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POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO OBČIN CERKNICA, 

LOŠKA DOLINA IN BLOKE 
 

 

DRUŠTVO DOLOMITNE LUTKE  

vabi 

 

otroke in mlade iz občin Cerknica, Loška dolina in Bloke na 
BREZPLAČNE počitniške aktivnosti za spodbujanje aktivnosti mladih 

na področju  
naravnih vrednot, kulturne dediščine, turizma in kulturne krajine v 

»učilnici v naravi«. 
 

 

Aktivnosti se bodo odvijale 7.7., 8.7., 9.7.2020 med 9.00 in 14.00 
uro in 10.7.2020 med 9.00 in 15.00 uro. 

 
 
 

Delavnice so primerne za otroke in mlade v starosti  

med 7 in 15 let. 

 

 

Zaradi ustrezne organizacije programa je obvezna prijava na 

posamezne ali vse aktivnosti najkasneje do 5. julija 2020. Za 
prijavo se šteje pravilno izpolnjen obrazec, ki ga najdete v 

prilogi oziroma na spletni strani društva. 

 

 

Število mest je omejeno! 

 

 
 

Več informacij in prijava na: dolomitne.lutke@gmail.com  
ali na tel. številki: 031 267 804 (Polona) 
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PROGRAM: 

 
 

1. dan 
 

Tema aktivnosti: JAME V OKOLICI BLOŠKE POLICE 
(pripravila in vodita Matej Kržič in Polona Klavžar) 

 

Dobimo se: pred cerkvijo sv. Vincencija na Bloški Polici, občina 
Cerknica 

Kdaj: TOREK, 7.7.2020 od 9.00 do 14.00 

Program zaključimo: pred vhodom v Križno jamo 

Potrebujemo: malico iz nahrbtnika, vodo in ustrezno obutev. Za 

obisk jame še kolesarsko, jamarsko ali delovno čelado, ustrezno 
obutev, naglavno ali ročno svetilko in dodatna oblačila za hojo po 

jami. 

Slovenija je po biotski pestrosti jamskih organizmov na vrhu v 
svetovnem merilu. Tudi v jami Partizanski magacin pri vasi Bločice živijo 

prave jamske živali, prilagojene na razmere v podzemlju. Poleg njih v 
jamah občasno živijo ali jame obiskujejo tudi druge živali, kot so 
netopirji, kune, sove, polhi.  

Podali se bomo globlje v jamo Partizanski magacin in spoznavali 
jamske živali, ki so pomembne tudi z vidika prepoznavanja lokalnih 
posebnosti na območju Notranjske. Na potepanju od vasi Bloška 
Polica do Križne jame, kjer bomo druženje končali, bomo raziskali 
tudi jamo - spodmol Martinovo skednedco in se seznanili z načinom 
nastajanja jam, brezen in spodmolov. 
 

 
2. dan 

 
Tema aktivnosti: ŽIVALI, RASTLINE IN VODE NA CERKNIŠKEM JEZERU 

(pripravila in vodita Matej Kržič in Polona Klavžar) 

 

Dobimo se: na parkirišču ob mostu med vasema Gorenje Jezero in Laze 
pri Gorenjem Jezeru, občina Cerknica 

Kdaj: SREDA, 8.7.2020 od 9.00 do 14.00 

Potrebujemo: malico iz nahrbtnika, vodo in ustrezno obutev 
 

Odpravili se bomo na daljši sprehod ob potoku Obrh. Z 
opazovanjem in raziskovanjem potoka in njegove bližnje okolice bomo 
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prepoznavali značilnosti te pokrajine; močvirnata tla, vlažne 
travnike, mrtve rokave potoka, rastline in živali. Posebej zanimiv 
je zatrep (območje Cemuna), kjer bomo spoznavali kraške izvire in 
njihove značilnosti. Od kje priteka voda, od kje se jezero napaja, 
pomen zatrepa za živalstvo... 
Ob fotografijah bomo odkrivali in spoznavali skrivnostno jamo Obrh 
Čolniči, ki leži pod in v zaledju zatrepa. 

Na sprehodu bomo pokrajino spoznavali z vsemi čutili (voh, sluh, 

vid, tip). 

 
 

3. dan 
 

Tema aktivnosti: ŽUŽELKE NAŠIH TRAVNIKOV  
(pripravila in vodita Matej Kržič in Polona Klavžar) 

 

Dobimo se: pred cerkvijo sv. Vincencija na Bloški Polici, občina 
Cerknica 

Kdaj: ČETRTEK, 9.7.2020 od 9.00 do 14.00 

Potrebujemo: malico iz nahrbtnika, vodo in ustrezno obutev 

Notranjski travniki predstavljajo domovanje številnim 

žuželkam. Jih opazimo in slišimo? Se zavedamo njihove vloge v 
naravnem okolju? 

Na potepu po vasi Bloška Polica in njeni okolici, po vrtovih, 
travnikih in gozdovih, bomo stikali za žuželkami, spoznavali 
njihove značilnosti in njihov pomen ter vlogo v naravnem okolju.  
Ker se življenjski prostori žuželk v naravi zaradi človekovih 
posegov krčijo, se bomo pogovorili o možnostih naše podpore tem 
pomembnim prebivalcem planeta. Izdelali bomo »žuželnjak« oziroma 
»hotel za žuželke«, zatočišče, prezimovališče ali prostor za 
gnezdenje in tako pomagali njihovemu preživetju. 
 
 

4. dan 

 Tema aktivnosti: MESTO IN GRAD LOŽ 
(pripravila in vodita Matej Kržič in Polona Klavžar) 

 

Dobimo se: na parkirišču Kovinoplastike Lož v Ložu, občina Loška 
dolina 

Kdaj: PETEK, 10.7.2020 od 9.00 do 15.00  

Potrebujemo: malico iz nahrbtnika, vodo in ustrezno obutev 
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Na sprehodu po mestu Lož ter Loškem (Pustem) gradu bomo 
spoznavali zgodovino nastanka mesta in grad ter njuno vlogo v 

pokrajini. Spoznali bomo kako so živeli ljudje v času srednjega in 

začetku novega veka; plemiči, kmetje, meščani. Ogledali si bomo 
razvaline gradu in ostanke mestnega obzidja ter si skušali 

zamisliti, kako je grad izgledal pred 300 leti. Spoznali bomo 

Valvasorjovo upodobitev mesta in gradu.  

Ob ostankih obrambnega zidu bomo zapeli pesem »Stoji, stoji tu 
mejstu Luož…« ter razmišljali o besedah v pesmi, ki so v narečju. 

 

 
 

Več informacij in prijava na: dolomitne.lutke@gmail.com  

ali na tel. številki: 031 267 804 (Polona) 
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