo med obiskovalci občine Cerknica. Anketo 

smo izvedli s spletnim vprašalnikom, ki smo ga distribuirali prek socialnega omrežja Facebook 

med 1. in 10. marcem 2021. Sodelovalo 310 respondentov iz Slovenije. Večina anketiranih prihaja 

iz Osrednjeslovenske regije (47%) in predstavlja žensko populacijo med 35 in 64 leti z višje oz. 

visokošolsko izobrazbo.  

 

Izmed 310 vprašanih jih le sedem Cerknice, še ni obiskalo. V največji meri je bil razlog za to 

nepoznavanje ponudbe, navedli pa so tudi, da je destinacija premalo promovirana. Tisti, ki 

ponudbo poznajo, pa bi Cerknico v bližnji prihodnosti obiskali zaradi Cerkniškega jezera, 

Rakovega Škocjana ali Križne jame. 

 

Večina vprašanih se v občino Cerknico vrača pogosto, kar lahko pripišemo več dejavnikom – 

geografska bližina, vedno drugačno naravno okolje Cerkniškega jezera, omejenost gibanja  na 

regije med pandemijo covid-19 itd. Med anketiranimi je bilo največ takšnih, ki so Cerknico obiskali 

v lanskem ali letošnjem letu. To lahko prav tako pripišemo odkrivanju domačih krajev v času 

pandemije covid-19. 

 

Večina anketiranih je mnenja, da destinacijo predstavlja Notranjski regijski park, sledi mu Občina 

Cerknica. 

 

Večina anketiranih je že slišala za občino Cerknica, ime občine Cerknica prepoznajo med drugimi 

destinacijami ter lahko prikličejo določene značilnosti. Iz navedenega lahko povzamemo, da se 

Slovenci zavedajo občine Cerknica kot turistične destinacije. 

Glavni motiv za obisk je Cerkniško jezero, enakovredno pa mu sledita Rakov Škocjan in Slivnica. 

Prve tri asociacije na občino Cerknica so, hierarhično razvrščene po pomenu: 
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1. slikovita pokrajina ob Cerkniškem jezeru 

2. neokrnjena narava 

3. priložnosti za rekreacijo na prostem 

 

Po mnenju obiskovalcev je občina Cerknica kot turistična destinacija najbolj prepoznana po 

Cerkniškem jezeru. Med prepoznanimi atributi izstopa tudi Pust v Cerknici, ki pa ni pomemben 

motiv za obisk destinacije. 

 

Občini Cerknica so vprašani največkrat pripisali, da je lepa in privlačna, tiha in umirjena, prijetna 

in prijazna ter preprosta. 

Večina anketiranih se močno strinja in strinja, da gre za edinstveno destinacijo in da tu najdejo 

edinstveno naravno okolje. Več kot polovica anketiranih se strinja, da ima večina ljudi pozitivno 

mnenje o občini Cerknica, da so prebivalci prijazni do obiskovalcev ter da je destinacija splošno 

priljubljena. Posledično lahko sklepamo, da ima večina Slovencev pozitivno podobo o občini 

Cerknica. 

Več kot polovica vprašanih se niti strinja niti ne strinja, visok delež pa je tudi takšnih, ki se ne 

strinjajo, da je v občini Cerknica možno najti kakovostne nastanitve in da je v občini Cerknica 

visoka raven storitev. Večina anketiranih se strinja oz. ostaja neopredeljena, da na območju občine 

Cerknica najdejo okusno domačo hrano ter da so informacije lahko dostopne. Na podlagi analize 

lahko sklepamo, da Slovenci občine Cerknica ne zaznavajo kot kakovostne destinacije. 

Velika večina anketiranih se strinja in močno strinja, da je občina Cerknica destinacija, kamor se 

bodo vedno vračali, in da bi radi občino Cerknica obiskali v prihodnosti ter jo nameravajo 

priporočiti prijateljem in znancem. Posledično lahko sklepamo, da so Slovenci zvesti destinaciji 

občina Cerknica. 

Med predlogi za izboljšavo turistične ponudbe v občini Cerknica so vprašani navedli: 

• Izboljšanje kulinarične ponudbe. 

• Izboljšanje promocije. 

• Organizirane aktivnosti. 

• Ohranjanje naravnega okolja. 

• Več kvalitetnih namestitev. 

• Več urejenih peš in kolesarskih poti. 

• Izboljšanje primarne infrastrukture. 

• Novi dogodki. 

Za nadaljnji razvoj destinacije in njene znamke bo potrebno redno izvajanje raziskave percepcij 

destinacije občina Cerknica v očeh obiskovalcev na bolj reprezentativnih in širših vzorcih 

anketirancev - najbolje neposredno v sami destinaciji. Na podlagi rezultatov tovrstnih raziskav bo 

namreč mogoče bolj natančno opredeliti cilje in pričakovanja na posameznih področjih. 

3. PSPN MATRIKA 
Na podlagi analize turistične ponudbe, poglobljenih intervjujev in delavnice, terenskih obiskov, 

analize obiska in analize trženja smo opredelili matriko PSPN (SWOT), v kateri smo zajeli 

prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti prihodnjega turističnega razvoja v Občini Cerknica.  
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PREDNOSTI SLABOSTI 

→ čista, ohranjena narava 

→ zavarovana območja NRP 

→ Cerkniško jezero kot fenomen svetovnega 

formata 

→ strokovna raziskanost pojava presihajočega 

jezera 

→ bogata nesnovna dediščina 

→ biotska raznovrstnost 

→ kraški pojavi, jame, naravni spomeniki 

→ ugodna lega v bližini avtoceste in Ljubljane  

→ slabo sodelovanje in povezovanje turističnih 

ponudnikov 

→ nizka kakovost kulinarične ponudbe 

→ nizka dodana vrednost obstoječih turističnih 

produktov in njihova nepovezanost 

→ neoznačenost atrakcij in ponudnikov 

→ pomanjkljiva turistična infrastruktura 

→ sezonskost obiska 

→ prevlada enodnevnih obiskovalcev 

→ nizka javna sredstva, namenjena za razvoj in 

promocijo turizma 

→ dolga leta neusmerjen turistični razvoj, ki 

ima za posledico tudi nezaupanje turističnih 

ponudnikov 

→ enota za turizem premalo vpeta v 

odločevalske procese na področju turizma na 

ravni občine 

→ neurejeni odloki in predpisi za razvoj 

turistične ponudbe v NRP 

→ enota za turizem brez okvira delovanja, ki bi 

ji ga zagotavljal načrt upravljanja NRP 

→ nenamenska poraba turistične takse 

→ šibka promocija 

→ nedefiniran pozicijski slogan  

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

→ razvoj produktov, osnovanih na neokrnjeni 

naravi in biodiverziteti 

→ interpretacija naravnih pojavov in 

kulturnega izročila 

→ vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne 

dediščine pri UNESCO  

→ vzpostavitev vodilne destinacije Notranjska 

→ umestitev v makro destinacijo Osrednja 

Slovenija in sodelovanje z RDO Osrednja 

Slovenija 

→ razvoj produktov v sodelovanju z okoliškimi 

občinami 

→ razvoj kolektivne blagovne znamke 

→ nišne ciljne skupine gostov, ki jih posebej 

zanima opazovanje narave 

→ izobraževalni turizem 

→ Zelena shema slovenskega turizma 

→ pomanjkanje pripravljenosti odločevalcev na 

ravni občine za implementacijo potrebnih 

organizacijskih in kadrovskih sprememb 

→ pomanjkanje finančnih sredstev in spodbud 

za strateški in celostni razvoj turizma kot 

pomembne gospodarske panoge v občini 

→ odvisnost od evropskih sredstev 

→ pomanjkanje interesa prebivalstva za 

ukvarjanje s turizmom 

→ zavarovana območja kot morebiten zaviralec 

turističnega razvoja  

→ enota za varovanje naravne in kulturne 

dediščine brez strateškega razvojnega 

dokumenta4 

 
4 Načrt upravljanja za območje Cerkniškega jezera je bil opredeljen v dokumentu Podrobnejši načrt upravljanja 
za projektno območje presihajoče Cerkniško jezero (2009), medtem ko načrta upravljanja za celotno območje 
Notranjskega regijskega parka ni. 
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4. POSLANSTVO IN VIZIJA 

4.1 POSLANSTVO 

 

Skupno poslanstvo deležnikov v Cerknici lahko naslonimo na ohranjanje naravnih in kulturnih 

vrednot, težnjo k strokovni interpretaciji kraških pojavov in zavedanje o pomenu razvoja 

trajnostnega turizma in trajnostnih doživetij. 

 

"Deležniki občine Cerknica ohranjamo naravne in kulturne vrednote v zibki 

krasoslovja. Razvijamo odgovorni turizem, ustvarjamo koristi in priložnosti za 

lokalno prebivalstvo in gospodarstvo, obiskovalcem pa ponujamo trajnostna 

doživetja." 

4.2 VIZIJA 

 

Vizijo destinacije smo naslonili na naslednje elemente: 

 

  
 

"Notranjski park bo s svojimi izjemnimi naravnimi fenomeni, ustvarjalnostjo in 

kulturo postal evropsko prepoznavna trajnostno upravljana destinacija, ki bo v 

ponos lokalnim prebivalcem. Obiskovalcem bo ponujala zelena doživetja višje dodane 

vrednosti. Turizem bo ustvarjal pomemben delež v lokalnem gospodarstvu, ki bo 

ohranjanje kulturnih in naravnih vrednot zato prepoznavalo kot strateški razvojni 

interes." 

  

trajnostno 
upravljanje in 

trajnostna 
doživetja

turizem kot 
pomembna 

gospodarska 
panoga

naravne in 
kulturne 
vrednote
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