
  

(nadaljevanje) 
 
Ljudje so v rakovi dolini živeli že pred pojavom beležene zgodovine, arheološko dokazano pa vse 
od zadnje ledene dobe, ki se je končala pred 12.000 leti. Večletno raziskovanje naravoverske 
dediščine v Rakovem Škocjanu zaključujem s spoznanjem, da so praprebivalci morali znati koris-
titi vodno moč doline, da so lahko preživeli obdobje hude suše pred 5000-8000 let nazaj v pre-
teklosti. Védenje o tem spada v naravno-duhovno dediščino človeštva in je na voljo vsakomur, 
ki se sprehodi po poti naravoverja, ki je na spodnjem zemljevidu RŠ označena z modro barvo. 

 
Znano je, da se v Rakovo dolino občasno nateče toliko vode, da jo poplavlja, a kljub temu rečica 
Rak poleti dostikrat povsem presahne. V pradavnini pa so bile sušne razmere v rakovi dolini še 
dosti hujše, saj je iz klimatske zgodovine Zemlje znano, da so po zadnji ledeni dobi kar nekaj ti-
sočletij zdržema vladale nadpovprečne temperature. V obdobju 6000 do 3000 let pr. n. št. – v 
t.i. altitermalu – so bile povprečne letne temperature za 2-4 °C višje od sedanjih. Pomeni, da je 
več tisočletij huda suša močno ogrožala živali, vegetacijo in ljudi. Da so praprebivalci rakove do-
line preživeli, so si med drugim pomagali z vodno močjo rakove doline. Za prvo silo jih je reševal 
nepresušni studenec Prunkovec, za ohranitev vegetacije pa so klicali dež. Slednjega pa niso po-
čeli kjerkoli; priprošnje za dež so izrekali v krajinskem svetišču, ki so ga bili označili s skalnatim 
ovalom. S pomočjo nevidnih naravnih sil so si življenje boljšali tudi pri prastarem dvojnem hra-
stu. 
 Do druge svetovne vojne se je območje imenovalo Rakova dolina, potem je bila preime-
novana v Rakov Škocjan, ki je bil z republiškim odlokom l. 1949 razglašen za zavarovano naravo-
varstveno območje. Za sprejem odloka je zaslužna prva slovenska naravoslovka z doktorskim 
nazivom, Angela Piskernik. 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-X42ZBYAS
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-X42ZBYAS
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi430342/


  

Z opazovanjem prepoznane nevidne naravne sile  
Da se dojame vodni značaj celotne doline, se velja ustaviti pri hrastu najvišjih poplavnih vodo-
stajev, ki stoji ob cesti, nedaleč stran od Hotela Rakov Škocjan. Na hrastovem deblu sta z ozna-
ko zabeleženi najvišji poplavi zadnjih dvajset let: oznaka iz l. 2000 je narisana, medtem ko je tis-
ta iz l. 2014 označena z letvico, ki je skoraj dva metra višje pribita na deblo. Oznaki so predvido-
ma naredili domačini, ko so si ogledovali poplavljeno dolino iz čolna. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaki presenetita vsakogar in dokazujeta, da je v Rakovem Škocjanu občasno izjemno veliko 

vode, ki tudi počasi odteka. Vodni značaj rakove doline je bistven za razumevanje, čemu je služil 

glavni objekt naravovédske dediščine v Rakovem Škocjanu – v 1960-ih letih uničen skalnati oval, 

ki je stal čez cesto Hotela RŠ. Ker je območje nekdanjega skalnatega ovala najpomembnejši del 

prastarega naravovédstva v rakovi dolini in se ostali navezujejo nanj, ga obravnavam na koncu. 

  



  

Prastari dvojni hrast 
S svojo pojavo priča, da je prestal nešteto neviht, žledolomov, vetrolomov in verjetno tudi uda-
rov strele. Da je bilo vsega res veliko, pričajo štrclji nekdaj močnih vej. Pa vendar hrast še vedno 
stoji in zeleni. Hrast ima dve debli – prastaro, še živo deblo in sušičnega, ki je verjetno še starej-
še. Nizki štrclji vej in zarasle bule na obeh deblih pričajo, da hrast sprva ni rastel v sestoju z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
drugimi drevesi, sicer bi se vejil šele visoko nad tlemi. To dokazujejo mlajši hrasti v soseščini, ki 
se vsi vejijo šele visoko nad tlemi, me je poučil poklicni gozdar Stane Bajt. Ocenjuje se, da je 
živo deblo prastarega hrasta staro najmanj 450 let in je pognalo iz korenin sušičnega sodebla, 
ko se je bilo začelo sušiti; njuna skupna starost se ocenjuje na 700-900 let.  

Zaradi svoje odpornosti je bil hrast človeku od nekdaj zgled trdoživosti, zato so se pra-
prednamci pod njim morda veselili življenja nasploh in se priporočali za lastno dolgoživost. 
Vsem vrstam hrasta se tudi pripisuje zdravilna moč in na splošno naj bi varovali pred zlimi sila-



  

mi. Kraševci so za hrastov gozd uporabljali tudi naziv »meja« v smislu stika med svetovi, saj naj 
bi hrast omogočal stik z onstranstvom. 
  V času plemenske ureditve je imelo vsako pleme svet starešin, ki je pod hrastom ali lipo 
odločal o pomembnih zadevah srenje. Pod svetimi drevesi so se prednamci srečevali, opravljali 
svečanosti, tam so se izrekale sodbe in se odvijali tudi drugi, za srenjo pomembni dogodki. Tudi 
v Prešernovi pesnitvi Turjaška Rozamunda se zgodba pričenja pod mogočnim hrastom:  

Hrast stoji v turjaškem dvóri, 
vrh vzdiguje svoj v oblake, 
v senci pri kamnitni mizi 
 

zbor sedi gospode žlahtne, 
ker Turjačan spet gostuje 
Rozamundine snubače. 

S skalo zaščiten izvir Prunkovec 
Jasnovidka J. R. je med dotikanjem skale nad izvirom zaznala, da je bil studenec v pradavnini 
namerno nadkrit s skalo; verjetno zato, da se vanj ne vsipa prst. To je storil starešina (dehnar) 
tvorcev kamnitega kroga, kajti le oni so znali prestavljati ogromne skale (še danes ni pojasnjeno, 
kako so to zmogli). 

 
Studenec ni označen, vendar ga domačini dobro poznajo. Tok Prunkovca je najbolj viden, ko mi-
ruje bruhalnik, ki se nahaja nedaleč stran (glej fotko). Slednji oživi ob močnem deževju in potem 
postopoma presahne, medtem ko se Prunkovec napaja iz nepresušnega povirja. V sušnih polet-
nih mesecih je edini vir vode za divjad v dolini in gotovo je bil v davnini tudi neprecenljiv vodni vir 
za ljudi. 
  V prejšnjem stoletju, med košnjo senožeti ob rečici Rak, ko so bili kosci in sezonski delavci 
žejni, so pošiljali mlade po vodo k izviru Prunkovec. Boris Perko iz unških Slivic vé povedati, da so 
takratni kosci vedeli, da je studenčnica Prunk posebna, zato so med košnjo senožeti ob rečici Rak 
hoteli prav to vodo. Posebnost vode iz Prunkovca je razkril upokojeni revirni gozdar Anton Udo-
vič iz Grahovega, ki o njej pravi, da je bila znana kot moška voda (moškemu, ki jo pije, veča spol-
no moč). Tovrstni oznaki se je znanost še pred desetletjem, dvema, posmehovala, z obujanjem 
naravnih zvrsti zdravilstva pa je že obče znano, da nekateri izviri dejansko dajejo dobrodejno vo-
do. In prav to izhaja iz ustnega izročila na Cerkniškem za vodo iz studenca Prunkovec. 
 

https://www.facebook.com/boris.perko.37


                 

 

  

Območje skalnatega ovala je svetišče 
Do gradnje Hotela Rakov Škocjan 1960-62 ga je označevala deveterica skal (glej arhivsko fotko), ki 
so kot akupunktne igle jačale tamkajšnje nadpovprečno naravno sevanje Zemlje. Arhivsko fotko 
kamnitega »kroga« je v 1950-ih ustvaril profesor Pavel Kunaver, ki je svoje dijake pogosto vodil v 
Rakov Škocjan. Brez njegove fotke, ki jo v družinskem arhivu hrani njegov sin Jurij Kunaver, bi 
védenje o svetišču zdrknilo v pozabo. 

S pomočjo Valentina Scheina, Ladislave in Igorja Klančarja sem znova določil njegovo točno 
mesto v naravi, to je nasproti zdajšnjega Hotela RŠ , kar je jeseni 2014 radiestezijsko potrdil Franc 
Šturm (na fotki).  

 
Stari ljudje so bili včasih posedeli na skalah ovala in znana je njihova ugotovitev, da je pri teh ska-
lah bilo nekaj (niso pa vedeli, kaj točno). Skratka, tudi običajni ljudje so tam zaznavali dobrodejno 
sevanje, ki so ga skale verjetno jačale kot naravne akupunktne igle. Praprednamci, ki so živeli v 
tesnem stiku z naravo, so zaznavali sevanje svetišča in ga med drugim koristili za klicanje dežja.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kunaver
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jurij_Kunaver
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005402586939
https://radiestezija-sturm.si/
https://radiestezija-sturm.si/


                 

 

  

In kako je kamniti »krog« omogočal uspešno klicanje dežja? Najprej velja pomniti, da je krajinsko 
svetišče območje v naravi, kjer njena nevidna in dobrodejna moč seva, svéti oziroma žari močne-
je kot drugje. Drugič, znano je, da iskrena želja ali vroča priprošnja vsebuje tudi moč za uresniči-
tev; če je priprošnja izrečena v dejanskem svetišču, slednje s svojim nadpovprečnim naravnim se-
vanjem še povečuje moč uresničitve. Prav zato so v sušnih obdobjih praprebivalci rakove doline 
klicali dež pri skalnatem ovalu, vodna moč celotnega območja rakove doline pa je še dodatno 
večala verjetnost, da so se njihove priprošnje za dež tudi uresničevale. Matematično izraženo se 

je klicanje dežja v krajinskem svetišču v rakovi dolini potenciralo na kub – »Naj dežuje!«
3
 

Kako se je to ugotovilo? Raziskovalna skupina Megalitska Slovenija je l. 2015 v Kamniški 
Bistrici, pod Jermanco, odkrila podobne megalite, ki so bili služili enakemu namenu. 

Sicer je klicanje dežja v rakovi dolini izpričano tudi v polpretekli zgodovini. Do druge sve-
tovne vojne so z Rakeka v takratno Rakovo dolino potekale cerkvene procesije za dež na Rakov-
ško-unškem polju, saj so bili domačini opažali, da je polje pogosto ostalo brez moče, čeprav je v 
Rakovi dolini deževalo. To je v svojem zapisu Rakovško in dogodki pred mojim rojstvom (samo-
založba, Lj. 2016) zabeležil domačin Rudi Demšar. 

Območje svetišča se nahaja čez cesto sedanjega Hotela Rakov Škocjan (na fotografiji 
Hotela z okolico iz zraka je območje svetišča označeno z rumenim ovalom). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sevanje krajinskega svetišča zlahka zaznavajo radiestezisti, geomanti in bioterapevti. Drugi se 
moramo na takem kraju zadrževati dalj časa in prisluhniti telesu. Točke svetišča, ki še vedno se-

http://megalitskaslovenija.si/
http://megalitskaslovenija.si/2017/10/13/vzbujevalnik-padavin-ter-soncno-in-vodno-svetisce-v-kamniski-bistrici/
http://megalitskaslovenija.si/2017/10/13/vzbujevalnik-padavin-ter-soncno-in-vodno-svetisce-v-kamniski-bistrici/


                 

 

  

vajo dobrodejno, so bile prej označene s skalami, zdaj pa jih označujem z zelenimi krogi. Večino 
točk je določila bioterapevtka Magdalena Mekina iz Cerknice, eno sredinsko pa tudi geomant 
Jože Guardjančič. 

Skale pa niso označevale le krajinsko svetišče. Gledano iz sredine ovala, sta dve skali na 
obodu označevali tudi sončni vzhod in zahod ob poletnem solsticiju, kar je 2016 ugotovil Jože 
Guardjančič (glej spodaj). 

 
 
 
  

https://www.facebook.com/magdalena.mekina
https://www.facebook.com/Geo-Mat-tradicionalna-geomantija-190178945070726/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAajYl1Z_1Fwf6da_PSj2TCkA58bHisC0EcCyGqzVOQdwFf68XNSG2WxnILOaZBuEY2strDwJUpx8rZ
https://www.facebook.com/Geo-Mat-tradicionalna-geomantija-190178945070726/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAajYl1Z_1Fwf6da_PSj2TCkA58bHisC0EcCyGqzVOQdwFf68XNSG2WxnILOaZBuEY2strDwJUpx8rZ


                 

 

  

Koristnost krajinskega svetišča za sodobnega človeka 
Za zdravstveno dobrodejnost se je treba na območju svetišča zadrževati dalj časa. Po mnenju 

Magdalene Mekina se najbolj obnese vsaj nekajminutno zadrževanje na vsaki označeni točki, 

skupaj najmanj dvajset minut. Dobrodejno naravno sevanje na splošno izboljšuje počutje in 

spodbuja čiščenje v telesu (zdravstveno izčrpanega človeka lahko tudi utrudi). Iz pričevanj so 

znani sledeči telesni odzivi: mravljinčavost nog in ali dlani, toplota ali prijetno trzanje mišic v 

nogah, nadtlak v glavi (ali blag glavobol), neprijeten pritisk v ušesih ali v čelnem delu glave, 

ljudem z malo las se slednji postavljajo pokonci, blaga vrtoglavica, siljenje na smeh ...  

 

Jasnovidno zaznavanje nesnovnega sveta (risba je iz spletišča). 
 

Kdor se zmore povezovati z duhovnim svetom, pa mu krajinsko svetišče lajša dostop do sporočil 

preteklosti in vpogled v prihodnost. Tak stik je sicer drugje v naravi možen le ob poletnem solsti-

ciju, v krajinskem svetišču pa skozi vse leto.  

 
Mitja Fajdiga 

Rakek, 23. cvetnika (junija) 2019  

fajdiga.mitja@gmail.com 

*  *  * 


