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GEOGRAFSKE IN ZGODOVINSKE VSEBINE V IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH
TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
Izvleček:
Medpredmetno povezovanje stremi k povezovanju znanj različnih predmetov in je eden od
možnih novejših pristopov k poučevanju tako v srednji kot tudi v osnovni šoli. Prilagojeno je
načinu mišljenja, saj predznanje učenci povezujejo in poglabljajo z novim znanjem. Na ta
način spoznavajo različne vidike in se naučijo celostnejšega pogleda na obravnavano snov.
V diplomskem delu Geografske in zgodovinske vsebine v izobraževalnih programih
Triglavskega narodnega parka predstavljamo možnosti medpredmetnega povezovanja
zgodovine in geografije na primeru Triglavskega narodnega parka z izbranimi didaktičnimi
pristopi. V prvem delu je prikazan splošen geografsko-zgodovinski pregled parka z vsemi
vsebinami, za katere predvidevamo, da bi lahko koristile učiteljem pri razlagi v razredu ali na
ekskurziji oziroma pri terenskem delu, na primer geološke značilnosti, reliefne značilnosti,
podnebje in vodovje, rastlinstvo, živalstvo, naselja, prebivalstvo in gospodarstvo ter vsebine
prve in druge svetovne vojne. Predstavljene so izobraževalne dejavnosti parka, ki že potekajo,
in sicer delavnice za osnovnošolce, parkovne poti, vodeni izleti, petkovi popoldnevi v parku,
fotografske delavnice in delavnice za obiskovalce s posebnimi potrebami. V teoretičnem delu
so navedene splošne značilnosti medpredmetnega povezovanja, zlasti njegov smisel,
prednosti in slabosti, medpredmetno načrtovanje ter razvrščanje učnih vsebin. V učno
pripravo smo vključili avtentične naloge, s katerimi želimo doseči trajnejše znanje.
Medpredmetna ekskurzija in terensko delo predstavljata primer povezovanja geografije in
zgodovine v parku. Na koncu predstavljamo še možnost samoizobraževanja preko spletne
strani Triglavskega narodnega parka z različnimi nalogami objektivnega tipa. Z novimi
spoznanji in vse hitrejšem razvoju znanosti se spreminja tudi učenje. Učenje za prihodnost naj
bi bilo samostojno, predvsem pa vseživljenjsko. S pomočjo klasičnih geografskih in
zgodovinskih metod dela smo ugotovili, da je narodni park idealna učilnica na prostem, saj
ponuja številne možnosti za medpredmetni pouk v naravi ter izobraževanje in širjenje zavesti
o varovanju okolja.
KLJUČNE BESEDE: medpredmetno povezovanje, šolska geografija, zgodovina, Triglavski
narodni park, avtentične naloge, samoizobraževanje
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GEOGRAPHIC AND HISTORIC CONTENTS OF TRIGLAV NATIONAL PARK
EDUCATION PROGRAMMES
Abstract:
Cross-curricular activity strives for making connections among different subjects and is one
of the newer possible approaches to teaching in either primary or secondary schools. It is
adapted to our way of thinking as the students link and absorb background knowledge and
new knowledge. This way they are introduced to different views and get a more integrated
idea of the subject.
In the Geographic and historic content of Triglav national park education programmes
diploma thesis we introduced a possibility inter-subject linking between geography and
history in the case of Triglav national park using specific pedagogical methods. The first part
takes a look at the general overview of the park with all its content that a teacher could use to
incorporate in his or her lessons or as a part of a field trip or field work. For example,
geological properties, relief features, climate and waters, plant life, animals, settlements,
inhabitants, economy and the content from world war one and world war two. We also take a
look at the educational activities that already take place in the park, such as workshops for
primary schools, park's paths, tours, Friday afternoon's in the park, photography workshops
and workshops for people with special needs.
The theoretical part lists the general characteristics of the cross-curricular activity especially
its purpose, its advantages and disadvantages, cross-curricular planning and arranging of the
learning contents. In the learning preparation we included authentic exercises, with the
purpose of achieving the longest lasting results possible. Cross-curricular excursion and field
work present an example of making connections between geography and history in the park.
At the end we present a possibility of self-education with the use of a webpage of Triglav
national park with different objective type of exercises. Knowledge is changing together with
new discoveries and a faster development of science. The future of learning is supposed to lie
in self-education and should be a lifetime knowledge. Using classical geographic and historic
methods we found that the national park is an ideal natural classroom, for it offers numerous
possibilities for cross-curricular lessons taking place in nature and education and spreading
awareness on environmental protection.
KEY WORDS: cross-curricular activity, school geography, history, Triglav national park,
authentic exercises, self-education
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1

UVOD

Razvoj znanosti je vse hitrejši, zato se je le-ta začela diferencirati. Znanstveniki postajajo
specialisti za vse ožja področja. Ta se obravnavajo vedno bolj posamično in se med njimi
pogostokrat delajo ostre meje. Reševanje problemov in celostno gledanje nanje zahteva
medpredmetni pristop, torej povezovanje znanja različnih strok. Znanje ostaja trajnejše, zato
govorimo o vseživljenjskem znanju. Medpredmetni pristop se vse bolj uveljavlja tudi pri
pouku v osnovnih in srednjih šolah. V učne programe prihaja vse več informacij in dejstev, ki
jih je potrebno usvojiti in osmisliti ter med sabo tudi povezati (Gnilšek, 2003). Učitelji lahko
uporabijo medpredmetne povezave pri rednem pouku, krožku, projektnem, kulturnem ali
naravoslovnem dnevu, na ekskurziji in pri terenskem delu. Med naštetimi bi izpostavili
ekskurzijo in terensko delo, saj sta to obliki, ki sta zelo primerni za urjenje različnih veščin in
spoznavanje vrednot okolja. Z uporabo sodobnih oblik pouka (problemski pouk, igra vlog,
projektno delo, ...) postane medpredmetno povezovanje tudi veliko lažje. V veliko pomoč so
učitelju tudi različni mediji in tehnologije.
Namen diplomskega dela je prikazati Triglavski narodni park kot učilnico na prostem, kjer se
prepletata geografija in zgodovina. Ker menimo, da sta omenjena predmeta v šoli še vedno
premalo povezana, smo se odločili, da v diplomskem delu predstavimo možnosti
medpredmetnega povezovanja zgodovine in geografije z izbranimi didaktičnimi pristopi na
primeru Triglavskega narodnega parka, hkrati pa tudi poiščemo zgodovinske in geografske
vsebine primerne za srednjo šolo.
Glavni cilji diplomskega dela so:
1. ugotoviti in izbrati geografske ter zgodovinske značilnosti Triglavskega narodnega
parka;
2. ugotoviti dejavnosti, ki jih za šole ponuja Triglavski narodni park;
3. opredeliti teoretična izhodišča medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine;
4. prikazati Triglavski narodni park kot geografsko in hkrati tudi zgodovinsko učilnico v
naravi z uporabo terenskega dela, medpredmetne ekskurzije, raziskovalnih in
projektnih nalog ter podobno;
5. oblikovati primer samoizobraževanja o Triglavskem narodnem parku na daljavo s
pomočjo spletne strani Triglavskega narodnega parka.
Triglavski narodni park je zanimiv tako za osnovnošolce kot tudi za srednješolce, saj nazorno
povezuje geografijo in zgodovino. Park nudi največ geografskih vsebin (na primer varovanje
narave, geološka zgradba, geomorfološki pojavi, podnebje, vodovje, prst, rastje,
gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in tako dalje). Nekaj pa je tudi zgodovinskih tem (naselitev
prvih prebivalcev, prva in druga svetovna vojna na Slovenskem). V prvem delu je tako
prikazan splošen geografsko-zgodovinski pregled Triglavskega narodnega parka z vsemi
vsebinami, za katere predvidevamo, da bi lahko koristile učiteljem pri razlagi tako v razredu
kot tudi na ekskurziji oziroma pri terenskem delu.
Zavod Triglavski narodni park je v letu 2006 s sofinanciranjem projekta Phare Slovenija Avstrija že pripravil delavnice za osnovnošolce. V okviru parka pa potekajo tudi druge
dejavnosti, ki bi jih učitelji lahko vključili v svoje delo pri pouku ali v popoldanske
dejavnosti. V drugem delu so podrobneje predstavljene omenjene dejavnosti.
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Tretji del je teoretično zasnovan in predstavlja teoretična izhodišča medpredmetnega
povezovanja. Didaktična prenova vse bolj zahteva sodobnejše načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela. Cilje sodobne šole je vedno teže doseči le s tradicionalnim
načrtovanjem pouka brez povezovanja z učitelji drugih predmetov. V delu predstavljamo
njegove prednosti in pomanjkljivosti, načrtovanje ter razvrščanje učnih vsebin pri
medpredmetnem povezovanju. Podajamo tudi nekaj primerov, kjer se prepletata geografija in
zgodovina.
Nadaljujemo s predstavitvijo različnih medpredmetnih pristopov, ki jih lahko uporabimo pri
povezovanju geografije in zgodovine na primeru Triglavskega narodnega parka. Zavarovano
območje ponuja številne možnosti za izobraževanje. Učenci in dijaki spoznavajo naravne in
kulturne značilnosti, hkrati pa se naučijo tudi spoštovati naravo. Z različnimi avtentičnimi
nalogami, ki smo jih vključili v učni pripravi, želimo doseči trajnejše znanje.
Posebno poglavje predstavljajo značilnosti samoizobraževanja preko spleta. Ta način
izobraževanja postaja vse bolj priljubljen, saj vedno več ljudi postavlja v ospredje
ekonomičnost in lažjo dostopnost do virov znanja. Po njem vse pogosteje posegajo tudi šole,
še bolj pa ustanove, ki ponujajo neformalno izobrazbo. S samoizobraževanjem preko spletne
strani Triglavskega narodnega parka bi lahko razširili krog ljudi, ki jih tematika varovanja
naravne in kulturne dediščine zanima in želijo svoje znanje tudi preveriti. V ta namen
podajamo nekaj primerov nalog, ki bi jih lahko uporabili pri samoizobraževanju preko spleta.
Diplomska naloga tako predstavlja možnosti za povezovanje geografije in zgodovine v
osnovni, predvsem pa v srednji šoli pri pouku ali v okviru izvenšolskih dejavnosti. S
konkretnimi primeri smo želeli prikazati naloge, ki bi jih učitelji lahko uporabili v povezavi s
Triglavskim narodnim parkom, ter s pomočjo katerih učenci razvijajo svoje ključne
kompetence, kot so generične, osebne in socialne kompetence ter kompetence računalniške
pismenosti in uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
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2

GEOGRAFSKE IN ZGODOVINSKE ZNAČILNOSTI
TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA

Triglavski narodni park nudi številne geografske vsebine, ki jih učitelji lahko vključijo v
pouk. Izpostavili smo naslednje vsebine: razvoj varovanja narave, varstvo okolja, geološke
značilnosti s tektonsko zgradbo, rudnine, reliefne značilnosti površja, podnebje in vreme,
vodovje, prst, rastlinstvo, živalstvo, naselja in naselitev, prebivalstvo in gospodarstvo. Izbrane
vsebine iz strokovne geografske literature predstavljamo v nadaljevanju.
2.1

Triglavski narodni park

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Obsega 83.807 hektarov, kar je 4 %
površine Slovenije (Triglavski narodni park, 2009). Skoraj v celoti se prekriva z apneniškodolomitnimi Vzhodnimi Julijskimi Alpami, mlado nagubanim gorstvom, za katerega je
značilna reliefna razgibanost s priostrenimi vrhovi, strmimi stenami in z globoko vrezanimi
ledeniško preoblikovanimi dolinami (Triglavski narodni park, 2009; Kunaver, 1985; Razstava
v informacijskem središču Trenta, 2009). Strm relief je "posledica razmeroma hitrega
neogenega in kvartarnega dviganja, ki se še vedno ni zaustavilo, bližine erozijske baze za reke
in pleistocenske dobe, ko je mehanično krušenje na pobočjih grebenov, ki so se dvigali iznad
dolinskih ledenikov, povečevalo obseg sten in strmine" (Gams, 2001, str. 98). Nasprotovanje
med endogenimi in eksogenimi silami poteka še danes. V visokogorske grebene se strmo
zajedajo doline. Z zahoda in juga so to dolina Soče, Zadnja Trenta, Zadnjica, Lepena,
Koritnica, Močnica, Bavšica, dolina Tolminke in Zadlaščice, z juga Bohinj in soteska
Ribnice, s severa pa Zgornjesavska dolina, Planica, Mala in Velika Pišnica, Vrata, Kot, Krma
in Radovna. Povprečna nadmorska višina Triglavskega narodnega parka je 1334 metrov.
Najvišja točka je vrh Triglava z 2864 metri, najnižja pa v Tolminskih koritih, kjer je
nadmorska višina le 180 metrov (Triglavski narodni park, 2009). Proti jugovzhodu se Julijske
Alpe postopoma znižujejo v gozdne planote Mežaklo, Jelovico, Pokljuko in Komno, vendar
Jelovica ne spada v območje Triglavskega narodnega parka. (Kunaver, 1985)
Poleg izrazite biotske raznovrstnosti in pokrajinske pestrosti, se park ponaša tudi z
zanimivimi tipi kulturne krajine. Tako kot se na tem območju srečujejo različni podnebni
vplivi, se prav tako srečujejo različne kulture, ki so pustile opazen pečat. Narodni park
ohranja tudi avtohtono, pristno kulturno dediščino, kamor uvrščamo varstvo arheoloških
najdišč in naselbinskih območij, oblikovano naravo, kulturno krajino ter stavbe oziroma
njihove dele ali kar skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti.
(Triglavski narodni park, 2009)
Triglavski narodni park ima vseevropski pomen, saj predstavlja posebno območje, ki je del
celotnega alpskega sistema varovanja in zaščite narave. S podpisom Alpske konvencije leta
1993 se je Slovenija zavezala k trajnostnemu razvoju in varovanju alpskega sveta, katerega
del je tudi Triglavski narodni park. Alpska konvencija spodbuja sodelovanje na področjih
varstva in upravljanja z zavarovanimi območji v Alpah, njihovimi naravnimi viri, s prebivalci
ter z živalskimi in rastlinskimi vrstami. Hkrati spodbuja razvoj turizma, gorskega kmetijstva,
gozdarstva ter informiranje in izobraževanje širše javnosti o pomenu naravnih ter kulturnih
vrednot. (Razstava v informacijskem središču Triglavska roža Bled, 2009)
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2.2

Razvoj varovanja narave

Idejni oče Triglavskega narodnega parka je bil profesor Albin Belar (1864 - 1936),
vsestranski naravoslovec in pionir varstva narave. Že leta 1903 je deželni vladi Kranjske
predložil izdelavo kataloga naravnih spomenikov na Kranjskem, tri leta kasneje je predložil
rokopis predloga o veljavi "naravnih rezervatov" deželni vladi. Le-ta ga je posredovala
Ministrstvu za kulturo in pouk na Dunaj. Iz tega lahko sklepamo, da je že dal prvo pobudo o
zavarovanju Doline Triglavskih jezer. V arhivu Gozdnega gospodarstva Bohinj je ohranjen
dokument, kjer je zapisano: "Profesor Belar iz Ljubljane je na podlagi s strani Ministrstva za
prosveto podvzete akcije za varstvo naravnih spomenikov vložil na c. kr. gozdno direkcijo v
Gorici vlogo za ustvaritev naravovarstvenega področja na zakladnem zemljišču v področju
Triglava in obenem zaprosil za prepustitev v najem dela tega zemljišča za ureditev
poizkusnega alpskega vrta. Poljedelsko ministrstvo je z odlokom z dne 9. 5. 1908 št. 12865
gornji prošnji ugodilo in odredilo komisijski obhod tega območja, ki se je vršil 15. in 17. 8.
1908. Pri tem se je našlo pokrajino Triglavskih Sedmerih jezer kot najbolj primerno in
istočasno so se odločili ožji pogoji za najbolj primerno varstvo narave na področju Sedmerih
jezer na podlagi naravnih predlogov protokolarno dognanih" (Mihelič, Vidrih, 2006, str. 20).
Belar je predlagal, da naj bi se na tem območju prepovedal lov, sekanje lesa, paša, nabiranje
cvetja in drugega rastlinja. Do predlaganega zavarovanja žal ni prišlo, saj ni bilo prave pravne
podlage, tedanji predpisi pa niso dovoljevali omejevanja paše. Tudi vsa kasnejša
naravovarstvena prizadevanja je prekinila prva svetovna vojna ter posledično razpad
monarhije in nastanek nove države. (Mihelič, Vidrih, 2006, str. 20, 21)
Belarjeva ideja je bila v koraku s časom in če bi prišlo do zavarovanja Doline Triglavskih
jezer leta 1906, bi Slovenci imeli prvi narodni park v Evropi. Švedska, Švica, Španija in
Italija so ravno v tem času snovale zamisli o narodnih parkih, s katerimi je Belar verjetno bil
seznanjen. (Mihelič, Vidrih, 2006, str. 22)
V nadaljnja dogajanja o zavarovanju narave je ključno posegel Ferdinand Seidl (1856 - 1942),
ki je na občnem zboru Muzejskega društva leta 1919 predlagal, naj zbor prosi poveljništvo
Kraljevine SHS, da se zavzame za ohranitev in zaščito naravnih spomenikov. Predlagal je tudi
ustanovitev skupine, ki naj bi pripravila predlog dejavnosti na področju varstva narave. Leto
kasneje se je oblikoval Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov. (Skoberne, 2006)
Dvajset let za Belarjem je njegovo idejo v prvem poglavju "Spomenice" Seidl predložil
Deželni vladi v Ljubljani. Predlagali so ustanovitev "visoko-planinskega alpskega parka v
Dolini Sedmih jezer pod Triglavom". Kljub temu, da je za to idejo tedaj stal večji del javnosti,
še vedno ni obstajala pravna podlaga za ustanovitev parka. (Bizjak, 1985) Spomenica je
postala "osnovni strateški program za varstvo narave na državni ravni, in to verjetno med
prvimi v Evropi" (Skoberne, 2006, str. 29). Po porazu sta se Odsek za varstvo prirode in
Slovensko planinsko društvo odločila za drugačen korak. Od Direkcije šum v Ljubljani sta za
dvajset let najela okrog 1400 hektarov zemljišča v Dolini Triglavskih jezer in ga 1. julija 1924
namenila "prirodnemu varstvenemu parku". V letu ustanovitve naravovarstvenega ozemlja, je
rastlinski fiziolog in genetik Fran Jesenko (1875 - 1932) s svojimi študenti zaznamoval mejo
tega ozemlja. Jesenko je prvi imenoval to ozemlje Triglavski narodni park v članku časnika
Jutro 30. maja 1926. S svojimi študenti je pogosto zahajal k Triglavskim jezerom, kjer so
raziskovali in si prizadevali, da bi bili naravovarstveni cilji dosledno upoštevani. (Wraber,
2006, str. 35)
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Pred iztekom najemne pogodbe, se je pojavila težnja po ureditvi vprašanja parka. Zakon o
gozdovih iz leta 1940 je omogočil ustanovitev narodnih parkov. Odsek za varstvo prirode, ki
je v tem času že deloval v okviru Prirodoslovnega društva, je pripravil predlog o razširitvi
parka na Komno, Fužinarske planine in Bohinj. Te razprave je podobno kot prva svetovna
vojna sedaj prekinila druga. Zakupna pogodba se je leta 1944 iztekla brez podaljšanja.
(Bizjak, 1985, str. 7)
Po osvoboditvi leta 1946 so ponovno pobudo za narodni park dali Prirodoslovno društvo
Slovenije, predstavniki ljubljanske univerze in Zavod za varstvo in znanstveno preučevanje
kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti, katerega je vodila dr. Angela Piskernik (1886
- 1967) ob pomoči Antona Šivica (1879 - 1963). Velika zasluga gre prav Šivicu, ki se je
zavzel za to, da smo leta 1949 dobili prva zakonsko zavarovana naravna območja. V načrtu pa
je bilo še zavarovanje Doline Triglavskih jezer. Šivičevo delo je z velikim zanosom
nadaljevala Piskernikova. Dopolnila je pobudo o razširitvi zavarovanega območja na Bohinj
in Fužinarske planine. Leta 1959 so sprejeli zakon o narodnih parkih in že naslednje leto je
republiška komisija za narodne parke obravnavala predlog Angele Piskernik, a ga niso upali
podpreti. Sklenili so, da se zakonsko zavaruje Dolina Triglavskih jezer z delom Komarče in s
slapom Savica. 1961. leta je nastal 2000 hektarjev velik Triglavski narodni park, ki pa ni
obsegal Triglava. Mandat za izpeljavo zavarovanja omenjenega dela je dobil dr. Miha
Potočnik. (Peterlin, 2006, str. 51) V šestdesetih in sedemdesetih letih so bile opravljene
številne analize in raziskovanja z namenom razširitve parka. Do širitve je res prišlo po
daljšem obdobju razprav 27. maja 1981. Skupščina SR Slovenije je sprejela Zakon o
Triglavskem narodnem parku v današnjih mejah in z dvostopenjskim varstvenim režimom.
Osrednje območje obsega glavne gorske grebene, zgornje dele dolin in vsa območja zgornje
gozdne meje in nad njo. V tem delu so v ospredju naravovarstveni interesi, vse ostalo je
podrejeno temu. Zunanji oziroma robni del pa obsega spodnje dele dolin, naselja, gozdnate
planote in zimsko-športna središča. Glavni panogi na tem področju sta gozdarstvo in
kmetijstvo, zato je varstveni režim manj strog. (Bizjak, 1985, str. 11)
Vse od leta 1981 pa do danes Zakon o Triglavskem narodnem parku skoraj ni bil spremenjen.
Težnje po novem zakonu so se pokazale po spremembi slovenskega družbenega sistema in
zakonodaje leta 1990, vendar se je najprej čakalo na sprejem Zakona o ohranjanju narave, ki
je bil sprejet devet let kasneje. Nov zakon bi bilo potrebno uskladiti tudi z zakonodajo
Evropske unije in z razvojem načel upravljanja zavarovanih območij v svetu. Leta 2003 je
poslanec Dušan Vučko predložil predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki je naletel
na številna nestrinjanja pri nevladnih organizacijah, ki menijo, da zakon daje odločno
preveliko podporo kapitalu in kratkoročnim interesom, medtem ko so varstvo naravne in
kulturne dediščine ter trajnostni razvoj na območju parka tem interesom podrejeni. Predlagale
so, da bi v pripravo zakona vključili strokovno javnost, interesne skupine in prebivalce parka.
Vsa nasprotovanja so trajala do leta 2008, ko je komisija za pripravo Zakona o Triglavskem
narodnem parku predstavila končni osnutek zakona. Ta je bil predložen na sejo vlade, zatem
pa v obravnavo v državni zbor (Predlog zakona o TNP..., 2009; Osnutek zakona o TNP...,
2005). Predlogu med drugim nasprotuje Koalicija nevladnih organizacij, saj zakon po
njihovem mnenju "zmanjšuje standarde varstva narave v Sloveniji" (Savenc, 2009). Nevladne
organizacije se ne strinjajo s prostorsko členitvijo parka na tri varstvena območja. Med
drugim tudi zahtevajo, da se zemljišča v državni lasti na območju narodnega parka prenesejo
v upravljanje upravljavcu narodnega parka, da se na njih za prehodno obdobje preneha z
vsemi gospodarskimi dejavnostmi, predvsem pa ukine komercialni lov in ribolov na celotnem
območju narodnega parka in da se uredi strategija za reševanje problematike črnih gradenj.
(Predlog zakona o TNP..., 2009; Osnutek zakona o TNP..., 2005)
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Karta 1: Razvoj Triglavskega narodnega parka od leta 1924 do danes.

Vir: Peterlin, 1985.
2.3

Varstvo okolja v času vse večjega onesnaževanja

Triglavski narodni park je bil ustanovljen "z namenom, da se ohranijo izjemne naravne in
kulturne vrednote, zavarujejo avtohtono rastlinstvo, živalstvo in naravni ekosistemi ter
značilnosti neživega sveta, zagotovita z naravnimi danostmi in vrednotami usklajen nadaljnji
razvoj kmetijstva in gozdarstva, ohrani in razvija kulturna krajina ter zagotovijo razvoj in
materialni ter drugi pogoji za življenje in delo prebivalcev v osrednjem delu Julijskih Alp,
omogočita delovnim ljudem in občanom ter drugim obiskovalcem uživanje naravnih in
kulturnih vrednot ter rekreacija v naravi v tem prostoru in dopolni dosedanje varovanje"
(Zakon o Triglavskem narodnem parku, 1981, 1. člen). Hkrati je alpski svet v parku od leta
1993 zaščiten tudi z Alpsko konvencijo, od leta 2003 spada v omrežje biosfernih območij
UNESCO MaB (Man and Biosphere - človek in biosfera) in od leta 2004 sovpada tudi z
območjem Nature 2000.
Človekov vpliv na naravo v parku je zelo raznolik. "Njegovo bivanje v osrednjem delu parka
je pretežno sezonsko, poleg planšarstva in gozdarstva je povezano s turizmom in rekreacijo
ter počitnikovanjem. Lokalno onesnaženje je torej posledica človekovih dejavnosti, ki
izkoriščajo naravne vire, lokalnega in tranzitnega prometa ter trajne in občasne poselitve"
(Frantar, Rejec Brancelj, Smrekar, 2003, str. 1).
2.3.1

Zračni promet in hrup

Eden izmed glavnih problemov narodnega parka je hrup helikopterskih poletov, letalskih
taksijev in turističnih panoramskih poletov. Nekateri si privoščijo prelet nad gorami ali celo
prevoz do izhodišč visoko v gorah za turno smuko, visokogorske pohode, gorsko kolesarjenje,
lov, padalstvo in iskanje adrenalinskih avantur. S tem motijo večino, ki v gorah išče mir in
tišino. (Bizjak, 1997, str. 8-9) V Alpskem letalskem centru Lesce, ki je najbližji Triglavskemu
narodnemu parku, si turisti lahko privoščijo prelet nad Triglavom, Bohinjem in Bledom
(Alpski letalski center Lesce, 2009). Nizko preletavanje gora, gozdov ter kroženje nad
dolinami in med grebeni pa je po zakonu zaradi preseganja dovoljene ravni hrupa nezakonito.
Zaradi tega obiskovalci najdejo drugačne izgovore. S helikopterji, ki oskrbujejo planinske
postojanke, se tako prevaža vse več obiskovalcev. (Bizjak, 1997, str. 8-9)
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2.3.2

Avtomobilski promet

Obiskovalci gora se vse pogosteje pripeljejo z avtomobili čim dlje in čim višje. Vse več
avtomobilov zahteva tudi več parkirnih površin ob cestah. Zaradi tega izginjajo travniki in
gozdovi. Marsikdaj pozabljamo, da je hoja temeljna usmeritev narodnega parka. Zaradi
neupoštevanja tega "Vršič, Vrata, Pokljuko, Tamar, Bohinj, Lepeno, Mangart, vas Krn in
Planine Kuhinja, Pokljuko in Polog" preplavlja avtomobilska pločevina (Bizjak, 1997, str. 9).
S prevoznim sredstvom naj bi se pripeljali do roba narodnega parka, pot pa bi potem
nadaljevali peš. Omejevanje avtomobilskega prometa bi lahko nadomestili z organiziranim
lokalnim javnim prometom (Bizjak, 1997, str. 9). V občinah Kranjska Gora, Bovec in Bohinj
so v letu 2008 začeli s projektom Umirjanje prometa v Julijskih Alpah. Z raznimi
delavnicami,s študijami, pripravami občinskih odlokov, z informiranjem in ozaveščanjem
ljudi želijo umiriti motorni promet v zavarovanih območjih, uveljaviti prometni protokol
Alpske konvencije, vpeljati javni prevoz v dolino Vrata ter urediti promet v Bohinju ter na
prelazu Vršič. Z izobraževanjem in vključevanjem lokalnega prebivalstva želijo povečati
število obiskovalcev, ki pridejo v narodni park peš ali s kolesi. (Projekti v slovenskih občinah,
2009, str. 2)
2.3.3

Svetlobno onesnaževanje

Svetlobno onesnaževanje postaja vse večji problem tudi v Sloveniji, saj le-to vedno bolj
narašča. Po mnenju strokovnjakov naj bi bila ena izmed najbolj svetlobno onesnaženih držav
v Evropi. Med vire svetlobnega onesnaževanja štejemo javno razsvetljavo, dekorativno
razsvetljavo kulturnih spomenikov, cerkva, svetlečih reklamnih panojev ter razne reflektorje
in druge laserske snope, ki hitro postanejo moteči. "Posledice svetlobnega onesnaževanja se
kažejo kot: vsiljena svetloba, žarčenje nočnega neba nad naselji, bleščanje, zmanjšanje nočne
vidljivosti, prekomerna raba električne energije" (Pogačnik, 2009, str. 32-33). Vse to pa ima
negativen vpliv na astronomska opazovanja, na človekov bioritem, na žuželke, netopirje, ptice
(problemi s prehranjevanjem in razmnoževanjem ob premočni svetlobi) in rastline (večkrat
letno cvetenje, hitrejša rast vej, pozno odpadanje listov), kar lahko privede do izumrtja
posameznih vrst. Na območju parka je približno 365 uličnih svetilk in le 11 % je popolnoma
zasenčenih, tako da svetlobe ne sipajo v vesolje. Osvetljene so tudi štiri cerkve, hoteli,
apartmaji, reklamni panoji s turističnimi informacijami ter smučišča ob nočnih smukah in
urejanju smučišč. (Pogačnik, 2009, str. 41)
2.3.4

Odpadne vode in odpadki

Viri točkovnega onesnaževanja planinskih postojank, katerih odpadne vode se skozi razpoke
v apnencu odcejajo v zaledja izvirov, prihajajo na dan skupaj s padavinsko vodo v dolinskih
izvirih. Območje parka ima obilo vodnih virov, zato lahko podpremo konvencijo o
zavarovanju Alp, "ki govori tudi o omejevanju vdiranja turizma v Alpe in o varstvu
visokogorskih gozdov pri njihovi varovalni nalogi" (Novak, 1990, str. 249-250; Erhartič,
2008, str. 24). "Samočistilna sposobnost apneniške sestave Julijskih Alp ne zmore več delati
čudežev iz odpadnih voda, nastalih od fekalij, kuhinjskih odtokov in pralnih strojev v
planinskih postojankah, počitniških hišah in domovih, od spiranja kemičnih in umetnih gnojil
s pašnikov do izlivov kurilnega olja pri dieselskih agregatih, pečeh centralnega ogrevanja ali
malomarnosti ob prevozu" (Bizjak, 1997, str. 9).
Onesnaževanje vodnih virov na začetku vodnih poti je največja nevarnost za pitno vodo.
Največje onesnaževanje pa predstavljajo ravno planinske postojanke, ki stojijo v njihovi
neposredni bližini. Pravo ekološko katastrofo povzročajo odpadne vode Koče pri Triglavskih
jezerih, saj imajo neposreden vpliv na Dvojno jezero ter na kraške odtoke proti izviru Savice
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(Erhartič, 2008, str. 61). V jezeru prihaja do vse večje evtrofikacije, zato se prekomerno
razmnožijo alge, ki ob razpadanju povzročajo obupen smrad. Če ne bo kmalu prišlo do
ukrepanja, bo prišlo do onesnaženja Črnega jezera, nato Bohinjskega in posledično vse pitne
vode v Bohinju. Glavni krivec za onesnaženje je seveda človek, ki je že pred desetletji v
jezero naselil ribe vrste jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus Linnaeus), ki so pojedle vse
rakce - naravne čistilce jezera. Onesnaženje pa povzroča predvsem množični obisk koče
(okrog 6000 obiskovalcev letno) in neustrezno zgrajena greznica, saj ob visoki vodi in
deževju odtekajo odplake neposredno v jezero (Knez, 2009). Že leta 1995 je bil izveden načrt
za izgradnjo čistilne naprave za Kočo pri sedmerih jezerih in Dom na Komni (Erhartič, 2008,
str. 24). Leta 2005 je bil prenovljen Dom na Komni, kjer so vgradili tudi čistilno napravo,
katero pa Koča pri sedmerih jezerih še vedno čaka (Savenc, 2005; Savenc, 2009). Leta 2004
je čistilno napravo dobil Šlajmerjev dom v Vratih, leta 2005 pa Poštarski dom na Vršiču in
Aljažev dom (Puš, 2006, str. 32). Pri višjih nadmorskih višinah uporaba rastlinskih čistilnih
naprav ne pride v poštev, saj najpogosteje uporabljene rastlinske vrste (navadni trst, sitec,
rogoz) ne uspevajo na takšni višini, vnos tujerodnih vrst pa je v Triglavskem narodnem parku
prepovedan, zato je potrebno uporabiti avtohtone vrste (vrste trav, šašev, ločja, muncev,
vrbovcev, kislica in kopriva). (Erhartič, 2008, str. 56) Druga možna rešitev so tudi suha
stranišča s kompostiranjem ali s sušenjem blata. (Erhartič, 2008, str. 46; Knez, 2009)
Koncepti in usmeritve za gorski svet, ki so jih sprejeli UIAA (federacija planinskih
organizacij), avstrijsko in nemško Planinsko društvo Južne Tirolske, skupnost planinskih
organizacij Alpe-Adria in Evropski svet, so:
- v gorah ima ekologija prednost pred ekonomijo; posegi v prostor morajo imeti svojo
ceno, ki jo upošteva ekonomija;
- drastično zmanjševanje udobja postojank, preprosta ponudba in osnovne potrebe;
- nobene nove postojanke (v zadnjih letih ni bilo zgrajene nobene nove postojanke,
vendar so se že obstoječe v devetdesetih letih začele večati in bogateje opremljati
(Erhartič, 2008, str. 39));
- dosleden odvoz smeti v dolino;
- sanacija sistemov odpadnih voda;
- zmanjševanje energetske porabe;
- nobenih novih poti;
- obstoječe ceste do postojank so samo za oskrbo postojank in za odvoz smeti, drug
promet je izključen;
- postojanke morajo dobiti prvotno funkcijo - dom in zavetišče za planince;
subvencionirane so samo tiste, ki takšno funkcijo ohranjajo in obratujejo v smislu
okoljevarstvenega koncepta, gostilne je treba črtati s seznama planinskih postojank;
- zamenjava dieselskih agregatov z drugimi viri. (Bizjak, 1991, str. 145-149)
2.3.5

Hoja v gore, turno smučanje, alpinizem, pustolovski turizem in rekreacija

Gorništvo postaja vse bolj množično, saj zahajajo v gore tudi tisti obiskovalci, ki jim je to le
za rekreacijo in jim gore nič ne pomenijo. Tudi pri nas iščemo tiste oblike gorništva, ki ne
bodo obremenilne za okolje. Uveljavlja se že spoznanje, da bo potrebno omejiti udobje v
planinskih postojankah. Problemi nastajajo predvsem z oskrbo postojank ter s smetmi in
odpadki. So posledica prinašanja dolinskih razvad v gorski svet ter ustrežljivosti do
neplaninskih obiskovalcev postojank, ki zahtevajo vedno več udobja. (Bizjak, 1991, str. 145)
Turno smučanje je v zadnjih letih v porastu, saj se je zaradi velike gneče na smučiščih
povečal pritisk na hribe. Zelo priljubljena je turna smuka na Viševniku, Krnu, Kotovem sedlu,
Mojstrovki in še kje. Ker pa gorski svet ni namenjen samo zadovoljevanju naših potreb, se
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moramo zavedati, da s smučanjem mehansko poškodujemo vegetacijo, ki postane zato manj
odporna na škodljivce in bolezni, zato sledi odmrtje. Turni smučarji lahko vznemirjajo tudi
živali, ki jih presenetijo in splašijo. Za beg živali, ki so v zimskem času v pol aktivnem stanju
(predvsem gams), porabijo več energije, ki jo težko spet pridobijo, zato lahko sledi pogin.
(Šolar, 1997, str. 19)
Alpinizem je kot del gorništva v visokogorju nadgradnja hoje v hribe. Samo plezanje v
visokih stenah ne predstavlja posebne obremenitve za naravo, če ne upoštevamo posredne
vplive zaradi šotorjenja, kurjenja in odlaganja odpadkov pod stenami. (Šolar, 1997, str. 18,
19)
Z novimi oblikami adrenalinske rekreacije (gorsko kolesarjenje, jadralno padalstvo,
soteskanje, krpljanje, hoja po brezpotjih, vožnja s štirikolesniki, vožnja z motornimi sanmi,
...), ki mnogim predstavljajo izziv, spodbudo in vzburjenje, se pojavlja nova dodatna
obremenitev v gorskem svetu, ki posega v doslej še nedotaknjene predele. Obremenjeni so
zračni prostor, divja korita in soteske. (Šolar, 1997, str. 21) Od ostalih oblik dejavnosti se
pustolovski turizem in rekreacija razlikujeta v tveganju, ki se pojavlja na različnih področjih:
od osebnega tveganja udeleženca, ponudnika storitev, soudeleženca, reševalca, lokalne
skupnosti in družbe do tveganja za okolje. V visokogorju prevladuje tveganje udeleženca,
posledično tudi tveganje reševalcev in tveganje za okolje. (Mrak, 2009, str. 31-32). Seveda
rekreacija v zavarovanih območjih ni prepovedana, ampak mora biti podrejena varstvu narave
ter prostorsko in časovno urejena (Šolar, 1997, str. 21).
2.4

Geološke značilnosti s tektonsko zgradbo

Julijske Alpe sestavljajo pretežno trde karbonatne kamnine (Gams, 2001, str. 101). Skladi v
Julijcih so debeli nekaj deset metrov, sestavljajo pa jih predvsem triasne kamnine, manj je
jurskih in krednih, nekaj oligocenskih, veliko pa pleistocenskih in holocenskih usedlin. Glavni
pečat daje zgornjetriasni dachsteinski apnenec, ki na redkih mestih prehaja v dolomit in iz
katerega so zgrajeni glavni grebeni in vrhovi v Julijskih Alpah (Melik, 1954, str. 133).
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Karta 2: Geološka karta Triglavskega narodnega parka.

Vir: Razstava v informacijskem središču Trenta, 2009.
Najstarejše kamnine v Triglavskem narodnem parku pripadajo spodnjemu triasu. Sivi
apnenci, sljudni peščenjaki in rjavkasti peščeni laporji vsebujejo veliko fosilnih ostankov
(razne foraminifere, polže, školjke in apnenčeve alge). V obdobje triasa, pred približno 235
milijoni let, spadajo tudi ostanki vulkanskih kamnin (kremenovi keratofirji, porfiriti, porfirji,
diabazi) in njihovih tufov. Najdemo jih v Veliki Pišnici in južno od Vršiča. (Buser, 2004, str.
14; Ramovš, 1985, str. 15) Pred 225 milijoni let je začela nastajati debela skladovnica
apnenca in dolomita, katerega najdemo tudi na Triglavu. Nekaj milijonov let kasneje,
vzporedno z nastajanjem dachsteinskega apnenca, so nastali glinavci, peščenjaki in apnenci z
ostanki konodontov. (Buser, 2004, str. 14)
Obdobje jure so zaznamovali številni prelomi v smeri vzhod-zahod in sever-jug, ob katerih so
nastala široka brezna in zakrasele razpoke. V tem času so se odlagali ploščasti apnenci z
roženci, v Bohinju pa lapornati glinavci z roženci. V kredi je prišlo do aktivnega tektonskega
delovanja. Usedal se je fliš, kjer se najprej menjata breča in apnenčev peščenjak, nato pa
peščenjak in lapor. Zelo značilni so zgornjekredni rdeči laporni apnenci, ki so najlepše vidni v
Rdečem robu in so ena glavnih geoloških znamenitosti v Julijskih Alpah. (Buser, 2004, str.
17; Ramovš, 1985, str. 22-24)
V terciarju se je na območju Triglavskega narodnega parka odložilo in ohranilo le malo plasti.
Oligocenske plasti najdemo v Bohinju, vendar že izven parka. Zanimivo dogajanje je potekalo
v pleistocenu, ko so ledeniki preoblikovali površje Julijskih Alp. Ledeniške morene so vidne
tako v dolinah kot tudi v gorskem svetu. Ko so se ledeniki umikali in so ledeniški potoki
odnašali material, so ga gladili in odlagali po dolinah. Ponekod se je le-ta že sprijel v
konglomerat. V medledenih dobah se je v tem obdobju usedala tudi jezerska kreda. Največ je
najdemo v Radovni. (Buser, 2004, str. 18, 19; Ramovš, 1985, str. 25, 26)
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2.5

Rudnine in razvoj rudarstva

Na območju Triglavskega narodnega parka ja največ železove rude. Mangan je razširjen v
jurskih plasteh na Mangartskem sedlu. "Na širšem ozemlju Loga pod Mangartom je oruden
spodnjekarnijski dolomit s svinčevo, cinkovo, železovo in baritno rudo" (Ramovš, 1985, str.
26). Rudna nahajališča so tudi v morenah in na trdni skalni podlagi. Ledeniki, ledeniški
potoki ter druge tekoče vode so zbirali železovo rudo in jo pomešali z moreno. Nahajališča
bobovca so bila na višjih hribovitih mestih, npr. Rudnica v Bohinju (Cundrič, 2002, str. 75).
"Kemične in mineraloške analize so pokazale, da gre za sekundarna sedimentna rudišča, ki so
neodvisna od geološke sestave podlage" (Cundrič, 2002, str. 95).
O pomembnosti rudnega bogastva priča postojanka na planoti Lepe Komne. Že v bronasti
dobi naj bi v visokogorje Julijskih Alp zahajali iskalci bakrove rude. Zaradi bogatih nahajališč
železove rude, bobovca, pa je Bohinj postal rudarsko in železarsko območje že v starejši
železni dobi. Čez ozemlje Triglavskega narodnega parka je potekala železarska trgovina.
Bohinj in Posočje sta bila povezana prek prelazov Škrbina, Globoko in Suha (Oder et al.,
2008, str. 6). Ostanke železarske dejavnosti so našli na Ajdovskem gradcu. Dodaten dokaz
železarstva je tudi najdena žlindra (Cundrič, 2002, str. 17). S prihodom Keltov se je izboljšala
železarska tehnologija. Tradicija taljenja železove rude se je nadaljevala tudi v rimski dobi.
Veliko vrednost je imelo noriško železo, ki so ga izdelovali na Koroškem in na Gorenjskem.
"V visokogorju so železovo rudo kopali na območju Pokljuke, triglavskega pogorja, Spodnjih
bohinjskih gorah in Jelovice, kjer so na travnatih površinah pasli živino" (Oder et al., 2008,
str. 7). Površinski kopi so še danes opazni v obliki rudnih jam (Oder et al., 2008, str. 7).
Ugodni pogoji, kot so nahajališča železove rude, obsežni gozdovi in obilica vode, so
omogočili hiter razvoj železarstva. Na Slovenskem so prve fužine obratovale že v 14. stoletju
in na začetku 15. stoletja v Bohinju (Bohinjska Bistrica, Pozabljeno, Stara Fužina), v Trenti v
16. stoletju (leta 1576). V 16. stoletju so nastale tudi kovačije ob rekah in potokih. (Oder et
al., 2008, str. 10) Do 18. stoletja so bile bohinjske fužine v lasti bratov Locatelli, nato so
prešle v roke družine Zois, ki je pomembno vplivali na nadaljnji razvoj. Žiga Zois je izpeljal
modernizacijo in povečal proizvodnjo. (Cundrič, 2002, str. 36-38) Kljub trudu pa fužine sredi
19. stoletja niso bile več rentabilne zaradi spremenjenih tržnih razmer, saj je iz severnih dežel
začelo prodirati cenejše železo (Zega, 1985, str. 188). Požar v fužini na Bistrici, do katerega je
prišlo 7. oktobra 1890, je usodno prekinil fužinarstvo v Bohinju. Družina Zois je fužine
prodala Kranjski industrijski družbi in proizvodnja železa se je prenesla na Jesenice. (Cundrič,
2002, str. 45-46)
Rudarstvo in železarstvo sta poleg Bohinja pomembno zaznamovala tudi Trento, kjer so
železovo rudo kopali nad Zadnjo Trento v strmih pobočjih pod Mojstrovko in pod Pelci. O
tem nam še danes pričajo ostanki rudnikov in travnate izravnave, kjer so včasih stale hiše
rudarjev. Iz strmih delov gora so rudo spravljali v dolino po lesenih žlebovih, na položnejših
tleh pa so jo nosili na hrbtu ali vlačili po tleh. Rudo so topili v dolini. Največji obrat je bil pri
današnji cerkvi. Prvi rudarji naj bi po mnenju zgodovinarja Simona Rutarja bili vojaški
begunci in pobegli zaporniki. Lastnik trentarskih fužin je bil Herman Attems, ki je leta 1690
dal zgraditi cerkev sv. Marije Lavretanske in tovorno pot iz Bovca v Trento. Leta 1782 je
železarstvo usahnilo. (Razstava v informacijskem središču Trenta, 2009) Trentarji so se začeli
ukvarjati s pašništvom in z lovom. (Zega, 1985, str. 188)
Rudarjenje je pomembno vplivalo na razvoj omenjenih dolin. Pridobivanje železa in njegova
obdelava ni ponujala dela samo rudarjem in fužinarjem, ampak tudi gozdarjem, oglarjem,
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tesarjem, izpiralcem rude in kovačem. Svoboščine so bile podeljene lastnikom fužin,
fužinarjem in rudarjem, ki so se rešili tlačanstva. Fužinarstvo je močno povečalo število
prebivalcev in število hiš v vaseh, nastajala so tudi nova naselja. Po propadu fužinarstva so se
ljudje morali začeti ukvarjati z drugimi dejavnostmi (planšarstvo, ovčereja). Veliko se jih je
tudi odselilo. (Razstava v informacijskem središču Trenta, 2009; Cundrič, 2002, str. 135) Na
fužinarsko dejavnost pa nas še danes spominjajo imena: Rudnica, Rudno polje, Rudna dolina,
Stara Fužina.
2.6

Reliefne značilnosti

Območju je dalo današnjo obliko raznovrstno in dolgotrajno kemično in fizikalno delovanje
zunanjih sil na geološko podlago (le-to so zunanje sile vztrajno zniževale), je pa tudi
posledica delovanja notranjih geoloških sil, gubanja in dviganja Zemljinih plasti. Kot smo že
omenili, je alpski svet v veliki meri zgrajen iz trdnih in neplastičnih kamnin, ki se nerade
gubajo. Kljub temu so ponekod nastale velike sinklinale in antiklinale. V Julijskih Alpah je
nastala velika sinklinala na območju doline Triglavskih jezer, antiklinale pa na Komni,
Polovniku in Matajurju. (Buser, 2004, str. 20) S tektonskim pogrezanjem je v Triglavskem
pogorju nastala Bohinjska kotlina. V Julijskih Alpah potekajo številni prelomi v smeri
jugozahod-severovzhod. Ob njih so nastale alpske doline Vrata, Kot in Krma. Pomembna je
tudi smer severozahod-jugovzhod, ki proti jugu dobiva vse večji pomen. (Buser, 2004, str. 21)
Prav tektonska zgradba oziroma položaj skladov in njihova prelomljenost imajo največji vpliv
v Alpah. Iz značaja pobočij lahko sklepamo na lego skladov. Izrazit primer je od juga narinjen
pokrov Triglava, zaradi katerega je južna stran položnejša od severne. (Kunaver, 2004, str.
25)
Kamninski vpliv na oblikovanost reliefa najlažje razumemo na primeru apnenca in dolomita,
ki imata različno odpornost. Apnenec je odporen proti mehaničnemu delovanju, slabše pa je
odporen na kemijsko delovanje deževnice in snežnice. Pri dolomitu pa je ravno obratno.
Odpornejši je na kemično delovanje, zato so kraške oblike slabše razvite, pri mehaničnem
delovanju pa kaj hitro razpade. Iz apnenca so zgrajeni najvišji vrhovi, nasprotno pa dolomit
sestavlja le malo vrhov, saj je krušenje in razpadanje mnogo hitrejše. Pobočja, zgrajena iz
dolomita, so grapasta. Po teh grapah ob močnem deževju odteka voda in nosi drobir v
podnožje. (Kunaver, 2004, str. 26) Do razlik prihaja tudi pri različnih vrstah apnenca. Poleg
dachsteinskega in dolomitiziranega apnenca najdemo v dolini Triglavskih jezer rdečkasti
jurski apnenec, ki vsebuje železo in manganove gomolje. Netopnega ostanka, iz katerega
nastaja prst, je tam veliko, kar je tudi razlog za bujnejše rastje. Zaplate nekarbonatnih kamnin
so v omenjeni dolini omogočile nastanek in obstoj jezer. Te plasti so hkrati vzrok za izvire in
kratko tekoče potočke. (Kunaver, 1985, str. 30)
Velik pečat so v Triglavskem narodnem parku pustile pleistocenske poledenitve, ki so za
seboj pustile erozijske in akumulacijske ledeniške oblike. Gorski ledeniki so nastajali v
najvišjih gorskih predelih, v krnicah, kjer se je kopičil sneg, se spreminjal v led in se kot
ledenik usmerjal v doline. Dolžina ledenika je bila odvisna od okoljskih temperatur (srednja
letna temperatura naj bi se znižala za 5 do 8 °C), zaradi katerih se je znižala meja večnega
snega in ledu na 1300 metrov visoko, v jugozahodnem delu Julijskih Alp še nekoliko niže.
(Melik, 1954, str. 137; Kunaver, 1985, str. 40-41) Bohinjski ledenik je najdlje segal 50
kilometrov daleč, soški ledenik 65 kilometrov, zgornjesavski pa 40 kilometrov. Dokaz za
poledenitve so številne raze, doline v obliki črke U, obvisele doline, ledeniške morene,
ledeniški balvani, ledeniški jezeri (Bohinjsko in Blejsko), ledeniško-rečne terase, grbinasti
travniki (nastali z zakrasevanjem ledeniških nanosov), obrušeni gorski vrhovi. Nenazadnje so
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posledice poledenitve tudi soteske, ki so jih izdolble vode izpod umikajočih se ledenikov.
Vode so se morale ob premagovanju višinskih razlik vrezati v živo skalo in nastale so tako
imenovane vintgarske soteske. (Kunaver, 2004, str. 26; Kunaver, 1985, str. 42-44)
Nad zgornjo gozdno mejo se je v Julijskih Alpah razvil poseben tip krasa, imenovan
visokogorski kras (Kunaver, 2004, str. 31). Zavzema kar 67 % površja (Gams, 2001). Julijske
Alpe hkrati predstavljajo "največji kraški otok v Sloveniji zunaj Dinarskega krasa" (Gams,
2001). Zanj je značilna skromna poraščenost in tako večja izpostavljenost obilnim padavinam
in zmrzali (Kunaver, 2004, str. 31). Prav obilne padavine so povzročile raztapljanje in
nastanek različnih kraških oblik od žlebičev, škavnic, škrapelj, kont, laštov. Drobne
površinske oblike so najštevilčnejše na Kaninskih, Triglavskih in Kriških podih, v Dolini
Triglavskih jezer, na Komni in Kaninu. (Kunaver, 2004, str. 32-33)
Julijske Alpe imajo značaj zajezitvenega krasa. Podzemni vodni odtok proti jugu zajezijo
nepropustne plasti, kjer voda privre na dan. Tak primer je Soča. Zaradi omenjenega
vododržnega jezu in čistosti apnenca ter dolomita so v neogenu nastale obsežne kraške
planote (Mežakla, Pokljuka, Komna). Na Pokljuki je kras delno zakril material bohinjskega
ledenika. (Gams, 1996)
Poleg površinskih oblik krasu pripada tudi podzemlje. V Triglavskem narodnem parku je kar
637 od 9264 jam, kolikor jih je skupaj v slovenskem katastru jam. Kar štiri jame presegajo
globino enega kilometra. (Gabrovšek, 2003, str. 1) Najgloblje je brezno Čehi II, ki meri 1370
metrov in je brez kapniškega okrasja, saj nizke temperature onemogočajo izločanje sige
(Razstava v informacijskem središču Trenta, 2009). Idealni pogoji za nastanek podzemnih
kraških kanalov so nastali v času dviganja Alp. Na prvotne jamske splete naletimo tam, kjer
jih sekajo mlajša vadozna brezna, ki so najbolj tipičen in pogost tip jam v alpskem svetu.
Nastala so v času pleistocenske poledenitve. "Ledeniki, podobno kot nekraške kamnine,
omogočajo koncentriran dotok vode v kras in s tem nastanek velikih jam. Led tudi
neposredno (pre)oblikuje jame; v visokogorskih breznih še vedno naletimo na velike količine
ledu, ki ponekod zapirajo celoten presek brezen, zelo verjetno pa so bila brezna v ledenih
dobah povsem zapolnjena z ledom. Mnoge jame z velikimi vhodnimi brezni so tudi do
globine nekaj sto metrov močno preoblikovane z ledom. Pomen ledu pri nastanku in
oblikovanju visokogorskih brezen bo potrebno še podrobneje raziskati" (Gabrovšek, 2003, str.
1).
Raziskovanje jam v Julijskih Alpah se je začelo že v tridesetih letih 20. stoletja. Jamarskim
pionirjem pa je prav vertikalni potek brezen predstavljal največje težave, saj še niso
uporabljali vrvne tehnike. Kljub temu so že v petdesetih letih pričeli z intenzivnimi
raziskavami in odpravami. V naslednjih letih so raziskali pomembnejša brezna: Triglavsko
brezno leta 1955, ki je nastalo na robu Triglavskega ledenika, od koder odteka ledeniška
voda; Pološko jamo v letih 1964 do 1975, ki je veljala za najvišjo jamo na svetu in Brezno
pod Gamsovo glavico, ki je pomembno zaradi prve uporabe vrvne tehnike, ter številna druga
brezna. V osemdesetih letih pa so začeli intenzivne raziskave na Kaninskih in Rombonskih
podih. Na slednjih so italijanski jamarji v letih 1987 do 1989 raziskali Črnelsko brezno, ki je
naša prva jama globlja od kilometra. Ista skupina je v devetdesetih letih raziskala najglobljo
jamo Čehi II. (Gabrovšek, 2003, str. 1-2)
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2.7

Podnebje in vreme

Triglavski narodni park leži na območju stika vplivov morja in celine (Mihelič, 1998, str. 15).
Do klimatskih razlik in značilnosti prihaja zaradi razlik v nadmorski višini vrhov, grebenov,
dolin in kotlin, zaradi različne ekspozicije ter zaradi oddaljenosti od morja. Vpliv morja se
občuti po dolinah navzgor, zato se srečujemo z blažjo klimo. Vetrovi od jugozahoda po Soški
dolini prinašajo ogromne količine vlage in padavin. Učinki tega se vidijo v višji gozdni meji,
v milih zimah, manjšem številu snežnih dni ter v višji povprečni letni temperaturi. (Melik,
1954) Posledica srednjeevropske gorske in celinske klime pa so ostre klimatske poteze s
pogostimi vetrovi s severozahoda jeseni in pozimi, nizke temperature ter obilne snežne
padavine (Bernot, 1985, str. 57; Mihelič, 1998, str. 16).
Julijske Alpe imajo gorsko podnebje. Zanj je značilno, da je povprečna temperatura
najhladnejšega meseca manj kot -3 °C in najtoplejšega več kot 10 °C. Takšne razmere so do
zgornje gozdne meje z nadmorsko višino 1700 do 1900 metrov. Nad to ločnico povprečne
temperature najtoplejšega meseca ne presežejo 10 °C, zato ločimo podnebje višjega in nižjega
gorskega sveta. Podnebje nižjega gorskega sveta vključuje nekatere gorske doline, kotline in
visoko ležeče kraške depresije, kot sta Trenta in Bohinj. (Ogrin, 2002, str. 21; Ogrin, Plut,
2009) Podnebje višjega gorskega sveta je omejeno na manjše območje. "Imajo ga Julijci med
Prisojnikom, Škrlatico, Triglavom in Komno ter v okolici Jalovca, Mangrta in Kanina"
(Ogrin, 2002, str. 21).
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Preglednica 1: Srednje mesečne in letne temperature v °C za referenčno obdobje 1961-1990.
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Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009.
Ugotovitve glede temperatur podpiramo s preglednico 1, kjer so podatki treh meteoroloških
opazovalnic na območju Triglavskega narodnega parka in štirih iz neposredne bližine.
Najvišje in najnižje letne temperature se pojavljajo v juliju in januarju. Na višini od 2000 do
2200 metrov je najtoplejši mesec avgust in najhladnejši februar. Nad to nadmorsko višino je
tudi srednja letna temperatura nižja od 0 °C. Temperatura zraka se znižuje z višanjem
nadmorske višine. Prav tako je pomembna tudi ekspozicija. Prisojna pobočja imajo višjo
temperaturo kot osojna, kar lahko razberemo iz primerjave temperatur Rateč in Planine pod
Golico. Kljub višji nadmorski višini Planine pod Golico, so temperature višje od temperatur v
Ratečah. (Bernot, 1985, str. 57-59) Dnevna temperaturna nihanja so največja pomladi, ko so
noči zelo hladne (še posebej v dolinah in kotlinah), dnevi pa so zaradi sončnega obsevanja
znatno toplejši (Pristov, Pristov, Zupančič, 1998, str. 5-6).

18

Na območju Triglavskega narodnega parka lahko najdemo "območja, kjer so temperature
zraka pogosto bistveno nižje od okolice" (Ogrin, Sinjur, Ogrin, 2006, str. 5). Takim
območjem pravimo mrazišča. Najpogosteje imajo konkavno obliko (takšne so na primer
alpske krnice), kjer se nabira hladen zrak. S pobočij priteka hladen zrak, ki se nabira na dnu
reliefnega oboda, zato je tam najhladneje. Do ekstremnih temperatur pride ob določenih
mikroklimatskih pogojih. (Ogrin, Sinjur, Ogrin, 2006, str. 5) "Vreme ne sme biti vetrovno, ne
smejo se pojavljati padavine in nebo ne sme biti oblačno" (Ogrin, Sinjur, Ogrin, 2006, str. 5).
Brezvetrje, brezoblačnost in snežna odeja omogočata močno ohlajanje zraka. V višjih
nadmorskih višinah je temperatura zraka v mraziščih nižja. Razlog za to najdemo v redkejši
atmosferi, ki ne vsebuje več veliko toplogrednih plinov in tudi v tem, da temperatura z
višanjem nadmorske višine pada. V večjih mraziščih se hladni zrak zadržuje dalj časa, zato se
oblikuje tudi vegetacijski obrat. Kljub temperaturnemu obratu v alpskih dolinah ni mrazišč,
ker se hladen zrak steka po dolini navzdol. To občutimo kot pihanje vetra, imenovanega
dolnik. Ohlajanje pa onemogočajo tudi strma pobočja, ki zmanjšujejo sevanje toplote nazaj v
vesolje. (Ogrin, Sinjur, Ogrin, 2006, str. 4, 5)
Alpska mrazišča se nahajajo na visokogorskih podih (Kaninski podi, Kriški podi) in na
alpskih kraških planotah (Komna, Jelovica, Mežakla, Pokljuka). Za najhladnejša so se
izkazala mrazišča na Komni, kjer so 25. januarja 2006 izmerili najnižjo temperaturo v
Sloveniji, -41,7 °C (Ogrin, Sinjur, Ogrin, 2006, str. 9). Januarja 2009 pa so v istem mrazišču
izmerili kar -49,1 °C (Ogrin, Vertačnik, Sinjur, 2009, str. 9).
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Preglednica 2: Srednje mesečne in letne višine padavin v mm za referenčno obdobje 1961-1990.

Vir: Bernot, 1998, str. 120-121.
Ker so Julijske Alpe zelo namočene, predstavljajo pomemben vir pitne vode. Letno pade od
1700 pa do več kot 3200 milimetrov padavin (Gams, 2001, str. 99). Količina padavin se
spreminja preko leta. Največ padavin je v poletnih mesecih ob nastanku ciklona nad severnim
Sredozemljem, ko se združijo ciklonalne in orografske padavine, najmanj pa pozimi, ko
prevladujejo genevski in severnojadranski cikloni. (Pristov, Pristov, Zupančič, 1998, str. 6) V
hladnejših mesecih zapade na območju Triglavskega narodnega parka veliko snega. V
najvišjih legah tudi več kot 5 metrov. Pogostost sneženja je odvisna od temperature. Debelina
snežne odeje se praviloma veča z nadmorsko višino (Bernot, 1985, str. 59). Snežna odeja traja
več kot 100 dni, na najvišji merilni postaji v Sloveniji, na Kredarici, tudi do 260 dni.
Spomladi so v višjih legah pogosti snežni meteži. Sneg pa se lahko še v juliju zadrži v nizkih
legah na višini med 1000 in 1500 metrov. (Melik, 1954) Meja večnega snega danes poteka na
višini okrog 2500 metrov, v zahodnem delu nekoliko nižje (Orožen Adamič, 2010, str. 1).
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Karta 3: Povprečne letne količine padavin za obdobje 1961 - 1990.

Vir: Pristov, Pristov, Zupančič, 1998, str. 26.
Za gorsko podnebje, zlasti v zahodnem delu Slovenije, je značilna najmanjša osončenost pri
nas (1600 do 1900 ur s soncem letno). V kotlinah in dolinah, ki pozimi predstavljajo idealne
razmere za nastanek temperaturnega obrata in jezer hladnega zraka, jo skrajšuje megla, v
globokih in ozkih dolinah pa zaradi vzpetin visoki horizont, tako imenovani previšan
horizont. Višje gore so zaradi razvoja konvektivne oblačnosti slabo osončene poleti,
nasprotno pa imajo gorski vrhovi zelo sončne zime. (Ogrin, Plut, 2009, str. 76) Sončno
obsevanje postaja vse močnejše februarja, ko je v višjih legah že hladneje kot v nižjih
(Pristov, Pristov, Zupančič, 1998, str. 18).
Vreme v visokogorju se hitro spreminja. Značilne so nagle ohladitve in tudi nevihte s strelo
(Mihelič, 1998, str. 15). Vreme v posameznih vremenskih situacijah na območju Triglavskega
narodnega parka lahko delimo na dva dela. Prehodna meja je ožja ali širša, poteka pa med
Posočjem in Posavjem. Razlika je najočitnejša v obdobju od novembra do februarja, ko se ob
anticiklonalnem vremenu v kotlinah zadržuje jezero hladnega zraka. V Soško dolino se zrak
ob vzhodnih in jugovzhodnih vetrovih spušča in s tem segreva, medtem ko je na gorenjski
strani nizka oblačnost. V takšnih situacijah je vreme v Bohinjski kotlini sončno, nad
Gornjesavsko dolino pa je nizka oblačnost. Ob ciklonalnem vremenu prevladuje precej
oblačno in tudi deževno vreme. (Pristov, Pristov, Zupančič, 1998, str. 4-6, 58-59) Orografske
padavine padejo na Tolminskem in Bovškem dan prej kot na gorenjski strani. Razlike so tudi
očitne v zgodnjem spomladanskem času, ko na južni strani že prevladuje toplo vreme, na
severni pa je še hladno. Snežna odeja na južnih pobočjih hitro skopni; če piha fen, se to zgodi
še hitreje. Takrat temperatura zraka hitro naraste, relativna vlaga se zniža in sneg se hitreje
tali. (Mihelič, 1998; Bernot, 1985, str. 59; Pristov, Pristov, Zupančič, 1998, str. 58-59)
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2.8

Vodovje

V Triglavskem narodnem parku najdemo površinsko tekoče, stoječe in podzemne vode. V
visokogorju površinsko tekočih voda ni, saj je le-to preveč zakrasel. Padavinska voda odteče
skozi prepustni apnenec v podzemlje in se v kraških izvirih pojavi v alpskih dolinah. Zaradi
podzemne razvitosti rečne mreže na kraškem površju je določitev razvodnice otežena, zato so
se do sedaj uporabljale predvsem geografske razvodnice še iz časa Avstro-Ogrske. (Pristov,
Pristov, Zupančič, 1998, str. 53-54) "Glavne vodne žile so Soča in izvirna kraka Save s
pritoki" (Stalna razstava v informacijskem središču Trenta, 2009). Kraški izvir Soče v Zadnji
Trenti se uvršča med najlepše v Julijskih Alpah. Voda vre iz brezna in se spušča v slapu na
nadmorski višini 1000 metrov. Savica, ki prav tako izvira v kraškem izviru, se nato izliva v
Bohinjsko jezero, iz njega pa odteka Sava Bohinjka. Kraški je tudi prvi izvir Save Dolinke.
Le-ta privre na dan v slapu Nadiža v Tamarju, se kmalu izgubi v rečnem nanosu in drugič
privre na dan v Zelencih, ki so že izven Triglavskega narodnega parka, a so kot naravni
rezervat pod upravo Javnega zavoda Triglavskega narodnega parka. Omenjene večje reke
imajo povirje na območju parka in odvajajo večino vode Julijskih Alp. Njihovo kemijsko
stanje je po oceni kemijskega stanja vodnih teles za obdobje 2006 - 2008 dobro z visoko
stopnjo zaupanja (Kazalci okolja Slovenije, 2009). Preko obravnavanega območja poteka
razvodnica med porečjema Save in Soče in posledično tudi med jadranskim in črnomorskim
povodjem (Razstava v informacijskem središču Trenta, 2009).
Triglavski narodni park je bogat s številnimi slapovi. Nekateri so postali zanimivi tudi za
turiste (na primer slapovi Savica, Peričnik, Šum v Vintgarju, Spodnji in Zgornji Martuljkov
slap), manjši pa so manj poznani (na primer slapovi na pritokih Koritnice) (Razstava v
informacijskem središču Trenta, 2009).
V pomladanskem času so pogosti hudourniki, ki naredijo obilo škode v gozdovih in dolinah
(Mihelič, 1998, str. 14). Pogosti so na robovih planot, ki so manj zakrasele. V času deževja v
Bohinjksi dolini je mogoče opaziti hudournike s slapovi, ki pa nekaj ur po dežju izginejo
(Melik, 1954).
V Julijskih Alpah, kjer prevladujejo karbonatne kamnine, katere so pomembni vodonosniki,
se pojavlja podzemna voda. Zasledimo jo tudi v nekdanjih ledeniških dolinah, ki so debelo
nasute z ledeniškimi in rečnimi sedimenti. Kljub vsemu je podzemna voda neenakomerno
razporejena in težko dostopna. V Julijskih Alpah skupaj s predgorjem Jelovice, Pokljuke in
Mežakle prevladujejo kraški vodonosniki, kjer so združene vse tri vrste poroznosti:
medzrnska, razpoklinska in kanalska poroznost. Nekateri vodonosniki so med sabo povezani,
tako da tvorijo podzemno vodno telo. V osrednjem delu Triglavskega narodnega parka so
vodonosniki tako zakraseli, da so se v njih oblikovala obsežna brezna. Kar nekaj je zajetih
kraških izvirov za oskrbo s pitno vodo. Vsa večja naselja v alpskem prostoru se oskrbujejo s
podzemno vodo. Kraški vodonosniki pa so neugodni za pojavljanje termalne vode. Zaradi
hitrega toka vode skozi karbonatne kamnine se voda ohlaja mnogo hitreje kot sicer. V
preteklih letih so naredili nekaj vrtin, vendar so naleteli le na nekoliko toplejšo podzemno, a
ne termalno vodo. Na Bledu pa kljub vsemu naletimo na toplejši izvir, ki je botroval začetku
turizma. (Brenčič, 2004, str. 52)
Znotraj Triglavskega narodnega parka je štirinajst kotanj zalitih z vodo, imenujemo pa jih
jezera. Delimo jih v tri skupine: Kriška jezera, Krnska jezera in Triglavska jezera. Vsa ležijo
na apnenčasti podlagi, ki je skozi preteklost doživljala velike spremembe. Ledeniki so v
jurske sklade izdolbli kotanje, v katerih se je nabrala ledeniška kreda. Zapolnila je razpoke v
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apnencu in omogočila nastanek jezer. Visokogorska jezera nimajo stalnih površinskih
dotokov in odtokov. Voda doteka skozi razpoke v jezerskem bregu ali pod gruščem in odteka
skozi ponore, ki se nahajajo tik ob jezerskem bregu in po vsej verjetnosti vodijo v kraške
jame. Jezera z odtokom imajo razmeroma stalno vodno gladino, medtem ko so pri drugih
nihanja večja. Največje in najgloblje visokogorsko jezero je Krnsko jezero, ki je globoko 15
metrov in ima 4,5 hektarov površine, najmanjše in najplitvejše pa je Zeleno jezero, ki je
globoko največ 3 metre in ima 0,61 hektarov površine. Najvišje ležeče je Kriško jezero na
2150 metrov, kjer rastejo le še redke trave. Ena izmed lastnosti visokogorskih jezer naj bi bila
velika prosojnost, ki pa se zaradi turizma manjša. Jezera v Julijskih Alpah niso velika in so
zato toliko bolj občutljiva na dogajanja v okolici, še posebno na človekovo onesnaževanje.
Posebna značilnost je tudi dokaj visoka vrednost pH, ki zmanjša posledice kislega dežja.
Jezera so skromna z vrstami rastlin in živali, kar je posledica velike čistosti jezer, saj v njih ni
dovolj hranilnih snovi (Brancelj, 2004, str. 64, 65).
Naše največje naravno stalno jezero je Bohinjsko jezero. Nastalo je kot posledica poledenitve.
Je izrazito pretočno. Voda priteka s Savico, iz okoliških hudournikov in s padavinami, odteka
pa v Savi Bohinjki (Kolbezen, 1998, str. 165). Tudi Bohinjsko jezero ogroža vse večja
turistična izraba in uporaba umetnih gnojil na pobočnih pašnikih. Kljub temu je še vedno v
dobrem ekološkem stanju (Remec-Rekar, 2007, str. 25).
Triglavski ledenik, imenovan tudi zeleni sneg, je samo še ostanek nekdaj precej večjega
ledenika, ki pokriva strmino nad Severno triglavsko steno (Razstava v informacijskem
središču Trenta). Tako kot vsi alpski ledeniki, se tudi triglavski stalno umika, kar prikazuje
slika 1. Krčenje se zaustavi le v primeru nadpovprečne snežne odeje v pomladnih mesecih.
Leta 1946 je ledenik obsegal približno 15 hektarov. V letu 2007 pa so izmerili najmanjši
obseg ledenika dosedaj, 0,6 hektara (Kazalci okolja Slovenije, 2009). Znanstveniki pa
napovedujejo njegovo izginotje najkasneje v naslednjih petih do desetih letih (Pavšek, 2008).
Slika 1: Primerjava velikosti Triglavskega ledenika leta 1957 in leta 2003.

Vir: Triglavski ledenik, 2010.
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Karta 4: Obseg triglavskega ledenika v obdobju 1952-2003.

Vir: Kazalci okolja Slovenije, 2009.
Na Pokljuki se je iz ledeniškega jezera s procesom zaraščanja, ki je trajalo nekaj tisoč let,
oblikovalo šotno barje, danes imenovano Goreljek. Na dnu jezera so se nalagali blato, pesek
in ostanki rastlin. Kateri so ti ostanki rastlin je moč ugotoviti na podlagi peloda, ki je
najobstojnejši del rastlin. Z obale so prodirale višje rastline, na primer rušje (Pinus mugo),
resa (Erica carnea) in smreka (Picea abies). Voda je postajala vse bolj zakisana, zato so
lahko uspevale le določene rastlinske vrste (nožničavi munec (Eriophorum vaginatum), mah
kapičar (Polytrichum attenuatum)) in glive (šotna kučmica (Galerina ericetorum)). Naselili so
se tudi šotni mahovi, ki danes prevladujejo. Ti se na vrhu priraščajo, v spodnjem delu pa
zaradi pomanjkanja kisika oglenijo, zato je barje dvignjeno od okolice. V poletnem času so na
površju velika dnevno-nočna temperaturna nihanja (Menegalija et al., 2003). Glede na
količino padavin se spreminja tudi vlažnost zgornjih plasti. Ponekod zastaja voda v obliki
majhnih jezerc. Podobno šotno barje najdemo še na Jelovici in na Pohorju (Dobravec et al.,
2004, str. 87).
2.9

Prst

Večji del vzpetega sveta v Sloveniji sestavljajo karbonatne kamnine. Na lastnosti prsti
vplivajo relief, podnebni dejavniki, rastlinska odeja, lega in naklon ter nadmorska višina. Na
strminah prsti sploh ni (nad 2000 metrov) ali pa je nastala skeletna prst. Zaradi velikega
naklona, večje denudacije in erozije, so prsti bolj plitve. Ker tu voda hitro odteče, so te prsti
tudi bolj sušne (Ogrin, Plut, 2009, str. 59, 60). V dolinah in kotlinah so k lastnostim prsti
veliko pripomogle vodne razmere. Ker je relief pomemben pedogenetski dejavnik, se prsti
vzpetega sveta izrazito ločijo od prsti dolin in kotlin (Lovrenčak, 1998, str 180). Na položnih
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pobočjih in na ravnem terenu potekajo pedogenetski procesi bolj nemoteno, zato so tam prsti
debelejše in bolj razvite, pogosto so tudi vlažnejše (Ogrin, Plut, 2009, str. 66). Na prst lahko
posredno ali neposredno vpliva tudi človek. Z obdelovanjem premeša naravne horizonte, z
gnojenjem, apnenjem ali vnosom snovi, ki jih v prsti ni, spremeni kemične in biološke
lastnosti prsti. V zavarovanih območjih naj bi bilo neposrednih posegov čim manj, je pa s
spremembo reliefnih razmer bolj prisoten posredni človeški vpliv na prst (gradnja teras zaradi
preprečevanja erozije in zadrževanja vode, sprememba naravne vegetacije). (Ogrin, Plut,
2009, str. 68)
Na apnencu in dolomitu so se v času pedogeneze v alpskem svetu izoblikovali litosoli in
rendzine. Litosol ali kamnišče je "nastal z mehaničnim preperevanjem apnenca in dolomita"
(Lovrenčak, 1998, str. 175). Zgornji horizont sega le 10 centimetrov globoko in je še v stopnji
nastajanja. Sestavlja ga veliko kamninskih delcev, humusa je zelo malo. Litosol ni ugoden za
rast rastlin, zato so kamnišča slabo porasla. Uspevajo le tiste rastline, ki so prilagojene rasti v
slabo preperelih in s hranilnimi snovmi revnih horizontih. Litosole najdemo na strmih
pobočjih, vrhovih in meliščih Julijskih Alp. (Lovrenčak, 1998, str. 175)
Rendzine nastajajo predvsem na mezozojskih in terciarnih trdih ali že delno razpadlih
apnencih ter dolomitih, ki vsebujejo več kot 60 % kalcijevega karbonata. Zastopane so
prhninaste in sprsteninaste rendzine, ki se ločujejo po debelini in lastnosti organskih snovi.
(Lovrenčak, 2007, str. 41) Zgornji A horizont je debel od 20 do 30 centimetrov in leži na
prehodnem AC horizontu - na razpadli matični podlagi. Rendzine se nahajajo tudi na morenah
in fosilnih meliščih (Lovrenčak, 1998, str. 75). Imajo dobre fizikalne in kemične lastnosti,
ampak so zaradi plitvosti primernejše za pašnike in gozd (Ogrin, Plut, 2009, str. 62).
"Na položnejših pobočjih, na trdnem apnencu in v žepih med apniškimi skalami se nahaja
rjava pokarbonatna prst z A-(B)-C profilom" (Lovrenčak, 2007, str. 41). Je debelejša od
rendzine, vendar se njena debelina spreminja. Primerna je za pašnike in travnike, če je dovolj
globoka tudi za njive. Na njej dobro uspeva gozd (Ogrin, Plut, 2009, str. 62).
2.10

Rastlinstvo

Današnje rastlinstvo je nastajalo skozi daljše časovno obdobje. Z rastlinskimi ostanki (pelod)
si lahko delno pomagamo pri raziskovanju vegetacije v preteklosti. Po Šerclju naj bi v Dolini
Triglavskih jezer po umiku ledenika prevladoval gozd rdečega bora, ki ga je izpodrinila
smreka. Poleg podnebja je na gozd vplival tudi človek, ki je za potrebe železarstva sekal
bukov gozd, zaradi pašništva pa je prodiral tudi v višje lege. Današnja rastlinska odeja je le
trenutna. Človek jo s svojimi posegi v naravo korenito spreminja za potrebe izgradnje cest,
stanovanjskih objektov, smučišč in podobno. (Wraber, 1985, str. 63)
Z nadmorsko višino se razmere za rast gozda slabšajo. "Nižajo se temperature, krajša se
vegetacijska doba, več je padavin, vetrovi so pogostejši in močnejši, snežna odeja je debelejša
in traja dlje, višje so dnevne temperaturne amplitude, pogostejše so zmrzali, večja je
intenziteta Sončevega sevanja, večje so strmine, prst je plitvejša, bolj skalovita in nestabilna"
(Ogrin, Plut, 2009, str. 138-139). Drevesa so vedno nižja in redkejša, debla so upognjena, veje
zvite in redke. Na določeni višini so za rast gozda in dreves pogoji minimalni, zato govorimo
o gozdni oziroma drevesni meji. (Ogrin, Plut, 2009). Gozdno mejo v večjem delu Julijskih
Alp sestavljajo iste drevesne vrste. "Pod gozdno mejo raste bukov gozd (Anemone trifoliaeFagetum) z bukvijo in antropogeno pogojeno smreko" (Lovrenčak, 2007, str. 62). Nad 1200
metri se pogoji za rast bukve poslabšajo, zato prevladujejo iglavci. Velik del pobočij porašča
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tudi gozd smreke in golega lepena (Adenostylo glabrae-Piceetum). Višje kot gremo, pogosteje
se ob smreki pojavlja macesen. (Lovrenčak, 2007, str. 62, 63)
V Julijskih Alpah na gozdno mejo vpliva relief. Rastne razmere se zaradi strmine, golote,
apneniških pobočij, hudourniških jarkov, skalnatih sten in hrbtov spreminjajo na kratke
razdalje. Potek tako imenovane orografske gozdne meje je vijugast in neenakomeren.
(Lovrenčak, 2007, str. 37)
Na rast gozda vpliva tudi temperatura zraka. Po mnenju Lovrenčaka naj bi klimatska gozdna
meja v Julijcih segala do srednje julijske temperature od 9,8 do 10,6 °C. Velika količina
padavin ne omejuje rasti gozda, medtem ko snežna odeja skrajša rastno dobo dreves in grmov.
Veter najbolj vpliva na obliko drevesnih krošenj, ki se oblikujejo po smeri pihanja
najpogostejšega vetra. (Lovrenčak, 2007, str. 38)
Gozdna meja je po posameznih pogorjih različna. 1900 metrov doseže na pobočjih pod
Špikom, Toscem in Triglavom. Kjer je relief manj razčlenjen in bolj planotast (Komna,
Fužinarska planota, Pokljuka), sega meja gozda med 1800 in 1900 metrov. Od Kanina in
Krna in vse do pobočij severno od Bohinja sega meja med 1700 in 1800 metrov. Na vzhodnih
pobočjih nad Dolino Triglavskih jezer se gozd konča pod 1700 metri. Na južni in jugozahodni
strani Julijskih Alp se gozdna meja zniža na 1600 metrov, kar je posledica vlažnih zračnih
mas. Ponekod (Pokljuško pogorje, na Fužinarski planoti, nad Trento, Kaninsko in Krnsko
pogorje) še danes žive planine, kjer še vedno pasejo živino. Povsod tam je višina gozdne meje
antropogeno pogojena. (Lovrenčak, 2007, str. 45-47)
S spreminjanjem nadmorske višine se spreminja tudi rastlinska odeja. Razporeditev poteka v
obliki vodoravnih pasov, ki jih označuje poseben tip vegetacije. Na območju Triglavskega
narodnega parka ločimo naslednje rastlinske pasove: montanski pas (od 500 do 1600 oziroma
1800 metrov), subalpinski pas (od 1600 do 2000 metrov), alpinski (visokogorski) pas (od
2000 do 2500 metrov) in nivalni (snežni) pas (od 2500 do 2864 metrov), ki ima v Sloveniji
značilnost subnivalnega pasu, saj sklenjene snežne meje in večnega snega ni. (Ogrin, Plut,
2009, str. 136; Praprotnik, 2004, str. 76)
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Slika 2: Shema rastlinskih pasov v Julijskih Alpah.

Vir: Praprotnik, 2004 v: Bogataj, 2010.
V montanskem pasu prevladuje gozdna združba bukve in trilistne vetrnice (Anemono
trifoliae-Fagetum). Združba je razvita na karbonatni podlagi in je floristično razmeroma
revna. Na Pokljuki je na visokih barjih razvit smrekov gozd s šotnim mahom (SphagnoPiceetum). V mahovnem sloju rastejo različne podvrste šotnih mahov (Sphagnum spp.). Poleg
omenjene združbe uspeva na Pokljuki združba šotnih mahov in kalužnega šaša (SphagnoCaricetum limosae) ter združba šotnih mahov in kljunastega šaša (Sphango-Caricetum
rostratae). Na planinskih pašnikih se je razvila združba alpske kislice (Rumicetum alpinae).
Zaradi paše se kopičijo bodeče, neužitne in strupene vrste. Na zakisanih traviščih uspeva
združba volkovja (Nardetum strictae). Nad gozdno mejo rastejo le posamezna drevesa viharniki. Na drevesni meji raste macesen (Larix decidua). (Wraber, 1985, str. 65, 66;
Praprotnik, 2004, str. 76)
V subalpinskem pasu razmere niso primerne za rast gozda. Tukaj raste združba ruševja
(Rhodothamno-Pinetum mugo). V pasu nad ruševjem je razvit le zeliščni sloj, katerega poleg
zeli sestavljajo nekateri polegli grmički. Visokogorska travišča porašča združba
vednozelenega šašja (Seslerio Albicantis-Caricetum sempervirentis). Na vlažnejših rastiščih
uspeva združba rjastega šaša (Caricetum ferrugineae). V skalnih razpokah je najbolj
razširjena združba clusijevega petoprstnika in zoisove zvončnice (Potentillo clusianae-
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Campanuletum zoysii). (Wraber, 1985, str. 69) "Rastlinstvo travišč je po vrstah najbogatejše"
(Wraber, 1985, str. 69). Na traviščih je tudi pravo domovanje planike (Leontopodium
alpinum), ki je bolj poznana s skalovja, ter murke (Nigritella nigra) (Praprotnik, 2004, str. 7778).
V visokogorju na meliščih najdemo združbo alpskih makov, najpogosteje združbo julijskega
maka in okroglolistnega mošnjaka (Papaveri ernesti-mayeri-Thlaspeetum rotundifolii). V
snežnih kotanjah, kjer se sneg obdrži dlje časa, uspeva združba zelnate vrbe. (Salicetum
herbaceae) (Praprotnik, 2004, str. 78)
V subnivalnem pasu uspevajo le posamezne maloštevilne rastline, ki so se prilagodile na ostre
razmere. Rastlinske odeje tukaj ni več. V skalnih razpokah najdemo združbo triglavske rože
(Potentilletum nitida). (Wraber, 1985, str. 74; Praprotnik, 2004, str. 78)
Na ozemlju Triglavskega narodnega parka rastejo tudi endemične rastlinske vrste, ki imajo
ožjo razširjenost in so endemične v Julijskih Alpah in še drugod v slovenskih Alpah. Naj
omenimo le nekatere. Zoisovo zvončnico (Campanula zoysii) najdemo tudi v skalnih
razpokah Karavank, Ziljskih in Kamniških Alp, predstavlja pa rastlino visoke geološke
starosti. Sledi julijski glavinec (Centaurea haynaldii), ki ga najdemo v toploljubnih gozdovih,
na traviščih in poraslih meliščih od Ratitovca prek Soriške planine do bohinjskih in krnskih
gora. Julijski mak (Papaver ernesti-mayeri) je endemična vrsta Julijskih Alp in Karavank in
ekološko tipična rastlina visokogorskih melišč. Wulfenov jeglič (Primula wulfeniana) raste
skoraj samo v bohinjskih gorah. (Wraber, 1985, str. 75-78)
Slika 3: Julijski mak (Papaver ernesti-mayeri) levo in wulfenov jeglič (Primula wulfeniana) desno.

Vir: Triglavski narodni park, 2009.
2.11

Živalstvo

Živalstvo v parku je zelo pestro, saj obsega številne živalske vrste od nečlenarjev do večjih
sesalcev. Ker obravnavano območje leži na vzhodnem delu Alp, je favnistični vpliv iz Alp
najmočnejši, medtem ko je na južni in jugozahodni strani čutiti vpliv Sredozemlja (Fabjan,
1985, str. 87).
Za predele nad zgornjo gozdno mejo so značilne ozemeljsko nevezane vrste, ki so alpskoborealnega izvora in vrste, ki živijo v gorah okrog Sredozemlja, tako imenovane
oromediteranske vrste. Prve so se ob poledenitvi preselile s severa. Sem uvrščamo na primer
planinskega zajca (Lepus timidus) in metulja gorskega apolona (Parnassius apollo). Med
oromediteranske vrste pa uvrščamo planinsko kavko (Pyrrhocorax graculus), planinskega
vrabca (Montifringilla nivalis) in gamsa (Rupicapra rupicapra). Te vrste so prodrle iz
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Sredozemlja. Med opaznejšimi prebivalci visokogorja so tudi ruševec (Tetrao tetrix) in
ruševcu sorodni skalni jereb ali belka (Lagopus mutus). (Ogrin, Plut, 2009, str. 137) Ne
smemo pozabiti še na druge ujede: na planinskega orla (Aquila chrysaetos), ki je zaradi
redkosti zaščiten, lesno sovo (Strix aluco), krokarja (Corvus corax), triprstega detelja
(Picoides tridactylus) in druge. Med ozemeljsko vezanimi vrstami so opaznejši velebitska
kuščarica (Lacera horvathi), planinski močerad (Salamandra atra) in polžki jamničarji
(Zospeum), ki poseljujejo gorske gozdove. (Ogrin, Plut, 2009, str. 137)
Omenimo še najznačilnejše vrste rib, ki so vezane na bistre, hladne in s kisikom bogate vode.
Značilna riba gorskih potokov je vse redkejša potočna postrv (Salmo trutta fario). Izpodriva
jo iz Severne Amerike prinesena šarenka (Salmo irideus), ki se je uveljavila v vseh delih toka
gorskih rek. Posebno mesto zavzema soška postrv (Salmo marmoratus), ki jo najdemo samo v
Soči. Iz Severne Amerike pa sta bili prineseni še dve vrsti in sicer, potočna zlatovčica
(Salvelinus fontinalis) in jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus lacustris). Slednja se je zelo
razmnožila v Bohinjskem in Krnskem jezeru. (Fabjan, 1985, str. 97-98)
Med plazilci sta opazna gad (Vipera berus) in modras (Vipera ammodytes). Življenjski
prostor gada se vedno bolj krči. Opazimo ga lahko na nadmorski višini do 2000 metrov, v
nižinah pa od 800 metrov navzgor v dolinah severne strani Triglavskega narodnega parka. Na
sončnih nižinskih legah ga izpodriva modras. Iz rodu zveri živijo na izbranem območju lisice
(Vulpes vulpes), jazbeci (Meles meles), kune zlatice (Martes martes) in alpski svizci
(Marmota marmota). Medved (Ursus arctos) zaide v Triglavski narodni park le občasno. Med
najznačilnejšo divjad parka spada že omenjeni gams, katerega lahko vidimo v Dolini
Triglavskih jezer, na Kriških podih, na Voglu in Komni, v stenah Pršivca in pri Krnskih
jezerih. Alpskega kozoroga (Capra hircus) so v Alpah iztrebili v 17. stoletju, vendar so ga na
območje Triglavskega narodnega parka ponovno naselili v letih od 1964 do 1975. Na
celotnem srednjegorskem območju v gozdnih predelih do gozdne meje živi srnjad (Capreolus
capreolus). Na Pokljuki, Mežakli in v Zgornjesavski dolini lahko srečamo tudi jelena (Cervus
elaphus). (Fabjan, 1985, str. 100-106)
Človek s svojimi posegi pomembno vpliva na naravno rastje in tudi na živalski svet. V
gozdove je vnašal hitrorastoče in zanimivejše vrste, predvsem smreko (Picea abies). Drevesa
je sadil na območja, kjer ni njihov naravni areal. Zaradi onesnaženosti voda, zraka in prsti se
strupene snovi kopičijo v rastlinah in zavirajo njihovo rast. Izsekal ali iztrebil je številne
rastlinske in živalske vrste ter prinesel nove. Z nižanjem zgornje gozdne meje je človek
umetno razširil območje visokogorskega živalstva, katerega sestavo je spremenil tudi z
lovom. (Ogrin, Plut, 2009, str. 148-150)
2.12

Naselja in naselitev

Najstarejši človeški ostanki segajo v zadnjo ledeno dobo. Od približno 600 000 let pr. n. št. pa
do okrog 7000 let pr. n. št. je bilo podnebje precej drugačno od današnjega. Povprečna letna
temperatura je bila za nekaj stopinj (od 8 do12 °C) nižja od današnje in najtoplejša meseca sta
dosegla temperaturo današnjega aprila ali oktobra. Snežna odeja je bila debelejša in meja
večnega snega in ledu tudi nižja. V Julijskih Alpah naj bi bila na višini 1300 metrov, v drugih
hribih pa 1400 metrov. Gorska območja so bila tako večji del leta na debelo pokrita s snegom
in ledom. Zaradi takšnih razmer je bilo alpsko območje neprimerno za trajno poselitev.
(Grafenauer, 1978)
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Najstarejši ostanki najdeni na slovenskem ozemlju spadajo v obdobje med 150 000 in 120 000
let pr. n. št. (Grafenauer, 1978). Na območju Triglavskega narodnega parka pa segajo
arheološka najdišča v Stari Fužini in Studorju v 8. stoletje pr. n. št. Zanimivejše je neposredno
obrobje, kjer so se oblikovala tri naselitvena območja, ki so bila najverjetneje tesno povezana
z območjem parka: posoško, bohinjsko in blejsko naselitveno jedro. H gostejši poselitvi so
bistveno pripomogle tri glavne dejavnosti, planinska paša, rudarstvo in železarstvo, katerih
korenine segajo že v prazgodovinsko obdobje. V 1. stoletju n. št. so na slovensko ozemlje že
začeli prodirati rimski vplivi. Posočje je bilo po letu 16 pr. n. št. vključeno v regijo Histria et
Venetia, kjer je kot obmejno območje ostalo nezanimivo in neprivlačno. (Zega, 1985, str.
182-184)
Prvi slovanski priseljenci so na območje današnje Slovenije prišli že v prvi polovici 6.
stoletja. Najprej so naselili nižine, kasneje pa še gričevnate in hribovite predele. Naselili so se
ob velikih rekah, tudi ob Savi. Pri tem so se izogibali naravnim zaprekam: močvirjem, ozkim
dolinam, gozdu in nedostopnemu visokogorskemu svetu. Glavni val poselitve je trajal vse do
prvih desetletij 7. stoletja, ko so začeli prodirati v notranjost Vzhodnih Alp. (Bračič, 1998, str.
244) Prišleki se niso enakomerno naselili na celotno ozemlje, ki so ga osvojili, saj že sama
reliefna izoblikovanost tega ni dopuščala. Gorsko območje za naselitev in poljedelstvo niso
bili primerni. Taka neenakomerna naseljenost se je obdržala tudi do današnjih dni. Priseljenci
so se naselili na staro kulturno zemljišče, ki so ga uporabljali starejši prebivalci zato dodatno
krčenje gozda ni bilo potrebno. Naselitev je potekala vse do stika ravnine s hribi (Grafenauer,
1978). Močna poselitev na Gorenjskem je bila v okolici Radovljice in Bleda. Bohinj je bil
ločen naselitveni otok (Bračič, 1998, str. 244).
Ti dogodki ne označujejo niti začetka zgodovine Slovencev niti slovenske zgodovine, ampak
so dali slovenskemu prostoru "tisto jezikovno identiteto, ki jo ima ta prostor še danes" (Štih,
1998, str. 6). Severno od Karavank se je po prenehanju avarske oblasti nad koroškim
Podravjem v tretjem desetletju 7. stoletja oblikovalo ljudstvo Karantancev (Štih, 2001). V
bližini Karantanije je nastala še ena gentilna tvorba, Karniola. Obsegala je zgornje Posavje in
s tem obronke današnjega Triglavskega narodnega parka (Štih, 2001).
Konec 8. stoletja je na Slovenskem prišlo do političnih sprememb, ki so zaznamovale
civilizacijsko-kulturni okvir. Kmalu sta obe plemenski tvorbi morali priznati frankovsko
nadoblast. Dokončno je prišlo do priključitve v krog zahodnoevropske krščanske civilizacije
(Štih, 2001, str 49). Slovensko ozemlje je bilo vključeno v veliko Furlansko marko, kjer je
imel glavno besedo frankovski nosilec javne oblasti, imenovan dux (Štih, 2001, str. 49).
"Gorenjski del slovenskega alpskega ozemlja se je bolj odpiral v srednjeevropski, južni del je
imel živahnejše stike s furlanskim in sredozemskim kulturnim prostorom, kar ni ostalo brez
vplivov na stavbno izročilo tega ozemlja" (Križnar, 1985a, str. 139).
Franki so kmalu začeli podpirati doseljevanje nemškega agrarnega življa, najprej v panonski
svet in v Vzhodne Alpe, kasneje pa tudi v višji gozdnati svet. Višinska kolonizacija v 13. in
14. stoletju je zajela obsežne predele slovenskega ozemlja. Povečalo se je število zaselkov,
razloženih naselij in samotnih kmetij, ki so postali "značilni za slovenski naselitveni prostor"
(Vladimir Bračič, 1998, str. 244). Ljubljanska kotlina je bila poseljena samo do današnjih
Jesenic. V zgornjem delu Doline so omenjene samo Dovje v 11. stoletju kot brižinska posest.
Od Dovja navzgor po dolini ni bilo poselitve vse do 14. stoletja. Izjema so Rateče, ki so bile
verjetno poseljene iz Ziljske doline. Obljudenost se je bistveno povečala z razvojem rudarstva
in fužinarstva. (Melik, 1954, str. 219)
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Naselbinska podoba se je tako razvijala skozi dolga stoletja. Mestna naselja ne segajo na
območje Triglavskega narodnega parka, srečujemo pa manjša podeželska naselja približno do
višine 1100 metrov (Koprivnik v Bohinju) in celo do 1350 metrov (najvišje ležeči objekti
Goreljeka). V Triglavskem narodnem parku je 25 naselij. Dve izmed njih, Ukanc in Bavšica,
sta v osrednjem območju parka, ostala so na robnem. Gorske vasi in zaselki imajo značilno
gručasto naselbinsko razvrstitev. Še pred dvema stoletjema so bile to predvsem poljedelsko
živinorejske naselbine (Križnar, 1985a, str. 140). Za gručaste vasi je značilno, da so "domovi
brez reda postavljeni tesno skupaj ob vaških poteh, z izrazito mejo med pozidanim delom in
kmetijskimi zemljišči s poljsko razdelitvijo na grude" (Geografski terminološki slovar, 2005,
str. 129). Med gručaste vasi uvrščamo Staro Fužino, Studor, Srednjo vas v Bohinju ter vasi
Soča in Log v Trenti. Izjemo predstavlja Log pod Mangrtom, kjer so hiše razporejene ob
glavni cesti, ki vodi iz Bovca v Predel. (Križnar, 1985a, str. 140)
Drugačno razvrstitev hiš (razpršeno) srečamo v Lepeni, Bavšici, Vrsniku, Zadnji Trenti,
Gorjušah in Koprivniku (Križnar, 1985a, str. 140). "Domovi so postavljeni razmaknjeno,
vendar med njimi ni velikih razdalj, navadno nastala iz prvotnih samotnih kmetij z vmesnim
dozidavanjem kmečkih domov" (največ okrog 100 metrov) (Geografski terminološki slovar,
2005, str. 332). Po nastanku so med najmlajšimi, saj naj bi prvotno tukaj bili nastanjeni
pastirji v času paše (Križnar, 1985a, str. 140).
Tradicionalna planšarska naselja spadajo v svojo vrsto poselitve. Planinska naselja sestavljajo
planšarske in pastirske koče ter hlevi. K naselju pa spadajo še ograje, brvi, vodnjaki,
napajališča, sirarne s kletmi, kapele in znamenja. V Bohinju in Trenti naselja na senožetnih
planinah sestavljajo koče, hlevi in seniki. Naselja so najpogosteje postavljena na najnižjih
delih planin (v Bohinju in na Pokljuki), drugod so na pobočjih, terasah, slemenih in sedlih.
(Kokole, 1998, str. 320)
Pri pregledu podeželskih naselij ne moremo mimo kmečke hiše in kmečkega doma, ki
soustvarjata fiziognomijo pokrajine. Poleg bivalnega dela kmečki dom obsega tudi za
kmetovanje potrebne funkcijske prostore. Ti so lahko pod isto streho kot bivalni ali pa so v
ločenih objektih. Tradicionalni tipi hiš so se ponekod še ohranili, predvsem v odročnih krajih,
drugje pa so hiše bile prezidane. Melik loči med alpsko in bovško hišo, Drozg pa med
gorenjsko in bovško hišo, ki sta različici alpske hiše. Gorenjska hiša je "velika, masivna,
delno zidana in delno lesena. Ima strmo dvokrpno streho (pokrito s skodlami), značilne so
uporaba lesa za konstrukcijo in dekorativne prvine. Posebnosti so lesen zunanji hodnik,
imenovan gank, leseni ornamenti, majhna okna in lesen zatrep" (Drozg, 1998, str. 296).
Notranjost je razporejena na hodnik, črno kuhinjo z zidanim ognjiščem, in dnevni bivalni
prostor, imenovan hiša, v katerem se nahajajo peč, kamra in shramba. Prostori so tudi v
prvem nadstropju pod streho. Nekoliko drugačna je arhitektura v dolini Radovne (lep primer
je Pocarjeva domačija). Hiša nima zunanjega hodnika, ganka, in se zato povezuje s
stavbarstvom Zgornjesavske doline (Križnar, 1985a, str. 141). Bovška hiša ima alpsko
zasnovo, nekoliko manj je masivna, zunanji hodnik je krajši. Uporabljenega je tudi manj lesa
(Drozg, 1998, str. 296). Do konca srednjega veka so bile hiše grajene samo iz lesa, po 16.
stoletju pa so začeli opuščati tradicionalen način lesene gradnje. Spremembe so nastopile
zaradi gospodarskih razmer, saj so Bovčani v tem času izgubili gozdove, ki so postali državna
last. Začeli so s prekomernim izsekavanjem gozda, zato je bilo lesa na voljo vedno manj.
Drug razlog je tudi v spodbujanju gosposke h gradnji kamnitih hiš, saj je bila nevarnost pred
požari tako manjša. Za bovško hišo je tudi značilno, da je nadstropna in da ima bivalne
prostore nad gospodarskimi pod skupno streho. Ti so razdeljeni na kuhinjo, izbo ter na eno ali
dve kamri. Podstrešje, kjer spravljajo seno in kurjavo, je zelo obsežno. Streha je zelo strma,
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krita s skodlami, s čopi na konceh in sega čez gank. Bovško obliko alpske hiše najdemo v
dolinah Bavšice, Lepene, Koritnice, v Zgornji soški dolini in še kje. (Križnar, 1985, str. 144)
Bovški stavbni tip se spet nekoliko razlikuje od tolminskega, za katerega je značilno
"združevanje posameznih enot domačije, gradnja stanovanjskih hiš v breg, streha z blagim
naklonom in enako kritino, ganki vzdolž vse daljše fasade" (Triglavski narodni park, 2009).
Slika 4: Trentarska hiša.

Vir: Arhitekturne znamenitosti, 2010.
Tako kot ločimo med gorenjsko, bovško in tolminsko hišo, so opazne razlike tudi med
bohinjskimi pastirskimi stanovi, bovškimi prestajami in tolminsko-kobariškimi stajami. V
Zgornji bohinjski dolini so na senožetnih planinah Ukanca, Voj, Uskovnice, Zajamnika,
Pokrovca in Raven nastali pastirski stanovi in hlevi (Cevc, 1992, str. 63). Pastirji so živeli v
zidani ali pol leseni hišici z vežico, kjer je bilo odprto ognjišče, in bivalnim delom, kjer sta
bili dve postelji. Shramba, v kateri so shranjevali pridelke, je bila ločena. Hlevi so mogočne
stavbe s strmimi strehami in prostornim podstrešjem, kamor so shranjevali seno. Na zgornjih
planinah nad 1400 metri srečamo stanove na stebrih. V pritličnem delu je prostor za živino, v
nadstropnem pa prebivajo pastirji. Stan stoji na lesenih stebrih ali na suho zidanih kamnitih
zidovih. Notranjost je skromno opremljena z odprtim lesenim ognjiščem, lesenim pogradom
in klopmi. Stan nima oken, zato dim uhaja skozi špranje v strehi. Do sredine 19. stoletja so v
stanu pastirji tudi izdelovali sir (Cevc, 1992, str. 76). Na Bovškem srečamo posebno obliko
stavbe z značilno strmo streho krito s skodlami, imenovano prestaja. Pojavlja se v dolinah
Lepene, Bavšice, Vrsnika, Zadnjice, Zadnje Trente, Koritnice in nad dolino Soče. V prestaje
se spomladi preselijo domačini in s seboj pripeljejo ovce ter koze na pašo, sami pa obdelujejo
kos zemlje. Poleti spravljajo seno v senike, da pozimi nahranijo drobnico. Na tolminskokobariške planine priženejo govedo in zato so stavbe posledično drugačne od bovških. Tukaj
so nastali iz kamna sezidane staje, hlevi in sirarne. Staje so majhne, iz malte in kamna
sezidane stavbe, s strmo streho. Podstrešja hlevov so namenjena za spravilo sena, hkrati pa tu
prenočuje pastir. Stavbe so značilno postavljene v vrsti. (Križnar, 1985a, str. 145-146)
K tradicionalnim podeželskim naseljem sodijo tudi še danes uporabni kozolci, čeprav so
marsikje samo še etnografski ostanek (Drozg, 1998, str. 324). V skupinah ali posamično jih
srečujemo v Zgornji dolini v Bohinju, tudi na Gorjušah in Koprivniku ter ob cesti za Staro
Fužino ali posamično (Križnar, 1985, str. 141). Najpogosteje so dvojni, pojavljajo pa se tudi
enojni ali stegnjeni. Na Gorjušah še najdemo hlev s prislonjenim kozolcem (Cevc, 1992, str.
84).
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Slika 5: Toplarji v Studorju.

Vir: Slovenske značilnosti, 2010.
V zadnjih nekaj desetletjih se je začela gradnja sekundarnih bivališč oziroma počitniških
bivališč. Izboljšan življenjski standard in spremenjene rekreacijske navade so spodbudile
porast počitniških bivališč tudi v Triglavskem narodnem parku. Hkrati pa tovrstne gradnje
ustvarjajo nove življenjske navade in ustvarjajo novo povezavo med mestom in podeželjem
(Kokole, 1998, str. 321). Ker je v Zakonu o Triglavskem narodnem parku zapisano, da je "na
celotnem območju narodnega parka prepovedano graditi individualne počitniške hiše in
počitniška stanovanja" (Zakon o Triglavskem narodnem parku, 1993, 12. člen), možnost za
adaptacijo pa je tudi zelo omejena, prihaja do vse pogostejših črnih gradenj. Te nastanejo iz
kmetijskih objektov, ki jim spremenijo namembnost v počitniški objekt ali so celo
novogradnje. Najbolj zaželena območja so v Bohinju, Trenti in na Pokljuki. Ocene, koliko je
črnih gradenj, se gibljejo od nekaj sto pa do prek tisoč, če k počitniškim objektom prištejemo
še vse ostale posege. (Branc, 2007) Po ocenah domačinov naj bi bilo v Trenti število prodanih
in preurejenih počitniških objektov že trikrat večje od števila objektov, ki so v lasti
domačinov (Vranješ, 2007, str. 127). Tak odnos sproži poleg etičnih tudi kompleksna
ekološka vprašanja.
Človekova prilagoditev pokrajini se kaže tudi v poljski razdelitvi, na katero vpliva več
dejavnikov: kolonizacija, zgodovinski razvoj kmetijstva, tipi naselij in kmečkih domov ter
predelovalna usmerjenost. Glavni dejavnik pa je izoblikovanost površja. Na ravnem površju
so njive praviloma ravne in dolge, na bolj razgibanem in strmem površju pa nepravilne in
grudaste. V Triglavskem narodnem parku prevladuje kmetijska pokrajina z zemljišči v celkih
in drugih grudah, a so celki pogostejši. Kmetije imajo tako "posest v enem samem
sklenjenem, nepravilno oblikovanem kosu", ki obdaja kmečki dom. V Bohinju najdemo tudi
polja v nepravilnih ali grudastih delcih. (Kladnik, 1998, str. 295)
2.13

Prebivalstvo

Prebivalstvo je spremenljiva sestavina pokrajine. Razvoj prebivalstva je zapleten proces, ki ga
sestavljata gibanje prebivalstva (naravno in selitveno) in sestava prebivalstva. Prebivalstvo je
v tesni povezanosti s pokrajino, saj se ji prilagaja in jo tudi spreminja. Značilnosti
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prebivalstva lahko razberemo iz pokrajine, vendar nam o njej veliko pove tudi prebivalstvo.
(Perko, 1998, str. 270)
V Triglavskem narodnem parku živi v 25 naseljih 2 352 prebivalcev (Triglavski narodni park,
2009). V preteklosti je bilo območje poseljeno bolj kot danes. Odseljevanje se je začelo v
petdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi agrarne reforme v tedanji državi in se je ustavilo šele
v devetdesetih. V posameznih predelih je sedaj mogoče opaziti celo rahlo naraščanje
prebivalstva, vendar večinoma zaradi ljudi, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v vikendih, a
tam dejansko ne živijo stalno. (Branc, 2004) Dejansko število stalno bivajočih ljudi se stalno
manjša.
Gostota prebivalstva po višinskih pasovih kaže na to, da se je do nadmorske višine 600
metrov gostota povečala, višje pa znižala. "Razlike v gostoti prebivalstva med višinskimi
pasovi in pokrajinami Slovenije so se povečale. Gams ugotavlja, da se je v slabih dveh
stoletjih po fevdalizmu okoli polovica prebivalstva preselila z redko poseljenega sveta vzpetin
na gosto poseljene ravnine, ki zavzemajo le 17 % Slovenije" (Ogrin, Plut, 2009, str. 163).
Območje Triglavskega narodnega parka uvrščamo v območje redčenja prebivalstva, kar nekaj
naselij pa med demografsko ogrožena območja (Goreljek, Gorjuše, Koprivnik, Studor, Ukanc,
Soča, Na skali, Pri cerkvi) ali med demografsko ogrožena obmejna območja (Kal-Koritnica,
Trenta, Log pod Mangartom). (Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999; Vranješ, 2007,
str. 123)
"Selitvene tokove z območja Julijskih Alp ponazarjajo podatki o gibanju števila prebivalcev v
občini Tolmin. Ta je imela največ prebivalcev (32 224) leta 1910. Izseljevanje iz tolminske
občine se je močno povečalo po letu 1924 zaradi ekonomskih, po drugi svetovni vojni pa
zaradi političnih razlogov. Ob popisu leta 1991 je tolminska občina štela le še 20 957
prebivalcev, kar je za dobro tretjino manj kot leta 1910" (Barbič, 2003, str. 1). Po statističnih
podatkih pa naj bi v dolini Trente danes živela samo še tretjina prebivalcev glede na leto
1948. Nekateri zaselki so danes že popolnoma zapuščeni, na primer Lemovje in Zapolden.
Dogajanje po drugi svetovni vojni lahko označimo kot intenzivno opuščanje tradicionalnega
agrarnega sistema in preživljanja ter izseljevanje in zaposlovanje v bližnjih industrijskih
centrih. Izseljevanje domačinov pa spremeni tudi podobo pokrajine: zapuščene domačije,
prestaje in planine, neobdelane njive, nepokošeni travniki in nepopasli pašniki. (Vranješ,
2007, str. 123)
Po podatkih raziskave iz leta 1991, ki je zajela 16 naselij znotraj Triglavskega narodnega
parka, sta bili med 340 gospodinjstvi slabi dve tretjini kmečkih, nekmečkih je bila dobra
tretjina. Prebivalstvo na tem območju je odvisno predvsem od samoobnavljanja in od lokalnih
priselitev, zlasti iz sosednjih občin iste statistične regije in tudi iz občin drugih statističnih
regij. Večina prebivalcev preučevanih naselij živi v kraju sedanjega bivališča od rojstva ali pa
so se tja priselili iz drugega kraja iste občine. Velika večina (96 %) gospodarjev/gospodaric in
njihovih partnerjev namerava v kraju sedanjega bivališča tudi ostati. Enako se je odločilo 70
% naslednikov/naslednic s partnerji. Mladi so precej kritični do pogojev življenja in možnosti
pridobivanja dohodka ter niso več pripravljeni brezpogojno tam tudi ostati. Zadrži jih lahko le
primerna kakovost življenja. Zato se bodo po pričakovanjih še vedno odseljevali iz alpskih
območij, saj je pomanjkanje delovnih mest za izobražene kadre preveliko. Obseg odselitev pa
je moč zmanjšati le z atraktivnimi razvojnimi programi za hribovska in gorska območja.
(Barbič, 2003, str. 1)
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V Triglavskem narodnem parku se spreminja tudi starostna sestava prebivalstva. Iz
preglednice 3 lahko razberemo, da je število starejših ljudi od 65. leta naprej večje od števila
otrok do 14. leta starosti (izjema je le Stara Fužina). Veliko skrb predstavlja indeks staranja
("Indeks staranja je razmerje med starim prebivalstvom (starim 65 let in več) in mladim
prebivalstvom (starim od 0 let do 14 let), pomnoženo s 100" (Demografski kazalniki in način
njihovega izračunavanja, 2009) v Trenti, ki presega 200 metrov in je med najnižjimi v
Sloveniji, hkrati pa napoveduje še nadaljnje upadanje števila prebivalstva (Vranješ, 2007, str.
123).
Preglednica 3: Sestava prebivalstva v izbranih naseljih Triglavskega narodnega parka po starostnih
skupinah, popis 2002.

Ime
Skupaj
naselja
151
Gorjuše
Koprivnik v Bohinju 214
155
Ribčev Laz
576
Stara Fužina
109
Studor v Bohinju
145
Kal - Koritnica
Log pod Mangartom 139
144
Soča
114
Trenta

0 - 14

15 - 24

Starostne skupine (leta)
25 - 34 35-44 45-54 55-64

65-74

23
11
22
21
15
18
31
43
28
20
31
15
27
31
27
17
19
22
24
14
19
104
74
80
89
73
57
60
17
14
12
12
19
13
11
19
16
20
21
18
16
26
23
7
22
21
14
18
19
15
11
17
17
23
19
20
15
8
19
9
18
14
14
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj
2002.

75 +

10
19
13
39
11
9
15
22
17

V izbranih naseljih je približno četrtina prebivalstva upokojenega, četrtino predstavljajo
otroci, učenci, dijaki in študenti. Manj kot polovica prebivalcev pa je delovno aktivnih, kar je
razvidno iz preglednice 4.
Preglednica 4: Število aktivnih in neaktivnih prebivalcev v izbranih naseljih Triglavskega narodnega
parka, popis 2002.

Ime naselja

Skupaj

Aktivno
prebivalstvo

Neaktivni
otroci, učenci,
dijaki, študenti

upokojenci

drugi
neaktivni

151
58
32
44
17
214
79
55
60
20
155
ni podatka
41
46
ni podatka
576
269
148
142
17
109
43
26
32
8
145
63
31
43
8
139
53
29
48
9
144
58
20
57
9
114
48
19
39
8
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj
2002.
Gorjuše
Koprivnik v Bohinju
Ribčev Laz
Stara Fužina
Studor v Bohinju
Kal - Koritnica
Log pod Mangartom
Soča
Trenta

2.14

Gospodarstvo

V gorski svet je človek najprej posegal zaradi gospodarskih interesov, šele kasneje zaradi
gorništva in turizma. Poseg je bil občasen in brez katastrofalnih posledic (Bizjak, 1985). K
temu pa, kljub vse večjemu pohlepu po prevladi v alpskem svetu, stremimo še danes.
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2.14.1

Planšarstvo

Omenili smo že, da je med prvimi gospodarskimi dejavnostmi na območju Triglavskega
narodnega parka zacvetelo rudarstvo in z njim povezano fužinarstvo. Ko sta ti dve panogi v
18. stoletju zamrli, so se prebivalci morali začeti intenzivneje ukvarjati z drugimi
dejavnostmi. V ospredje je prešla pastirska paša na planinah s sirarstvom in tudi lov. Ločiti
moramo med planšarstvom na gorenjskih planinah, na planinah v porečju zgornje Soče in
planinah na Tolminskem. Planinsko pašništvo kaže na to, da je poleg vaškega zemljišča v
poletnem času izrabljen tudi sezonsko poseljen višji pas. Planšarski objekti pa so za seboj
pustili pečat značilnega življenja v Alpah. (Senegačnik, 1986, str. 99)
Meja Triglavskega narodnega parka na gorenjski strani posega na tri večja planšarska
območja: Bohinj, Bled in Gornjesavsko dolino. Zanje je bila značilna srenjska zemlja, ki so jo
upravljali srenjski pašni odbori ene ali več vasi. Leta 1947 so planine postale splošno ljudsko
premoženje in last kmetijskih zadrug. V Bohinju se je ohranil poseben sistem planinske paše
v stopnjah. Iz dolinskih predelov so se spomladi najprej selili na spodnje ali senožetne
planine, nato pa še na zgornje. Jeseni so se v obratnem vrstnem redu vračali nazaj domov. Tu
je tudi največ planin v Julijskih Alpah. Gospodarji večjih kmetij so celo imeli na planinah
svojega majerja (planšarja) in svoje pastirske zgradbe. (Novak, 1985, str. 147-148)
Poleg paše živine je bila na planinah močna tudi mlekarska in sirarska dejavnost. Mlečne
izdelke so prodajali celo v Trst. Leta 1873 so na pobudo župnika v Bohinjski Bistrici Janeza
Mesarja začeli izdelovati sir na švicarski način. Ustanovili so številne sirarske zadruge, ki so
se ukvarjale z organizacijo dela in s prodajo sira. Po planinah so začeli opuščati sirarstvo in
izdelovanje masla. Izdelavo sira so prenesli v doline in v roke izkušenih sirarjev. Od leta 1971
naprej je dejavnost po propadu skupnega sirarstva spet prešla v roke majerjev. Ti so zopet
začeli s sirjenjem na planinah. Pred drugo svetovno vojno je vsaka planina imela svojega
sirarja. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je zaradi deagrarizacije prebivalstva in
administrativnih ukrepov v korist gozda začelo propadati planinsko pašništvo. Planine so bile
ukinjene, število planšarjev se je zmanjšalo. Razmere pa so se drastično poslabšale po letu
1980. Na planine so začeli namesto mladih hčera in sinov hoditi ostareli domačini. (Novak,
1985, str. 150)
V porečju zgornje Soče, na Bovškem s Trento, Sočo in dolino Koritnice se je do danes
ohranila reja bovške pasme ovac, slovensko avtohtono pasmo, ki daje veliko mleka, manj pa
volne (Križnar, 1985, str. 161). Pasli so tudi drežniške koze, edino slovensko avtohtono
pasmo koz, ki izvira z Drežniškega in Bovškega in je danes pasemsko ogrožena (Triglavski
narodni park, 2009). Preveliki tropi koz, še zlasti v prosti paši pozimi, ko so koze objedale
poganjke mladega drevja in grmovja, so na rasti in razvoju gozdov povzročali veliko škodo.
Zaradi tega so bili vse od 18. stoletja dalje, ko je država prevzela skrb nad gozdovi, spori med
gozdarji in rejci koz vedno bolj pogosti. Število koz so s svojimi zakoni začele omejevati tudi
nekdanje monarhije, dokler ni bila paša dokončno prepovedana leta 1953. (Melink, 2010)
Nekaterim rejcem je uspelo ohraniti nekaj tropov živali in s tem dragoceni del slovenske
kulturne in naravne dediščine (Drežniška pasma koz, 2010).
Glavni namen reje ovac je pridelava ovčjega sira in skute, ki pa predstavlja višek ovčarskega
leta, zato je potrebno poznavanje vseh dejavnosti preko celega leta. Spomladi so se po kotenju
mladičev preselili v prestaje, kjer so tudi sirili. Sledila je poletna planinska paša in spravilo
sena za zimo, jeseni pa spet paša na prestajah ter sirjenje in prezimovanje živine. V dolinah
skrbi za svoj trop ovac vsak gospodar sam, na planinah pa zanje skrbi spravnik ali mlekar ter
kozárji (pastirji). Najpomembnejši na planini je bil mlekar, saj je od njegovega znanja bil
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odvisen pridelek. Glede na skupno sirarstvo je bila potrebna delitev pridelka in stroškov. Na
dan mleka (drugi dan po prihodu na planino) so stehtali količino pomolzenega mleka vsakega
tropa in določili delež, ki pripada vsakemu lastniku ovac. (Križnar, 1985, str. 161)
Slika 6: Bovške ovce na levi in drežniška koza na desni - avtohtoni pasmi.

Vir: Drobnica, 2010.
Planine na Tolminskem razdelimo na Tolminske planine v porečju Zadlaščice in Tolminke,
Krnske planine na pobočju pod Krnom in Drežniške planine v dolini med severozahodnimi
vrhovi Krnske skupine in vrhovi Morizne (Miklavčič-Brezigar, 1985, str. 177). Na tem
območju pasejo cikasto govedo ali slovensko ciko, imenovano tudi tolminsko ciko. Živali so
značilne rdečkaste barve z belo liso. So izredno prilagodljive na rejo v gorskih in hribovitih
območjih, kjer so slabše možnosti za pašo. (Triglavski narodni park, 2009)
"V porečju Zgornje Soče - na območju Trente in Soče - trenutno ne deluje nobena planina
več, deluje pa Mangartska planina v dolini Loške Koritnice. Na Kobariškem in Tolminskem
delujejo mnoge planine na območju Krna (Zaprikraj, Kuhinja in druge planine na Krnski
plošči, Planina Sleme, Planina Petrovč in Planina Razor ter nekatere druge). Med bohinjskimi
planinami delujejo Planina Krstenica, Velo Polje, Konjščica in nekatere manjše, na Pokljuki
Javornik in Klek. Med Zgornjesavskimi planinami so Vrtaška planina, Zasipska Planina in
Planina v Klinu" (Triglavski narodni park, 2009). Planinska paša za kmetovalce znotraj
Triglavskega narodnega parka ni več nuja. Kmetijske površine se zaraščajo celo v dolini
(Bajuk Senčar, 2005).
Kmetijska dejavnost v dolinah kljub stagnaciji planšarstva ni zamrla. Nekatere površine se
zaraščajo in opušča se tudi živinoreja. Tisti kmetovalci, ki pa še vedno vztrajajo, se vse bolj
poslužujejo ekološkega kmetovanja, "pri katerem namesto umetnih gnojil, biocidov in
pesticidov ter težke kmetijske mehanizacije uporabljajo naravne snovi in sonaravne postopke
pridelovanja" (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 50) in s tem ohranjajo naravo.
Kmetje veljajo za najboljše naravovarstvenike, saj se zavedajo, da lahko preživijo samo z
neoporečno zemljo, vodo in zrakom. Za ekološko kmetovanje dobijo državne subvencije,
zavod Triglavskega narodnega parka pa je izboril še 20 odstotnih točk višje subvencije za
ekološke kmetovalce znotraj parka. Hkrati lahko kmetje ekološko pridelane pridelke
prodajajo po višji ceni. Zavod TNP spodbuja razvoj blagovne znamke Triglavskega
narodnega parka, s katero bi lahko tržili tradicionalno narejene izdelke, kot so na primer
nogavice, volneni izdelki, piškoti, med, mlečni izdelki (sir Tolminc, bovški sir, mohant) in
domači rezanci. (Bajuk Senčar, 2005, str. 126)
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2.14.2

Gozdarstvo

Dve tretjini površine Triglavskega narodnega parka pokriva gozd. Najznačilnejše drevesne
vrste so bukev, smreka in macesen. Za Julijske Alpe so značilni tudi toploljubni sestoji črnega
gabra in malega jesena na južni strani parka. "Najvišje segajoča drevesna vrsta je bukev, ki ji
ustreza podnebje z dovolj oblačnosti in padavin, a ne seže tako visoko kot na primer smreka
in macesen. V notranjosti in na severu se v zgornjem pasu gozda bolj uveljavljata smreka in
macesen, ki tvorita gozdno mejo na 1800 metrov nadmorske višine" (Triglavski narodni park,
2009). V parku so izločeni tudi gozdni rezervati s skupno površino dobrih 1000 hektarov, ki
so popolnoma prepuščeni naravnemu razvoju. (Triglavski narodni park, 2009)
Pri gospodarjenju z gozdom ukrepamo tako, da ohranjamo vse njegove prvine in njihove
medsebojne povezave. Vendar skozi zgodovino temu ni bilo tako. Območje parka so
večinoma poraščala drevesa bukve in jelke, macesen je rasel na zgornji gozdni meji, smreke
pa je bilo največ na Pokljuki. Človek je neusmiljeno izkoriščal gozd, katerega les je
potreboval za topljenje železove rude in kaljenje jekla. Ko je začelo primanjkovati drevja, so
začeli gospodariti z gozdovi tako, da se je njihov donos vračal v lesu. Začeli so saditi smreko.
(Veber, 1987, str. 24)
Obsežne gozdove v Bohinju je od leta 1004 pa do 1803 imela v lasti škofija v Briksnu.
Upravljala jih je kot del blejskega gospostva. Kasneje je del gozdov prešel v roke
Ortenburžanov in pod radovljiško gospostvo. Slednji lastniki so izdali tudi prvi znani gozdni
red leta 1406, ki je določal pravnolastniške razmere v smislu varstva gozdov pred
pustošenjem. Avstrijski državni rudarski red iz leta 1517 pa je dal gozdove na razpolago
železarjem. Gozdarstvo kot stroka v tem času še ni obstajalo, zato si z gojenjem gozdov nihče
ni delal stroškov. Železarjem so dovolili neomejeno izkoriščanje gozda, kmalu pa so sledile
pritožbe glede pustošenja, ki so ga pustili oglarji, ker so najprej posekali bukova drevesa in s
tem povzročili biološko degradacijo gozda. V gozd so začeli posegati tudi kmetje, ki so si na
golosekih uredili pašnike. To je prekinil Ferdinand III. z izdanim odlokom leta 1603. V 16.
stoletje segata tudi začetek izdelovanja posod iz cepljenega lesa in prodaja na Tolminsko in
Bovško. Omeniti moramo tudi uporabo žaganega lesa za številne stavbe. Najstarejši podatki o
vodni žagi segajo v leto 1416. Žagi sta bili tudi v Stari Fužini in na Gorjušah. (Veber, 1987,
str. 24-25)
Z zamrtjem fužinarstva je država začela skrbeti za napol propadle gozdove. Kranjska
industrijska družba je od leta 1870 začela z načrtnim gospodarjenjem v gozdovih. Oglje je
nadomestila s premogom in tako zmanjšala obremenitev gozdov. V naslednjih letih pa vse do
prve svetovne vojne so les uporabljali za gospodarske namene. V vojnem času je z gozdovi
gospodarila vojska. Kraljevina Jugoslavija je spodbujala sekanje listavcev, ker so želeli
vzgojiti iglaste sestoje zaradi načela največje zemljiške rente. Posledice so vidne še danes, saj
so pretežno iglasti gozdovi podvrženi boleznim venenja in propadanja. (Veber, 1987, str. 26)
Na nekaterih območjih bi gozdarji radi ponovno vzpostavili mešani gozd, ki je bolj stabilen in
ima bogatejšo vrstno sestavo rastlin in živali. (Razstava v informacijskem središču Triglavska
roža Bled, 2009b)
Danes lahko govorimo o dveh tipih gozdarstva v Triglavskem narodnem parku. Prvi je tesno
povezan s kmetijstvom in predstavlja kmetom dopolnilno dejavnost. Drugi je neodvisno
gozdarstvo na velikih posestvih. Gozdarstvo je danes enotno načrtovano in nadzorovano s
strani države. (Razstava v informacijskem središču Triglavska roža Bled, 2009b)
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2.14.3

Lov

Lov je bil v preteklosti pomembna gospodarska dejavnost na območju Triglavskega
narodnega parka. Sprva je človek lovil zaradi lastnega preživetja in v skladu z naravnimi
zakonitostmi. Kasneje pa je težil k čim lažjemu in hitrejšemu ulovu in vzporedno s tem so se
spreminjali tudi pripomočki za lov. V času Rimljanov je veljalo, da je divjad nikogaršnja
lastnina, zato jo je lahko lovil, kdor je hotel in na kakršen koli način je hotel. Po naselitvi
Slovanov v 6. stoletju je bil lov za vsakega dovoljen na srenjski zemlji, na obdelovalni zemlji
pa njihovi lastniki. S prevlado fevdalnega sistema je kralju veljala vsa lastnina, tudi divjad.
Lov na jelene, srne in divje prašiče so si privoščili le višji plemiči, medtem ko so zajce, lisice
in manjšo divjad lahko lovili nižji plemiči, izjemoma podložniki. Ker je plemstvo hitelo
zavarovati pridobljene lovske pravice, so že kmalu začeli izdajati lovske predpise, ki so
predvsem omejevali lov in nošnjo ter izdelavo orožja. Lovski redi v 16. stoletju so že
obravnavali celotno lovsko problematiko. Spremembe v lovu prinašata cesarska patenta
Jožefa II. iz leta 1750. in 1786. Z novo uredbo je bilo določeno lastninsko pravo, ki je na
Slovenskem veljalo vse do leta 1935. Divjad je postala lastnina lovskega upravičenca, ki jo je
gojil v svojem lovišču, do te mere, da ni povzročal škode. (Erhatič Širnik, 2004, str. 133-134)
Začetek organiziranega lovstva na Slovenskem sega v leto 1907, ko je bil ustanovljen
Slovenski lovski klub. Dve leti zatem je bilo ustanovljeno Slovensko lovsko društvo, ki je
štelo že 170 članov. Lov je postajal vse popularnejši, zato je v zadnjih petdesetih letih 19.
stoletja prišlo do prelova, kar je povzročilo iztrebitev nekaj avtohtonih vrst, med drugimi tudi
kozoroga in risa. Po prvi svetovni vojni so začela nastajati pokrajinska lovska društva, ki so
skupaj z zvezo skrbela za izobraževanje lovcev in čuvajev, predloge naprednih predpisov za
zaščito divjadi in lovišč ter za uveljavljanje lovske etike in izdajanje strokovne literature. Ob
okupaciji leta 1941 so okupacijske vojaške oblasti prepovedale lov. Potrebno je bilo oddati
tudi vso strelsko orožje. Po končani vojni je bilo zelo malo divjadi, zato so že v letu 1945
izdali Odlok o začasnem izvrševanju lova, kjer so določili, da je lahko lovil le lovec z
dovolilnico. S slovenskim lovskim zakonom iz leta 1949 je bilo lovstvo določeno kot
gospodarska panoga, katero je vodila država. Njena naloga je bila skrb za planinski napredek
lovstva in urejanje lova. V petdesetih letih je vse več pooblastil prešlo z države na Lovsko
zvezo Slovenije, večji pomen so začeli dajati varstvu narave in življenju v njej. Večji
napredek je prinesel zakon leta 1976, ki je bil usmerjen v širše varovanje divjadi in okolja.
Upošteval je razsežnosti sprememb v okolju in predvidel neposredno zakonsko varstvo vrst in
ukrepe za zavarovanje habitatov divjadi. Po sprejemu tega zakona so se območne Lovske
zveze preimenovale v Zveze lovskih družin. (Erhatič Širnik, 2004, str. 135-136)
V letu 2004 je bil sprejet nov Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), ki pa še ni dokončno
zaživel, saj manjkajo nekateri podzakonski predpisi in uredbe (Marolt, 2009, str. 138). V
osrednjem delu Triglavskega narodnega parka je lov, razen sanitarnega odstrela bolnih živali,
prepovedan, medtem ko je na robnem delu (Mežakla in Zgornjesavska dolina) dovoljen
(Luskovec, 2005). Poleg redkih in ogroženih prostoživečih živali je prepovedano loviti:
velikega petelina, planinskega orla, polha in svizca (Zakon o Triglavskem narodnem parku,
11. člen, 8. točka). Prepovedan je lov divjadi s pogonom, s pastmi in nastavljanjem strupa
(Zakon o Triglavskem narodnem parku, 11. člen, 9. točka). Društvo za osvoboditev živali in
njihove pravice zelo nasprotuje kakršnemu koli lovu na območju Triglavskega narodnega
parka. Sklicuje se na Zakon o Triglavskem narodnem parku, ki v 10. členu navaja, da so javni
in zasebni parki nelovne površine (Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, 2005).
Temu zelo nasprotujejo predvsem Trentarji, ki veljajo za potomce slavnih divjih lovcev. Lov
predvsem v tem delu parka predstavlja tradicijo, kulturo in dediščino (Vranješ, 2007, str.
134). Nekateri v lovu še vedno vidijo "potencialno donosno komercialno dejavnost, ki bi
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podaljšala turistično sezono in popestrila ponudbo, ne da bi pri tem škodila naravi" (Vranješ,
2007, str. 133). V zadnjih letih domačini opažajo vse več primerov, ko se divjad pogosteje in
v večjem številu pojavlja na dnu doline, kjer povzroča škodo. Lov tako predstavlja eno izmed
omejitev in dokaz, da državne ustanove postavljajo varovanje narave na prvo mesto. Glede na
to, da Triglavski narodni park varuje tudi kulturno dediščino, so nekateri mnenja, da bi morali
razviti gojitveni odnos do divjadi. S tem bi ohranili tradicijo in imeli nadzor nad divjadjo.
(Vranješ, 2007, str. 134)
2.14.4

Obrt

Poleg glavnih gospodarskih dejavnosti so se ljudje ukvarjali še z dodatnimi dopolnilnimi
dejavnostmi. Obrt je vse do druge polovice 19. stoletja predstavljala kmetovo postransko
dejavnost, ki jo je opravljal v zimskem času. Izdelovali so razne izdelke iz lesa in volne.
Danes pa razumemo pod pojmom domača obrt številna delavna opravila in izdelovanje
izdelkov na domovih za svojo rabo ali za prodajo. (Bogataj, 1998, str. 244)
Na Gorjušah in v okolici naj bi rokodelstvo izdelovanja pip (fajf) za kajenje tobaka segalo v
18. stoletje. Pri izdelovanju različnih vrst in oblik pip, narejenih najpogosteje iz hruškovega
lesa in nekaterih drugih vrst lesa zelenike, breze, tise ali brinja, so znane tudi različne vrste
okrasja iz školjčne lupine ali bisernice in srebra. Dodatni material so kupovali v Ljubljani,
Kranju, Radovljici in v Bohinjski Bistrici, dobivali pa so ga tudi iz tujine. Piparstvo ali
fajfarstvo je bilo izrazito dopolnilno delo moških v poznem jesenskem in zimskem času.
Takrat so izdelali tudi po več tisoč pip, ki so jih kupovali ne le na Slovenskem in v drugih
deželah nekdanje Avstro-Ogrske, ampak celo v Angliji in Ameriki. V poročilu iz začetka 20.
stoletja izvemo, da so Gorjušci izdelali na leto od 3000 do 3500 pip. Med njimi je bila
najznačilnejša in najbolj priljubljena čokata "čedra", ki so jo pod tem imenom poznali v vseh
slovenskih deželah in celo na Tirolskem in na avstrijskem Štajerskem ter Koroškem. Za
gorjuško čedro je značilna kratka in ravna cevka, zlasti pa stisnjena oblika same pipe.
(Digitalizirana kulturna..., 2009; Rokodelstvo Slovenija, 2009)
"Oglarstvo je bilo v neposredni zvezi s fužinarstvom, železarstvom in kovaštvom" (Bogataj,
1989, str. 109). Predstavljalo je pomemben dopolnilni zaslužek kmetu. Oglarje je najel lastnik
gozda, ali pa so oni najeli oziroma kupili drva in si skuhali oglje. Kope so postavljali na
gozdnih jasah predvsem pozimi, ko so lahko uporabili sani za lažji prevoz oglja v dolino.
Pomembno središče kuhanja oglja je bilo na Jelovici nad Bohinjem. (Bogataj, 1989, str. 109112)
Ena izmed najpomembnejših obrtnih panog na podeželju je bilo kovaštvo. Kovači so
izdelovali "poljedelska in druga orodja, kovane dele vozov, orodja za dela v gozdu,
pripomočke za gradnjo hiš in najrazličnejše vrste žebljev" (Bogataj, 1989, str. 113). Zlasti v
Bohinju so sloveli žebljarji, ki so svojo obrt opravljali v zimskem času, ko ni bilo dela na
polju. Z zamiranjem fužinarstva v 19. stoletju, je začelo zamirati tudi kovaštvo, saj je bila
uvedena strojna izdelava žebljev. (Bogataj, 1989, str. 118-119)
Na področjih, kjer je bilo dovolj lesa, se je razvilo žagarstvo. Omenjena obrt ni bila izrazito
razvita, vendar so obstajale številne hišne žage, ki so rezale les zase ali za potrebe domače
vasi. Za pogon naprav so žagarji izkoriščali vodno silo. Vrhunec je obrt dosegla v letih od
1928 do 1930. Zaradi velikega izsekavanja in porabe lesa je žagarstvo kmalu zašlo v krizo,
dokler ni v petdesetih letih prejšnjega stoletja sledil propad. (Bogataj, 1989, str. 127-130)
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Tesarstvo spada med najstarejše obrti, ki so povezane z gradnjo človeških bivališč. Pri vsaki
gradnji hiše je bil navzoč tudi tesar, ki je dobro poznal les. Tramove, špirovce in druge lesene
sestavne dele je sestavil v ostrešje, lesene stene, mostove ali kozolce. (Bogataj, 1989, str. 132133)
V zimskem času so se ljudje ukvarjali z izdelovanjem raznovrstnih lesenih predmetov zlasti
za lastne potrebe. Ob koncu 17. stoletja je bila lesena domača obrt na Kranjskem močno
razširjena. Vodilno vlogo so imeli ribniški suhorobarji, vendar je bilo izdelovanje suhe robe
znano še v Bohinju. (Bogataj, 1989, str. 39-41)
Za območje Triglavskega narodnega parka je značilno še predilstvo. Predice so krtačile
postrižene ovčje dlake in predle zlasti pozimi. Iz volne so nato izdelovale nogavice, puloverje
in druge kose oblačil. Pletli so tudi moški in otroci. (Bogataj, 1989, str. 175-177)
2.14.5

Turizem

Ljudje potujejo že od nekdaj. Razlogi so različni: zdravstveni, verski, športni in drugi. O
modernem turizmu pa lahko govorimo šele od 1820 do 1830 let naprej (Jeršič, 1990, str. 8).
Prvi obiskovalci visokih gora so bili pastirji in lovci, ki so utirali poti in spoznavali gorski
svet. Sledili so jim nabiralci rud, kopači in rudarji. Iz starejših obdobij nas na to spominjajo
razna visokogorska najdišča (Bizjak, 1985, str. 130; Ogrin, Horvat, 2003, str. 1). O prvih
obiskovalcih visokogorja pričajo najdbe bronastega orožja iz bronaste dobe (13. do 9. stoletje
pr. n. št.). Orožje arheologi povezujejo z darovanjem. V času antike je znanih več
visokogorskih postojank v Julijcih. Te so bile deloma odmaknjene od prometnih poti,
nekatere pa so stale ob prehodih, ki so iz Bohinja vodili v Posočje. Večinoma so ležale na
območjih, kjer je bilo obilo železove rude ali možnosti za poletno pašo, na obsežnih travnatih
območjih ob gozdni meji. Na postavitev postojank so vplivale tudi naravne razmere: lega na
robu pašnikov, varnost pred snežnimi plazovi in hudourniki, pregled nad planino, dostopnost,
osončenost in zavetrje. V srednjem veku so zaradi trgovine vse večji pomen imeli prelazi.
Potovanja so bila povezana s številnimi nevarnostmi od naravnih ujm do napadov domačinov.
Zaradi pomoči romarjem, trgovcem in popotnikom so na prelazih ali ob poteh nastala številna
zavetišča in kasneje gostišča s prenočišči. (Ogrin, Horvat, 2003, str. 1-2)
Zelo zgodaj se omenjajo tudi zeliščarji, ki hodijo po Julijcih, "ker najdejo tam gori marsikako
imenitno koreniko in zelišče" (Valvasor, 1977, str 66). Planinstvo, kot prva oblika turizma v
triglavskem narodnem parku, se je izoblikovalo v času razsvetljenstva. Motivi za
planinarjenje niso bili več paša živine, rudarjenje ali iskanje zelišč, ampak raziskovanje gora,
uživanje v naravnih lepotah. Vedno več obiskovalcev želi osvojiti višji vrh, preučevati
geološke posebnosti in opraviti meritve. Te raziskovalce spremljajo domačini, ki jim nosijo
prtljago, jim kažejo pot in razlagajo krajevna imena. Oblikujejo se novi poklici: gorski
vodniki, nosači, nadelovalci poti. Med prvimi raziskovalci v Julijskih Alpah se omenja
Belsazar Hacquet, ki je pisal tudi o Julijskih Alpah. 1778 je izšla njegova znanstvena knjiga z
naslovom Oryctographia Carniolica, kjer je objavljena najstarejša upodobitev Triglava.
Raziskave v gorah, predvsem iskanje novih nahajališč rude, je podpiral mecen Žiga Zois. Za
prve pristopnike na Triglavu velja četverica Bohinjčanov, ki so 26. avgusta 1778 osvojili
najvišji vrh Julijskih Alp. Ker so bili prvi dostopi z bohinjske strani, se v Bohinju pojavijo
prvi slovenski gorski vodniki. Njim se šele po sedemdesetih letih pridružijo Trentarji in
vodniki iz Zgornjesavske doline. Eden izmed trentarskih gorskih vodnikov, Ivan BergincŠtrukelj, je leta 1890 prvi preplezal severno steno Triglava. (Zega, 1985, str. 133-134)
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Leta 1877 je v dolino Trente prvič prišel botanik dr. Julius Kugy. Na njegovih raziskovanjih
in osvajanjih Julijskih Alp so ga kot vodniki spremljali Trentarji in ga očarali s svojo
spretnostjo in poznavanjem gora. Prijateljeval je z botanikom Albertom Boisom de
Chesnejem, s katerim sta na različne načine pomagala svojim vodnikom in domačinom.
(Zgodovina doline Trenta, 2009)
Začetniki in pionirji gorništva so utrli pot v gore tudi drugim obiskovalcem. Leta 1872 so v
Srednji vasi v Bohinju ustanovili slovensko gorsko društvo Triglavski prijatelj. Njegovi člani
so postavili tudi prvo postojanko pod Triglavom. Leta 1893 je bilo ustanovljeno Slovensko
planinsko društvo, ki je skupaj s prizadevanji Jakoba Aljaža postavilo veliko koč kot protiutež
vse večjemu prodiranju nemških gornikov, ki so želeli ponemčiti krajevna in gorska imena na
tem območju. Tovrstna prizadevanja so trajala vse do prve svetovne vojne in največje
zasluge, da je ostal Triglav slovenski, ima Jakob Aljaž, župnik z Dovjega. Leta 1896 je na
Kredarici najprej dal postaviti kočo, čez štiri leta pa še stolp vrh Triglava. V nadaljnjih letih
so zgradili številne koče v Julijcih, kar je spodbudilo gorski turizem. (Zega, 1985, str. 132)
Kljub velikim prizadevanjem na tem področju je Bohinj še vedno veljal za teže dostopnega.
Prve turiste so domačini in "fijakarji" z Bleda vozili s svojimi vozovi (Košnik, 2007, str. 2).
Izrazito je na gospodarski razvoj in tudi na turizem vplivala železniška proga, ki je skozi
Bohinjski predor povezala Kranjsko in Goriško (Primorsko), odprla pa je odmaknjeni
bohinjski kot ter ga približala morju. Železnica je bila zgrajena kot državna proga prvega reda
in je takoj po odprtju 10. julija 1906 postala najprometnejša proga. (Sorč, 2007) Železnica je
prinesla pravi razcvet turizma. Bohinjci so že leta 1907 ustanovili društvo za privabitev tujcev
Bohinjska Bistrica, ki se je povezalo tudi z Deželno zvezo za pospeševanje prometa tujcev na
Kranjskem. Skupaj so imeli velike načrte za razvoj turizma. Ustanovili so društvo Danica in
začeli razvijati kopališki turizem. Pripravili pa so tudi načrte za ozkotirno železnico na
Triglav, katere pa nikoli niso izgradili, saj zanjo ni bilo denarja. (Košnik, 2007, str. 6;
Budkovič, 2004, str. 166) Tržaška direkcija državne železnice je pozimi 1909 - 1910 ob
nedeljah in praznikih organizirala poseben športni vlak, ki je zjutraj pripeljal iz Trsta in zvečer
iz Bohinjske Bistrice odpeljal spet nazaj. S temi vlaki naj bi prišlo tudi do 1000 obiskovalcev
(Budkovič, 2004, str. 166-167). Še pred odprtjem železniške proge je v Bohinju vozil
omnibus za deset potnikov.
Kranjska deželna zveza za pospeševanje turizma je bohinjskemu društvu pomagala tudi pri
ureditvi hotelov. Ti so se tedaj, v nasprotju z današnjim časom, zgostili predvsem v Bohinjski
Bistrici. Za turiste so organizirali javni prevoz do največjih znamenitosti, torej do
Bohinjskega jezera in slapa Savica. Tako je bilo v Bohinju v začetku 20. stoletja že kar osem
hotelov, od tega jih je bilo šest v Bohinjski Bistrici in le dva ob jezeru (Košnik, 2007, str. 5).
Bohinjci so začeli oddajati tudi turistične sobe v času pred prvo svetovno vojno, v večjem
obsegu pa med obema vojnama. Sobe so oddajali tistim, ki se je niso mogli privoščiti v hotelu
ali v vili, in tudi tistim, ki so hoteli živeti z domačini ter spoznati njihov način življenja. V
višku sezone se je družina preselila v eno sobo, vse ostale pa so oddajali. (Bajuk Senčar,
2005, str. 89) Turisti pa niso prihajali le v poletni sezoni, ampak tudi pozimi. Leta 1909 so
otvorili sankališče Belvedere in uredili okrepčevalnico (Košnik, 2007, str. 6). Razširilo se je
tudi izletništvo (Janša-Zorn, 1996, str. 78).
Prva svetovna vojna je močno okrnila turistične obiske gora. Povzročila je tudi veliko škode,
saj je posegla na območje Triglavskega narodnega parka (Mrzli vrh, krnski greben, bovška
kotlina in Rombon). Trenta in Bohinj sta postala neposredno frontno zaledje. Hoteli v Bohinju
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so v tem času služili kot bolnišnice, vojašnice ali kot naselitveni objekti za oficirje in vojaške
pisarne. Gibanje civilnih oseb je bilo po Bohinju omejeno. Preko doline so potekale
oskrbovalne poti čez Komno. Domačini so morali skrbeti za vojake, ki so prinesli tudi
številne bolezni. (Košnik, 2007, str. 7) Najhujši boji niso dosegli Trente, ki je v tem času
gostila ruske ujetnike, ki so gradili cesto čez Vršič. Nanje nas spominja ruska kapelica in
vojaško pokopališče v Trenti. Med vojno je Trenta ponujala začasno zavetje in prehod
domačinom iz Bovca in njegove okolice, ki so morali na ukaz avstrijskih oblasti zapustiti
svoje domove (Zgodovina doline Trenta, 2009). Nastala rapalska meja je razpolovila območje
Triglavskega narodnega parka in odvzela pomembno turistično zaledje. Propadli so vsi
zimsko-športni objekti. (Košnik, 2007, str. 7)
V prvih povojnih letih je bil turistični obisk zelo slab. V primerjavi z obdobjem pred prvo
svetovno vojno se je spremenila nacionalna struktura gostov. Goste iz dežele Avstro-Ogrske
so zamenjali gostje iz južnih delov novonastale države. Tujci so le s težavo dobili vizo in
številne prošnje, ki jih je bilo potrebno predložiti pred potovanjem, niso spodbujale turizma.
V Slovenijo so prihajali z nezaupanjem, zato je bilo potrebno za letovanje navdušiti več ljudi.
Izdajali so številne brošure in letake, prospekte in tako dalje. (Janša-Zorn, 1996, str. 80-81) Po
prvi svetovni vojni je zacvetel turizem ob Bohinjskem jezeru, ampak ni dosegel takega
razvoja kot v obdobju pred vojno. Nastajala so številna nova društva, ki so organizirala
turistično dejavnost, na primer Prometno in olepševalno društvo za Bohinjsko jezero in
okolico, Turistovski klub Skala ter Smučarski klub Bohinj (Košnik, 2007, str. 9-10). Bohinj je
v primerjavi z Bledom veljal za bolj miren kotiček, pomemben pa je bil kot izhodišče za
številne planinske in alpske ture. Letno je imel Bohinj 1600 gostov. Število nočitev pa se je
proti začetku druge svetovne vojne nižalo. (Janša-Zorn, 1996, str. 90-91)
Druga svetovna vojna je v Bohinju pustila ogromno opustošenje. Uničeni so bili vsi turistični
objekti. Obratovala je zgolj ena gostilna. Kmalu so obnovili stare in zgradili nekatere nove
hotele in turistična dejavnost je počasi napredovala. Povečal se je tudi obisk gora. Planinska
društva so obnavljala in gradila nove planinske postojanke. Novo glasilo Gore in ljudje je
"poudarjalo množičnost pohodov ter vseljudski značaj planinstva" in tako približalo
pohodništvo širši populaciji (Dolenc, 1996, str. 145-147). Zimski turizem v Bohinju je zelo
hitro napredoval z zgraditvijo žičnice na Vogel leta 1964, kjer so uredili visokogorsko
smučišče (Košnik, 2007, str. 12). V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je doživela nekaj
takratnega razcveta turizma tudi dolina Trente. Nastali so počitniški domovi, zdravilišča in
okrevališča, vendar to ni bilo dovolj, da bi zadržali izseljevanje ljudi in spodbudili nadaljnji
razvoj (Zgodovina doline Trenta, 2009).
V primerjavi s skromnimi začetki turizma na območju Triglavskega narodnega parka
beležimo po letu 1960 vse več obiskovalcev. "S povečevanjem obsega prostega časa, vse
večjo prometno dostopnost gorskih območij nasploh, oglaševanjem in promocijo aktivnega in
zdravega načina življenja, obsežno strokovno in poljudno literaturo ter z željo ohranjanja stika
z naravnim okoljem, je sledil izjemen porast obsega različnih oblik turizma in rekreacije v
visokogorju" (Mrak, 2009, str. 4). Območje parka postaja vse bolj oblegano s strani turistov in
planincev, ki povečujejo onesnaženje vode in zraka. Marsikdo se ne zaveda, da s samo
prisotnostjo povzroča nezaželeno obremenjevanje narave. V novejšem času se pojavljajo
številne nove oblike rekreacije v naravi: npr. kajakaštvo, rafting, športno plezanje,
kolesarjenje izven cest, plavanje skozi kanjone, kopanje v jezerih, deskanje, tek na smučeh
itd. Ravnotežje alpskih ekosistemov je izredno krhko in zato z vsakim posegom na to
območje naredimo ogromno škode rastlinam in živalim. Tak primer je alpsko smučanje. Za to
dejavnost je potrebno preurediti relief, odstraniti vegetacijo, kar povzroči uničenje nekaterih
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biotopov ter zožuje življenjski prostor avtohtonim živalim in rastlinam. Spremenijo se tudi
vodne razmere. Prihaja pa tudi do vizualnih sprememb v pokrajini, saj žičnične naprave,
ceste, parkirišča, gorske restavracije izrazito kazijo pogled zlasti v poletni turistični sezoni.
(Jeršič, 2001, str. 51) Turizem prinaša tudi nekaj pozitivnih učinkov, kot so "izpostavljena
zavarovana območja, ki nastanejo kot posledica izjemnih geografskih lastnosti gorske
pokrajine, izboljšana infrastruktura in večje ekonomske priložnosti za ljudi, ki živijo v gorskih
območjih" (Mrak, 2009, str. 5).
Vse do leta 1981 so prevladovali veliki načrti izgradnje infrastrukture za zimski turizem, a je
bilo kmalu jasno, da naravni pogoji v slovenskih Alpah zaostajajo za tistimi drugod v Alpah,
kjer so se že oblikovala velika zimskošportna območja (Jeršič, 2001, str. 56).
2.15

Prva svetovna vojna

V gorskem svetu Triglavskega narodnega parka je potekal največji spopad na gorskem
območju v vsej zgodovini človeštva. V letih od 1915 do 1917 se je odvijala soška fronta. V
frontno linijo so spadali Mrzli vrh, krnski greben, bovška kotlina in Rombon. Krn je
predstavljal pomemben strateški položaj, ker je zapiral smeri in razpotja planinskih stez iz
doline Soče čez Bogatin proti Bohinju in skozi Lepeno v Trento (Zega, 1985, str. 189-190).
Po izstopu Italije iz trojne zveze 11. maja 1915 so se napetosti z Avstro-Ogrsko še okrepile.
Nastala je šesto kilometrov dolga bojna linija od Švice do tržaškega zaliva, katero je branila
narodnostno pisana avstro-ogrska vojska (Nećak, Repe, 2005, str. 111). Utrjevanje te linije je
bilo površno in počasno. Rombon je predstavljal edino trdnjavo proti preboju Italijanov. Na
frontni črti od vasi Krn pa do Bovca se je kazala še večja neodločnost avstro-ogrskih
poveljnikov. Edino preostalo bojno črto Mrzli vrh-Sleme-Maselnik-Batognica-Krn-LopatnikVršič-Kal-Javoršček jim ni uspelo obdržati (Galić, Pirih, 2007, str. 19). Italijanske enote so
konec maja 1915 usmerile svoje enote proti krnskemu masivu, 16. junija pa je bil vrh Krna
tudi osvojen. Pod Italijani je ostal vse do oktobrske ofenzive leta 1917. Fronta se je utrdila na
črti Vrata-Vršič-greben Polovnika-Bovec-Kanin-Rombon (Zega, 1985, str. 189-190). V 12.
soški bitki med 24. in 26. oktobrom 1917 se je avstrijsko-nemška vojska prebila z grebenov
Rombona in Krna k Soči ter pregnala italijansko vojsko daleč do reke Piave v Furlaniji.
Frontna črta se je odmaknila, večina vojakov je odšla na drugo fronto, nekateri pa so še
pobirali vojni plen po gorah (Zega, 1985, str. 189-190).
Oskrba fronte je v večini primerov potekala po žičnicah. "Bovška kotlina in Rombon sta bila
oskrbovana prek Predela. Poljska bolnišnica je bila v Logu pod Mangartom, tabor za vojaštvo
pa v tem kraju in v Pustini" (Galić, Pirih, 2007, str. 23). "Prek Bohinja je potekal koridor, po
katerem so oskrbovali severni del 50. pehotne divizije. Po tej poti so v celoti oskrbovali 15.
gorsko brigado, ki je zasedala položaje od Batognice do Slemena, delno pa tudi 3. gorsko
brigado na položajih od Slemena do Mrzlega vrha" (Budkovič, 1999, str. 29). Italijanski in
avstro-ogrski vojaki so po krnskih grebenih utrdili svoj položaj tudi z izgradnjo kavern,
strelskih jarkov, bivališč in vojaških cest. Bolj uspešni so bili Italijani, ki so s priznanimi
mojstri zidarji in kamnoseki z ogromnimi sredstvi za gradnjo, izkop in vrtanje fronto odlično
utrdili že leta 1915. Avstro-ogrske utrdbe so bile večinoma samo podprte z lesenimi
podporniki in redko betonirane, slabše so bile grajene tudi oskrbovalne poti (Galić, Pirih,
2007, str. 21). Za povezavo med odseki so služile telefonske povezave in optične povezave reflektorsko pošiljanje Morzejevih znakov (Galić, Pirih, 2007, str. 23).
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Bojevanje v gorah je bilo zahtevno, saj so življenja vojakov ogrožale tudi ostre naravne
razmere. V takšnih pogojih so se "izkazale visokogorske čete in čete planinskih vodnikov, ki
so bile skoraj v celoti rekrutirane izmed prebivalstva Alp in navdušenih planincev, ljudi, ki so
oboževali gore, jih poznali, ki pa so tudi bili kos vsem muham narave" (Galić, Pirih, 2007, str.
25). Vojake so v ta namen še dodatno urili v alpskih in smučarskih tečajih. Uporabljene so
bile tudi posebne vojne tehnike. Poleg sodobnih sredstev so uporabljali tudi bolj primitivne,
kot je proženje snežnih in kamnitih plazov ter gomile kamenja ali hlodov, ki jih je bilo
mogoče sprožiti z enim potegom (Galić, Pirih, 2007, str. 25). Značilna je bila tudi minska
vojna. Debeli skladi dachsteinskega apnenca so predvsem na Batognici skoraj vodoravni, zato
je vanje lahko izkopati rov. Pod položaje nasprotnika so Italijani izkopali podzemski rov in ga
napolnili z eksplozivom ter tako razstrelili celotne nasprotnikove položaje (Simić, 1996, str.
97). Najnevarnejši nasprotniki vseh borcev in pomožnih enot so bili plazovi. Šele po velikih
žrtvah leta 1915 sta obe strani ustanovili posebno "reševalno patruljo", ki je spremljala
meteorološke podatke in označevala nevarna območja ter o tem poročala. Kljub temu je bilo
zaradi plazov veliko smrtnih žrtev, še več pa invalidov zaradi ozeblin in drugih poškodb
(Galić, Pirih, 2007, str. 26).
Večji del Triglavskega narodnega parka je predstavljal neposredno zaledje fronte. Pomembno
vlogo so imeli dolina Trente, prelaz Vršič in bohinjska dolina. Med vojno je Trenta ponujala
začasno zavetje in prehod domačinom iz Bovca in njegove okolice, ki so morali na ukaz
avstrijskih oblasti zapustiti svoje domove (tudi večina vasi na Bovškem in pod Krnom je bila
izseljenih ali izpraznjenih, med fronto pa porušenih) (Zgodovina doline Trenta, 2009). Bohinj
je predstavljal prehodni pas med zaledjem in bojiščem. Tu so se zbirali vojaki, ki so krpali
izgube na območju Tolmina in Krna. Bohinj je predstavljal kraj za urjenje ter počivališče za
ranjene in bolne vojake. Za vojne potrebe je bila zgrajena ozkotirna vojaška železnica v
Ukancu in sitem žičnic Zlatorog - Peski z odcepom v dolino Tolminke ter naprej do Mrzlega
vrha in Slemena. Prvi sistem žičnic se je začel na zadnji postaji vojaške železnice. V zgornjem
toku Tolminke so zgradili elektrarno za pogon, nekatere je poganjal bencinski motor. Žičnice
so bistveno izboljšale oskrbo visokogorskih enot. (Budkovič, 1999, str. 51-52) Železnico in
žičnico so podrli šele po koncu vojne leta 1920 (Zega, 1985, str. 190). Ob poti na krnsko
bojišče je stalo več naselij barak, imenovanih lagerji. Tu so živeli oskrbovalci poti. Nastanjeni
so bili tudi "hlevi za vprežno živino, skladišča, bolnica, počivališče frontnih enot, urad vojne
pošte, različne delavnice za popravila oborožitve in opreme, kuhinje in pekarne, vremenska
opazovalnica, kapela itd." (Budkovič, 1999, str. 77) V Stari Fužini so se odvijali tečaji za
smučarje, mitraljezce ter metalce ročnih bomb (Budkovič, 1999, str. 77). Ker je
primanjkovalo vojnega materiala, so začeli pobirati tudi cerkvene zvonove, medeninaste
kljuke in druge izdelke iz barvnih kovin. Kot smo že omenili, je bilo gibanje civilistov v
Bohinju omejeno, delovali sta dve bolnišnici, domačini pa so morali gostiti vojake. Med
domačinkami in vojaki so se zato pogostokrat spletle ljubezenske vezi, katerih vojaška oblast
ni odobravala (Budkovič, 1999, str. 149, 166).
Preko prelaza Vršič je potekala oskrbovalna pot za ranjence. Gradili so jo ruski ujetniki, ki so
bili nastanjeni vse od Kranjske Gore do Trente. Ujetniki so bili slabo oblečeni, pestile so jih
razne bolezni in izčrpanost, zato jih je veliko umrlo. Hude zimske razmere so še dodatno
oteževale gradnjo. Plaz z Mojstrovke je leta 1916 pod sabo pokopal 110 ruskih ujetnikov in
nekaj avstrijskih stražarjev. Na tragične dogodke spominjata grobišči pod Erjavčevo kočo in
grobnica ob Ruski kapelici, ki so jo v spomin na preminule ujetnike postavili preživeli
ujetniki leta 1917. (Zega, 1985, str. 189-190)
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Prva svetovna vojna je grobo posegla v naravno okolje Triglavskega narodnega parka.
Največja škoda je nastala v gozdovih, saj so oskrbovalci nekontrolirano sekali drevesa in s
tem zmanjšali varovalno vlogo pred plazovi. Z gradnjo barak in poti, kjer so uporabljali
gramoz, so naredili veliko škode na travnikih, vojaški konji pa so ob paši uničili veliko ruše.
Vojaki in oficirji so množično lovili ribe, tako da si je ribji zarod opomogel šele v nekaj letih
po vojni. Hrup z bojišča je plašil divjad. Največjo obremenitev za visokogorje pa
predstavljajo vsa vojaška taborišča, odpadki in onesnaženje s fekalijami. Še danes lahko
najdemo najrazličnejše ostanke, katerih pa ne smemo pobirati. Veliko bolj so vojaki pazili pri
gradnji povezovalnih poti. Gradili so jih (ročno) tako, da so bile uporabne tudi po vojni.
(Budkovič, 1999, str. 116-117)
Rapalska meja je, ki je potekala od Peči na Ponce in naprej na Jalovec, Triglav, čez Dolič,
Kanjavec na Lepo Špičje, na Lanževico in preko grebenov bohinjsko-tolminskih gora na Črno
prst, Mižic in Porezen ter naprej do Snežnika, je bila v medvojnem času zelo pomembna, saj
je vplivala na dogajanje v alpskem svetu. Na mejnem območju so nastali številni vojaški
objekti, Italijani so v Julijcih zgradili številne ceste in poti. V medvojnem obdobju je za
Trento značilna izrazita pasivnost in emigracija v zahodnoevropske in čezmorske dežele.
Nekaj ljudi se je preselilo tudi v Rabelj, kjer so se zaposlovali tudi prebivalci Loga pod
Mangartom in Strmca. (Zega, 1985. str. 189-190)
2.16

Druga svetovna vojna

V času druge svetovne vojne je rapalska meja postala demarkacijska črta med italijanskim
okupatorjem na tolminski strani in nemškim okupatorjem na gorenjski strani. Območje
Trente, Krna, Pokljuke, Mežakle in Bohinja so nudilo odlične pogoje za razvoj partizanskega
gibanja. Leta 1941 je bila na Mežakli ustanovljena Jeseniška ali Cankarjeva četa, ki se je že 1.
avgusta spopadla z Nemci. Istega leta so na Gorjušah ustanovili Prešernov partizanski
bataljon. Zaradi vse večjega odhoda v partizane so v juliju 1943 organizirali Prešernovo
brigado. (Zega, 1985, str. 191)
Na Tolminskem se narodno osvobodilno gibanje začne v letu 1942. Protifašistične oblike pa
so bile prisotne že pred drugo svetovno vojno. Trenta je v tem času imela svoje življenje. Kot
osvobojeno ozemlje ni bila tako pomembna kot ostala osvobojena območja na Primorskem
prav zaradi naravnih pogojev. V začetku februarja 1942 je veliko Tolmincev odšlo v partizane
in posledično sta se v Posočju oblikovali Gregorčičeva in Gradnikova brigada. Slednja se je
spopadla z Italijani na krnskem pogorju. (Zega, 1985, str. 192)
Narodno osvobodilno gibanje se je še bolj okrepilo po kapitulaciji Italije 9. septembra 1943.
Oblikovane so bile številne nove partizanske enote, brigade, divizije in korpusi. Osvobodili so
ozemlje v zgornjem Posočju. V veliki nemški ofenzivi proti Triglavski diviziji na Pokljuki in
v Bohinju so zaradi izdajstva na Goreljeku na Pokljuki Nemci pokončali 71 borcev 3.
bataljona Prešernove brigade. Nemci so takoj po kapitulaciji Italije prišli tudi v dolino Trente,
a so jo kmalu zapustili. (Zega, 1985, str. 192)
V krnskem pogorju so se vrstile borbe med Nemci in Gregorčičevo brigado v območju
Rdečega roba. Leta 1944 pa se je na Pokljuki, v Bohinju in v Radovni bojevala Gradnikova
brigada. Zaradi uspešnih akcij Gradnikove in Prešernove brigade sta bili konec maja 1944
osvobojena Bohinjska dolina s Koprivnikom in Gorjušami ter celotna Pokljuka. (Zega, 1985,
str. 193)
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Posebej je treba omeniti Radovno, kjer so prebivalci podpirali partizane že od leta 1941, leta
1943 pa je celotna vas aktivno sodelovala pri odporu proti nemškemu okupatorju. Radovna je
bila pomembna prav zaradi križanja poti s Pokljuke na Mežaklo. Iz vasi je vodila kurirska
zveza na Koroško, kjer so se sestajali aktivisti Jeseniškega okrožja Osvobodilne fronte. Od tu
je potekala oskrba aktivistov drugih forumov (VDV, SKOJ), ki so bili nastanjeni v bunkerjih
v okolici. Septembra 1944 so z Bleda v Srednjo Radovno prišli nemški vojaki po drva.
Partizani so zajeli dva vojaka in ubili dva njihova konja. Naslednji dan so Nemci zahtevali
vrnitev obeh ujetih vojakov v roku osmih dni. Ker do tega ni prišlo, so 20. 9. 1944 požgali
Radovno z dvanajstimi hišami, v katerih je zgorelo 24 domačinov. Na tragedijo danes
spominjajo ostanki požgane Smolejeve domačije in spomenik žrtvam, odkrit leta 1961.
(Požgana Radovna, 2009)
Po osvoboditvi je bilo Slovensko primorje do septembra 1947 razdeljeno na cono A in cono
B. Levi breg Soče je še spadal pod jugoslovansko upravo, desni breg z Bovcem, Logom pod
Mangartom, Možnico, Koritnico, Strmcem in predelom pa pod zavezniško upravo. S
priključitvijo Primorske Jugoslaviji leta 1947 je bilo celotno ozemlje današnjega Triglavskega
narodnega parka združeno v eni državi. (Zega, 1985, str. 193)
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3

DEJAVNOSTI V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

Varovanje narave in kulturne dediščine ni edina naloga Triglavskega narodnega parka. Javni
zavod Triglavski narodni park, ki deluje pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor
Republike Slovenije, ponuja obiskovalcem raznovrstna "doživljanja parka v informacijskih
središčih in točkah, informativnih tablah, na parkovnih poteh, z vodenimi izleti, z biološkimi
delavnicami v naravi, z ustvarjalnimi delavnicami in z različnimi izobraževalnimi programi"
(Triglavski narodni park, 2009). Glavni namen vseh dejavnosti je preko spoznavanja in
občudovanja narave prebuditi spoštovanje do naravnih vrednot in do kulturne dediščine
(Katalog delavnic, 2006, str. 1). Stik z okoljem je učno dragocen, zato ga didaktična sredstva
v šoli le težko nadomestijo (Kolenc Kolnik, 2006, str. 17). Ker je Triglavski narodni park
prava učilnica na prostem, je primeren za izvajanje določenih učnih vsebin. V ta namen so
zaposleni v parku pripravili dejavnosti, ki se navezujejo na učni načrt devetletne osnovne šole
in se že izvajajo od leta 2006. V nadaljevanju predstavljamo omenjene delavnice in tudi druge
dejavnosti, ki bi jih učitelji lahko vključili v svoje delo.
3.1

Delavnice za osnovnošolce

V Informacijskem središču Triglavskega narodnega parka na Bledu so organizirane
izobraževalne delavnice za učence osnovnih šol. Te delavnice so prilagojene učnim načrtom,
razdeljene so po triadah ter po sklopih (geologija, vode in mokrišča v Triglavskem narodnem
parku, živali v Triglavskem narodnem parku, življenje v gozdu, življenje v gorah, življenje na
travniku, kulturna dediščina Triglavskega narodnega parka). Nekatere delavnice so lahko z
manjšimi prilagoditvami primerne tudi za učence s posebnimi potrebami. Dejavnosti potekajo
v Informacijskem središču in tudi na terenu v parku ali njegovi okolici. Podrobnejša navodila
so dostopna v katalogu delavnic na spletni strani Triglavskega narodnega parka, kjer so
predstavljeni cilji in dejavnosti vsake delavnice.
3.2

Parkovne poti

Parkovne poti so nekoliko daljše in ponujajo več – predvsem v smislu doživljanja narave in
kulturne krajine in tudi v rekreacijskem smislu. Njihov namen je "povezovanje več naravnih
vrednot oziroma objektov kulturne dediščine v celoto, usmerjanje obiskovalcev in posredno
prispevanje k ohranitvi narave, predstavitev vrednot/objektov in splošnih parkovnih
usmeritev" (Triglavski narodni park, 2009). Primerne so za srednješolce, saj so že nekoliko
zahtevnejše, hkrati pa jih lahko primerno prilagodimo, skrajšamo in uporabimo samo en del v
načrtovani ekskurziji ali terenskem delu. Vsebine niso vnaprej določene, zato jih oblikuje
učitelj ali učenci sami. V pomoč so nam tudi zloženke o vsaki poti z zemljevidom in
označenimi posebnostmi.
3.2.1

Pot Triglavske Bistrice v dolini Vrata

Pot je bila oblikovana že leta 1995. Poteka po dolini navzgor z začetkom Pri Rosu-pri vstopu
v dolino Vrata. Dolga je 10 kilometrov in se zaključi tik pod Triglavsko severno steno. Na
poti je enajst informacijskih stebričkov, ki nas opozarjajo na zanimivosti ter posebnosti
živalstva, rastlinstva in raznih geomorfoloških oblik. Ob obisku tako spoznavamo obvodne
ptice, ki živijo ob Triglavski Bistrici, na pobočjih in meliščih lahko opazimo gamse, redkeje
tudi kozoroge, v gozdu pa srnjad in jelenjad. Slap Peričnik predstavlja najbolj značilno
naravno znamenitost doline, katero zaznamujejo značilne površinske geomorfološke oblike
(konglomeratni pragovi, previsi in spodmoli, grbinasti travniki). Opazujemo lahko tudi
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posebnosti gozda na ekstremnih rastiščnih pogojih, ki ga povežemo s pomembno varovalno
vlogo.
Tip učne poti: naravoslovna (geomorfološke, biološke in zoološke posebnosti).
Karta 5: Učna pot Triglavske Bistrice.

Vir: Šolar, 2006.
3.2.2

Soška pot

Pot poteka od izvira Soče proti Bovcu. Je najstarejša parkovna pot Triglavskega narodnega
parka. "Povezuje steze in mirne, manj znane dele doline Trente in Soče, stran od ceste in
hrupa. Posebna zanimivost so slikovite brvi, po katerih večkrat prečkamo reko. Hoja po Soški
poti in obisk Informacijskega središča TNP Doma Trenta ponujata spoznavanje in
razumevanje Triglavskega narodnega parka" (Triglavski narodni park, 2009). Pot se po
šestnajstih informacijskih točkah nadaljuje v Bovško sprehajalno pot z naravnimi, kulturnimi
in zgodovinskimi znamenitostmi širše okolice Bovca. Ker je Soška pot dolga kar 20
kilometrov, jo lahko skrajšamo na zanimivejši del, s Triglavskim narodnim parkom pa se
lahko dogovorimo tudi za strokovno vodenje. Ob poti spremljamo zgornji tok reke Soče,
korita Mlinarice, se sprehodimo po alpskem botaničnem vrtu Juliana, občudujemo skalno
rastlinstvo in se seznanimo z ostanki preteklosti, stavbno dediščino, ovčerejo in sirarstvom.
Hkrati lahko opazujemo tudi skalne podore, ki so zelo pogosti preoblikovalci površja v
zgornjem Posočju. (Triglavski narodni park, 2009)
Tip učne poti: naravoslovna (geomorfološke posebnosti).
3.2.3

Pokljuška pot

"Pokljuška pot je parkovna in gozdarska učna pot, ki vodi obiskovalce Triglavskega
narodnega parka in Pokljuke po njenih gozdovih ter drugih znamenitostih. Povezuje gozdove,
planine ter nas popelje tudi do nekaterih zgodovinskih zanimivosti" (Triglavski narodni park,
2009). Na poti se seznanimo z življenjem na planinah in opuščanjem le-tega, z visokim
barjem Goreljek, s posledicami naravnih ujm, ki so pogoste na Pokljuki, s kopiščem z
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oglarsko kopo in s številnimi značilnostmi gozda. Pot je dolga 7,5 kilometrov, označena je z
informacijskimi tablami. "S Triglavskim narodnim parkom ali Zavodom za gozdove Slovenije
se je moč dogovoriti tudi za strokovno vodenje" (Triglavski narodni park, 2009).
Tip učne poti: kombinirana (gozdne, etnološke, zgodovinske posebnosti).
Karta 6: Pokljuška učna pot.

Vir: Šolar, 2007.
3.2.4

Učna pot šotno barje Goreljek

Učna pot poteka okrog barja Goreljek, ki leži sredi počitniškega naselja.
"Pot je zanimiva predvsem za spoznavanje posebnosti in pomena šotnih barij, ki sodijo med
območja najbolj dragocene narave v Evropi. Je krožna, dolga približno en kilometer in ima
pet učnih točk z informativnimi tablami. Namenjene so rastlinstvu in živalstvu na barju,
Pokljuki danes in v preteklosti, splošnim značilnostim barja in človekovim dejavnostim v
okolici. Na mokrih delih so leseni podesti, ki omogočajo varno hojo po suhem" (Triglavski
narodni park, 2009). Na učni poti Triglavski narodni park organizira tudi naravoslovne dneve
za osnovnošolce in srednješolce (Triglavski narodni park, 2009).
Tip učne poti: kombinirana (hidrološke, botanične, zoološke in etnološke posebnosti).
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Karta 7: Učna pot šotno barje Goreljek.

Vir: Zloženka Šotno barje v Triglavskem narodnem parku, 2003.
3.2.5

Tolminska korita

Pot skozi tolminska korita ni dolga. Na posameznih delih zahteva nekaj pazljivosti. Za ogled
korit je potrebno plačati vstopnino, ki jo LTO Sotočje namenja vzdrževanju poti. Na poti si
ogledamo kratko vodoravno Jamo pod hudičevim mostom, kjer je termalni izvir s povprečno
temperaturo med 18,8 in 20,8 °C, medtem ko je temperatura Tolminke med 5 in 9 °C. Pri
sotočju Tolminke in Zadlaščice stojimo na najnižji točki Triglavskega narodnega parka, kjer
lahko opazujemo korita, ki jih je izdolbla Zadlaščica. Le-ta je tudi pravi rezervat za soško
postrv. V tem delu je poseben preplet alpskega in submediteranskega rastlinstva. Kot zadnja
značilnost na poti pa je Zadlaška ali Dantejeva jama. (LTO Sotočje, 2009)
Tip učne poti: naravoslovna (hidrološke, geomorfološke in botanične posebnosti).
3.2.6

Kolesarska pot Radovna

Kolesarska pot je nastala na osnovi ideje Turističnega podmladka OŠ Gorje in je del že
obstoječe poti. Pot poteka po dolini Radovne, od Krnice pri Zgornjih Gorjah do Pocarjeve
domačije v Zgornji Radovni in meri 16 kilometrov. Ob poti je deset tabel, ki nas seznanjajo s
posebnostmi doline. Grbinasti travniki, Gogalova lipa, Psnakova žaga in mlin ter ruševine
Smolejeve hiše kažejo na bogato kulturno in naravno dediščino doline ob vznožju Triglava
(Triglavski narodni park, 2009).
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Tip učne poti: kombinirana (geomorfološke, arheološke, zgodovinske, etnološke in botanične
posebnosti).
3.3

Vodeni izleti

Vodeni izleti z usposobljenimi parkovnimi vodniki so razpisani z letnim načrtom dejavnosti v
parku. Na željo obiskovalcev pa je mogoče, da v Triglavskem narodnem parku organizirajo
vodenje lažjih, peturnih ali zahtevnejših izletov v sredogorje in visokogorje. Izleti so lahko
enodnevni ali večdnevni, v slovenščini, angleščini, nemščini ali italijanščini (Triglavski
narodni park, 2009).
3.4

Petkovi popoldnevi v parku

"Petkovi popoldnevi so izobraževalno-ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle. Potekajo od
maja do septembra vsak zadnji petek v mesecu pod vodstvom usposobljenih animatorjev.
Namenjene so spoznavanju naravne in kulturne dediščine na območju Triglavskega
narodnega parka" (Triglavski narodni park, 2009). Skozi delavnice učenci spoznavajo
predvsem zavarovano naravo v parku. "Delavnice so brezplačne in primerne za otroke in
odrasle vseh starosti. Kraj in čas dogajanja sta objavljena v koledarju prireditev Triglavskega
narodnega parka, na spletni strani in v medijih" (Triglavski narodni park, 2009).
3.5

Fotografske delavnice

Delavnice so namenjene širši populaciji ljudi, ki se ukvarjajo s fotografiranjem narave.
Organizirane so ob zanimivih dogodkih v parku, na ekskurzijah, na naravoslovnih poteh ali na
izletih. Ob prisostvovanju uveljavljenih fotografov je izmenjava izkušenj še toliko večja.
Delavnice so primerne za učence in dijake, ki obiskujejo fotografske krožke, saj se na ta način
naučijo kaj novega, hkrati pa spoznajo naravo Triglavskega narodnega parka (Triglavski
narodni park, 2009).
3.6

Obiskovalci s posebnimi potrebami

Da bi lahko naravo približali čim širši populaciji, so se v Triglavskem narodnem parku
odločili, da postopno uredijo dostope in infrastrukturo tudi za gibalno ovirane osebe. V nekaj
letih želijo na različnih lokacijah v parku olajšati dostop tudi invalidom, osebam z gibalnimi
motnjami, slabovidnim, gluhim in drugim gibalno oviranim ljudem (Triglavski narodni park,
2009). Trenutno sta na voljo že dve pripravljeni delavnici, ki jih prilagodijo starosti in željam
obiskovalcev. Delavnica o življenjskem krogu dreves, vrstah dreves, pomenu dreves v naravi
poteka v Informacijskem središču Triglavska roža na Bledu ali v naravi. Udeleženci
spoznavajo različne vrste dreves glede na lubje, plodove in liste. Če je v času delavnice na
ogled razstava skulptur ali kipov, si lahko z otipavanjem ogledajo umetniške stvaritve. Druga
delavnica poteka na šotnem barju Goreljek, kjer se obiskovalci lahko varno gibljejo po lesenih
podestih, vendar le na delu krožne poti, z otipom primerjajo razliko med navadnim in šotnim
mahom ter prisluhnejo petju ptic. (Triglavski narodni park, 2009)
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4

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE

Medpredmetno povezovanje je eden od možnih novejših pristopov k poučevanju. V didaktiki
postaja ta pristop vse pomembnejši in je bil tak tudi že vključen v prenovljene učne načrte v
letih 2007 - 2008 (Šen Vitez, 2008). V literaturi lahko zasledimo še nekatere druge izraze, ki
razlagajo soodvisnost učnih predmetov: na primer učne ali predmetne korelacije oziroma
povezave, interdisciplinarni kurikul oziroma povezovanje in integrirani kurikul (Mihelič,
2008). Omenjeni pojmi niso sinonimi, kažejo pa na stopnjo in način medpredmetne
soodvisnosti (Krapše, 2003, str. 33). Da bomo lažje razumeli, kaj je mišljeno pod pojmom
medpredmetno/interdisciplinarno, je v nadaljevanju navedenih nekaj opredelitev.
"Korelacija pri pouku pomeni funkcionalno povezanost in usklajenost učnih vsebin različnih
predmetov, ki so si sorodni (podobni) ali se medsebojno dopolnjujejo. Pri tem vsak predmet
ohrani svojo popolno samostojnost. Če učenec ne pozna učne vsebine določenega predmeta,
ne more dobro razumeti snovi drugega. Temeljno znanje enega predmeta omogoča hitrejše,
boljše in kakovostnejše dojemanje oz. usvajanje snovi pri drugem predmetu" (Pedagoška
enciklopedija, 1989, v: Mihelič, 2008).
"Integrirani kurikul je tako organizirano izobraževanje, ki pomeni presečišče različnih
predmetov. Različne aspekte učnega načrta spaja oz. združuje v pomembne povezave, da se
tako osredotoči na široko področje učenja. Učenje in poučevanje pojmuje izrazito holistično,
kar odseva resnični svet, ki je interaktiven" (Shoemaker, 1989: v Lake 2002, v: Mihelič,
2008).
Marentič-Požarnikova prenos znanja enega predmeta pri razumevanju procesa ali naloge pri
drugem predmetu imenuje učni transfer. Do učnega transfera lahko pride znotraj predmeta
(učenje seštevanja pomaga pri učenju odštevanja), med predmeti (učenje nemščine naj bi
olajšalo učenje angleščine) in med predmeti ter zunajšolskimi, poklicnimi in življenjskimi
situacijami. Transfer znanja je pričakovan tudi ob prihodu z nižje na višjo stopnjo šolanja. Pri
vsem tem pa Marentič-Požarnikova opozarja, da šolsko znanje v spremenjenih okoliščinah ni
dovolj uporabno. Zato so potrebe po medpredmetnem povezovanju še toliko večje. (MarentičPožarnik, 1999, str. 98)
Medpredmetno povezovanje torej stremi k povezovanju znanj različnih predmetov. Čemu naj
bi se izogibali pri pouku in k čemu bi najbolj težili, nazorno prikazuje slika 2. Prenos znanja
med predmeti lahko poteka na več načinov. Marentič-Požarnikova razlikuje med pozitivnim
in negativnim transferom (prvi predstavlja pozitivne učinke prejšnjega na nadaljnje učenje,
drugi pa predstavlja negativne učinke). V šoli se zavzemamo za pozitivni transfer. Avtorica v
nadaljevanju loči tudi med vertikalnim ali specifičnim in horizontalnim ali splošnim
transferom. Prvi predstavlja prenos učinkov znotraj enega predmeta, kjer je določeno
predznanje nujno potrebno za nadaljnje razumevanje. Splošni ali horizontalni transfer pa
predstavlja prenos učnih učinkov širše, med predmeti, med šolo in življenjskimi situacijami.
(Marentič-Požarnik, 1999, str. 98-99)
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Slika 7: Shematični prikaz začetnega stanja nepovezanih predmetov in želeno stanje povezanih
predmetov, katerega si želimo vzpostaviti.

Vir: Pavlič Škerjanc, 2008, str. 24.
Po Strmčniku ločimo štiri načine povezovanja, korelacije ali koncentracije učne snovi:
a) stvarno ali vsebinsko koncentracijo (teži k horizontalnemu in vertikalnemu
povezovanju znotraj enega predmeta in k povezovanju sorodnih učnih predmetov; kot
sta na primer geografija in zgodovina. Najpomembneje je, da si predmeti sledijo v
takem zaporedju, da omogočajo vsebinsko koncentracijo. To lahko dosežemo pri
timskem pouku, kjer učitelji sorodnih predmetov sodelujejo, načrtujejo in izvajajo
pouk skupaj),
b) personalno koncentracijo (učitelj je tisti, ki povezuje in združuje več učnih
predmetov. Pri tem je pomembno, da poteka izobraževanje učitelja za poučevanje
dveh učnih predmetov),
c) celostni/strnjeni/globalni/kompleksni pouk (tovrsten pouk izhaja iz nadpredmetnih
celostnih, globalnih enot, kjer se na vodilni predmet navezujejo vsebine drugih
predmetnih področij. Primer za to je predmet "naravoslovje", kjer gre za integracijo
biologije, fizike in kemije),
d) hegemonistično koncentracijo (osrednji predmet ima vodilno vlogo, nanj pa se
navezujejo ostali predmeti). (Strmčnik, 2001)
Izraz koncentracija pouka izhaja od T. Zillerja. Po njegovem mnenju naj bi se celotna učna
snov povezovala v celoto, okrog posebno izbrane učne vsebine (Ziller, 2009 v: Gnilšek,
2003). "Cilj takšnega načina pouka je ustvariti metodične motivacije oziroma metodične
postopke, s katerimi bi pritegnili učenčevo pozornost, interes in aktivnost. Učinek se kaže v
hitrejšem in v učinkovitejšem sprejemanju večjega števila novih informacij v krajšem času in
ustvarjanju nestereotipnega pouka. Vse to je mogoče doseči z bolj ekonomično izrabo časa,
racionalnejšo organizacijo vsebin in doslednejšo uporabo korelacije in integracije v praksi.
Takšen način dela je mogoč tudi zaradi tako imenovane personalne koncentracije (pouk izvaja
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praviloma en učitelj). Pri pouku na višji stopnji osnovne šole pa se pojavlja težnja po
korelaciji učnih vsebin" (Gnilšek, 2003).
Harden loči kar enajst stopenj oziroma ravni medpredmetnga povezovanja, ki so prikazani na
sliki 8. Prve štiri stopnje nameni ločenemu poučevanju predmetov, vse naslednje pa
sodelovanju med predmeti (Harden, 2009 v: Mihelič, 2008). V praksi največkrat uporabljamo
zadnje tri stopnje, vendar ne smemo pozabiti tudi na nižje, zlasti od ravni 5 naprej (Polšak,
2007, str. 34).
Slika 8: Integracijska lestev ali 11 ravni medpredmetnega povezovanja.

Vir: Harden, 2000 v: Polšak, Lipovšek, 2009.
Temeljna načela enajstih ravni so naslednja:
a) ločenost - učitelji se ne ozirajo na druge predmete, niti na snov, zato se ta lahko
podvaja,
b) zavedanje - učitelji se zavedajo vsebin drugih predmetov toliko, da snovi ne
podvajajo,
c) uskladitev - učitelji med sabo komunicirajo in sodelujejo tako, da vsak prispeva s
svojim predmetom delež k dosegu skupnega cilja. Bolj povezovanje znanj znotraj
predmeta,
d) dodajanje - še vedno gre za poučevanje osnovnega predmeta, vendar učitelj dodaja
snov drugega predmeta, da obogati svojega,
e) občasno sodelovanje - sorodne vsebine se pri različnih predmetih obravnavajo
sočasno. Učenci se učijo predmete ločeno, ampak lahko odkrivajo povezave,
f) sodelovanje - povezovanje dveh predmetov, kjer vsak zase dosežeta skupni cilj. Bolje
je, če se med sabo povežeta. Pogostokrat se povezovanje konča na tej stopnji,
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g) povezanost - povezovanje dveh predmetov pri vsebinah, ki so v domeni obeh
predmetov. Problem se obravnava posamično, nato sledi skupna ura, kjer sledi
celosten pogled na problem,
h) dopolnjevanje - ta stopnja vključuje integrirani pristop in poučevanje, ki je osnovano
na posameznih predmetih. V ospredju so cilji, h katerim delež prispeva več
predmetov,
i) večdisciplinarnost - večdisciplinarno medpredmetno povezovanje ohranja vsebinsko
ločenost v šolske predmete, vendar združuje vsebine različnih predmetov v združene
programe. Primer je projektni dan, kjer je določena tema, sledi pa obravnavanje iz
različnih zornih kotov pri posameznem predmetu,
j) medpredmetnost - na tej stopnji se povežejo ločene discipline. Obravnava problema
vključuje dva ali več predmetov sočasno. Zaželena oblika je timsko poučevanje.
k) čezpredmetnost - uresničuje se znotraj novih predmetov, kjer rešujemo probleme z
različnih perspektiv, a ne ločeno, ampak tako, da predmeti dosežejo globlji namen
oziroma cilj. (Harden, 2000 v: Polšak, 2007, str. 35-36)
Pavlič Škerjanc deli medpredmetno povezovanje na intradisciplinarne povezave znotraj
predmetov, medpredmetne povezave in na transdisciplinarne oziroma nadpredmetne
povezave, kjer ni jasnih meja med predmeti. Medpredmetne povezave še nadaljnje deli na
multidisciplinarne, kjer je predmetom skupna tema, in na interdisciplinarne, kjer so
predmetom skupni učni cilji. (Pavlič Škerjanc, 2009 v: Mihelič, 2008)

Slika 9: Delitev medpredmetnega povezovanja po Pavlič Škerjanc.

Vir: Pavlič Škerjanc, 2009 V: Bogataj, 2010.
Na medpredmetno povezovanje ne smemo gledati le z vsebinske plati (Krapše, 2002, str. 31).
Govorimo lahko tudi o motoričnem transferu (učenje ene gibalne spretnosti vpliva na drugo),
transferu specifičnega znanja, splošnih principov, metod (na primer učenje iskanja podatkov,
ravnanje s podatki) in stališč (stališče do predmetov, do samega sebe in do znanja - ali je to
sploh potrebno in zakaj) ter o čustvenem transferu (prenos čustvenega odnosa s staršev na
učitelja). (Marentič-Požarnik, 1999, str. 99)
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4.1

Smisel medpredmetnega povezovanja

Ob vsem tem se moramo vprašati, kakšen je sploh smisel povezovanja predmetov in iskanja
skupnih točk. Medpredmetno povezovanje je prilagojeno našemu načinu mišljenja. Pri
kompleksnejših miselnih procesih uporabljamo svoje predznanje, znanje pa povezujemo in
poglabljamo. Številne raziskave so pokazale, da so učenci dosegli višje rezultate na testih
znanja po izvajanju medpredmetnega pouka. (Krapše, 2003, str. 32)
Medpredmetni pouk je veliko bolj zanimiv, saj teži k povezovanju dejstev, k uporabi znanj
sorodnih predmetov in ne temelji samo na pomnjenju suhoparnih dejstev. Učenci so tako
veliko bolj motivirani in razvijejo pozitiven odnos do učne snovi (Krapše, 2003, str. 32). S
povezovanjem predmetov pri istem problemu si učenci lažje predstavljajo neko celoto in si
pridobijo izkušnje pri gledanju na problem z različnih zornih kotov. Pri tem dobijo veliko bolj
uporabno znanje, ki je hkrati še trajnejše. (Mihelič, 2008)
Medpredmetno povezovanje je pomembno tudi za učitelje. Ti se v zbornici srečujejo kot
mimobežni posamezniki. Pogostokrat se o učenju ne pogovarjajo. Pri medpredmetnem
povezovanju pa lahko izražajo svoje ideje, koncepte, kažejo na stopnjo tolerantnosti,
samodiscipliniranosti in prilagodljivosti. Na ta način spoznajo svoje sodelavce in vnesejo
prijetno timsko vzdušje v zbornico. Timsko delo lahko osmislimo z vprašanjem: kaj bom raje
naredil/a skupaj s kolegico/kolegom? To je lahko nekaj, česar sami ne moremo ali nekaj, kar
sami ne bi mogli narediti tako dobro. (Različni vidiki medpredmetnega povezovanja, 2009,
str. 6) Pri takšnem načinu dela učitelji vedo, da med sabo ne tekmujejo, ampak sodelujejo, se
dopolnjujejo in usklajujejo (Krapše, 2003, str. 34). Pomembna je tudi aktivna vloga
ravnatelja, saj brez njegove pripravljenosti ni izvedljiva nobena izmed novosti (Različni vidiki
medpredmetnega povezovanja, 2009, str. 4).
Nazadnje lahko omenimo še miselne procese, ki so tipični za medpredmetni pouk in s
katerimi se soočamo tudi pri multimedijski komunikaciji. Na razpolago imamo vedno več
podatkov, ki jih moramo čim hitreje selekcionirati in izluščiti bistvo. Spretnosti, katerih se
naučimo pri medpredmetnem povezovanju, nam pridejo tukaj še toliko bolj prav. (Krapše,
2003, str. 33)
4.2

Prednosti in pomanjkljivosti medpredmetnega povezovanja

Tako kot pri vsakem načinu poučevanja najdemo prednosti in slabosti tudi pri
medpredmetnem povezovanju. Na obeh straneh je naštetih kar nekaj dejstev, od učitelja pa je
odvisno, kaj je pripravljen narediti, da prevladajo prednosti.
Prednosti medpredmetnega povezovanja so:
a) učenci dobijo celostno znanje,
b) boljši učni dosežki učencev,
c) učne ure so bolj zanimive,
d) različni predmeti predstavijo pri isti vsebini različne metode dela,
e) timsko delo učencev in učiteljev,
f) timsko poučevanje izboljša komunikacijo znotraj učiteljskega zbora, profesionalnost
in moralo učiteljev,
g) učitelj poglobi in razširi lastno znanje,
h) šolsko delo postane bolj smotrno, ker se zabrišejo meje med predmeti. (Različni vidiki
medpredmetnega povezovanja, 2009, str. 6; Mihelič, 2008)
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Pomanjkljivosti medpredmetnega povezovanja pa so:
a) nenavajenost in strah učiteljev pred uvajanjem novosti,
b) strah pred izgubo avtonomije, identitete predmeta oziroma lastniški odnos učiteljev do
"njihovih" predmetov,
c) neusposobljenost oziroma odsotnost zavedanja o nujnosti medpredmetnega
povezovanja,
d) kontrola med učitelji,
e) različni pogledi učiteljev na vprašanja, kar privede do nestrinjanj,
f) težko združljivi učni načrti,
g) prostorske in časovne omejitve,
h) zahtevnejše načrtovanje,
i) preobremenjenost učiteljev,
j) terminološka neusklajenost. (Različni vidiki medpredmetnega povezovanja, 2009, str.
6; Mihelič, 2008; Polšak, 2007, str. 38)
4.3

Medpredmetno načrtovanje

Medpredmetni pouk je potrebno skrbno načrtovati, saj je brez tega učiteljevo delo in delo
učencev obsojeno na neuspeh. Načrtovanje je pomembno zato, ker je potrebno pri vzgojnoizobraževalnem procesu doseči čim višjo stopnjo organiziranosti, racionalnosti in
gospodarnosti. Le na tak način se izognemo improvizaciji in rutini. (Bevc, 2005, str. 53)
Učitelj najprej individualno pregleda učni načrt za posamezen razred in vpiše teme, ki se
prepletajo, v skupno tabelo. Sledi srečanje učiteljev razreda, kjer se predstavijo učni sklopi po
predmetih in področjih. Učitelji si beležijo možne povezave, kasneje pa jih predstavijo tistim
učiteljem, s katerimi lahko izvedejo medpredmetno povezovanje. Sledi delo v manjših
skupinah učiteljev, ki dorečejo možne povezave in cilje, ki bi jih učenci dosegli s tovrstnim
delom. (Bevc, 2005, str. 53)
Glede na način izvedbe medpredmetnega povezovanja obstaja več možnosti:
a) povezava v obliki motivacije,
b) kot nadgradnja že obstoječega znanja,
c) kot opredelitev problemov,
d) kot sooblikovanje avtentičnih nalog,
e) kot utrjevanje znanja, ki so ga učenci dobili pri nekem drugem predmetu,
f) v okviru projektnega dneva. (Bevc, 2005, str. 50)
Ob zaključku ocenjevalnih obdobij je nujno potrebna evalvacija medpredmetnega dela.
Kritičen pregled opravljenih, pa tudi neopravljenih nalog, pomaga pri kasnejšem načrtovanju
tovrstnega dela.
Pri načrtovanju medpredmetnega pouka morajo učitelji jasno določiti svoje cilje, ki izhajajo iz
naslednjih:
a) doseči večjo stopnjo povezanosti med predmeti,
b) preprečiti preobremenjenost učencev,
c) pripraviti učence na kakovostno življenje in na vseživljenjsko izobraževanje,
d) povečati kakovost in trajnost pridobljenega znanja,
e) razvijati sposobnost samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja.
(Bevc, 2005, str. 52)
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Pri zastavljanju ciljev si lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji:
a) Kaj želimo, da bi učenci dosegli ob koncu nekega tematskega sklopa?;
b) Katera temeljna vprašanja bodo učencem omogočila razvijati vseživljenjsko znanje?;
c) Katera temeljna znanja in spretnosti bodo učenci razvijali zato, da bi dosegli
vseživljenjsko znanje? (Krapše, 2002, str. 31)
4.4

Razvrščanje učnih vsebin

Z medpredmetno povezavo tesno sovpada tudi pravilno razvrščanje učnih vsebin. Vsaka učna
tema mora biti na točno določenem mestu. Zato se sestavijo učni načrti, ki točno določijo
obseg in globino vsebin znotraj enega predmeta ter hkrati skrbijo za uskladitev z drugimi
predmeti. V osnovni in srednji šoli prihaja do nižje stopnje povezanosti, kot na primer pri
družboslovju, kjer se povezujeta geografija in zgodovina. Sodelovanje učiteljev sorodnih
predmetov je pri oblikovanju učnega načrta zelo pomembno, saj se tako tudi načrtujejo
medpredmetne povezave. Za razvrščanje in povezovanje učnih predmetov in učnih vsebin v
učnih načrtih so danes najbolj znana načela linearnega, koncentričnega in spiralnega
razvrščanja. (Strmčnik, 2001, str. 275)
Najbolj uveljavljena načela oz. načini razvrščanja in povezovanja učnih vsebin v učnih načrtih
so predstavljena v nadaljevanju.
"Linijska razvrstitev je mogoča kot zaporednost različnih učnih predmetov, kar pomeni, da se
poučuje predmet za predmetom, ali kot zaporednost posameznih učnih vsebin v nekem
posameznem učnem predmetu" (slika 10) (Gnilšek, 2003). Učna vsebina se tukaj ne ponavlja,
kar predstavlja prednost in hkrati slabost. Prednost je v tem, da je ta način razvrščanja učnih
vsebin najbolj ekonomičen. Slabost pa je v tem, da se ne vrača na že predelane teme.
Slika 10: Linijska razvrstitev učne snovi

Vir: Gnilšek, 2003.
"Koncentrična razvrstitev se uporablja pri tisti učni vsebini, ki prenese razpon od bližnjega k
daljnemu, od enostavnega k sestavljenemu. Učna vsebina se deli na posamezne koncentre in
se postopno vrača k njim, vendar vselej na višji ravni. Povezave pri tem niso avtomatično
zagotovljene, prav tako ne vsebinska racionalnost" (Senegačnik, 2005, str. 33). Ta način je za
učitelja neekonomičen, saj porabi več časa za ponavljanje učnih vsebin, kar pa ni slabo za
učence. V vsakemu širšem koncentru (kolobarju) se učna snov razširi in hkrati poglobi iz
prejšnjega ožjega koncentra (Gnilšek, 2003).
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Slika 11: Koncentrična razvrstitev učnih vsebin.

Vir: Gnilšek, 2003.
Spiralna razvrstitev je "zelo podobna koncentrični, vendar namenja več pozornosti linearnim
logičnim osem učne vsebine, njenim procesom in nastajanju. Na predhodne koncentre
(predznanja) se naslanja le toliko, kolikor je to potrebno zaradi utemeljevanja, kontinuitete in
povezovanja vedno zahtevnejših učnih vsebin" (Blažič et al., 2003, str. 253). Zaradi
pomanjkljivosti prejšnjih dveh je takšna razporeditev najbolj priporočljiva. Največji pobudnik
prehoda s koncentrične razvrstitve na vertikalno-spiralni model je bil J. Medved (Gnilšek,
2003).
Slika 12: Spiralna razvrstitev učnih vsebin

Vir: Gnilšek, 2003.
4.5

Medpredmetni načini dela v šolah / medpredmetni pristopi

Učitelj lahko poveže svoj predmet z ostalimi pri rednem pouku, krožku, projektnem delu,
ekskurziji, terenskem delu, kulturnih in naravoslovnih dnevih. Pri rednem pouku so možnosti
za medpredmetno povezovanje najbolj omejene, saj učitelja veže učni načrt. Tako je uvodna
motivacija največkrat most med predmeti ali posameznimi vsebinami. Razni krožki niso
omejeni z učnim načrtom, zato imajo učitelji bolj proste roke. Krožke obiskujejo tudi učenci,
ki so bolj motivirani, saj jih izbrane vsebine bolj zanimajo. Projektno delo je obsežneje
zasnovano in poteka daljše časovno obdobje ter zahteva sodelovanje celotnega učiteljskega
zbora ter ostalih udeležencev.
Tomaž Weber projektno delo raje imenuje kar interdisciplinarno delo, saj v njem sodelujejo
strokovnjaki za zgodovino, geografijo, slovenščino, glasbo, umetnostno zgodovino, tehnično
vzgojo in drugi. Temeljni cilj vsega tega je kvalitetno in celostno usvojiti obravnavano
tematiko, narediti končni izdelek in ga predstaviti. (Weber, 1994, str. 32)
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Ena najpogostejših načinov pouka geografije in tudi zgodovine je ekskurzija, ki omogoča
izkustveno učenje. "Hkrati omogoča visoko stopnjo integracije znanj različnih predmetov,
najpogosteje geografije, zgodovine, biologije, lahko pa tudi slovenščine, umetnosti, ..." (Šen
Vitez, 2008, str. 23). Medpredmetne ekskurzije učitelji skupno načrtujejo, izvajajo, vrednotijo
in ocenjujejo učno delo učencev. Na ekskurzijah so poleg muzejskega dela, diskusije,
reševanja problemov, sodelovalnega skupinskega dela uporabljene tudi metode terenskega
dela. "Pri terenskem delu gre za učenje z delovanjem oziroma neposrednim izvajanjem tega,
kar se učenec uči" (Trškan, 2008, str. 60). Omenjena metoda lahko vzame kar nekaj časa,
ampak omogoča razvijanje številnih spretnosti, tako "učenci razvijejo mišljenje z
opazovanjem, primerjanjem in sklepanjem, razvijejo mišljenje in sposobnosti samostojnega
učenja in raziskovanja ter uporabe ustreznih raziskovalnih metod, razvijajo sposobnost
orientacije in prostorskih predstav, navajajo se na delo v skupini" (Trškan, 2008, str. 79).
Učenci spoznavajo bližnjo in daljno okolico šole in svojega doma, spoznavajo kulturnozgodovinske znamenitosti in s tem ustvarjajo spoštljiv odnos do slovenske dediščine (Trškan,
2008, str. 79).
4.6

Povezovanje geografije in zgodovine

Preden skušamo povezati geografijo in zgodovino kot vedi, je vredno premisliti, kje so
mejniki in kje stičišča med njima. Pri tem lahko opazimo prekrivanje, razhajanje ali
združevanje obeh v širše koncepte. Pri povezovanju omenjenih ved, moramo poudariti, da
povezava zajema le del geografije. Z zgodovino lahko povežemo družbeno geografijo in v
omejenem obsegu še regionalno geografijo (Vrišer, 1986, str. 1). Družbena geografija
"obravnava Zemljino površje, okolje kot življenjski prostor človeka, ki se prilagaja naravnim
razmeram, pri čemer naravno okolje bolj ali manj spreminja" (Geografski terminološki slovar,
2005, str. 81), regionalna geografija pa s "prepletanjem posameznih geografskih panog
sintetično obravnava Zemljino površje ali njegove posamezne dele" (Geografski terminološki
slovar, 2005, str. 337).
Kot eden glavnih preoblikovalcev teh posameznih delov površja ali regij je nedvomno tudi
človek, katerega civilizacijski in kulturni razvoj obravnava zgodovina. V učnem načrtu za
zgodovino v splošni gimnaziji pa je zapisano, da naj bi pri pouku zgodovine bilo poudarjeno
"medsebojno delovanje med ljudmi in okoljem in zgodovinskimi pojavi in procesi" (Učni
načrt za gimnazije, 2008, str. 7).
Geografija je praviloma osredotočena na sedanjost, vendar je za njeno razumevanje potrebno
poznati tudi zgodovinski razvoj. Prav zaradi tega se je razvila zgodovinska geografija, ki
"obravnava sedanje geografsko stanje kot posledico zgodovinskega razvoja" (Geografski
terminološki slovar, 2005, str. 443).
Vrišer opozarja na štiri stične točke geografije in zgodovine, kjer se vedi med sabo bogatita in
dopolnjujeta:
a) odnos med naravo in družbo,
b) družbena vloga pri preoblikovanju Zemljinega površja, ki je med drugim odvisna tudi
od načina družbenega življenja,
c) vloga družbe in njene civilizacijske ali kulturne stopnje pri preoblikovanju
posameznih pokrajin ali regij,
d) vloga družbe pri oblikovanju geografskega okolja v preteklih zgodovinskih obdobjih.
(Vrišer, 1986, str. 1-2)
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Pred drugo svetovno vojno je bilo veliko več povezovanja geografije in zgodovine. Tudi
slovenski geografi (Melik, Ilešič, Baš, Karlovšek, Kotnik in drugi) so se ukvarjali s
preučevanjem kmečkih domov in naselij, gospodarstva in družbenih razmer. Po vojni je
podobnih del vedno manj (Vrišer, 1986, str. 8, 9). Vrišer prav tako opaža, da se je geografija
začela vse bolj nagibati k problemskemu obravnavanju prostorskih pojavov, kar pa jo odvrača
od družbeno-zgodovinske sfere, ki je prevladovala v preteklosti (Vrišer, 1986, str. 10).
Če povzamemo, je za uspešno geografsko interpretacijo "poleg ozkega strokovnega znanja
nujna tudi široka splošna izobrazba (pred podobnim vprašanjem so tudi zgodovinarji)"
(Vrišer, 2007, str. 81). Pri interpretaciji naravnih in družbenih pojavov sta geografija in
zgodovina tako nerazdružljivo povezani (Vrišer, 2007, str. 81).

5
5.1

PRIMERI NALOG
Aktivnost in avtentične naloge

Kakovostno učenje je tisto, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira. Tako učenje
imenujemo aktivno učenje. Zanj je značilno samostojno iskanje in razmišljanje, smiselni
dialog v skupini, postavljanje in preizkušanje hipotez. Aktivno učenje je osebno pomembno,
saj človeka miselno in čustveno aktivira ter ga hkrati poveže z življenjskimi situacijami.
Pridobljeno znanje je trajnejše. Uporabno je v novih situacijah, pomaga pa nam tudi lažje
razumeti sebe in svet okrog nas. (Marentič-Požarnik, 1999, str. 12)
Danes se mladi izogibajo učenju, "ki poraja turobnost, nezadovoljstvo, naveličanost ali celo
jezljivost, strah in razdražljivost" (Strmčnik, 2001, str. 317). Pravo nasprotje pa je aktivnost
pri pouku, ki izzove radost, veselje in prijetno razpoloženje (Strmčnik, 2001, str. 317).
Aktivno učenje dosežemo z aktivnim poukom, oziroma s poukom, kjer ima učenec aktivno
vlogo in je dejaven veliko bolj kot učitelj. Učenec pri pouku išče in odkriva bistvo pojavov,
do katerih pride z različnimi aktivnostmi. Ob vsem tem pa še oblikuje sistem vrednot,
spretnosti, veščin in strategij. (Rutar Ilc, 2003, str. 23-24)
Glede na vrste učne aktivnosti ločimo gibalno (kinestetično), čustvenodoživljajsko (afektivno)
in umsko (intelektualno) učno aktivnost. Najpomembneje je ustrezno upoštevanje in
prepletanje vseh treh vrst učne aktivnosti, čeprav se pogosto v ospredje postavlja le
intelektualna učna aktivnost. (Strmčnik, 2001, str. 312)
Glede na kakovost lahko učno aktivnost razdelimo v tri temeljne oblike:
a) reproduktivna aktivnost (obnavlja ali posnema od drugih prevzete informacije; manjka
ji samostojnost, izvirnost in ustvarjalnost, pogosto tudi razumevanje),
b) produktivna aktivnost (obsega pretežno konvergentni miselni proces, ki ima že
vnaprej predvidene rešitve, zato je učenec še vedno premalo samostojen),
c) ustvarjalna aktivnost (obsega popolno samostojnost učencev, sledi še odkrivanje,
reševanje, predvidevanje, izdelovanje, raziskovanje, hipoteziranje, načrtovanje, ...).
(Strmčnik, 2001, str. 319-322)
Večja kot je ustvarjalna aktivnost, večji so psihofizična zmožnost, ustvarjalnost in mišljenje
učencev (Strmčnik, 2001, str. 324). Posledično je tudi pridobljeno znanje dolgotrajnejše in
praktično uporabno. Slednje dosežemo s pomočjo avtentičnih nalog, s katerimi spodbujamo
učenje za življenje. Učence naučimo pristopanja, načrtovanja ciljev in reševanja problemov
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(miselni izzivi), ki so zastavljeni tako, da ohranijo realni kontekst in kompleksnost ter
spodbudijo željo po raziskovanju (Šifer Janič, Napokoj, 2003; Različni vidiki
medpredmetnega povezovanja, 2009, str. 7). Pri avtentičnem učenju ne zahtevamo samo
faktografskega znanja, ampak se osredotočimo na poglobljeno obdelavo posameznih sklopov,
kjer se učenci naučijo uporabe znanja. Učitelj učencem zagotavlja podporo pri reševanju
problemov, kasneje, ko postajajo samostojnejši, ta podpora postopoma izginja. Na koncu
opravljene naloge je bistvenega pomena tudi samopreverjanje in povratna informacija učitelja,
staršev, sošolcev, za katero ni nujno, da je vedno samo pozitivna. Pri avtentičnem učenju naj
bi bile povratne informacije pravočasne, kar se da objektivne in konstruktivne (Šifer, Janič,
Napokoj, 2003, str. 14-15).
Avtentične naloge so življenjske. Reševanje zahteva višje miselne procese, samostojno delo,
uporabo znanja, inovativnost, lastno presojo. S tovrstnimi nalogami so učenci veliko bolj
povezani z življenjskimi situacijami, zato je njihovo reševanje vredno truda (Trškan, 2008,
str. 100). Učenci naj bi pri reševanju uporabljali čimbolj raznoliko gradivo. Večji poudarek je
na primarnih virih in literaturi (Šifer Janič, Napokoj, 2003, str. 18).
Avtentične naloge lahko uporabimo pri pouku v razredu ali na ekskurziji, terenskem delu, pri
ogledu muzeja. Prav učenje v naravi naj bi omogočilo pristnejše posnemanje problemov iz
resničnega življenja (Trškan, 2008, str. 100). "Avtentičnost se torej nenazadnje nanaša tudi na
to, da učenci doživljajo izkušnje in opravila ob ovirah, ki so tipične za realne problemske
izzive, in da imajo dostop do virov, orodja in interakcij, ki so nam v vsakdanjem življenju
ponavadi na voljo" (Rutar Ilc, 2003, str. 128).
Avtentične naloge v povezavi s Triglavskim narodnim parkom, ki jih uporabimo lahko v
razredu so naslednje:
- učenci vodijo okroglo mizo o varovanju narave,
- učenci sodelujejo pri projektnem dnevu o naravnih in kulturnih znamenitostih
Triglavskega narodnega parka,
- učenci v raziskovalni nalogi podrobno preučijo dogodke prve in druge svetovne vojne
na območju Triglavskega narodnega parka,
- učenci po ekskurziji v Triglavski narodni park napišejo kratko predstavitev za šolski
časopis,
- učenci izdelajo propagandne letake, turistično ali informativno gradivo za obiskovalce
parka,
- učenci sami sestavijo svoj turistični program za obiskovalce parka.
5.2
Predlog medpredmetne ekskurzije in medpredmetnega terenskega dela v
Triglavskem narodnem parku
V teoretičnem delu smo predstavili nekaj avtentičnih nalog in možnosti za medpredmetno
povezovanje geografije in zgodovine. V nadaljevanju prikazujemo dva praktična primera
uporabe teh učnih pristopov na območju Triglavskega narodnega parka.
5.2.1

Razvoj gospodarstva v Triglavskem narodnem parku

V nadaljevanju predstavljamo učno pripravo Razvoj gospodarstva v Triglavskem narodnem
parku, ki je zasnovana kot medpredmetna ekskurzija.
Učna enota: Razvoj gospodarstva v Triglavskem narodnem parku
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Namen in cilji ekskurzije:
Namen ekskurzije je spoznati značilnosti gospodarskega razvoja v Triglavskem narodnem
parku ter ugotoviti, kakšni so vplivi naravnih danosti na panoge gospodarstva. Za obravnavo
različnih gospodarskih panog smo si izbrali Bohinj, saj je njihov razvoj tu najlepše viden.
Splošni cilji ekskurzije v Triglavskem narodnem parku so:
- dijaki spoznajo geografske značilnosti Triglavskega narodnega parka;
- dijaki se urijo v uporabi osnovnih geografskih in zgodovinskih metod raziskovanja;
- dijaki na terenu obnovijo in poglobijo znanje o orientaciji, uporabi zemljevida in
kompasa;
- dijaki analizirajo svoje ugotovitve proučevanja na ekskurziji in znajo oblikovati
ustrezne zaključke in jih povezati s teoretičnim znanjem ter vse predstaviti sošolcem;
- dijaki se seznanijo z načinom življenja v preteklosti v Triglavskem narodnem parku;
- v dijakih razvijamo zavest o varovanju narave.
Predpriprava učencev na ekskurzijo v razredu:
Dijake pred izvedbo ekskurzije nanjo pripravimo. Najprej predstavimo način dela na
strokovnih ekskurzijah, nato predstavimo temo. Glede na to, da se odpravljamo v zavarovano
območje z dijaki tudi ponovimo pravila ravnanja v Triglavskem narodnem parku. Dijakom
razdelimo še obvestilo o ekskurziji, ki vključuje datum, kraj, okvirno trajanje ter ceno
ekskurzije. Pripišemo tudi vsa potrebna navodila (na primer: S seboj prinesite malico za cel
dan. Bodite primerno obuti in oblečeni. Na ekskurziji si delajte zapiske, saj boste s pomočjo le
teh napisali povzetek. Na začetku ekskurzije boste prejeli delovne liste, ki jih izpolnjujte
tekom dneva. Spremljajte pot po priloženi karti in jo kasneje pripnite v zvezek.).
Izvedba ekskurzije:
Najprej si dijaki ogledajo Informacijsko središče Triglavska roža na Bledu, kjer spoznajo
osnovne značilnosti o Triglavskem narodnem parku. Ob tem individualno rešujejo delovni
list. Delovni listi ne služijo samo zapisu snovi, ampak tudi razmišljanju o obravnavani
tematiki. Če dijaki česa ne vedo, lahko povprašajo tako vodnika kot tudi učitelja.
Sledi vožnja do Bohinja. Med potjo učitelj za popestritev doda nekaj zgodb o nastanku imena
Bohinj in se hkrati tudi naveže na osrednjo obravnavano tematiko ekskurzije. Opozori na prve
najdbe o naselitvi in fužinarski dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. Dijaki gospodarske
panoge spoznavajo po kronološkem zaporedju. Pričnejo s fužinarstvom pri ostanku fužin,
nadaljujejo s planšarstvom v Planšarskem muzeju in zaključijo s turizmom v Ribčevem Lazu.
Delo v muzeju poteka individualno. Naš namen je, da se učenci sami naučijo poiskati
predmete, znajo o tem kaj prebrati in svoje ugotovitve posredovati ostalim tako, kot to počno
kustosi. Vživijo se v njihovo vlogo.
V Ribčevem Lazu najprej sledi odmor za malico, nato pa delo v skupinah. Skupinska učna
oblika vse bolj prodira v naše šole. Tovrstna oblika veliko pripomore k razvijanju
samoiniciativnosti in samostojnosti učencev (Trškan, 2005, str. 26). Poleg tega razvija tudi
delovne navade učencev, komunikacijo in sodelovanje v skupini, usposablja dijake za
demokratično odločanje in dogovarjanje (Demarin, 1964, str. 69-71). Kako uspešno je bilo
skupinsko delo, lahko vidimo pri končnem poročanju vsake skupine. Zadnja skupina zaključi
poročanje z omembo turizma. Učitelj nato naveže razgovor o razvoju turizma v parku. V
zaključnem delu pa sledi še izdelava plakatov ali letakov ter njihova predstavitev.
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Po končanem delu v Bohinju sledi vožnja skozi Radovno do Pocarjeve domačije. Glavna
naloga, ki jo dobijo dijaki, je priprava igre vlog. "Pri igri izberemo učno vsebino, ki
predstavlja dejansko ali namišljeno življenjsko situacijo" (Tomić, 1997, str. 102). Učitelj
predstavi samo nekaj idej, učenci pa si zamislijo igrano situacijo po svoje. V igro lahko
vključijo vse, kar so se naučili o življenju na Pocarjevi domačiji.
Po uprizoritvah se z dijaki pogovorimo o zamislih in čustvih nastopajočih, o smiselnosti
takšnih iger, igranju in učenju ob igri vlog (Tomić, 1997, str. 103).
Naučeno na ekskurziji preverimo in ponovimo tako, da dijaki napišejo poročilo ekskurzije, ki
ga oddajo v roku enega tedna.
Obrazec za učno pripravo smo povzeli po predlogi učne priprave za geografijo, kateremu smo
dodali naslednje učne metode: terenske metode, delo z materialnimi viri in igro vlog.
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Učna priprava št.: 1

Razred: 4. letnik gimnazije

Šola: Gimnazija

Datum: -

Učitelj: Jerca Bogataj

Učna tema: Gospodarstvo Slovenije
Učna enota: Razvoj gospodarstva v Triglavskem narodnem parku
Vzgojnoizobraževalni cilji:
1. Globalni/etapni V–I cilji:
- dijaki spoznajo osnovne značilnosti gospodarskega razvoja v Triglavskem narodnem
parku skozi zgodovino in vpliv naravnih danosti na panoge gospodarstva.
2. Urni/operativni V–I cilji:
- dijak razloži gospodarski razvoj Bohinja in ga primerja s primorskim delom narodnega
parka,
- dijak našteje vzroke za začetek fužinarstva,
- dijak ovrednoti spremembe, ki jih je povzročila uporaba kovin v vsakdanjem življenju,
- dijak poveže dejavnost Žige Zoisa s fužinarstvom v Bohinju,
- dijak našteje razloge za propad fužinarstva,
- dijak našteje poklice in gospodarske panoge, ki so spremljale fužinarstvo,
- dijak našteje razloge za porast planšarstva,
- dijak razloži, kakšno je bilo življenje planšarjev,
- dijak našteje dele planšarskega stanu,
- dijak našteje razloge za razvoj turizma in zamrtje planšarstva,
- dijak primerja gospodarske dejavnosti v preteklosti z dejavnostmi danes,
- dijak našteje in opiše glavne predmete, ki so jih uporabljali planšarji in sirarji na
planinah in v dolini ter njihovo funkcijo,
- dijak zna obnoviti, kakšno je bilo življenje v preteklosti v dolini Radovne,
- dijak primerja življenje v preteklosti z življenjem danes v Triglavskem narodnem parku,
- dijak se zna pravilno obnašati na zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka,
- dijak zna spoštovati odgovore drugih učencev,
- dijak zna aktivno poslušati med učno uro.
Tip učne ure: usvajanje novih učnih vsebin
frontalna

skupinska

v dvojicah

individualna

razgovor

razlaganje

prikazovanje

terenske metode

delo s tekstom

demonstriranje

eksperiment

delo z
materialnimi viri

igra vlog

____________

Učne oblike:

Učne metode:
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Didaktična načela:

sistematičnost in postopnost, aktivnost in razvoj, primernost,
nazornost in abstraktnost, individualizacija in socializacija,
historičnost in sodobnost, racionalizacija in ekonomičnost, vzgojnost

Učila: delovni list (Priloga 10.1.2-10.1.27), zemljevida (Priloga 10.1.1, 10.1.28), muzejski
eksponati v Planšarskem muzeju.
Učni pripomočki: kompas, pisala, plakat.
Literatura in korelacije:
• Bizjak, J., Lukan Klavžar, T., Knific, V., 1999. Pocarjeva domačija. Ljubljana,
Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 46 str.
• Bufon, M. et al. 2005. Geografski terminološki slovar, Narodna in univerzitet-na
knjižnica, Ljubljana, 451 str.
• Cevc, T. 1992. Bohinj in njegove planine. Narodna in univerzitetna knjižnica,
Ljubljana, 152 str.
• Cundrič, I. J. 2002. Pozabljeno bohinjsko zlato. Cerdonis, Slovenj Gradec.
• Gradišar, B. 2005. Delovni list Ribčev Laz. Interno gradivo CŠOD.
• Gradišar, B. 2008. Geografski oris Bohinja. Interno gradivo CŠOD.
• Gradišar, B. 2008. Planšarstvo v Bohinju. Interno gradivo CŠOD.
• Mencinger, J. Moja hoja na Triglav. Omnibus, elektronska knjiga. URL:
www.luin.se/beseda/097-9.pdf (citirano 1. 4. 2008)
• Trškan, D. 2002. Učiteljeva priprava na pouk zgodovine. Ljubljana. Filozofska
fakulteta, Univerza v Ljubljani, 145 str.
• Zemljevid Bohinja1, URL: http://www.agencijafibula.com/slo/planinska.php (citirano
1. 4. 2008)
• Zemljevid Bohinja2,
URL:http://www.snowflyzone.com/euromaps/map_bohinj_relief_large.jpg (citirano 1.
4. 2008)
Korelacija: geografija, zgodovina, slovenščina.
Novi pojmi:
- fužina (manjši obrat za topljenje in predelavo železove rude, na ozemlju Slovenije
značilen za obdobje od srede 16. do konca 19. stoletja),
- planšarstvo (pašna živinoreja na planinah v poletnem času),
- rake (kanal, speljan skozi fužino in naprej skozi vas).
Didaktične komponente učnega procesa:
priprava

usvajanje

urjenje

preverjanje in ocenjevanje
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ponavljanje in utrjevanje

Čas

5 min

DELO UČITELJA

DELO UČENCA

Lep pozdrav vsem skupaj. Pot nas bo danes Dijaki pozorno poslušajo navodila.
vodila v Triglavski narodni park in sicer v Bohinj
in naprej v dolino Radovne.
Vpr.: Na kaj najprej pomislite, ko nekdo omeni Odg.: Triglav, varovanje narave, omejitve,
Triglavski narodni park?
mir, gore, tišina, sedmera jezera,
Kredarica, Aljažev stolp, severna stena,
kozorog, gams, gozd, edini narodni park v
Sloveniji, doline, pestrost rastlinskih vrst,
Gorenjska, Primorska, ekološke kmetije,
kulturna dediščina, turizem, ...
Našteli ste kar nekaj asociacij, med njimi tudi
tiste, katere si bomo podrobneje pogledali.
Zanimal nas bo gospodarski razvoj in način
življenja v preteklosti v narodnem parku. Naš
prvi postanek bo informacijski središče
Triglavska roža na Bledu, kjer boste ponovili
osnovne značilnosti Triglavskega narodnega
parka in si ogledali trenutno razstavo.

60 min

IZVEDBA UČNEGA
PROCESA IN DOSEŽENI
CILJI
(oblike, metode, taksonomija,
načela, cilji)
OBLIKE:
• frontalna.
METODE:
• razlaganje,
• razgovor.
TAKSONOMIJA:
• razumevanje.
NAČELA:
• sistematičnost in
postopnost.
CILJI:
• dijaki se seznanijo z
delom na ekskurziji.

Pot ekskurzije in postanke boste vrisali na
zemljevid (Priloga 10.1.1), ki ga boste dobili
skupaj z delovnim listom (Priloga 10.1.2).
Ogledali si boste informacijsko središče Dijaki poslušajo navodila in se razdelijo v OBLIKE:
Triglavska roža, ki ga vodi javni zavod Triglavski dve skupini.
• frontalna,
narodni park.
• individualna.
Razdelite se v dve skupini. Prva skupina si bo
METODE:
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najprej ogledala trenutno razstavo v pritličnem
delu, nato sledi še orientacija na strehi središča.
Druga skupina ta čas spremlja prezentacijo o
Triglavskem narodnem parku z razlago osnovnih
geografskih značilnosti parka. Kasneje se bosta Dijaki ob razlagi rešujejo delovni list.
skupini zamenjali. Ob razlagi vodiča rešujete
delovne liste (Priloga 10.1.2).

• razgovor,
• razlaganje.
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• opazovanje,
• aktivnost in razvoj.
CILJI:
•

30 min

Sledi vožnja do Bohinja.
Danes bomo podrobneje spoznali gorenjski del
Triglavskega narodnega parka, predvsem
značilnosti Bohinja in doline Radovne.
Vpr.: Najprej me zanima, če mogoče veste, kako
je nastalo ime Bohinj?
Odg.: Da, ne, mogoče, ...
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dijaki povzamejo
osnovne značilnosti
Triglavskega
narodnega parka,
• dijaki naštejejo glavne
živalske in rastlinske
vrste v parku,
• dijaki ovrednotijo
varovanje narave,
• dijaki se znajo
orientirati,
• dijaki povežejo
trenutno razstavo s
parkom.
OBLIKE:
• frontalna.
METODE
• razlaganje,
• razgovor.
TAKSONOMIJA:
• znanje,

• razumevanje.
O nastanku imena Bohinj kroži več pripovedi. Dijaki pozorno poslušajo razlago imena NAČELA:
• postopnost in
Povedala vam bom tri, sami pa se odločite, katera Bohinj in na koncu zapišejo komentar k
sistematičnost,
vam je ljubša.
izbrani pripovedi z utemeljitvijo.
1.
Ko je Bog delil svet in ko je že vse
• primernost.
razdelil med ljudi, se je ozrl na svoje delo.
Zagledal je skupino skromnih in tihih ljudi, ki so
CILJI:
mirno čakali na svoj del zemlje. Bogu so se
• dijaki pojasnijo izvor
zasmilili, ker so tako mirno in potrpežljivo čakali
imena Bohinj,
na svoj del, da jih niti opazil ni in je nanje čisto
pozabil. Tako je Bog tem ljudem odstopil najlepši
kos svojega Raja. Ker pa Bohinjci Bogu Boh
pravijo, se ta del sveta danes imenuje Bohinj.
2.
Druga možna razlaga je ta, da je nemški
turist prišel do slapa Savice in vprašal "Wohin?",
kar pomeni kam. In iz vprašalnice lahko vidimo
podobnost za ime Bohinj.
3.
Znani slovenski pesnik Valentin Vodnik
je služboval v bližnji vasici na Koprivniku. Neko
noč se je pred spanjem ukvarjal z izvorom imena
Bohinj. Ko je zaspal, se je nenadoma zbudil in
ugotovil, da je ves opikan od bolh. Jezno je
vzkliknil: "Neznansko hude so bohinjske bolhe!"
Hkrati pa mu je na misel prišlo, da bi lahko prav
iz bolh izšlo ime za Bohinj - Bolhinj.

Vpr.: Vas Bohinj
slovenskega pesnika?

spominja

na

katerega
•
Odg.: Ja, na Franceta Prešerna.

France Prešeren je v Krstu pri Savici omenil
Ajdovski gradec in bohinjsko dolino. Delo je
literarno, zato ne moremo sklepati, če so
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dijaki naštejejo
najstarejša najdišča
človekovega delovanja
v TNP.

2 min

15 min

omenjeni dogodki resnični, lahko pa si
pomagamo pri razlagi.
Ajdovski gradec omenjamo zato, ker so tam našli
ostanke železarske dejavnosti že v starejši železni
dobi. Nekoliko kasneje si bomo pogledali, kako
se je razvijalo železarstvo.
(Ajdovski gradec omenimo, ko se peljemo
mimo.)
Sedaj se bomo odpeljali do Planšarskega muzeja.
Najprej pa si bomo ogledali ostanke fužin skupaj
z Zoisovim dvorcem.
Prišli smo do ostanka bohinjskih fužin. Propadle
so leta 1891, kot zadnje poleg tistih v Bohinjski
Bistrici. Prvi naseljenci Bohinja so v 6. stol. prišli
iz Posočja.
Vpr.: Kaj pa so iskali prebivalci Posočja v Odg.: Vodo, zlato, rudo, ...
Bohinju?
Iskali so predvsem bobovo rudo oziroma
bobovec. To je oblika rude, ki jo najdemo v
vrtačah, kotanjah ter breznih in je prekrita s
plastmi gline ali peska. Ime je dobila po obliki
zrn, ki spominjajo na bob. Predvsem Rudnica
tukaj v Bohinju je zelo bogata s to rudo. Na
splošno je na območju TNP največ železove rude.
Mangan je razširjen v jurskih plasteh na
Mangartskem sedlu. Na širšem ozemlju Loga pod
Mangartom kopljejo najdeno svinčevo, cinkovo,
železovo in baritno rudo. Rudna nahajališča so
tudi v morenah in na trdni skalni podlagi.
Ledeniki, ledeniški potoki ter druge tekoče vode
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OBLIKE:
• frontalna.
METODE:
• terenske metode
(opazovanje,
domnevanje) .
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA
• aktivnost in razvoj,
• postopnost in
sistematičnost.
CILJI:
• dijaki povežejo rudna
bogastva v TNP z
začetki rudarstva in
fužinarstva,

so zbirali železovo rudo in jo pomešali z moreno.
Tako so se prvi naseljenci začeli ukvarjati s
fužinarstvom.
Vpr.: Kaj pa je to fužinarstvo?

Odg.: Taljenje železove rude, ...

•

dijaki naštejejo še
druge poklice, ki so
bili povezani s
fužinarstvom,

•

dijaki ovrednotijo
delovanje Žige Zoisa v
Bohinju,

To je gospodarska dejavnost pridobivanja in
predelovanja železa v fužinah, obratu za topljenje
in predelavo železove rude.
Povpraševanje po železu se je povečalo,
fužinarstvo je zacvetelo med 16. in 17. stoletjem,
zato so se razmahnili tudi drugi poklici povezani
z železarstvom: gozdarji, oglarji, tesarji, izpiralci
rude, kovači, ...
Vpr.: Kakšno povezavo pa so imeli omenjeni Odg.: Gozdarji so sekali drevesa, oglarji so
poklici s fužinarstvom?
delali oglje, da so lahko kurili v fužinah.
Tesarji so oblikovali ročaje za orodje in
gradili hiše. Kovači pa so kovali žeblje in
druge izdelke iz železa.
Prav oglarji pa so bili tisti, ki so zelo usodno
posegli v gozdove TNP. Bukova drevesa so v
celoti posekali, da so lahko pridobivali oglje. S
tem so povzročili biološko degradacijo gozda.
Namesto bukve so pogozdovali smreko, tako da
je ta še danes v prevladi.
Pri omembi fužinarstva v Bohinju ne moremo
mimo barona Žige Zoisa, ki je imel v lasti tudi
rudnike in fužina na Kranjskem. V lasti je imel
tudi fužine v Bohinjski Bistrici in v Stari Fužini,
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na Javorniku, Radovni, v Ljubljani in Trstu.
Kadar je prišel v Bohinj, je bival v vili tukaj
zraven fužin.
Vpr.: Po čem lahko sklepate, da je bila Zoisova Odg.: Po kamnitem pročelju nad vrati in
vila bogata hiša?
okni, ki so iz celega kamna. Na
premožnost hiše kažejo tudi številna okna
in njihova velikost.
Zois je bil pomemben tudi zaradi novosti, ki jih je
uvedel. Uvedel je rudarski pravilnik, odkup rude
za denar namesto za žito, dal pa je zgraditi cesto
skozi Sotesko, po kateri je stekla pot do Bleda.
Rudo niso kopali ter pridelovali samo v Bohinju,
ampak tudi v Trenti. Lastnik trentarskih fužin je
bil Herman Attems, ki je dal zgraditi tovorno pot
iz Bovca v Trento.
Fužinarstvo je kmalu začelo propadati zaradi vse
večje konkurence s severa. Zois je obubožal in z
razvojem železarstva ter strojne proizvodnje je
počasi vse obrate prevzela Kranjska industrijska
družba KID (1870). Dokončno je železarstvo
propadlo leta 1891, ko se je KID preselila na
Jesenice.
Vpr.: Kako se danes imenuje ta obrat na
Jesenicah?
Odg.: Akroni.

2 min

•

dijaki povežejo in
primerjajo fužinarstvo
v Trenti s fužinarstvom
v Bohinju,

•

dijaki naštejejo razloge
za propad železarstva,

•

dijaki povežejo
fužinarstvo in
železarstvo v Bohinju
z današnjim
železarstvom.

Vpr.: Katere pa so še ostale železarne v
Sloveniji?
Odg.: Ravne na Koroškem, Štore pri
Celju.
Prišli smo pred planšarski muzej. Ta stavba je Dijaki poslušajo navodila.
OBLIKE:
• frontalna.
bila včasih sirarna, sedaj pa so jo preuredili v
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Navodila

muzej s štirimi prostori.
Delo v muzeju bo potekalo individualno. Vsak bo
dobil list s fotografijo predmeta v muzeju,
katerega bo opisal in ga kasneje predstavil
ostalim sošolcem kot pravi kustos muzeja.
Vživite se v to vlogo! Na voljo imate 15 minut Dijaki pridejo iskat delovni list.
časa. V tem času rešite naloge in se pripravite na
poročanje. Vsak ima na voljo 3 minute, da
predstavi svoj predmet. Po končanem delu se
dobimo v prvi sobi (Priloga 10.1.3 do 10.1.23).

15 min

Nadzorujem delo dijakov in jim dajem dodatna Dijaki rešujejo delovne liste.
navodila ter smernice.

Individualno
delo učencev
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METODE:
• razlaganje.
TAKSONOMIJA:
• razumevanje.
NAČELA:
• sistematičnost in
postopnost,
• primernost.
CILJI:
• dijaki se seznanijo s
praktičnim delom v
muzeju.
OBLIKE:
• individualna.
METODE:
• delo z materialnimi
viri,
• terenske metode
(opazovanje).
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba,
• analiza,
• vrednotenje.
NAČELA:
• nazornost,
• sistematičnost,
• aktivnost,
• individualizacija in
socializacija.
CILJI:

•

10 min
1. prostor
10 min
2. prostor
10 min
3. prostor
10 min
4. prostor

30 min
5 min
5 min

Navodila

dijaki znajo sami
poiskati predmet v
muzeju in ga opisati.
Prosim, da počasi zaključite s svojim delom in se Vsak dijak predstavi svoje odgovore, ostali OBLIKE:
pripravite na poročanje.
pozorno poslušajo.
• frontalna.
Prosim poročevalce, ki imajo predmete iz prve
METODE:
sobe, da pridejo bliže in nam predstavijo svoje
• razlaganje,
odgovore.
• igra vlog,
• demonstriranje.
Zvrstijo se vsi učenci.
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• nazornost,
• sistematičnost,
• aktivnost.
CILJI:
• dijaki opišejo predmet
pred sošolci v vlogi
muzejskega kustosa.
ODMOR ZA MALICO
Vožnja do Ribčevega Laza.
Prišli smo v Ribčev Laz. Tukaj se boste razdelili
OBLIKE:
v štiri skupine. Vsak izmed vas pri meni izžreba
• frontalna.
listek, na katerem je napisana številka skupine. V
METODE:
vsaki skupini določite vodjo, ki bo prejela
• razlaganje.
navodila in list z vprašanji (Priloga 10.1.24 do
TAKSONOMIJA:
10.1.27). Na zemljevidu (Priloga 10.1.28) imate
• razumevanje.
označeno točko, do katere morate iti. Vprašanja,
NAČELA:
na katera morate odgovoriti, se nanašajo na to
• sistematičnost in
lokacijo. Spremljal vas bo učitelj, vendar vam pri
postopnost,
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20 min

reševanju ne bo pomagal. Skrbel bo samo za vašo
varnost. Odgovori naj bodo sad vašega znanja,
opazovanja in ponovitev danes že slišanega. Če
česa ne boste znali, lahko povprašate mimoidoče
za odgovor. Vsa navodila so napisana na delovnih
listih. Za reševanje imate 20 minut časa. Po
koncu se zberete pod Skalco, kjer bo sledilo
poročanje. Vsaka skupina ima 3 minut časa, da
predstavi svoje odgovore.
Delo po skupinah.
Dijaki rešujejo delovne liste.
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• primernost.
CILJI:
• dijaki se seznanijo s
skupinskim delom.

OBLIKE:
• skupinska.
METODA
• terenske metode
(opazovanje,
odkrivanje,
domnevanje),
• delo s tekstom.
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• aktivnost in razvoj,
• sistematičnost in
postopnost,
• historičnost in
sodobnost.
CILJI:
• dijaki znajo na
zemljevidu opredeliti
lego Bohinja,
• dijaki naštejejo vrhove

15 min

Poročanje vsake skupine.

15 min

O turizmu, kakršnega poznamo danes, lahko
govorimo šele od dvajsetih let 19. stoletja naprej.
Le-ta se je začel v Bohinju razvijati v večjem
razmahu po prihodu železnice.
Seveda so prihajali različni obiskovalci že veliko
prej. V gore so najprej zahajali iskalci rude,
rudarji, nato pastirji, sledili so jim prvi
raziskovalci.

Dijaki poročajo odgovore ostalim.

v okolici Bohinja in jih
primerjajo s
Triglavom,
• dijaki naštejejo
zunanje preoblikovalce
reliefa,
• dijaki opišejo ledenik
in njegove učinke na
relief.
OBLIKE:
• frontalna.
METODE:
• razgovor.
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• aktivnost in razvoj.
CILJI
• dijaki znajo poslušati
nastopajočega sošolca.
OBLIKE:
• frontalna.
METODE:
• razgovor,
• razlaganje.
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.

Vpr.: Mogoče poznate kakšnega raziskovalca, ki
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je deloval na tem območju?
Ti raziskovalci so bili prvi, ki so raziskovali
značilnosti gora, rastlinstva in živalstva ter o tem
pisali širši populaciji. V gore so jih vodili
domačini, gorski vodniki. Ker je bilo največ
sestopov ravno iz Bohinja, jih je bilo največ tu. V
Trenti se omenja ta poklic 70 let kasneje.
Kmalu se je začel razvijati gorski turizem, saj so
raziskovalcem sledili tudi ostali pohodniki. Tako
je bilo ustanovljeno slovensko gorsko društvo in
kasneje tudi planinsko društvo, kjer je bil zelo
dejaven Jakob Aljaž.
Vpr.: Kdo je bil Jakob Aljaž in zakaj je bil tako
pomemben?

Vpr.: Zakaj pa je postavil stolp vrh Triglava?

Odg.: Belsazar Hacquet, dr. Julius Kugy, NAČELA:
...
• nazornost in
abstraktnost,
• postopnost,
• sodobnost,
• vzgojnost,
• aktivnost in razvoj.
CILJI:
• dijaki naštejejo, kdo so
bili prvi obiskovalci
TNP,
• dijaki opredelijo glavni
razlog za postavitev
stolpa na Triglavu,
• dijaki razložijo
Odg.: Bilj je župnik na Dovjem. Kupil je
kronološki razvoj
zemljo na vrhu Triglava in tam postavil
turizma v TNP,
stolp.
Odg.: Da je ostal najvišji vrh slovenski.

Postavil ga je za protiutež vse večjemu prodiranju
nemških gornikov, ki so želeli ponemčiti krajevna
in gorska imena na območju parka. Rivalstvo je
trajalo vse do prve svetovne vojne. Kljub
velikemu razvoju gorništva, je Bohinj veljal za
težko dostopnega, saj so morali obiskovalce
voziti s kočijami z Bleda, kjer je turizem zacvetel
veliko prej. Prva svetovna vojna je prekinila
razvoj kopališkega turizma, ki se je začel razvijati
po prihodu železnice.

•
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dijaki razložijo, kakšen
vpliv sta na razvoj

Vpr.: Kako sta obe svetovni vojni vplivali na Odg.: Njegov razvoj sta prekinili in zavrli,
razvoj turizma?
tako da si je turizem težko opomogel.

turizma imeli obe
svetovni vojni,

Po vojnem razdejanju se je začel razvijati jezerski
turizem, katerega je prekinila druga svetovna
vojna. Uničeni so bili vsi turistični objekti, zato je
bila obnova dolgotrajna. V 60. letih 20. stoletja se
je začel razvijati zimski turizem. Turizem je
zacvetel tudi v Trenti. Po letu 1960 je v TNP
vedno več obiskovalcev, ki povečujejo
onesnaženje vode in zraka. Marsikdo se ne
zaveda, da s samo prisotnostjo povzroča
nezaželeno obremenjevanje narave.
Vse bolj se pojavljajo nove oblike turizma, t.i.
pustolovski turizem in rekreacija.
•
Vpr.: Ali znate našteti nove oblike turizma, ki jih Odg.: Gorsko kolesarjenje, jadralno
uvrščamo med pustolovski turizem in se vse bolj padalstvo, soteskanje, krpljanje, hoja po
pojavljajo tudi v parku?
brezpotjih, vožnja s štirikolesniki, vožnja z
motornimi sanmi, ...
Veliko turistov povzroča vse več onesnaževanja.

5 min

dijaki naštejejo oblike
današnjega turizma v
TNP,

Vpr.: Katere vrste onesnaževanja se pojavljajo na Odg.: Hrup zaradi zračnega prometa,
območju TNP zaradi turizma?
avtomobilski
promet,
svetlobno
onesnaževanje, problem z odpadnimi
vodami
in
smetmi
v
planinskih
• dijaki naštejejo vrste
postojankah, ...
onesnaževanja v parku,
Prav zaradi teh pritiskov se izgublja prvinskost
ki se pojavljajo zaradi
narave. Z zakoni želimo preprečiti opustošenje in
turizma.
ohraniti naravno bogastvo tudi za naše zanamce.
Zamislite si, da ste organizator turističnih Dijaki poslušajo navodila.
OBLIKE:
• frontalna.
potovanj. Želite privabiti čim več obiskovalcev v
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Navodila

Triglavski narodni park. Izdelati morate tak
plakat ali letak, ki bo privabil takšne turiste, ki
imajo naravo radi, jo spoštujejo in se v
zavarovanih območjih spoštljivo obnašajo do
pravil. Na voljo imate 30 minut časa. Delo bo
potekalo po že razdeljenih skupinah. Bodite
izvirni in inovativni. Ves material za izdelavo
plakatov ali letakov dobite pri meni. Končne
izdelke bomo odnesli v šolo, kjer jih bomo
razstavili v geografski učilnici.

30 min

Spremljam in dajem nasvete pri izdelavi plakatov Dijaki oblikujejo plakate ali letake.
ali letakov.

15 min

Dijaki predstavijo
sošolcem.

svoje

izdelke

ostalim Dijaki predstavijo svoj izdelek.
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METODE:
• razlaganje.
TAKSONOMIJA:
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• sistematičnost in
postopnost.
CILJI:
• dijaki se seznanijo z
delom.
OBLIKE:
• skupinska.
METODE:
• razgovor.
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• sistematičnost in
postopnost,
• primernost.
CILJI:
• dijaki oblikujejo
zanimivo reklamo, ki
privabi določeno
skupino turistov.
OBLIKE:
• frontalna.
METODE:
• razlaganje.

60 min

Vožnja do Pocarjeve domačije v dolini Radovne.
Na poti si iz avtobusa ogledamo grbinaste
travnike v dolini Radovne. Nastali so na
apnenčastih ledeniških nanosih, predvsem talnih
morenah, kjer so se s kemičnim raztapljanjem
razvile plitve vrtače. Grbine so si po obliki in
velikosti podobne. Skupno jih imenujemo
grbinasta tla ali grbinasti travniki, katere je
mogoče kositi le ročno, zato jih zaradi hitrejše
obdelave v zadnjih desetletjih izravnavajo.

3 min
Navodila

Prišli smo do najstarejše domačije v Triglavskem
narodnem parku. Ogledali si boste prostore
Pocarjeve domačije, ena najstarejših domačij v
Triglavskem narodnem parku. Pozorno sledite
razlagi o načinu življenja na domačiji. Oglejte si
predmete, ki so jih uporabljali. Po ogledu boste

TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• aktivnost in razvoj.
CILJI:
• dijaki znajo poslušati
nastopajočega sošolca.
OBLIKE:
• frontalna.
Dijaki poslušajo razlago o grbinastih METODE:
travnikih.
• razlaganje.
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje.
NAČELA:
• sistematičnost in
postopnost.
CILJI:
• dijaki razložijo
nastanek grbinastih
travnikov,
• dijaki razložijo, kakšno
je obdelovanje
grbinastih travnikov.
Dijaki pozorno poslušajo navodila.
OBLIKE:
• frontalna.
METODE:
• razlaganje.
TAKSONOMIJA:
• razumevanje.
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imeli 20 minut časa, da po istih skupinah kot prej
pripravite kratko igro vlog v izbranem prostoru.
Zamislite si življenje pred stotimi leti, vživite se v
vlogo članov družine, nakažite uporabo
predmetov.

30 min

20 min

NAČELA:
• sistematičnost in
postopnost.
CILJI:
• dijaki se seznanijo z
delom.
Ogled Pocarjeve domačije.
Dijaki si ogledujejo domačijo in poslušajo OBLIKE:
• frontalna.
razlago vodiča.
METODE:
• razlaganje,
• terenske metode
(opazovanje).
TAKSONOMIJA:
• razumevanje.
NAČELA:
• nazornost,
• primernost.
CILJI:
• dijaki znajo slediti
razlagi vodiča, si ob
tem delati zapiske za
kasnejšo nalogo.
Spremljam pripravo dijakov na igro vlog in jih Dijaki se pripravljajo na igro vlog.
OBLIKE:
usmerjam z dodatnimi navodili.
• skupinska.
METODE:
• igra vlog.
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• nazornost,
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15 min

Igra vlog v izbranih prostorih.

5 min
Zaključek

Današnjo ekskurzijo smo s tem zaključili. Čaka
nas samo še pot domov.
Vse naučeno boste tokrat ponovili na nekoliko
drugačen način. V poročilu na dveh straneh
napišite, kako se prepletajo geografske in
zgodovinske vsebine v danes ogledanem delu
Triglavskega narodnega parka. Poročilo naj bo
vzročno posledično zasnovano. Na primer: ljudje
so se začeli ukvarjati s fužinarstvom zaradi
zadostne količine železove rude, ki se je nahajala

• primernost.
CILJI:
• dijaki se znajo vživeti
v vlogo domačih na
Pocarjevi domačiji,
• dijaki znajo pri izvedbi
naloge uporabiti
posredovano znanje
vodiča.
Dijaki se vživijo v vlogo domačih.
OBLIKE:
• skupinska.
METODE:
• igra vlog.
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• aktivnost in razvoj.
CILJI:
• dijaki znajo poslušati
nastopajočega sošolca.
Dijaki poslušajo navodila za izdelavo OBLIKE:
naloge.
• frontalna.
METODE:
• razlaganje.
TAKSONOMIJA:
• uporaba,
• analiza,
• sinteza.
NAČELA:
• sistematičnost in
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v neposredni bližini. Rudo so kopali na Rudnici,
katero ime še danes spominja na omenjeno
dejavnost. Ne pozabite vključiti vsega, kar ste
slišali in si zapomnili. Za izdelavo poročila imate
teden dni časa.

•

postopnost,
racionalizacija in
ekonomičnost.

CILJI:
•
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dijaki znajo sestaviti
medpredmetno
poročilo.

5.2.2

Soška fronta v Triglavskem narodnem parku

Učna priprava Soška fronta v Triglavskem narodnem parku je zasnovana kot ekskurzija s
terenskim delom. V pripravo smo vključili geografsko in zgodovinsko terensko delo ter
muzejsko delo.
"Terensko delo in ekskurzije (poučni izleti) omogočajo sistematično kazanje, opazovanje in
preučevanje številnih elementov in objektov v naravi" (Trškan, 2008, str. 78). Hkrati učenci
pri tem razvijajo prostorske predstave ter utrjujejo geografske pojme (Gabrovšek, 2006, str.
164). "Pri izvajanju terenskega dela in na ekskurzijah učenci in dijaki, primerno njihovi
starostni stopnji in vrsti šole: opazujejo in primerjajo različne reliefne oblike, rišejo skice in
krokije, proučujejo kamninsko zgradbo, opravljajo preproste analize prsti, se orientirajo v
naravi s pomočjo kompasa in karte, kartirajo različne vegetacijske združbe, rišejo prereze
potočne struge, merijo in računajo padec potoka, merijo hitrost in računajo pretok vode,
določajo stopnjo onesnaženosti vode, merijo in preučujejo temperaturo zraka, določajo vrste
oblakov in stopnjo vidljivosti, anketirajo prebivalstvo ter proučujejo njihovo sestavo, kartirajo
funkcije pritličij oziroma zgradb, kartirajo industrijske objekte, trgovine in druge storitvene
dejavnosti, proučujejo prometno povezanost, ugotavljajo vrste prometa in njegovo gostoto,
določajo stopnjo onesnaženosti okolja" (Bevc, 1997 v: Gabrovšek, 2006, str. 164). "Terensko
delo omogoča aktivno učenje, razvija spretnosti odkrivanja, razširjanja družbene spretnosti,
povečuje pomembnost predmeta, omogoča uresničevanje individualnih interesov, dodaja
raznolikost razrednemu delu, dodaja motivacijo in je lahko tudi zabavno, /.../ pomaga razvijati
občutek za okolje; /.../ in omogoča razvijanje ključnih spretnosti: opazovanja, beleženja in
analizo" (Trškan, 2008, str. 62).
Učna enota: Soška fronta v Triglavskem narodnem parku.
Namen in cilji ekskurzije s terenskim delom:
Glavni namen ekskurzije in terenskega dela je, da dijaki spoznajo dogodke na Soški fronti in
jih povežejo s Triglavskim narodnim parkom. Z različnimi nalogami, ki vključujejo terensko
delo, se dijaki urijo v spretnostih neposrednega in posrednega geografskega in zgodovinskega
raziskovanja naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov.
Predpriprava učencev na ekskurzijo v razredu:
Dijake najprej pripravimo na izvedbo ekskurzije s terenskim delom. Predstavimo način dela
na strokovnih ekskurzijah, terenske metode dela in temo ekskurzije. Terenske metode dela
lahko že predhodno izvedemo v okolici šole, tako da se dijaki že nekoliko izurijo v merjenju,
odčitavanju in ravnanju z merilnimi napravami. Z dijaki obnovimo pravila obnašanja v
zavarovanih območjih. Prav tako jim razdelimo liste z osnovnimi informacijami o poteku
ekskurzije s terenskim delom.
Izvedba ekskurzije s terenskim delom:
Z dijaki se odpravimo v Trento čez prelaz Vršič in naprej do Kobarida. Namen je spoznati
naravne in kulturne značilnosti Triglavskega narodnega parka s poudarkom na dolini Trente
in spoznati del prve svetovne vojne, ki se je odvijala tudi v omenjenem območju. Poleg
muzejskega individualnega in skupinskega dela v Domu Trenta in v Kobariškem muzeju,
učenci izvedejo tudi terensko delo na kobariški zgodovinski poti.
Ogled muzeja v Domu Trenta poteka brez vodnika, dijaki se znajdejo sami in v skupinskem
delu predstavijo bistvene značilnosti. Ogled v Kobariškem muzeju je voden. Prav tako tudi
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ogled po kobariški poti. Ker se kustosi in vodniki v muzeju in na poti menjajo, je vsak ogled
edinstven. Vsak pove svoje doživljanje in raziskovanje soške fronte, zato nismo sestavili
nalog, ki bi se nanašale na določeno vsebino. Ogled muzeja naj ne bi potekal v popolni tišini
in sledenju kustosu, ampak je muzej v današnjem času prostor komunikacije. Učence
spodbujamo k zastavljanju vprašanj, izražanju mnenj in občutkov.
Obrazec za učno pripravo smo povzeli po predlogi učne priprave za geografijo, kateremu smo
dodali naslednje učne metode: uporabo, delo s slikovnim gradivom in terenske metode.
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Učna priprava št.: 2

Razred: 4. letnik gimnazije

Šola: Gimnazija

Datum: -

Učitelj: Jerca Bogataj

Učna tema: Prva svetovna vojna
Učna enota: Soška fronta v Triglavskem narodnem parku
Vzgojnoizobraževalni cilji:
3. Globalni/etapni V–I cilji:
- dijaki spoznajo dogodke na Soški fronti, jih povežejo s Triglavskim narodnim parkom in
hkrati spoznajo zgodovinske in geografske terenske metode
4. Urni/operativni V–I cilji:
- dijak našteje osnovne značilnosti Triglavskega narodnega parka.
- dijak poveže reliefne značilnosti z gospodarskim razvojem tega dela parka.
- dijak opiše dogodke, ki so privedli do nastanka Soške fronte.
- dijak zna kronološko opisati potek dogajanj na Soški fronti.
- dijak ovrednoti spremembe, ki jih je prinesla vojna v obiskane kraje.
- dijak opiše posledice, ki jih je za seboj pustila vojna.
- dijak zna izmeriti hitrost pretoka vode.
- dijak zna skicirati obliko struge.
- dijak zna pravilno izmeriti temperaturo zraka in vode.
- dijak se zna orientirati v naravi.
- dijak zna ob zemljevidu slediti poti.
- dijak spremlja razlago turističnega vodiča.
- dijak opazuje zgodovinske spomenike in jih analizira.
- dijak se zna primerno obnašati v muzeju.
- dijak se zna pravilno obnašati na zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka.
- dijak zna spoštovati odgovore drugih učencev.
- dijak zna vzpostaviti ustrezno komunikacijo s sošolci pri skupinskem delu.
- dijak zna sprejemati kompromise pri zapisovanju skupinskih odgovorov.
- dijak zna aktivno poslušati med učno uro.
Tip učne ure: usvajanje novih učnih vsebin
frontalna

skupinska

v dvojicah

individualna

razgovor

razlaganje

prikazovanje

terenske metode

delo s tekstom

demonstriranje

uporaba

delo s slikovnim
gradivom

___________

____________

Učne oblike:

Učne metode:
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Didaktična načela:

sistematičnost in postopnost, primernost, aktivnost in razvoj,
individualizacija, nazornost, ustreznost, socializacija, ekonomičnost

Učila: učni delovni listi s karto poti (Priloga 10.2.1-10.2.4), muzejski eksponati v Domu
Trenta in v Kobariškem muzeju
Učni pripomočki: kompas, plakat, pisalo, termometer, čaša, list papirja, žoga
Literatura in korelacije:
• Bufon, M. et al. 2005. Geografski terminološki slovar, Narodna in univerzitet-na
knjižnica, Ljubljana, 451 str.
• Florijančič, M., Gorjup, N., 1999. Geografska učna pot - soška dolina in alpska
pokrajina. V: Geografija v šoli, 3, str. 24-27.
• Kobariška zgodovinska pot, zgibanka LTO Sotočje.
• Nemec, N., 2003. Kobariški muzej. Kobarid, Kobariški muzej, 36 str.
• Šivec, J., 2003. Ekskurzija s terenskimi vajami v Bohinj in na Bled. V: Geografija v
šoli, 2, str. 30-34.
• Trškan, D. 2002. Učiteljeva priprava na pouk zgodovine. Ljubljana. Filozofska
fakulteta, Univerza v Ljubljani, 145 str.
• Trškan, D., 2008. Lokalna zgodovina - učenje z odkrivanjem. Ljubljana,
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 346 str.
• Zemljevid Kobariške zgodovinske poti. URL: http://www.lto-sotocje.si/slovensko/
(citirano 29. 11. 2009).
Korelacija: geografija, zgodovina.
Novi pojmi:
- cigan (leseno vratilo, namenjeno nastavitvi višine kotla nad ognjem),
- prestaja (pastirske stavbe, ki so letno bivališče kot vmesna postaja med dolinsko in
planinsko pašo),
- rogla (lesena palica z rogovi ali žico na vrhu za drobljenje sirne grude v kotlu),
- pinja (lesena valjasta posoda za metenje masla),
- kavarna (vojakovo bivališče vklesano v kamen).
Didaktične komponente učnega procesa:
priprava

usvajanje

urjenje

preverjanje in ocenjevanje
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ponavljanje in utrjevanje

DELO UČITELJA

Čas
5 min

Lep pozdrav.

DELO UČENCA

Dijaki pozorno poslušajo navodila.

Prebrala vam bom odlomek pisma. Dobro
prisluhnite, kasneje pa boste skušali ugotoviti,
kdaj in kje je bilo pismo napisano.
"Dragi oče! ... Nisem več na Krasu. Kot sem že
pisal mami, sem bil v zaledju ob spodnji Soči. Le
za kratek čas desetih dni. Sedaj sem že skoraj
mesec dni v Zgornjem Posočju, na tistem
znanem višavju, ki smo ga med zadnjo ofenzivo
osvojili. V borbah se je naša brigada dobro
obnesla ... Spimo v kaverni, trpimo mraz zaradi
neprestanih snežnih viharjev, ki divjajo, odkar
sem prišel sem. Vendar sem se že navadil. Nisem
mogel verjeti, da bom lahko kdaj zaspal v takih
nemogočih razmerah. A človek se vsega navadi.
Pomisli, sedaj me tudi topovi ne zbudijo več! ...
Drugače je z mano vse v redu in dobro se
počutim. Ne objokujem in ne pogrešam preveč
naših krajev. Pogrešam le vas moji najdražji, ker
ne vem, kdaj vas bom spet videl."
Vpr.: Kot ste lahko ugotovili, je to pismo Odg.: Na soški fronti, med prvo svetovno
vojaka. Kdaj in kje je pisal prebrano pismo?
vojno, ...
Danes se bomo podali na primorsko stran
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IZVEDBA UČNEGA
PROCESA IN DOSEŽENI
CILJI
(oblike, metode, taksonomija,
načela, cilji)
OBLIKE:
• frontalna.
METODE:
• razlaganje,
• razgovor,
• delo s tekstom,
• terenske metode
(opazovanje).
TAKSONOMIJA:
• razumevanje.
NAČELA:
• sistematičnost in
postopnost,
• historičnost.
CILJI
• dijaki se seznanijo z
delom Domu Trenta,
• dijaki znajo vrisati pot
v zemljevid.

Triglavskega narodnega parka in na njegovo
obrobje. Osrednja tema bo soška fronta, ponovili
pa bomo tudi nekaj geografskih značilnosti
Triglavskega narodnega parka. Prvi postanek bo
na poti čez prelaz Vršič. Nato sledi postanek v
Informacijskem središču Dom Trenta, kjer bomo
spoznali tudi značilnosti etnološke dediščine ter
kulturnega in zgodovinskega izročila Trente.
Nato se bomo odpeljali do Kobarida. Obiskali
bomo Kobariški muzej in se podali na Kobariško
zgodovinsko pot. Tam bomo opravili tudi nekaj
terenskih vaj.

15 min

Pot pazljivo spremljajte, na priloženem
zemljevidu (Priloga 10.2.1) jo tudi vrišite.
Dobili boste tudi delovni list z vprašanji in
nalogami (Priloga 10.2.2).
Prispeli smo do Ruske kapelice.
Preko prelaza Vršič je v času prve svetovne Dijaki pozorno poslušajo
vojne potekala oskrbovalna pot za ranjence. ogledujejo kapelico.
Gradili so jo ruski ujetniki, ki so bili nastanjeni
vse od Kranjske gore do Trente. Ujetniki so bili
slabo oblečeni, pestile so jih razne bolezni in
izčrpanost, zato jih je veliko umrlo. Hude zimske
razmere so še dodatno oteževale gradnjo. Plaz z
Mojstrovke je leta 1916 pod sabo pokopal 110
ruskih ujetnikov in nekaj avstrijskih stražarjev.
Na tragične dogodke spominjata grobišči pod
Erjavčevo kočo in grobnica ob ruski kapelici, ki
so jo v spomin na preminule ujetnike postavili
preživeli ujetniki leta 1917.
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razlago

in

si

OBLIKE:
• frontalna,
• individualna.
METODE:
• razgovor,
• razlaganje,
• terenske metode
(opazovanje).
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje.
NAČELA:
• sistematičnost in
postopnost,
• historičnost.

15 min

Vpr.: Kateri dogodek nas vsako leto spomni na Odg.: Vsako leto zadnji vikend v juliju pride v
omenjene žrtve na Vršiču?
Slovenijo delegacija iz Ruske federacije, da se
pokloni
ruskim
ujetnikom.
Delegacijo
sestavljajo predstavniki politike, vojske in
Ruske pravoslavne cerkve. Slovesnosti
tradicionalno skupaj organizirajo Društvo
Slovenija Rusija, občina Kranjska Gora in
rusko veleposlaništvo v Sloveniji.
Ogledali si boste informacijsko središče Dom Dijaki poslušajo navodila.
Trenta, ki ga vodi javni zavod Triglavski narodni
park.
V prvem nadstropju boste spoznali geologijo,
geomorfologijo, hidrologijo in podnebje parka.
Živo naravo in kulturno krajino, ki jo sooblikuje
tudi človek. V podstrešnem delu pa je
predstavljena trentarska etnologija in dediščina.
Vsak izmed vas bo izžrebal listek, na katerem bo
označena številka. Na ta način se boste razdelili Dijaki poslušajo navodila in se razdelijo v pet
v pet skupin.
skupin.
Prva skupina bo izdelala plakat o oblikah površja
v parku, druga skupina bo izdelala miselni
vzorec o podnebnih značilnostih, tretja skupina
bo pripravila plakat o vodnih značilnostih, četrta
o geoloških značilnostih parka. Peta skupina bo v
sosednjem prostoru našla podatke o rastlinstvu v
parku. Vse podatke, ki jih potrebujete, so na
tablah. Izluščite bistvo in zapišite na plakat. Na
koncu se vprašajte, kako človek vpliva na vašo
obravnavano področje: na vodovje, podnebje, ...
Po končanem delu boste predstavili svoje izdelke
ostalim. Na voljo boste imeli pet minute časa. Pri
skupinski predstavitvi naj sodelujejo vsi člani Dijaki v skupinah izdelujejo plakat.
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CILJI:
• dijaki obovijo nastanek
poti čez Vršič,
• dijaki povežejo
dogodke iz preteklosti
z aktualnimi dogodki.
OBLIKE:
• frontalna,
• skupinska.
METODE:
• razgovor,
• razlaganje,
• delo s tekstom.
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• aktivnost in razvoj,
• sistematičnost in
postopnost,
• primernost.
CILJI:
• dijaki zapišejo bistvo v
obliki plakata ali
miselnega vzorca,
• dijaki znajo sodelovati
v skupinah.

15 min

skupine. Plakate bomo nato odnesli v šolo, kjer
jih bomo razstavili na hodniku pred geografsko
učilnico.
Vsaka skupina bo sedaj predstavila svoje delo.
Prosim prvo skupino, da se nam približa.
Dijaki poročajo in poslušajo ostale.
(Sledijo še ostale skupine.)
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OBLIKE:
• frontalna.
METODE:
• razlaganje.
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• nazornost,
• sistematičnost,
• aktivnost in razvoj.
CILJI:
• dijaki povežejo
osnovne značilnosti
Triglavskega
narodnega parka,
• dijaki naštejejo
osnovne oblike površje,
• dijaki povežejo
geomorfološke in
geološke značilnosti s
hidrografskimi,
• dijaki opredelijo
osnovne značilnosti
gorskega podnebja,
• dijaki povežejo
trenutno segrevanje
ozračja z izginjanjem

triglavskega ledenika,
dijaki naštejejo vsaj
dve geološki
značilnosti parka,
• dijaki naštejejo
značilne rastlinske
vrste glede na
posamezne habitate,
• dijaki ovrednotijo
pomen varovanja
narave,
• dijaki opredelijo
človekovo delovanje in
poseganje v parku,
• dijaki znajo poročati.
OBLIKE:
• frontalna.
METODE:
• razlaganje.
TAKSONOMIJA:
• razumevanje.
NAČELA:
• sistematičnost in
postopnost.
CILJI
• dijaki se seznanijo z
delom.
OBLIKE:
• individualna.
METODE:
• dela z materialnimi
viri,
•

3 min
Navodila

20 min

V podstrešnem delu, kjer je predstavljena
etnologija in zgodovina doline Trente, bo delo
potekalo individualno. Sami se boste sprehodili
skozi prostore in si ogledali predmete in
rekonstrukcije trentarske hiše, notranjosti in
planšarskega stanu.
Na voljo imate 20 minut časa za reševanje
delovnega lista (Priloga 10.2.2).

Dijaki rešujejo delovni list.
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•

15 min

Po ogledu razstave bomo še ponovili orientacijo
v naravi pred domom. Vzemite vse pripomočke,
ki jih potrebujete, orientirajte se in poskušajte
imenovati okoliške vrhove s pomočjo
zemljevida.
Sedaj bomo še skupaj pregledali odgovore z
delovnega lista. Postavite se v krog. Vsak
odgovarja samo na eno vprašanje. Začne tisti, ki
ima v roki žogo. Ko prebere vprašanje in nanj

dela s slikovnim
gradivom.
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• aktivnost in razvoj,
• individualizacija.
CILJI:
• dijaki poiščejo
predmete v muzeju in
jih opišejo,
• dijaki znajo samostojno
si ogledati razstavo,
• dijaki opišejo
trentarsko hišo,
• dijaki opišejo življenje
Trentarjev na planinah,
• dijaki
povežejopostopek
izdelovanja sira.
Dijaki pozorno poslušajo navodila, vzamejo OBLIKE:
• frontalna.
zemljevid in kompas ter se orientirajo.
METODE:
• razgovor,
• terenske metode
(opazovanje).
TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje.
NAČELA:
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odgovori, vrže žogo naslednjemu, sam pa stopi
korak nazaj.
Dijaki v krogu ponovijo vprašanja.

45 min

Sedaj se bomo odpeljali do muzeja prve
svetovne vojne v Kobaridu. Po poti lahko
opazujete tok in strugo reke Soče.

90 min

Prišli smo do muzeja. Predstavlja izhodiščno
točko Kobariške zgodovinske poti, na katero se
bomo podali.
Po muzeju nas bo vodil eden izmed kustosov. Če
vas kaj zanima, ga lahko vprašate. Sproti rešujete
tudi delovne liste (Priloga 10.2.3). Ogled bo
trajal približno uro in pol.

•
•

postopnost,
primernost.

CILJI:
• dijaki se znajo
orientirati s pomočjo
kompasa,
• dijak znajo spoštovati
odgovore ostalih
sošolcev.
Dijaki spremljajo reko skozi okno avtobusa.
OBLIKE:
• frontalna.
METODE:
• razlaganje
• terenske metode
(opazovanje).
TAKSONOMIJA:
• razumevanje.
NAČELA:
• ustreznost.
CILJI:
• dijak znajo opazovati
naravo skozi okno.
OBLIKE:
Dijaki poslušajo navodilo in se pripravijo na
• frontalna.
reševanje delovnih listov ob razlagi kustosa.
METODE:
• razlaganje,
• delo s slikovnim
gradivom,
• delo z materialnimi
viri,
• terenske metode
(opazovanje).
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2 min
Navodila

2h
Terensko
delo

Sedaj se bomo podali na Kobariško zgodovinsko Dijaki poslušajo navodila.
pot, kjer si bomo ogledali še nekaj zanimivosti in
hkrati naredili še nekaj vaj (Priloga 10.2.4).
Po poti nas bo vodil vodnik, ki nam bo razložil
dogajanje soške fronte tako, kot so jo doživljali
domačini, vojaki in ostali udeleženci. Vaša
naloga je, da v priloženo karto vrisujete točke
postankov in si na koncu zapišete tisto zgodbo,
vest ali zanimivost, ki se vam je vtisnila v
spomin.
Po poti hodite strnjeno in upoštevajte navodila
vodnika. Hodili bomo približno 2 uri. Vmes bo
tudi odmor za malico.
Najprej se odpravimo do italijanske kostnice na Dijaki rešujejo delovne liste in sledijo razlagi.
sv. Antonu.
V spominski kostnici so zbrani posmrtni ostanki
7014 italijanskih vojakov, od tega je kat 2748
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TAKSONOMIJA:
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba,
• sinteza.
NAČELA:
• nazornost,
• sistematičnost,
• aktivnost,
• individualizacija in
socializacija.
CILJI:
• dijaki sledijo razlagi
kustosa in ob tem znajo
reševati naloge.
OBLIKE:
• frontalna.
METODE:
• razlaganje.
TAKSONOMIJA:
• razumevanje.
NAČELA:
• sistematičnost in
postopnost.
CILJI:
• dijaki se seznanijo s
terenskim delom.
OBLIKE:
• frontalna,
• individualna,
• skupinska.

nepoznanih. Spominsko kostnico so dogradili
leta 1938, katere posvetitve se je udeležil sam
Benito Mussolini. Kostnica je zgrajena v treh
koncentričnih krogih, sredi katerih stoji cerkev
posvečena sv. Antonu.
Pot nadaljujemo do Tonocovega gradu na skalni
vzpetini. Zaradi naravno zavarovane lege je bil
skozi stoletja uporabljen kot naselbina. Poseljen
je bil v različnih obdobjih od bakrene dobe do
srednjega veka. Največji razcvet je naselbina
doživela v poznorimski in poznoantični dobi, v
času od 4. do 6. stoletja n. š. Ob koncu 5. stoletja
je bila na griču zgrajena naselbina z več kot
dvajsetimi hišami in več cerkvami. Odlično
ohranjene stavbne ostaline ter bogate najdbe
uvrščajo Tonocov grad med najpomembnejše
poznoantične višinske naselbine v vzhodnih
Alpah.
Tukaj si izberite del pobočja, kjer boste izmerili
njegov naklon.
Dijaki merijo naklon površja.
S Tonocovega gradu nas steza, ki so jo
uporabljali že staroselci, deloma pa dogradili
italijanski vojaki med prvo svetovno vojno,
pripelje k Soči. Pot nas pelje skozi strelske jarke,
utrdbe in zgradbe, namenjene obrambi prehoda
čez Sočo in cestam na desnem bregu Soče.
Pri soteski Soče, kjer so številni tolmuni in
brzice, bomo prečkali reko po 52 metrov dolgi
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METODE:
• razlaganje
• terenske metode
(opazovanje, risanje,
merjenje).
TAKSONOMIJA:
• razumevanje,
• uporaba.
NAČELA:
• nazornost,
• sistematičnost,
• aktivnost in razvoj,
• individualizacija in
socializacija
• historičnost.
CILJI:
• dijaki znajo slediti
razlagi vodnika,
• dijaki opišejo izgled
zgodovinskega
spomenika,

•

dijaki znajo izmeriti
naklon površja,

•

dijaki predvidijo in
rekonstruirajo ostanke
zgradb,

leseni brvi. Zgrajena je prav na istem mestu, kjer
je že bila med prvo svetovno vojno.
Sedaj se boste razdelili v štiri skupine. Vsaka Dijaki se razdelijo v štiri skupine in rešujejo
skupina bo opravila eno nalogo, zapisala naloge.
rezultate in se lotila naslednje naloge.
Na koncu bomo pregledali, koliko se vaši
rezultati med seboj ujemajo.
Dijaki primerjajo svoje rezultate.
•

Pot nadaljujemo po levem bregu Soče. Ustavimo
se pri opazovalnici in kaverni, ki sodi v niz
zaklonišč, razporejenih v sistem krožne
obrambe. Večina od teh je zasutih, tri pa so
odkopane. Z vrha razgledne poti se nam ponuja
razgled na velik del zgodovinske poti in na
tolmune Soče.

•
•

dijaki določijo barvo,
temperaturo in vonj
analizirane vode,
dijaki primerjajo
različna rečna profila,
dijaki določijo
povprečno hitrost toka

•

dijaki znajo sodelovati
v skupinah,

•

dijaki primerjajo dva
profila rečne struge,

Bližamo se še zadnji točki našega pohoda. To je
Napoleonov most, ki je bil zgrajen leta 1750.
Čezenj je korakala Napoleonova vojska, zato so
ga po njem tudi poimenovali. Most je bil v letu
1915 razstreljen, ampak so ga kasneje ponovno
zgradili.
Tukaj ponovno skicirajte prerez struge in ga
primerjajte s prejšnjim pri brvi.
Vpr.: Kaj opazite?

Odg.: Struga je ožja pod Napoleonovim
mostom, saj se spremeni že v sotesko s strmimi
stenami.

Sedaj imate na voljo še deset minut, da zapišete
najbolj zanimivo zgodbo, ki ste se jo zapomnili

97

iz pripovedovanja vodnika.

Dijaki zapišejo zgodbo.

Vpr.: Katera se vam je najbolj vtisnila v Odg.: O ranjenem poveljniku, o gradnji jezu
spomin?
pred Napoleonovim mostom, o padlem vojaku,
ki je izgubil potni list in bil medtem poklican v
vojsko, ...
•

15 min
Zaključek

Za zaključek današnjega dne pa vsakega izmed
vas čaka še eno ponovitveno vprašanje (Priloga
10.2.5), katerega boste izžrebali. Pri odgovorih
najprej pustimo tistemu, ki je na vrsti, da
odgovori. Če ne zna, mu ostali lahko pomagate.

dijaki znajo spoštovati
različna mnenja.
Dijaki poslušajo navodila.
OBLIKE:
• frontalna.
METODE:
• razgovora.
Vsak dijak izžreba listek z vprašanjem in nanj TAKSONOMIJA:
• znanje,
odgovori. Ostali poslušajo in pomagajo pri
• razumevanje,
odgovorih.
• uporaba,
• analiza.
NAČELA:
• primernost,
• ekonomičnost,
• aktivnost,
• socializacija.
CILJI
• dijaki znajo ponoviti
naučeno,
• dijaki znajo pokazati
pozitiven odnos do
sošolcev.
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6

UČENJE ZA PRIHODNOST

Glede na nova spoznanja in hiter razvoj na vseh področjih, se spreminja tudi učenje. Od
tradicionalnega učenja se nagibamo k novemu pojmovanju učenja, učenju za prihodnost, ki
naj bi po mnenju nemškega strokovnjaka Karla Heinza Flechsiga bilo ne samo vodeno, ampak
tudi samostojno (vsakdo naj bi se naučil samostojno uravnavati svoj proces učenja) in ne
samo šolsko, ampak tudi zunajšolsko (formalno in neformalno), čustveno, vseživljenjsko,
institucionalno, družbeno in sodelovalno (Flechsig v: Marentič-Požarnik, 1999, str. 282).
Vseživljenjsko učenje ni več stvar posameznika in njegove volje, ampak postaja že nuja
zaradi prilagajanja potrebam trga (Mušak, 2006, str. 6). Učenci naj bi se naučili samostojno in
aktivno poiskati želena znanja, bili naj bi notranje motivirani, najprej pod vodstvom učitelja
kot spodbujevalca, kasneje pa naj bi se osamosvojili. Pouk naj bi postajal vse bolj
"načrtovanje takih učnih okoliščin, ki spodbujajo kakovostno samostojno učenje" (MarentičPožarnik, 1999, str. 283). Če se učenci že v šoli postopoma ne navajajo na samostojno učenje
in pouk, tudi kasneje ne bodo kos samoizobraževanju. Kolikor manj ga je v šoli, toliko več
mladih ali odraslih na samoizobraževalni poti kasneje obupa ali pa se ga sploh ne loti (Blažič,
et al., 2003, str. 64).
6.1

Samoizobraževanje - oblika izobraževanja

Glede na učno vodenje in pomoč pri učenju oziroma izobraževanju ločimo med naravnim
izobraževanjem, samoizobraževanjem in institucionalnim izobraževanjem. Prvo je
nenamerno, spontano, povezano z življenjskimi potrebami in zanimanjem. Poteka predvsem v
raznih življenjskih situacijah, v hobijih ipd. Za samoizobraževanje pa je značilno, da "poteka
povsem ali pa pretežno brez neposredne učne pomoči šole oziroma učitelja" (Blažič et al.,
2003, str. 64). Zunaj šole obstajajo številne izobraževalne možnosti, katerih se že v času
šolanja poslužujejo predvsem učno nadarjeni učenci. Še bolj popularno pa postaja
samoizobraževanje med odraslimi, saj na ta način dopolnjujejo in nadgrajujejo svoje znanje in
spretnosti (Blažič et al, 2003, str. 64).
Ločimo med čisto ali avtohtono obliko samoizobraževanja in vodeno ali usmerjeno obliko.
Pri prvem primeru je samoizobraževalec popolnoma prepuščen samemu sebi in verjetno brez
ovrednotenja svojega znanja. Tovrstno izobraževanje poteka zato "priložnostno,
nesistematično, neracionalno in z mnogimi vrzelmi" (Blažič et al, 2003, str. 64), medtem ko
vodeno ali usmerjeno samoizobraževanje poteka ob formalni ali neformalni pomoči
izobraževalne institucije. Pri neformalnem vodenem samoizobraževanju se izobraževalna
ustanova vključi v samoizobraževanje po dopisni poti, s preverjanjem nalog, urejanjem
gradiv, glavnina učenja pa je še vedno na strani učečega. Pri formalnem samoizobraževanju
pa gre za izobraževanje odraslih, na primer oddelki za odrasle, posebne šole za odrasle ipd.
(Blažič et al, 2003, str. 64)
Po Jelencu je samostojno učenje opredeljeno kot "učenje/izobraževanje, pri katerem
posameznik ali skupina prevzame glavno odgovornost za načrtovanje, izpeljavo in
ovrednotenje svojega učenja ali izobraževanja, pri tem pa mu lahko pomagajo druge osebe ali
ustanove. Če poteka učenje ob organizirani (načrtovani, dovolj stalni, redni in intenzivni)
pomoči drugih, ga označujemo kot (organizirano) samostojno učenje ob pomoči drugih ali
vodeno samoizobraževanje, če pa ga pretežno izpelje posameznik sam, ga poimenujemo le
(organizirano) samostojno učenje" (Jelenc, 2001, str. 75).

Tako kot pri vodenem izobraževanju, je tudi pri samoizobraževanju več virov znanja in
izobraževanja. Različna znanstvena spoznanja so dostopna v različnih virih, na primer živa
beseda, ki se navezuje na učitelja, učenca in strokovnjake zunaj šole ali tiskana beseda, ki ni
več omejena samo na učbenike, ampak jih dopolnjujejo različni drugi teksti. Med novejše vire
pa sodijo informacijsko komunikacijski viri, ki informacije samo skladiščijo, prenašajo in
predelujejo. Njihov vpliv je vse večji, saj jih lahko samostojno uporabljajo tudi učenci.
(Blažič et al, 2003, str. 62)
6.2

Pogled na informacijsko komunikacijsko tehnologijo v povezavi z učenjem

Že pred dobrim desetletjem so se pedagogi spraševali o pozitivnih vplivih vključevanja
medijev ali občil v pedagoško delo. Kdor je v tem videl radikalen preobrat učenja in pouka, je
bil mnenja, da bo tradicionalen pouk v šolah kmalu samo še stvar preteklosti. Učiteljevo
prisotnost, komunikacijo z njim ali celo samega učitelja, kot prenašalca znanja, naj bi
zamenjal računalnik. To pa bi predstavljalo veliko nevarnost za "osebni razvoj posameznika
in duševno moralno zorenje" (Wakounig, 2009, str. 6-7).
V zadnjih časih pa se odnos do medijev, kamor spada tudi medmrežje, vedno bolj spreminja.
Dejstvo je, da si mladi ne predstavljajo življenja, učenja ali dela brez medijev, ki postajajo
njihovi sopotniki. Preko spleta na primer navezujejo poznanstva, naročajo izdelke ali se
dogovarjajo za srečanja (Wakounig, 2009, str. 8). Številne informacije, ki jih tako dobijo, so
velikokrat neurejene in neosmišljene.
S širjenjem uporabe medijev se širijo tudi potrebe po medijskih kompetencah. Medijska
pismenost, tudi informacijsko opismenjevanje, postaja tako pomembna kot bralna pismenost,
saj pri njej ne gre samo za "pravilno tehnično uporabo medijev, marveč tudi za kompetenco,
ki zajema izbor, analizo, oceno", interpretacijo, povzetek, vrednotenje in oblikovanje
medijske vsebine (Wakounig, 2009, str. 9). Zajema tudi "zavedanje problema, analiziranje
informacijske potrebe in oblikovanje vprašanj, določitev lokacije in izbor informacij,
sposobnost za konstruktivno mišljenje pri uporabi in komuniciranju" (Steinbuch, 2005, str.
147).
Celo Evropski parlament je sprejel Resolucijo o medijski pismenosti (2008), v kateri se
zavzema za vključitev vzgoje za medije v šolske sisteme. V ospredje se tako postavlja stalno
informiranje in izobraževanje, ne samo za mlade, ampak tudi za odrasle, tako imenovano
vseživljenjsko izobraževanje. (Erjavec, 2009, str. 22)
6.3

Samostojno uravnavanje lastnega znanja - neformalno izobraževanje

Pri učenju z informacijskimi viri pridobivamo znanje samostojno. Učitelj postopoma izgublja
vlogo prenašalca znanja in postaja le usmerjevalec. Poveča se aktivnost učenca, ki se tako
navaja na samostojno delo in na samostojno pridobivanje novega znanja. Pri uporabi
informacijskih virov mora učitelj spodbujati usvajanje informacijske pismenosti ob sprotnem
delu. Učence je potrebno usmerjati z natančnimi navodili in končnimi cilji. Naučiti se morajo,
kako sami poiskati želene informacije (Steinbuch, 2005, str. 147-148) Učenci velikokrat od
učitelja zahtevajo, da jim razloži vse, kar morajo znati, samo zato, da jim ne bo treba brskati
po učbenikih ali dodatni literaturi. Vendar je namen šole usposobiti čim več ljudi za uspešno
samostojno učenje (Marentič-Požarnik, 1999, str. 181).
Neformalno pridobljena znanja imajo v družbi veliko vrednost in so pomembno dopolnilo
formalnemu izobraževanju, ki poteka v šolah in na univerzah. Neformalno izobraževanje
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poteka v zunajšolskem okolju in ni vezano na pridobitev formalne izobrazbe - spričevala.
Namen takega izobraževanja je usposabljanje za pridobitev novih znanj, izpopolnjevanje in
širjenje znanja. (Kermavnar, 2009, str. 66)
Po Cepinu poteka neformalno izobraževanje po naslednjih značilnostih:
a) poteka v organizirani ali pol organizirani obliki,
b) prisotna je prostovoljna narava izobraževanja,
c) izobraževalne metode so neklasične in inovativne,
d) priznanja neformalnega izobraževanja so javno neveljavna,
e) izvajalci so organizacije civilne družbe, podjetja in druge skupine. (Cepin v:
Kermavnar, 2009, str. 67)
Neformalno izobraževanje še ne doživlja priznanega družbenega statusa, ima pa velik
potencial, saj je kratkotrajnejše od formalnega izobraževanja in zato omogoča sprotno
odločanje o nadaljevanju izobraževanja, pogosto je bolj sproščeno in ker je vodeno brez
prisile, tudi učinkovitejše (Kermavnar, 2009, str. 67). Pri otrocih je vodenje brez prisile v
veliki večini neučinkovito, zato omenjeno velja za nadarjene učence, ki jih določena tematika
bolj zanima.
Pri neformalnem izobraževanju si vsak izbere tak način učenja, ki mu najbolj ustreza.
Prevladuje izkustveno učenje z metodami igre vlog, simulacije, diskusije, metode razgovora,
primera in druge. Uporabljajo pa se tudi nove metode, kot so fleksibilno učenje, učenje na
daljavo, e-učenje in tako naprej. (Kermavnar, 2009, str. 67)
Z neformalnim izobraževanjem pridobivamo znanja iz različnih področij. Predvsem odrasli
posegajo po tovrstnem izobraževanju zaradi okoliščin na delovnem mestu, mlajši pa iz lastne
radovednosti in interesa. Učni projekti lahko obsegajo glasbo, športne dejavnosti, urejanje
vrta, vzgojo otrok, medpartnerske odnose in podobno. (Kermavnar, 2009, str. 68-69)
"Neformalno izobraževanje je še posebno pomembno za dostop do novih in obsežnih področij
znanja, kot so človekove pravice, varstvo okolja, zdravstveno varstvo, socialna politika in
pravice potrošnikov" (Kermavnar, 2009, str. 69). Množična občila, kamor spada tudi internet,
lahko zagotovijo množično, a individualno izobraževanje (Kermavnar, 2009, str. 69).
6.4

Motivacija za učenje in vrednote

Pri učenju se velikokrat vprašamo, kaj nas žene. Razlikujemo med zunanjo ali ekstrinsično in
notranjo ali intrinsično motivacijo. Zunanja motivacija nam je dobra ocena, pohvala,
izogibanje graji ali to, da nekomu ustrežemo. Učimo se zaradi zunanjih posledic in ko zunanja
podkrepitev izgine, se tudi učenje prekine (Marentič-Požarnik, 1999, str. 188). Nasprotno pa
notranja motivacija izhaja iz nas samih, saj "želimo razviti svoje sposobnosti, doseči nekaj,
kar nas zanima, obvladati določeno spretnost, nekaj novega spoznati in razumeti" (MarentičPožarnik, 1999, str. 188). Notranja motivacija je veliko pomembnejša od rezultata in nam daje
tudi notranje zadovoljstvo. In kar je najpomembneje, notranja motivacija je dolgotrajnejša.
"Povezana je s spontanostjo, z ustvarjalnostjo, užitkom in s širjenjem interesov" (MarentičPožarnik, 1999, str. 188).
Viri za notranjo motivacijo so radovednost, želja po spoznavanju, težnja po uresničevanju
svojih potencialov, ustvarjanju in obvladovanju nekega področja ali spretnosti (MarentičPožarnik, 1999, str. 190). Radovednost je želja po spoznavanju nečesa novega in ponavadi s
šolanjem postopno usahne. Ponovno se zbudi ob novih, nenavadnih dogodkih ali ob srečanjih
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s problemsko situacijo. Zanimanje pa je lahko veliko trajnejše in se lahko razvije zelo zgodaj.
Lahko ga tudi zbujamo z učnimi nalogami in dejavnostmi, ki so nove in izzivalne ter ravno
prav zahtevne (Marentič-Požarnik, 1999, str. 190).
Poleg interesa in radovednosti je za učenje pomembno tudi to, kako učenec vrednoti znanje in
učenje. Izobrazba je lahko že sama po sebi vrednota ali pa je le sredstvo za dosego nekega
cilja (dobra služba, položaj v družbi in tako dalje).
6.5
Primeri nalog za samoizobraževanje preko spletne strani Triglavskega
narodnega parka
Kot eno izmed možnosti izobraževanja o Triglavskem narodnem parku smo si zamislili
samoizobraževanje preko spletne strani Triglavskega narodnega parka (URL:
http://www.tnp.si/). Samoizobraževanje bi potekalo tako, da bi obiskovalec spletne strani le-to
natančno pregledal in prebral ter si ob tem tudi kaj zapomnil. Svoje znanje bi preveril v zbirki
nalog. Prevladovale bi naloge objektivnega tipa: naloge z izbirnimi odgovori, naloge
alternativne izbire, naloge povezovanja, naloge urejanja, naloge dopolnjevanja, naloge
popravljanja ali odkrivanja napak. Vse odgovore bi bilo moč poiskati na omenjeni spletni
strani ali na priloženi povezavi ob določeni nalogi. Na ta način bi spodbudili tudi iskanje
virov preko interneta. Vsak pravilen odgovor bi bil točkovan. Na koncu reševanja bi bila
zabeležena uspešnost reševanja z možnostjo popravkov nepravilnih odgovorov. Omenjene
naloge bi oblikovali s pomočjo spletnih orodij, ki jih lahko najdemo na spletni strani
Didaktike
zgodovine
(URL:
http://www.ff.unilj.si/oddelki/zgodovin/DANIJELA/DIDAKTIKAZGODOVINE/Orodja.htm (citirano 11. 1.
2010)).
1. Na nemi karti označi: Vrata, Kot, Krma, Trenta, Radovna, Lepena, Bohinj,
Koritnica, Planica, Pokljuka, Mežakla, Komna in Triglav.

Vir: Geopedia, 2009.
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2. Izberi pravilen odgovor in ga obkroži. Ponekod je možnih več pravilnih
odgovorov.
a) Albin Belar ni bil samo ljubitelj narave. S čim se je še ukvarjal? Pomagaj si s
priloženo povezavo in obkroži.
Albin Belar je bil še
a. fotograf,
b. kuhar,
c. seizmolog,
d. kemik,
e. učitelj.
b) Triglavski narodni park opravlja več nalog. Med spodnjimi izberi tisto, ki ne
spada mednje.
a. Varovanje narave in kulturne krajine.
b. Skrb za ustrezen razvoj v parku.
c. Izvajanje novogradenj.
d. Raziskovanje.
e. Vzgojno izobraževalno delo.

c) Kaj je ostrgača?
a. Ročno orodje.
b. Tradicionalna jed.
c. Kopica iz sena.
d. Priprava za strganje sira.

3. Poveži pojme v levem stolpcu z njihovo razlago v desnem tako, da vpišeš številko
ustreznega opisa na črto pred pojmom na levi strani.
__1.__ Malo informacijsko 1. Namen projekta je priprava programov za interaktivno
središče TNP Bled.
animacijo obiskovalcev Malega informacijskega središča TNP
in namestitev tehnične opreme v informacijskem središču.
__2.__ PALPIS.
Osrednje dejavnosti so priprava programov za interaktivno
animacijo obiskovalcev, predvsem šolske mladine, tehnična
__3.__ Alpencom.
oprema Malega informacijskega središča, priprava natančnega
načrta in izvedba del za glavno atrakcijo središča
__4.__ ERA-EKO REGIA (opazovalnico s pogledom na vrh Triglava), priprava skalnjaka
z nekaterimi ekosistemi in rastlinami iz habitatne direktive z
ALPE ADRIA.
območja TNP ter z ozaveščevalnimi tablami o Naturi 2000 na
__5.__ Unesco Mab.
zelenici ob stavbi.
2. Namen projekta, v katerem sodelujejo TNP, Naravni park
__6.__ Program ohranjanja Julijsko predgorje in občine projektnega območja na obeh
biotske in krajinske
straneh državne meje, je izdelava načrta upravljanja za
pestrosti.
čezmejna naravovarstveno pomembna območja, ki obsega
Naravni park Julijsko predgorje, Severnega predgorja Julijskih
__7.__ Mladi nadzorniki Alp in območij Natura 2000 znotraj biosfernega območja
TNP.
UNESCO MaB Julijske Alpe.
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__8.__ Železna pot.
__9.__ AV.IS.

3. Cilj projekta je skupno načrtovanje in sodelovanje pri
upravljanju s pomočjo rednih izmenjav strokovnjakov,
strokovnih posvetov in tečajev ter skupni pristop k dvigu
zavesti javnosti o pomenu naravovarstva.
4. Splošni cilj projekta je trajnostni razvoj, ohranjanje narave
in kulturne krajine na območju narodnih parkov. Sem spada
tudi naslednji cilji: 1. Zagotoviti boljše pogoje za izvajanje
nalog parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti; 2.
Razvijati in posodobiti obstoječa zavarovana območja; 3.
Priprava kakovostnih podlag za načrte upravljanja4.
Oblikovati nove projektne ideje trajnostnega razvoja in
odpirati nove dohodkovne možnosti; 4. Oblikovati nove
projekte in 5. Motivirati čezmejno sodelovanje med ciljnimi
skupinami
5. Namenjen je raziskovanju vplivov človekovih dejavnosti na
spremembe v življenjskem okolju in vzpodbujanju
trajnostnega in sonaravnega razvoja.
6. Namen projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost in
krajinsko pestrost z vzpostavitvijo sonaravnega planinskega
gospodarjenja.
7. Program je namenjen mladim, ki živijo v parku in njegovi
neposredni okolici in ki jim želimo predstaviti namene
zavarovanih območij, TNP in delo naravovarstvenih
nadzornikov. Mladi se vključijo v program pri starosti 13 do
14 let. Program se začne s tedenskim začetnim taborom,
sledijo nadaljevalne dejavnosti – in kot polnoletni lahko
opravijo izpit za prostovoljne nadzornike. Dejavnosti potekajo
po letnem programu dela in obsegajo čistilne akcije, tematske
delavnice ter večdnevne zimske, poletne in mednarodne
tabore.
8. V projektu sodelujejo institucije iz Avstrije in Slovenije,
njegov cilj pa je vzpostavitev mreže informativnih točk v
visokogorju, kjer so ostanki staroveškega in srednjeveškega
rudarstva. Območje TNP je glavni del slovenskega
vključevanja, Gorenjski muzej pa je kot pobudnik tudi
koordinator za Slovenijo.
9. Je program čezmejnega sodelovanja med Avstrijo
(Koroško) in Slovenijo na področju varstva pred naravnimi
nesrečami, še posebej za območja z velikim naravovarstvenim
pomenom. Partnerji pri projektu so KAGIS (nosilec) ter PUH
d.d. in TNP.

4. Preberi naslednje trditve. Označi +, če je trditev pravilna in -, če ni.
a) Julijske Alpe v največji meri sestavljajo peščenjaki.
b) Na visokogorski kras nas opominjajo škraplje, žlebiči, vrtače in brezna ter
kraška jezerca.
c) Triglavska roža in Zoisova zvončnica sta edini predstavnici gorskega cvetja
v TNP.
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+
-

d) Gorske cvetlice znajo v posamezne organe ujeti in shraniti sicer hitro
odtekajočo nevihtno vodo, oblike jih varujejo pred ostrim vremenom, z
barvami in vonjem lovijo redke žuželke, s sočnostjo in dobrim okusom so
hrana živalim.
e) Najbolj ogrožena vrsta v TNP je gams
f) Kozorog ima kratke zakrivljene rogove in se po tem loči od gamsa, ki ima
velike
g) V parku sta bila naseljena kozorog in alpski svizec
h) Najbolj značilne drevesne vrste v Triglavskem narodnem parku so bukev,
jelka in bor.

+
+
-

5. Dopolni besedilo z manjkajočimi spodaj navedenimi pojmi:
bukev, smreka, macesen, jelka, črni gaber, mali jesen, hrast graden, črni bor, 2100, 1600, 800,
1000, smreka, macesen, bor.
Gozd pokriva dve tretjini površine parka; dna dolin, strma pobočja in visoke planote. Najbolj
značilne drevesne vrste v Triglavskem narodnem parku so bukev, smreka in macesen.
Predvsem smreka, macesen in rušje zbujajo predstavo o alpskem svetu, vendar so za Julijske
Alpe značilni tudi toploljubni sestoji črnega gabra in malega jesena na južni strani parka.
V gorskem svetu TNP uspevajo le vrste in osebki, ki se jim uspe podrediti ostrim razmeram.
Na soški strani parka zgornja gozdna meja ne presega 1600 m nadmorske višine. Najvišje
segajoča drevesna vrsta je bukev, ki ji ustreza podnebje z dovolj oblačnosti in padavin, a ne
seže tako visoko kot na primer smreka in macesen. V notranjosti in na severu se v zgornjem
pasu gozda bolj uveljavljata smreka in macesen, ki tvorita gozdno mejo na 1800 m nadmorske
višine. V TNP so izločeni tudi gozdni rezervati s skupno površino dobrih 1000 ha, ki so
popolnoma prepuščeni naravnemu razvoju.
6. Pravilno poveži!1

Prisojnikovo okno

1

Vir za slikovno gradivo je spletna stran Triglavskega narodnega parka
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Špik

Triglavski ledenik

Triglavska roža

Julijski mak

Clusijev svišč
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7

ZAKLJUČEK

Triglavski narodni park s svojo bogato naravno in kulturno dediščino ter njuno pestrostjo
predstavlja odlično možnost za poglobitev ali popestritev šolskega pouka. Je idealna učilnica
v naravi, kjer se prepletajo različne geografske vsebine: varovanje narave, geološke in reliefne
značilnosti, podnebje, vodovje, prst, rastlinstvo in živalstvo, gospodarstvo, prebivalstvo ter
zgodovinske vsebine: naselitev prvih prebivalcev ter prva in druga svetovna vojna. Kot
zanimivost lahko v pouk vključimo tudi etnološke vsebine, katerih je v primerjavi z
zgodovinskimi veliko več (na primer način življenja v parku, običaji in prazniki, glasbeno
izročilo, ljudsko pripovedništvo, ...).
Informacije o okolju sprejemamo z vsemi čutili. Velika prostorska raznolikost, različne
gospodarske dejavnosti, človeške aktivnosti in kultura omogočajo posplošitev in abstrakcijo
učenčevih prostorskih predstav. Učenje na prostem lahko pri učencih pusti bogato izkušnjo, ki
si jo za dolgo zapomnijo. Pri tem moramo vedno izhajati iz predhodne priprave v razredu in
tudi sam pouk v naravi ne sme biti sam sebi namen.
Javni zavod Triglavskega narodnega parka nudi številne možnosti za izobraževanje v
delavnicah za osnovnošolce, na parkovnih poteh z označenimi zanimivostmi, na vodenih
izletih, petkovih popoldnevih v parku in s fotografskimi delavnicami. Poskrbel je tudi za
obiskovalce s posebnimi potrebami. Učitelji bi se lahko veliko bolj vključili v njegove
izobraževalne programe, ne samo v okviru rednega pouka, ampak tudi v obšolskih
dejavnostih (krožki, naravoslovni tabori ali šole v naravi, ki jih načrtujejo učitelji ali pa
potekajo v okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti). Prav tako bi lahko vsak učitelj še
dopolnil program zavoda s svojimi nalogami, stopnjo zahtevnosti, številom postankov ali
smerjo ogleda. Učence bi lahko spodbujali, da se samoiniciativno vključijo v delavnice
petkovih popoldnevov ali se s starši udeležijo planinskih pohodov, ki jih organizira park.
Zavarovana območja so s svojo pestrostjo geografskih in kulturnih značilnosti primerna za
izvajanje različnih oblik pouka. Neposredno spoznavanje narave je bistvenega pomena pri
pouku geografije, medtem ko pouku zgodovine predstavlja dodaten vir informacij in omogoča
lažjo predstavo o načinu življenja ljudi na določenem območju. Pri obravnavi vsebin
Triglavskega narodnega parka lahko uporabimo številne inovativne učne pristope z uporabo
različnih učnih metod. Najbolj pomembna je raziskovalna dejavnost učencev, ki zahteva
njihovo aktivnost, sodelovalno učenje, učenje na podlagi lastnih izkušenj in razvijanje
različnih spretnosti. Sodobni pouk zahteva, da učenci sami pridejo do znanja. To lahko
dosežemo z uporabo avtentičnih nalog in skupinskega dela. Znanje je trajnejše in učenci ga
znajo veliko bolj ceniti, saj so se morali za dosego tega potruditi sami. Učenci s svojo
aktivnostjo dosežejo veliko več, kot mogoče tudi sami mislijo, da lahko. Pouk zato ni
dolgočasen, ampak predstavlja pravi izziv tako za učence, kot tudi za učitelje. Primeri so
lahko okrogla miza o varovanju narave, projektni dan o naravnih in kulturnih znamenitostih,
raziskovalna naloga o dogodkih prve in druge svetovne vojne na območju Triglavskega
narodnega parka ali ekskurzija v Triglavski narodni park, za katero učenci sestavijo svoj
program.
V diplomskem delu smo predstavili nekaj možnosti za medpredmetno povezovanje geografije
in zgodovine, in sicer na primeru ekskurzije v Bohinju ter terenskega dela na kobariški
zgodovinski poti. Obe učni pripravi sestavljajo številne dejavnosti, kjer so aktivni predvsem
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učenci. V medpredmetno ekskurzijo in medpredmetno terensko delo v Triglavskem narodnem
parku smo vključili:
- medpredmetnost (povezovanje geografije, zgodovine in slovenščine),
- izkustveno in aktivno učenje (individualno delo v muzeju, terensko delo, igra vlog,
skupinsko delo),
- ciljno usmerjene aktivnosti (vsaka aktivnost ima določene cilje - pridobiti nova znanja
in razvijati določene spretnosti),
- kritično mišljenje (vrednotenje in analiziranje rezultatov meritev),
- povezavo učnih vsebin (ocena kakovosti vode).
Učni pripravi sta po zasnovi zelo podobni, saj obe vključujeta ogled in delo v informacijskih
središčih in v muzejih. Kljub temu se razlikujeta po tem, da so naloge, ki jih učenci rešujejo
na ekskurziji v večini avtentične (igra vlog, oblikovanje turističnega propagandnega letaka,
vodenje ogleda v muzeju), medtem ko naloge, ki jih učenci rešujejo na Kobariški zgodovinski
poti, zahtevajo zapisovanje, risanje, fotografiranje, merjenje in domnevanje.
V učne liste bi se dalo vključiti tudi druge vsebine, ki jih učenci obravnavajo pri pouku
biologije, kemije, fizike, likovne vzgoje in tehnike. V primeru večjega števila vsebin bi
izpeljava pouka že prerasla okvire ekskurzije ali terenskega dela. Medpredmetno povezovanje
nudi velike prednosti, ki bi se jih učitelji morali zavedati in jih bolje izkoristiti. Različni
pogledi na enako problematiko ali obravnavano snov obogatijo in razširijo znanje. Učenci se
naučijo povezovati in kritično ocenjevati različne pristope. Sodelovanje med učitelji daje vzor
učencem in jih spodbudi k skupinskem delu, kjer se navadijo timskega dela, hkrati pa se še
spoznavajo med seboj.
Učenci in tudi učitelji, katere tematika Triglavskega narodnega parka podrobneje zanima, se
lahko poslužijo samoizobraževanja preko spletne strani parka. Svoje znanje lahko pred ali po
pregledu spletne strani preverijo in pomanjkljive teme še dopolnijo. Zato smo sestavili
primere nalog, ki se lahko uporabijo tudi kot del spletne strani.
Opazovanje, odkrivanje in preučevanje Triglavskega narodnega parka ponuja številne
možnosti za medpredmetno povezovanje. Z dejavnostmi pri pouku učence navajamo na
samostojno delo, ki je pomembno za delovanje v družbi. S spoznavanjem naravnih in
družbenih značilnosti v bližnji in daljni okolici učenci razvijajo vrednote za varovanje narave
"ter razvijajo zavest o lokalni, krajevni, pokrajinski in slovenski oz. narodni identiteti in
pripadnosti" (Trškan, 2008, str. 304).
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SUMMARY

Triglav national park with its rich natural and cultural heritage offers us a fantastic
opportunity to brighten and strengthen school lessons. It is an ideal natural classroom, where
different geographic contents entwine: nature protection, geological and relief properties,
climate, waters, soil, plants, animals, economy, inhabitants and historical contents: first
settlements and second and first world war. We can also use ethnological contents as a point
of interest, which compared to the historical, are a lot more numerous (for example way of
life in the park, habits, holydays, music tradition, folk tales, ...).
Information on environment is received using all our senses. Great spatial diversity, different
economic activities, human activity and culture enables students to generalize and abstract
their spatial performance. Learning outside the classroom can leave a deep rooted and rich
experience in the students mind. However, we must always perform a preparation in the
classroom, and the lesson in nature must never be an end in itself.
Triglav national park Public institution offers numerous possibilities in education using
workshops for primary schools, the park's paths with marked points of interest, guided tours,
Friday afternoons and photography workshops. They also took care of the visitors with
special needs. Teachers could not only use it to enrich their regular lessons, but also during
extracurricular activities (clubs, camps or nature classes planned by the teachers or in
collaboration with the Centre of curricular and extracurricular activities). Teachers could also
upgrade the institution's programme with his or her own exercises, difficulty level, number of
halts and direction of the tour. They could encourage the students to take part in the Friday
afternoon activities on their own initiative, or to, together with their parents, take part in the
hikings, organised by the park.
Rich geographic and cultural characteristics of the protected areas are suitable for different
types of lessons. Constantly growing familiarity with nature is crucial when learning
geography and it also presents an extra source of information and enables us to understand the
way of life on in a certain environment more easily, when learning history. When dealing
with Triglav national park contents, we can use numerous different methods of work.
Research activity of the students which demands them to be active, to learn using cooperation,
through their own experience and to develop different skills is the most important one.
Modern education demands the students to gain knowledge on their own. We can achieve that
using authentic exercises and teamwork. Knowledge lasts longer and is far more appreciated
by the students, for they had to work on their own to gain it. With their activity, students can
reach far more than what they themselves expected. That is why lessons are not boring and
presents a true challenge, not only for the students, but also for the teachers. Examples of such
activities are: round table on protecting nature, project day on natural and cultural sights,
research project on events of First and Second world war in the territory of Triglav national
park or a field trip to the Triglav natural park using a schedule prepared by the students.
In this thesis, we took a look at some of the possibilities of cross-curricular activity of
geography and history using a field trip to Bohinj and field work on the historical path in
Kobarid as examples. Both of the learning preparations are composed of numerous activities,
where most of the activity is placed upon the students.
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Learning preparations are basically very similar, for they both include observation and work
in information centres and museums. However, they differ in the types of exercises. On the
field trip, students solve exercises that are mostly authentic (role-playing, designing a tourist
propaganda flyer, acting as a tour guide in the museum), when the exercises that students
solve on a historical path in Kobarid, require making notes, sketching, photographing,
measuring and making presumptions.
It is possible to incorporate other contents that students study, for example biology, chemistry,
physics, art and shop. In the case of a bigger number of contents, lessons could overcome
field trips or field work. Cross-curricular activity offers great advantages that teachers should
be aware of and make use of more often. Different views of the same problems or subject
enrich and broaden our knowledge. Teamwork among teachers sets an example for the
students and stimulates them to practise teamwork and even get to know each other.
Students and teachers that are even more interested in the subject of Triglav national park can
engage in self-education using the park's website. They can examine their knowledge after the
visit of the website and complete it in lacking topics. To achieve that, we have created some
exercise examples that can be used as a part of the website.
Observations, discoveries and studies of Triglav national park offer numerous possibilities on
the field of cross-curricular activity. Using activities in the class we can accustom the students
to work independently, which is important for them if they want to function properly in our
society. By getting to know natural and social characteristics, both distant and nearby,
students develop values in environmental protection, local, regional and Slovene national
identity and affiliation.
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PRILOGE

10.1

Priloga 1: Razvoj gospodarstva v Triglavskem narodnem parku

10.1.1

Zemljevid 1

Vir: Geopedia, 2009.
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10.1.2 Gospodarski razvoj in življenje v preteklosti v Triglavskem narodnem parku
(delovni list)
1. Informacijsko središče Triglavska roža Bled
a) Triglavski narodni park je nekaj posebnega. Zakaj?
Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji in hkrati med najstarejšimi v
Evropi. Predstavlja izjemne naravne in kulturne vrednote in jih poskuša ohraniti za naše
zanamce.
b) Kakšen je namen Triglavskega narodnega parka?
Varovanje narave in ohranjanje kulturne krajine, skrb za ustrezen razvoj v parku,
omogočanje doživljanje parka v organiziranih izletih, projektnih delavnicah in
izobraževalnih programih, raziskovanje, vzgojno izobraževalno delo (priprava publikacij,
izobraževanje javnosti, ...), upravljanje parka.
c) Omenjeno območje ni zavarovano samo z Zakonom o Triglavskem narodnem
parku, ampak spada tudi v območje Nature 2000 in omrežje biosfernih območij
UNESCO MaB (Man and Biosphere - človek in biosfera.)
d) Naštej nekaj najbolj prepoznavnih rastlinskih in živalskih vrst v Triglavskem
narodnem parku.
RASTLINSKE VRSTE

ŽIVALSKE VRSTE

-

-

triglavska roža,
Zoisova zvončnica,
julijski mak,
planika.

gams,
kozorog,
svizec,
soška postrv,
jelen.

e) Kamninska zgradba narodnega parka je v tesni povezanosti z vodnimi
značilnostmi. Opiši te povezave.
V visokogorju površinsko tekočih voda ni, saj je le-ta preveč zakrasel. Padavinska voda
odteče skozi prepustni apnenec v podzemlje in se v kraških izvirih pojavi v alpskih
dolinah. Zaradi kraškosti prihaja do problemov pri določanju razvodnice. Podzemni
vodonosniki Pokljuke, Jelovice in Mežakle so tako zakraseli, da so se oblikovala obsežna
brezna, nekaj je tudi zajetih kraških izvirov. V jurskih skladih se je nabrala ledeniška
kreda, kar je omogočilo nastanek jezer.
f) Gozd pokriva dve tretjini površine parka; dna dolin strma pobočja in visoke
planote. Kaj bi se zgodilo, če bi posekali ves gozd?
Gozd predstavlja varovalno vlogo pred plazovi in močnim vetrom. Z golosekom bi prišlo
do večje erozije prsti. Živali, ki se zadržujejo v gozdu bi tako izgubile svoj življenjski
prostor.
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g) Kakšno je po tvojem mnenju življenje v Triglavskem narodnem parku? Utemelji.
Življenje je mirno, pokrajina je lepa. Večje število turistov nas v sezoni lahko moti. Če
želimo graditi ali izvesti kakršen koli drug poseg v naravo, je to zakonsko onemogočeno
ali traja daljši čas, da pridobimo vsa soglasja.
h) Orientacija na strehi info središča.
Orientiraj se in na spodnji skici napiši, kaj vidiš na označenih straneh neba.
Stol, Karavanke

Triglav, Julijske Alpe

Lesce, Hraše, Begunje

Jelovica
2. Ostanki fužin
a) Dopolni.
Na območju Triglavskega narodnega parka ja največ železove rude, najdemo pa tudi
cinkovo, baritno in antimonovo rudo. Zaradi rudnega bogastva, je kmalu prišlo do razvoja
fužinarstva na gorenjski strani TNP v Bohinju na primorski strani pa v Trenti .
b) Katere dva mecena sta podpirala fužinarstvo v Triglavskem narodnem parku?
Ali lahko potegneš vzporednici med njima? Utemelji.
V Bohinju je podpiral fužinarstvo Žiga Zois, v Trenti pa Herman Attems. Oba sta dala
zgraditi pomembni poti, Zois iz Bohinja proti Bledu, Attems pa iz Bovca v Trento.
c) V spodnji okvir poskušaj narisati rekonstrukcijo fužin v Stari Fužini.

Vir: Bogataj, 2008.
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d) Pod fužinami teče potok Mostnica. Vodo so speljali v kanalu, imenovanem rake.
Potekal je skozi celotno vas. Razmisli zakaj so ga uporabljali pri fužinah in zakaj
nižje v vasi.
V fužinah so uporabljali vodo za hlajenje razbeljenega železa, nižje v vasi pa je voda
poganjala mlin pri žagi.
3. Planšarski muzej (Vsak dijak dobi svoj delovni list s predmetom iz muzeja.)
4. Turizem
a) Nariši miselni vzorec o turizmu v Triglavskem narodnem parku.

5. Življenje v preteklosti
a) Kakšne občutke si imel/a pri Pocarjevi domačiji? Te je zeblo? Si se počutil/a
utesnjeno? Kakšno je tukaj življenje pozimi? Bi živel/a tu? Utemelji.
Pri Pocarjevi domačiji me je zeblo, bližina visokih gora pa me je navdajala z utesnjenim
občutkom. Pozimi je verjetno tukaj precej pusto in samotno. Tukaj ne bi rada živela, ker je
premalo hiš in preblizu gozda.
b) Kaj te je ob ogledu najbolj presenetilo?
Pretirana varčnost družine, npr. s kolesom se niso vozili v temi, da se dinamo ni preveč
obrabil.
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c) Napiši kratek scenarij igre vlog.
Prizor se odvija v hiši oziroma dnevni sobi. Na klopi ob peči sedijo otroci, igrajo se s
fižoli na leseni tablici. Za glavno mizo sedita oče in mati. Zraven sedi sin, ki se uči pisati s
peresom.
Oče reče materi: "Poglej našega Tona, kako je spreten s tem pisalom!"
Mati odvrne: "Res je. Edini je, ki se je naučil pisati od nas. Le kaj bi brez njega."
Oče reče Tonetu: "No, pa ne kracaj po nepotrebnem, tinta je draga!"
Oče se obrne k mlajšim otrokom in jim reče: "Otroci, čas je, da gremo spat. Sonce je šlo
že za goro, danes ne bomo kurili sveč."
Otroci godrnjaje pospravijo svojo igro, na klop pogrnejo odejo, se zavijejo vanjo in
zaspijo. Oče in mati odložita vrhnja oblačila in se uležeta v posteljo. Tone še vztraja s
pisanjem, ampak mu oče izpuli pero iz rok. Nažene ga spat. Tone se zavleče na peč.
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10.1.3

Predmet št. 1: Ognjišče

a) V kateri sobi se nahaja predmet
na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Zakaj so ta predmet
uporabljali?
-

kuhanje hrane
gretje

c) Iz kakšnih materialov je bilo
narejeno ognjišče?
-

les
opeka
kamen

Vir: Bogataj, 2008.
d) Na kaj je moral biti planšar pozoren, ko je zapuščal stan in je v ognjišču še tlel
ogenj?
Da je ogenj pogasil preden je odšel iz stanu.
e) Kako se imenuje označen del ognjišča? Čemu je to služilo? Kakšne so prednosti
uporabe tega predmeta?
Cigan - leseno vratilo za nastavljanje višine posode nad ognjem. Prednost uporabe je v tem,
da so z vratilom lahko nastavljali višino kotla nad ognjiščem.
f) Ali še danes uporabljajo takšna ognjišča?
Ne.
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10.1.4

Predmet št. 2: Mlečnica
a) V kateri sobi se nahaja predmet na
sliki? Obkroži.

2.

1.

3.

4.

b) Iz kakšnega materiala je narejen
predmet?
-

les

c) Čemu je služil ta predmet?
Shranjevanju mleka in mlečnih izdelkov.

Vir: Bogataj, 2008.
d) Zakaj je bil ločen od ostalega prostora tudi s streho?
Ker stan ni imel dimnika in se je v prostoru kadilo od kurjave, mleko pa je moralo ostati čisto.
e) Kaj reklamira označena reklama?
Separator - ločevalnik smetane od mleka.
f) Zakaj so imeli reklamo obešeno v planšarskem stanu?
Ker niso imeli denarja za slike, z reklamo pa so polepšali notranjost stanu.
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10.1.5

Predmet št. 3: Medvedjek

Vir: Bogataj, 2008.
a) V kateri sobi se nahaja predmet na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Iz katerih materialov je narejen predmet? Primerjaj ga z današnjimi materiali, iz
katerih je narejen.
- les
- slama
Danes so postelje narejene iz lesa, kovine in drugih umetnih materialov. Ležišča so narejena
lahko iz lateksa, spominske pene, bombažne ali volnene prevleke.
c) Zakaj je bil tako majhen?
Ker v stanu ni bilo veliko prostora.
d) Kakšen namen je imel okrasni papir (označen s puščico)?
Zakril je špranje pri steni.
e) Kakšen je bil po tvoje počitek na tem predmetu?
Slab. Planšar je moral spati zvit v klobčič - bil je zvit kot medved → medvedjek.

126

10.1.6

Predmet št. 4: Stan

Vir: Cevc, 1992.
a) V kateri sobi se nahajata predmeta na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Stan je planšarska koča. Iz kakšnega materiala je narejena?
Iz lesa.
c) Z rdečo puščico je označena majhna lina. Najdi jo na sprednji steni stana. Kaj misliš,
čemu je služila?
Služila je odpiranju zapaha pri vratih od zunaj.
d) Z zeleno puščico imaš označeno streho. Kako imenujemo to kritino? Presodi, kako je
kljubovala izrednim vremenskim razmeram.
Skodle ali šinkelni. Skodle so razklali po letnicah, tako da je voda hitreje odtekala. Kritina je
zato lahko zdržala tudi do 50 let. V primeru neurij jo je veter lahko odkril. Prav tako ni bila
varna pred udari strele, ki so jo lahko hitro zanetili.
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10.1.7

Predmet št. 5: Sirarski kotel

Vir: Bogataj, 2008.
a) V kateri sobi se nahaja predmet na sliki? Obkroži.

1.

3.

2.

4.

b) Iz kakšnih materialov je narejen predmet na sliki?
-

železo
baker

c) Čemu je služil ta predmet? Primerjaj ga s kotlom, ki so ga uporabljali na planinah.
Predmet je služil segrevanju mleka. V primerjavi s kotlom na planinah, je ta večji in pritrjen
na tla, medtem ko so v planinah imeli kotel na vitlu in so ga lahko premikali.
d) Kako so ga uporabljali?
Spodaj so zakurili. V bakreno posodo so natočili mleko. Mleko so segrevali in mu dodajali
sirilo. Ko se je mleko sesirilo, so ga razrezali in s pomočjo rjuhe ter škripca prenesli do
stiskalnice.
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10.1.8

Predmet št. 6: Veliki sirarski kotel
a) V kateri sobi se nahaja
predmet na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Zakaj so uporabljali ta
kotel?
Za sesirjanje mleka.
c) Na koliko stopinj Celzija
je potrebno segrevati
mleko, da se začne siriti?
Do 200 °C.

Vir: Bogataj, 2008.
d) Kaj je treba dodati mleku, da se sesiri?
Sirilo - posušeni telečji želodčki.
e) Kaj je značilno za sir, ki se dela v Bohinju?
Ima velike luknje in je posebnega vonja ter okusa.
f) Zakaj ima Bohinjski sir luknje?
Ko sir zori, pri tem nastajajo luknje. Dlje časa, ko sir zori, večje in več ima lukenj. Bohinjski
sir zori 2 do 3 mesece.
g) Opiši potek izdelave sira.
Mleko so nalili v kotel in ga segreli. Dodali so sirilo in pri tem neprestano mešali. Ko se je
mleko sesirilo so gosto snov razdrobili in jo prenesli v stiskalnico, kjer so oblikovali hleb sira.
Sir so nato dali zoreti. Med zorenjem so ga obračali.
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10.1.9

Predmet št. 7: Tehtnica

Vir: Bogataj, 2008.
a) V kateri sobi se nahaja predmet na sliki? Obkroži.

1.

3.

2.

4.

b) Za kaj so planšarji uporabljali predmet na sliki?
S tehtnico so tehtali izdelke ob prodaji.
c) Ali so bile meritve natančne?
Za tiste čase so bile meritve zelo natančne.
d) Kje lahko vidiš tak predmet v uporabi še danes? Primerjaj ga s sodobnimi
tehtnicami.
Na tržnicah še vedno lahko vidimo podobne tehtnice, vendar so danes v uporabi natančnejše
digitalne tehtnice, ki so tudi manjše in lažje za prenašanje.
e) Na kratko opiši, kako se predmet uporablja.
Na eno stran so dali kos sira, na drugo pa uteži. Ko se je kazalec na sredini prekril s pritrjeno
iglo, je bila tehtnica uravnovešena.
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10.1.10 Predmet št. 8: Preša
a) V kateri sobi se nahaja predmet na
sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Čemu je služil ta predmet?
Služil je stiskanju sesirjenega mleka.
c) Na kratko opiši uporabo.
Ko je bilo mleko v kotlu dovolj segreto in
sesirjeno, so ga prenesli v lesen obod in ga
v preši stiskali, da je odtekla vsa sirotka.

Vir: Bogataj, 2008.
d) Kje so ga planšarji uporabljali, v sirarnicah v dolini ali na planinah? Utemelji.
V sirarnicah v dolini, ker je bila preša pritrjena na zidano steno, medtem ko so na planinah
stiskali s težkimi kamni.
e) Čemu je služil majhen žlebič označen z rdečo puščico?
Za odtekanje iztisnjene sirotke.
f) Ali ima predmet označen z zeleno puščico kakšno povezavo s pridelavo sira?
To je lesen obod. Vanj so dali sesirjeno mleko.
g) V tretji sobi je podoben predmet. Primerjaj ga z zgornjim in razmisli, kje so
katerega uporabljali, v sirarnici v dolini ali na planini.
Predmet na sliki so uporabljali v dolini, prešo iz tretje sobe pa na planinah. Pri stiskanju so si
pomagali s kamni.
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10.1.11 Predmet št. 9: Trnač in harfa
a) V kateri sobi se nahaja predmet
na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Iz kakšnega materiala so ti trije
predmeti?
-

les
žica

c) Opiši, kako so jih uporabljali.
Ko se je mleko sirilo, so s trnačem
mešali mleko, da je postajalo bolj gosto.
d) Ali podobne predmete
uporabljamo še danes?
Trnač ja, saj je kot ročni mešalnik.

Vir: Bogataj, 2008.

e) Poišči leseno sabljo, ki se nahaja
levo od zgornjih treh predmetov.
Poveži ime predmeta z njegovo
uporabo.
Predmet s svojo obliko spominja na
sabljo. .
f) Opiši postopek uporabe.
Ko se je mleko sesirilo, so ga s pomočjo
sablje razrezali na manjše koščke.

Vir: Bogataj, 2008.
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10.1.12 Predmet št. 10: Trinožnik
a) V kateri sobi se nahaja
predmet na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Čemu služi predmet na sliki?
Sedenju pri molži.
c) Ali so predmet planšarji
uporabljali na prostem ali v
hlevu? Utemelji.
V hlevu, kjer je bila podlaga dovolj
trdna za tri noge.
Vir: Bogataj, 2008.
d) Iz kakšnega materiala je predmet?
Predmet je lesen.
e) Ali se predmet na sliki na kmetijah uporablja še danes?
Verjetno ne, ker so ga nadomestili z modernejšimi stoli.
f) V tej sobi je še en stol, vendar drugačen. Poišči ga in ga primerjaj z zgornjim.
V tej sobi je še enonožni stol - stol z eno nogo. Uporabljali so ga tudi za molžo, vendar na
prostem, kjer je bil teren strm, razmočen in blaten. V zemljo so nogo stola lahko zarinili in
sedeli na njem. Lahko so se tudi nagibali.
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10.1.13 Predmet št. 11: Slika planšarja
a) V kateri sobi se nahaja predmet
na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Kako je oblečena oseba na sliki?
- srajca
- telovnik
- hlače do kolen
- coklje
- nogavice
- klobuk
- koža na hrbtu
c) Ali se ti na sliki zdi kakšna stvar
neobičajna?
Coklje - hodili so po strmem terenu v
slabih obuvalih.

Vir: Bogataj, 2008.
d) Ali so bili na planinah samo moški ali tudi ženske?
Na planinah so bili oboji, moški in ženske.
e) S fotografij v muzeju poskušaj razbrati koliko so bili stari ljudje, ko so majerili na
planinah?
Največ je bilo starejših, vendar so na planine odhajali tudi mlajši ljudje.
f) Kako so bile oblečene ženske v tistih časih? V muzeju je primer ženskega oblačila.
Najdeš ga v naslednji sobi.
Ženske so nosile dolga krila, da jih ni zeblo in da so noge obvarovale pri hoji skozi gozd. Del
pomena ima tudi vera.
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10.1.14 Predmet št. 12: Steklarca
a) V kateri sobi se nahaja predmet na
sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Iz česa je narejen predmet na sliki?
-

iz lesa in kovine

c) Zakaj si planšarji uporabljali to
stvar?
-

za pomoč pri hoji
za priganjanje živine

Vir: Bogataj, 2008.
d) Oglej si konec predmeta (rdeča puščica). Zakaj je okovan?
Da se palica ne bi prehitro obrabila.
e) Z zeleno puščico je označen vrh predmeta. Kaj opaziš?
Vrh je lepo izrezljan. Planšarji so med sabo tekmovali, kdo bo izrezljal najlepšo palico.
f) Kakšna je razlika med to palico in današnjimi pohodnimi palicami?
Današnje pohodne palice niso več narejene iz lesa, ampak so kovinske in plastične. Imajo tudi
nastavljivo višino. Prav tako pa imajo kovinsko konico, kot palica v muzeju.
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10.1.15 Predmet št. 13: Sveder

Vir: Bogataj, 2008.
a) V kateri sobi se nahaja predmet na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Kakšne oblike ja ta predmet? Na kaj te spominja?
Ima obliko podobno svedru.
c) Čemu je služil ta predmet?
Ko so velik hleb sira razrezali, so s svedrom polepšali luknje, saj so tako lahko prodali več
sira.
d) Ali ga uporabljamo še danes?
Danes ga ne uporabljamo več za takšne namene. Podoben sveder še uporabljamo za vrtanje
lukenj.
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10.1.16 Predmet št. 14: Krplje
a) V kateri sobi se nahaja predmet na sliki?
Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Čemu služi predmet na sliki?
Služi hoji po novozapadlem snegu.
c) Iz česa je predmet narejen?
-

les
paščki iz usnja

Vir: Bogataj, 2008.
d) Opiši način uporabe tega predmeta.
Planšarji so se krplje pritrdili na čevlje in so tako lažje hodili po snegu.
e) Ali se ta predmet uporablja še danes?
Danes se uporablja tudi za športno aktivnost, imenovano krpljanje. Na severu, kjer je veliko
snega, krplje še vedno uporabljajo.

137

10.1.17 Predmet št. 15: Razpelo
a) V kateri sobi se nahaja predmet
na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Iz česa je narejen predmet na
sliki?
Iz lesa.
c) Zakaj so na planinah postavljali
verska znamenja?
Ker je bila večina ljudi čez poletje na
planinah in niso hodili v dolino k maši.

Vir: Bogataj, 2008.
d) Kdo je na planinah opravljal verske obrede?
Opravljal jih je vaški župnik, ki je prihajal na planino.
e) Kakšno usodo doživljajo verska znamenja na planinah danes?
Danes znamenja propadajo, saj ne služijo več prvotnemu namenu.
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10.1.18 Predmet št. 16: Enonožnik
a) V kateri sobi se nahaja
predmet na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Iz česa je narejen predmet
na sliki?
Iz lesa.
c) Zakaj ima le eno nogo?
Zaradi lažje uporabe.

Vir: Bogataj, 2008.
d) Kdo je uporabljal ta predmet?
Planšarji na planinah.
e) Na kakšnem terenu se je uporabljal ta predmet?
Na razmočenem terenu, blatnem in razgibanem terenu.
f) Ali se tovrstni predmeti uporabljajo še danes.
Ne, ker ne molzejo več na planinah. Izjema so planšarije za potrebe turizma.
g) Pazljivo demonstriraj uporabo tega predmeta.
Učenec previsno postavi predmet na tla in se usede nanj. Demonstrira tudi pomikanje naprej
in nazaj, saj so se na ta način planšarji tako prilagajali kravam ob molži.
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10.1.19 Predmet št. 17: Model za maslo

Vir: Bogataj, 2008.
a) V kateri sobi se nahaja predmet na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Iz katerega materiala je predmet na sliki?
Predmet je lesen.
c) Čemu je služil ta predmet?
Maslo so naložili v model in ga pustili, da se je strdil. Ko so ga vzeli iz modela, je imel lepo
obliko.
d) Ali ta predmet uporabljajo še danes?
Ja, ampak samo za namen turizma.
e) Kateri so stranski produkti, ki so jih izdelovali v sirarnicah?
-

skuta
smetana
maslo
kislo mleko
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10.1.20 Predmet št. 18: Pinja
a) V kateri sobi se nahaja predmet na sliki?
Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Iz česa je narejen predmet na sliki?
Iz lesa.
c) Previdno poglej, kako je predmet sestavljen.
Razloži, čemu služijo posamezni deli?
Sestavljen je iz treh delov. V posodo so nalili smetano,
vanjo so dali metlico on pokrili s pokrovom.

Vir: Bogataj, 2008.
d) Kaj potrebuješ, če želiš ta predmet uporabljati?
Potrebuješ dobro, polnomastno smetano.
e) Ali je ta predmet danes še v uporabi?
Ja. V turistične namene za prikaz starih običajev in načinov pridelave.
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10.1.21 Predmet št. 19: Zvonec

Vir: Bogataj, 2008.
a) V kateri sobi se nahaja predmet na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) V kakšne namene so planšarji uporabljali ta predmet?
Privezali so ga kravi vodnici okoli vratu. Tej kravi so ostale sledile.
c) Kako so v Bohinju imenovali kravo, ki je nosila takšen predmet, obešen okoli vratu?
Ta zvončasta krava.
d) Ali se pri današnji živinoreji takšni predmeti še uporabljajo?
Uporabljajo manjše zvonce.
e) Ali še kje v Sloveniji uporabljajo takšne zvonce (namen je popolnoma drugačen)?
Kurenti imajo okrog pasu navezane kravje zvonce in z njimi preganjajo zimo v pustnem času.
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10.1.22 Predmet št. 20: Skleda za kislo mleko

Vir: Bogataj, 2008.
a) V kateri sobi se nahaja predmet na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Iz kakšnega materiala so zgornji predmeti?
Predmeti so narejeni iz gline.
c) Čemu so služili ti predmeti?
Planšarji so jedli iz sklede, uporabljali so jih tudi za kisanje mleka.
d) Kakšno vrednost imajo danes?
Danes imajo muzejsko vrednost.
e) Kakšno hrano so jedli planšarji?
Jedli so predvsem jedi na žlico: žgance, zelje, kislo mleko, ješprenj, ...
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10.1.23 Predmet št. 21: Skrinja

Vir: Bogataj, 2008.
a) V kateri sobi se nahaja predmet na sliki? Obkroži.

1.

2.

3.

4.

b) Iz kakšnega materiala je predmet na sliki?
Iz lesa in železa.
c) Čemu je služil predmet na sliki?
Služil je shranjevanju oblek in drugih predmetov.
d) Ali so predmet uporabljali na kmetijah v dolini ali v stanovih na planini? Utemelji.
V dolinah, ker bi bilo nošenje težke skrinje na planino prenaporno.
e) Kdo je po tvojem mnenju izdelal ta predmet?
Planšar/kmet.
f) Na kratko opiši, kakšen je bil delovni dan planšarja.
Zjutraj so vstali ob 5h, pomolzli krave, pozajtrkovali, odgnali živino na pašo. Popoldne so
sirarji delali sir. Zvečer so spet molzli krave, povečerjali in odšli spat.
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10.1.24 1. skupina: Pod Skalco
Z delom boste pričeli Pod Skalco.
Vse odgovore pišite na list. V primeru, da na posamezna vprašanja ne znate odgovoriti, jih
spustite in poskušajte odgovoriti kasneje. Lahko pa tudi povprašate domačine ali druge
mimoidoče, če mogoče poznajo odgovore.
Na voljo imate 30 minut časa.
Ob delu vas bo ves čas spremljal učitelj. Njegova naloga NI, da vam odgovarja na vprašanja,
ampak skrbi za vašo varnost in obnašanje na terenu. Nikar ne pozabite, da se nahajate v
Triglavskem narodnem parku in da s svojim obnašanjem predstavljate tudi domačo šolo.
Poglejte na zemljevid, kjer imate označeno vašo točko. Orientirajte se in odidite do te
točke, kjer lahko začnete z odgovarjanjem na vprašanja.
1. S pomočjo spodnjega besedila skušajte odgovoriti na zastavljena vprašanja.
"Večina ljudi, ki pride v Bohinj, ne ve, kaj ime sploh pomeni. Pod tem imenom si
predstavljajo mesto, naselje in celo jezero. Vendar naselja Bohinj ni, tudi jezero se imenuje
Bohinjsko jezero in ne jezero Bohinj.
Bohinj leži v osrednjem delu Julijskih Alp in je nastal z delovanjem bohinjskega ledenika, ki
se je umaknil pred nekaj tisoč leti. Za seboj je pustil številne sledi. Ena izmed njih je tudi
ledeniški balvan imenovan Skalca, ki predstavlja plezalni izziv številnim športnikom ali pa
nudi senco v poletnih dneh ob zvoku prijetne glasbe.
Bohinjska dolina je dolga približno 25 kilometrov" (Gradišar, 2008).
a) Kaj je Bohinj?
To je ledeniško preoblikovana alpska dolina.
b) Naštejte 3 ostanke, katere je pustil bohinjski ledenik.
• jezero
• morena
• balvan
c) Če dobro pogledate Skalco, vidite, da so na njej zapisane besede s puščicami.
Tako so označene plezalne smeri. Prepišite 3 plezalne smeri na Skalci.
• Kremšnita
• Lubenica
• Bohinjski sir
d) Zakaj je Skalca privlačna za športnike in turiste?
Poleti se v senci Pod Skalco turisti lahko prijetno ohladijo in uživajo ob različnih
prireditvah. Športniki, predvsem plezalci pa radi plezajo po njej.
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e) Primerjaj namen prostora Pod Skalco v zimskem in poletnem času.
Pozimi je namenjen plezanju po zaledeneli steni, poleti pa športnem plezanju, raznim
prireditvam in tudi porokam.
2. S pomočjo spodnjega besedila skušajte odgovoriti na zastavljena vprašanja.
Večkrat lahko slišimo, da "v Bohinju ima dež mlade". Ta star pregovor označuje podnebje
Bohinja. Največ dežja pade spomladi in jeseni, pozimi pa pade velika količina snega. Če je v
dolini meter ali več snega, to ni nič posebnega. Tudi poleti v Bohinju marsikdaj dežuje,
predvsem v obliki ploh in neviht, včasih pa prav zastrašujoče grmi.
f) Razloži star rek "V Bohinju ima dež mlade".
V Bohinju pogosto dežuje. Pogosti so poletni nalivi, zato tak rek.
g) Zakaj so tukaj tako pogoste plohe in nevihte, količina dežja in snega pa je velika?
Zato ker vetrovi prinašajo zračne mase čez Bohinjske gore. Tu se zaradi pregrad pojavi
obilo padavin - dežja ali snega v zimskih mesecih.
h) Zakaj se sneg v Bohinju obdrži toliko časa?
Zaradi lege v dolini.
i) S spodnjega zemljevida razberite, kje se zaključi bohinjska dolina na zahodu in
kaj na vzhodu?
Na vzhodu se zaključi s Sotesko, na zahodu pa s Komno.
j) Kaj je Pokljuka?
To je visoka alpska planota.
k) Kako bi vi razdelili Bohinjsko dolino?
Na Spodnjo in Zgornjo dolino.
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l)
Primerjajte velikost vrhov na severni strani jezera z vrhovi na južni strani.
Vrhovi na južni strani so višji. Na severni strani so planine, višji vrhovi so v ozadju.
m) Na karti je označeno smučišče. Poimenujte ga.
Vogel.

Vir: Zemljevid Bohinja, 2010.
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10.1.25 2. skupina: Zlatorog
Z delom boste pričeli pri Zlatorogu.
Vse odgovore pišite na list. V primeru, da na posamezna vprašanja ne znate odgovoriti, jih
spustite in poskušajte odgovoriti kasneje. Lahko pa tudi povprašate domačine ali druge
mimoidoče, če mogoče poznajo odgovore.
Na voljo imate 30 minut časa.
Ob delu vas bo ves čas spremljal učitelj. Njegova naloga NI, da vam odgovarja na vprašanja,
ampak skrbi za vašo varnost in obnašanje na terenu. Nikar ne pozabite, da se nahajate v
Triglavskem narodnem parku in da s svojim obnašanjem predstavljate tudi domačo šolo.
Poglejte na zemljevid, kjer imate označeno vašo točko. Orientirajte se in odidite do te
točke, kjer lahko začnete z odgovarjanjem na vprašanja.
Legenda o Zlatorogu
"V osrčju Julijskih Alp je pred davnimi desetletji nastala pripovedka o Zlatorogu, o
skrivnostnem divjem kozlu z zlatimi rogovi. Visoko v gorah je imel čudežen vrt, z belimi
ženami je varoval neizmeren skrit zaklad. Prišel pa je človek, zasvojen od pohlepa, ki se je
hotel dokopati do prepovedanega zaklada. Zalezel in ustrelil je Zlatoroga. Toda pozabil je na
njegovo čudežno moč. Iz krvi smrtno ranjene živali je v hipu zrasla čudodelna rdeča roža,
imenovana triglavska roža. Umirajoči Zlatorog jo je pojedel in v trenutku se mu je povrnila
življenjska moč. V sveti jezi je vrgel Zlatorog človeka v prepad, nato pa razdejal gorski
paradiž in za vedno izginil. Njegov zaklad še vedno ostaja skrit pod Triglavom" (Gradišar,
2008).
a) Nahajate se na območju narodnega parka. Po čem je dobil ime?
Po najvišjem vrhu Slovenije, Triglavu.
b) Precejšnji del Bohinja leži v tem parku, kar seveda vpliva na način življenja ljudi
in razvoj gospodarske dejavnosti. Naštejte nekaj prepovedi obnašanja v parku.
Lahko si pomagate s spodnjo sliko.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vir: Bogataj, 2008.
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Prepovedano lovljenje živali.
prepovedano nabiranje rastlin.
Prepovedano nabiranje živali.
Prepovedano kurjenje.
Prepovedano kampiranje.
Prepovedano odlaganje odpadkov.
Prepovedano sprehajanje psov brez
povodcev.
Prepovedano pranje avtomobilov.
Prepovedano kolesarjenje.

c) Kakšen vpliv ima po vašem mnenju turizem na zavarovano območje v Bohinju?
Turizem v Bohinju pripomore k večjemu onesnaževanju okolja. Več ljudi povzroča večjo
onesnaženost vode, površja. V TNP-ju se gradijo vikendi, ki nimajo urejene kanalizacije,
povečano število obiskovalcev moti živali v gozdu.
d) Razložite znak Triglavskega narodnega parka. Pomagajte si z zgornjo legendo.
Kaj opazite?

Znak TNP-ja predstavlja Zlatoroga v sredini, spodaj je
triglavska roža, katera je po legendi zrasla iz Zlatorogove
krvi, v ozadju je Triglav.

e) V Triglavskem narodnem parku sta dva spomenika Zlatorogu. Eden je v
Bohinju, drugi v Kranjski gori. Oba simbolizirata isto žival, vendar je Zlatorog v
Kranjski Gori kozorog, v Bohinju pa gams. Kdo ima prav? Najbrž Bohinjci, saj
je gams najbolj tipična žival naših Julijcev, kozoroga pa so v naše Alpe večinoma
naselili. V čem se ti dve živali razlikujeta?
Kozorog v Kranjski Gori

Razlikujeta se po rogovih. Kozorog ima daljše in ukrivljene
rogove, gamsovi pa so krajši.

Vir: Bogataj, 2008.
f) Bohinjci se radi pošalijo in pravijo: "Mi Bohinjci sredi raja, 13 mesecev zima
traja". Kaj želijo povedati s tem?
S tem želijo povedati, da je v Bohinju zelo mraz, zima traja 13 mesecev, to pomeni, da
traja zima tukaj dlje kot drugje. S tem, ko omenjajo raj, pa sporočajo, da je v Bohinju zelo
lepo.
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S

Vir: Zemljevid Bohinja, 2010.
g) Nahajamo se v vasi Ribčev Laz. Poiščite ga na zgornjem zemljevidu in ga
obkrožite. Naštejte še ostala naselja z zemljevida.
• Stara Fužina
• Češnjica
• Ukanc
• Dobrava
• Bohinjska Bistrica
• Studor
• Srednja vas
h) Na zemljevidu je označeno smučišče. Znano je po tem, da je do njega možno priti
na poseben način. Kako in v kolikšnem času?
Na Vogel je mogoče priti z žičnico v slabih petih minutah.
i) Ali poznate še kakšno drugo smučišče v Bohinju?
Kobla, Srednja vas in Soriška planina.
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10.1.26 3. skupina: Pomol
Z delom boste pričeli na pomolu.
Vse odgovore pišite na list. V primeru, da na posamezna vprašanja ne znate odgovoriti, jih
spustite in poskušajte odgovoriti kasneje. Lahko pa povprašate domačine ali druge
mimoidoče, če mogoče poznajo odgovore.
Na voljo imate 30 minut časa.
Ob delu vas bo ves čas spremljal učitelj. Njegova naloga NI, da vam odgovarja na vprašanja,
ampak skrbi za vašo varnost in obnašanje na terenu. Nikar ne pozabite, da se nahajate v
Triglavskem narodnem parku in da s svojim obnašanjem predstavljate tudi domačo šolo.
Poglejte na zemljevid, kjer imate označeno vašo točko. Orientirajte se in odidite do te
točke, kjer lahko začnete z odgovarjanjem na vprašanja.
1. S pomočjo spodnjega besedila skušajte odgovoriti na zastavljena vprašanja.
"Glavne strani neba so sever, jug, vzhod in zahod. Proti severu, nad Bohinjskim jezerom, se
nahajajo Zgornje ali Severne Bohinjske gore, na jugu pa se vzpenjajo Južne ali Spodnje
Bohinjske gore. Na severni strani jezera najdemo tudi veliko planin, kamor so včasih gnali
živino" (Gradišar, 2008).
a) Orientirajte se s pomočjo zemljevida. Določite en vrh na vsaki strani neba.
Poskušajte ga najti tudi v naravi.
Studor, Pršivec, Mišelj vrh

Komna

Rudnica

Vogel, Veliki Bogatin
b) Primerjajte Južne in Severne Bohinjske gore. Katere so višje? Glej karto spodaj.
Višje so Severne ali zgornje Bohinjske gore.
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Naštejte 5 planin, ki jih razberete s spodnje karte (lahko si pomagate s karto na
pomolu).
• Hebed
• Blato
• Praprotnica
• Voje
• Viševnik
• Konjščica

Vir: Zemljevid Bohinja, 2010.
c) Če pasemo živino na planinah, se tovrstna paša imenuje planšarstvo.
d) Katere aktivnosti lahko izvajajo obiskovalci na Bohinjskem jezeru?
Lahko se kopajo, vozijo čoln in kanu, surfajo, lovijo ribe ali pa se vozijo s turistično
ladjico.
e) Čemu je namenjen pomol, na katerem se nahajate?
Namenjen je dostopu do turistične ladjice.
"Bohinjsko jezero je tretje največje jezero v Sloveniji. Od njega sta večji le Cerkniško in
Ptujsko, vendar prvo ni stalno, drugo pa ne naravno. Zato je Bohinjsko jezero največje stalno
naravno v Sloveniji. Je največja naravna znamenitost Bohinja, ki poleti in pozimi privlači
številne obiskovalce" (Gradišar, 2008).
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f) S pomočjo spodnje slike določite širino, dolžino in največjo globino jezera.

Vir: Bogataj, 2008.
Širina: 1,2 km
Dolžina: 4,1 km
Globina: 45 m
g) Kateri del jezera je najgloblji?
SV del.
h) Ozrite se proti izlivu iz jezera. Čezenj poteka most, ob njem pa stoji cerkvica Sv.
Janeza. Kako se imenuje reka, ki se izliva iz Bohinjskega jezera?
Sava Bohinjka.
i) V katerem delu jezera se nahaja izliv?
Na vzhodnem delu.
j) Kakšna je voda? Ali se vam zdi umazana ali ne? Razložite.
Voda je čista, saj se vidi dno ob robovih jezera.
k) Kako se imenuje slap, ki izvira v Komarči na zahodni strani Bohinjskega jezera?
Katera reka izvira v tem slapu in kam se izliva?
To je slap Savica, ki se nadaljuje v potok Savico, kateri se izliva v jezero.
l) Tudi naš največji pesnik France Prešeren je v svoji znani pesnitvi opeval ta slap.
Imenujte omenjeno literarno delo.
Krst pri Savici.
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10.1.27 4. skupina: Štirje srčni možje
Z delom boste pričeli pri spomeniku štirim srčnim možem.
Vse odgovore pišite na list. V primeru, da na posamezna vprašanja ne znate odgovoriti, jih
spustite in poskušajte odgovoriti kasneje. Lahko pa tudi povprašate domačine ali druge
mimoidoče, če mogoče poznajo odgovore.
Na voljo imate 30 minut časa.
Ob delu vas bo ves čas spremljal učitelj. Njegova naloga NI, da vam odgovarja na vprašanja,
ampak skrbi za vašo varnost in obnašanje na terenu. Nikar ne pozabite, da se nahajate v
Triglavskem narodnem parku in da s svojim obnašanjem predstavljate tudi domačo šolo.
Poglejte na zemljevid, kjer imate označeno vašo točko. Orientirajte se in odidite do te
točke, kjer lahko začnete z odgovarjanjem na vprašanja.
a) Kateri so ti možje? Zakaj imajo postavljen spomenik?
• Luka Korošec
• Matevž Kos
• Štefan Rožič
• Lovrenc Willomitzer
Prvi Slovenci na Triglavu.
b) Kdaj so osvojili Triglav?
26. avgusta 1778
c) Kakšna je bila njihova oprema? Primerjajte jo z današnjo.
Oprema je bila precej slabša. Niso imeli dobe obutve, obuti so bili v lesene cokle. Tudi
cepini in varovalne vrvi niso bile tako kvalitetne kot danes. Oblečeni so bili slabše, saj
takrat še niso poznali anorakov, derez in drugih alpinističnih pripomočkov.
d) Kdo je dal pobudo za vzpon na Triglav?
Baron Žiga Zois.
e) Zakaj je bilo v tedanjem času tako težko osvojiti Triglav?
Ker je bila oprema precej slabša in tudi niso tako dobro poznali razmer v gorah in tudi ne
vremena.
f) Koliko časa bi porabili, če bi se od tod napotili na vrh Triglava?
Približno 8 ur.
g) Od kod ime za Triglav?
Izvor imena še ni docela pojasnjen, ampak se skupaj z vrhom Rjavca in Malega Triglava
na bohinjsko stran vidi kot Triglava gora.
h) Na tabli, kjer je opisan spomenik in prva pot na Triglav je v levem spodnjem
kotu narisan grb Turističnega društva Bohinj. Kaj predstavlja?
Predstavlja cerkev sv. Janeza, spodaj valove jezera, v ozadju pa je Triglav.
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i) Nedaleč stran od vašega stojišča
stoji cerkev sv. Janeza, ki je
najstarejša in najbolj znana
cerkev v Bohinju. Cerkev je
stara že več kot 200 let, današnjo
podobo pa je dobila v času
baroka. Poglejte si streho cerkve.
Iz kakšnega materiala je kritina?
Kako to imenujemo?
Kritina je lesena. To so skodle ali
šinkelni po gorenjsko.

Vir: Bogataj, 2008.
j) Kako se imenuje potok, ki se izliva takoj za cerkvijo v Savo Bohinjko?

Mostnica.

Vir: Bogataj, 2008.

k) Stopite čez cesto do turistično informacijskega centra Bohinj. V izložbenem oknu
si oglejte fotografije. Kaj prikazujejo?
Prikazujejo začetke turizma v Bohinju, prve obiskovalce in "uristične delavce".
l) Kdaj se je začel razvijati turizem v Bohinju in kaj je s tem prinesel?
Turizem se je začel razvijati po prihodu železnice v Bohinj.
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10.1.28 Zemljevid 2

Vir: Bogataj, 2008.
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10.2

Priloga 2: Soška fronta v Triglavskem narodnem parku

10.2.1

Zemljevid 3

Vir: Geopedia, 2009.
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10.2.2

Dom Trenta in Triglavski narodni park

1. Dopolni.
V dolini Trente je bila dobrih 200 let pomembna rudarska in fužinarska dejavnost. Že v
srednjem veku pa so predelovanju železove rude rekli kar črna magija. Rudo so kopali v
gori Srednjici, kar je bilo težaško in nevarno delo. Ko so uspeli rudo spraviti po lesenih
žlebovih, na nosilih in hrbtih v dolino, so jo talili v plavžih. Železarstvo je leta 1782
prenehalo in Trentarji so se morali preusmeriti v ovčjerejo. Drugim pa ni ostalo drugega,
kot da se izselili.
2. Izberi si 5 poklicev, ki so bili povezani s fužinarstvom in opiši njihovo delo.
• iskalci rude - v gorah so iskali rudo, hodili so po visokogorju in bili tudi prvi
obiskovalci gora
• kopači - kjer so iskalci rude pokazali nahajališče rude, so kopači pričeli s kopanjem
• nosači - izkopano rudo so na ramenih tovorili v dolino
• drobilci - večje kose rude so najprej s težkimi kladivi razdrobili na manjše kose
• kovači - pretopljeno železo so oblikovali v železne izdelke
3. Opiši trentarsko hišo.
V spodnji etaži hiše je hlev z gospodarskimi prostori, nad njimi je stanovanje, pod streho
pa spravljeno seno. Pogosto stoji na nagnjenem zemljišču, zadnja stran hiše pa je
vkopana v breg. Hiša ima strmo streho. Značilne so zunanje stopnice z gankom. Osrednji
bivalni prostor je črna kuhinja, dostopna z ganka. Na eni strani kuhinje je kamra, prav
tako na drugi strani. Nekatere hiše so imele dimnik zunaj zgradbe, kar je bilo zavarovanje
pred ognjem.
4. Izpolni spodnjo preglednico.
Predmet (vir: Bogataj, 2009):
Kaj mi pove predmet o
življenju in delu osebe?
Predmeti na sliki je
verjetno uporabljal planšar
na planini. Na levi strani
visijo manjši ovčji zvonci
in večji kravji. Zgoraj je
lesen obroč za sir. Na
sredini je srp in velika
krtača za česanje volne.
Predmeti
kažejo
na
delavnost osebe na planini,
saj je skrbel za ovce,
prideloval sir in volno.
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Druge ideje o predmetu
Predmeti so izdelani ročno.
Verjetno jih je izdelal
uporabnik sam.

Slika prikazuje šivalni stroj
pogon.
na
ročni
Gospodinja, ki ga je
uporabljala je sama šivala
obleke za celotno družino.
Verjetno je izhajala iz
premožnejše
družine,
drugače bi šivala ročno.

Predmet je zelo olajšal in
pospešil šivanje. Zahteval
pa je kar nekaj spretnosti
pri uporabi.

je
poleg Predmet je izdelan ročno iz
Ovčjereja
izdelovanja
sira
bila doma
dosegljivih
pomembna
tudi
za materialov.
pridobivanje
volne.
Postopek
je
bil
dolgotrajen. Česanje volne
je lahko opravljala žena,
pomagali so otroci.

Čevljar je opravljal svoje Vsak je imel le en par
delo največ v zimskem čevljev, katere je nosil,
času. S seboj je nosil dokler se niso izrabile.
pripomočke, s katerimi je
izdelal
obuvalo
po
lastnikovi meri.

5. Opiši življenje planšarjev na planinah.
Glavni namen reje ovac je pridelava ovčjega sira in skute. Spomladi so se po kotenju
mladičev preselili v prestaje, kjer so tudi sirili. Sledila je poletna planinska paša in
spravilo sena za zimo, jeseni pa spet paša na prestajah ter sirjenje in prezimovanje živine.
V dolinah skrbi za svoj trop ovac vsak gospodar sam, na planinah pa zanje skrbi spravnik
ali mlekar ter kozárji (pastirji). Planšarji so živeli v tesnih prestajah, jedli so revno,
vstajali zelo zgodaj in delali po cel dan.
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6. Kako so sirili?
Mleko so segreli in mu dodali sirišče. Mleko se je po kratkem mirovanju sesirilo v žmitek.
Z roglo so razbili žmitek na drobna zrnca. Nato mlekar poskusi, če je žmitek dovolj razbit.
Po mirovanju se žmitek v kotlu sprime v kepo sira, ki jo mlekar v prtu dvigne iz kotla.
Topel sir s prtom vred postavi v obod na stiskalnico, da odteče prosnica (sirotka). Ko je
sir dovolj stisnjen, ga dajo zoret.
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10.2.3

Kobariški muzej

1. Multivizija
a) Dopolni spodnje besedilo in odgovori na vprašanje.
Prva svetovna vojna, ki se je začela leta 1914, je bila edini izhod iz velikih političnih,
ekonomskih in etničnih nasprotij, nakopičenih med evropskimi državami v začetku 20.
stoletja. Ko je 28. julija Avstro-Ogrska napovedala vojno Srbiji se je sprožil svetovni
spopad.
23. maja 1915 se odpre novo bojišče, 600 kilometrov dolga fronta, ki je segala od Švice do
Tržaškega zaliva. Najhujši boji so bili ob Soči. Italijani so hoteli prodreti na slovensko
ozemlje. Zahodni rob le-tega se je spremenil v bojišče, ki je edino od slovenskih dežel
okusil grozote front prve svetovne vojne.
b) Fronta je potekala tudi po robu Triglavskega narodnega parka. Razmisli, kakšno
vlogo je imel preostali del.
Preostali del Triglavskega narodnega parka je predstavljal frontno zaledje. Oskrbovali so
vojake na frontah z orožjem, municijo, hrano, oblačili, organizirana je bila poštna
povezava, skrbeli so za ranjence in urili vojake, ki so šele odhajali na fronto.
2. Krnska soba - "Človek človeku volk."
c) Opiši, kako je potekala minska vojna in kakšne so njene posledice.
Debeli skladi dachsteinskega apnenca so predvsem na Batognici skoraj vodoravni, zato je
vanje lahko izkopati rov. Pod položaje nasprotnika so Italijani izkopali podzemski rov in
ga napolnili z eksplozivom ter tako razstrelili celotne nasprotnikove položaje
d) Ali so se na tem območju vojskovali "navadni" vojaki? Odgovor poskušaj
razbrati iz opisa zavzetja Krna v muzeju.
V takšnih pogojih so se izkazale visokogorske čete in čete planinskih vodnikov, ki so bile
skoraj v celoti rekrutirane izmed prebivalstva Alp in navdušenih planincev, ljudi, ki so
oboževali gore, jih poznali, ki pa so tudi bili kos vsem muham narave.
e) Oglej si današnje fotografije Krna. Kaj meniš glede na to, da je to območje
Triglavskega narodnega parka? Ali je zavarovano območje res tako neokrnjeno?
Glede na ostanke in celotno dogajanje v prvi svetovni vojni območje Krna ni popolnoma
neokrnjeno, saj je človek zelo posegel v naravo in jo tudi spreminjal. To lahko razumemo
kot del kulturne krajine v parku.
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3. Črna soba - "Strah, pomanjkanje, napor, bolečina in smrt obvladujejo vsako
vojno."
f) Poišči to fotografijo v sobi. Kaj se
dogaja na fotografiji? Kaj je v
ozadju, v ospredju? Kaj sporoča
oziroma na kaj opominja?
Fotografija prikazuje sveto mašo na
pobočju Krna. V ospredju je duhovnik s
hostijo, v ozadju pa so vojaki. Njihovi
obrazi so otožni, prestrašeni, polni
bolečine. Fotografija kaže na trpljenje
vojakov na frontah in na njihov
brezizhoden položaj.

g) Oglej si še ostale fotografije v sobi. Kakšno sporočilno vrednost imajo? Zakaj so
bile posnete in vključene v razstavo?
Fotografije kažejo na trpljenje vojakov, njihovo bedo, posledice minske vojne na
preživelih. Številna trupla opozarjajo, da vojna samo prizadene ljudi in za sabo pusti
strašne posledice. Fotografije so bile verjetno posnete v opomin nadaljnjim generacijam.
S tem namenom so bile verjetno vključene tudi v muzejsko zbirko. Da obiskovalce
opominja na nesmisel vojn.
h) Kako si se počutil v tej sobi?
V sobi mi je bilo neprijetno.
4. Soba zaledja - "Dom. Dom vojaka. Dom begunca. Kje sta vajina domova?"
i) Kje vse so se borili slovenski vojaki?
Vojskovali so se v avstro-ogrski vojski na ruski fronti, na Balkanu in na soškem bojišču.
j) Kaj se je zgodilo s civilnim prebivalstvom ob frontni črti?
Civilno prebivalstvo je odšlo v begunstvo. Z desnega brega Soče in iz vasi pod Krnom so
odhajali v italijanska taborišča od Benečije do Sicilije in Sardinije. Največ ljudi je odšlo v
begunstvo z levega brega Soče in se razkropili po avstro-ogrskih deželah.
k) Vojake so pestile številne nadloge. Življenje z ušmi in podganami je ustvarjalo
nemogoče higienske razmere. Skrb za ranjence in obolele je bila velika, a
pogostokrat tudi neuspešna. Zakaj?
Razmere so bile nemogoče. Verjetno niso imeli dovolj znanja, pripomočkov, razkužila. V
tem času še ni bil odkrit penicilin.
5. Bela soba - "Pozabiti, spati, umreti..."
l) S kakšnimi naravnimi pogoji so se soočali vojaki v visokogorju?
Nizke temperature, veliko snega, veter, nevihte s strelo, snežni plazovi, ...
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m) Boksar, trizobe in štirizobe ovire, ježevke in bodala so le nekateri pripomočki za
bojevanje. Kaj ti omenjeni predmeti povedo o načinu bojevanja?
Bojevanje je potekalo z moža na moža. Bilo je kruto in boleče. Povzročalo je tudi daljše
umiranje in večje trpljenje ob tem.
n) Opiši, kakšna je bila vojaška oprava v visokogorju. Pomagaj si z velikima
slikama v sobi.
Krplje, sončna očala, toplejša obleka iz kožuhovine, kapa, rokavice.
6. Kaverna - "Ni pogumen tisti, ki se ne boji, ampak tisti, ki v nevarnosti svoj strah
obvladuje."
o) Kakšna je notranjost kaverne?
Vklesana je v kamen, opažena z lesom in zavarovana z vrečkami peska ter z bodečo žico.
V njej je skromna oprema: lesen pograd, obleka, na mizi je svečnik, ki je istočasno služil
tudi kot kozarec. Na polici je skromna fotografije ženske: matere, sestre, žene ali dekleta.
p) Kakšni so bili občutki vojaka, ki piše pismo svojcem?
Vojne grozote se je nekoliko že privadil. Počuti se v redu. Ne pogreša več domačih krajev
in jih ne objokuje. Pogreša pa svoje najdražje, ker ne ve, kdaj jih bo spet videl.
7. O muzeju...
q) Kakšna se ti zdi muzejska zbirka?
Zbirka je odlično zasnovana. Nudi popoln pregled nad dogajanji v času soške fronte.
r) Ali bi kaj spremenil pri muzejski postavitvi?
Prosti odgovori.
s) Kaj je glavno sporočilo tega muzeja?
Nič več vojne! ali Prekleta vojna!
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10.2.4

Kobariška zgodovinska pot

Vir: Sirk Fili, 2007.
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1. Kobariški muzej
2. Italijanska kostnica na sv. Antonu
a) S kakšnim namenom so zgradili kostnico?
Na območju soške fronte je bilo raztresenih kar nekaj pokopališč. Italijani so v času
med vojnama uredili in prenesli posmrtne ostanke padlih vojakov v spominsko
kostnico.
b) Opiši izgled in lego kostnice. Ali ima še danes isti namen kot takrat, ko so jo
zgradili?
Zgrajena je v obliki osmerokotnika s tremi koncentričnimi krogi, ki se zožujejo proti
vrhu. Med loki tretjega kroga stoji daleč vidna, starejša cerkev, posvečena sv. Antonu.
Kostnica ima še danes isti namen, saj predstavlja zadnji spokojni dom številnih
vojakov, hkrati pa tudi opominja na grozote, ki so se dogajale.
3. Tonocov grad
c) Na tablah imaš narisane nekatere najdene predmete. Poimenuj jih in opiši iz
katerega materiala so narejeni, kako so prišli v zemljo in zakaj so jih
uporabljali. Oceni njihovo približno starost.
Predmet

Značilnosti
material: kamen, ročaj je lesen; uporaba: obramba pred
živalmi, bojevanje ali za obdelavo manj trdnih materialov;
1. Kamnita sekira
starost: 4000-2700 let pr. n. št.; v zemljo je prišla ob selitvi ali
ob zamenjavi z novim predmetom.
material: steklo; uporaba: obesek, okras na obleki; starost:
2. Halštatska steklena
800/750-400 let pr. n. št.; v zemljo je prišla ob selitvi ali če je
jagoda
lastnica predmet izgubila.
material: kovina; uporaba: okras na obleki, za pripenjanje
obleke; starost: 1. - 2. stoletje n. š.; v zemljo je prišla ob pokopu
3. Okrasna zaponka in pas
človeka skupaj z obleko ali ob pokopu skupaj z osebnimi
predmeti.
material: srebro-kovina; uporaba: okras na obleki; starost: 6.
4. Srebrna okrasna igla in
stol. n. št.; v zemljo je prišel predmet ob pokopu skupaj z
fibula
osebnim predmetom ali ob nasilnem odhodu, kjer se je predmet
izgubil.
material: železo-kovina; uporaba: obramba pred prišleki,
5. Langobardski dolgi meč
živalmi; starost: po letu 568 n. št., predmet je prišel v zemljo ob
- spahia
bojevanju, kjer je poražencu padel meč na tla in tam ostal.
d) Izberi si del ostankov naselbine in jih nariši, tako kot jih vidiš. Nato še
poskušaj narisati tako, kot misliš, da je zgradba izgledala v preteklosti.
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Vir: Bogataj, 2009.

Vir: Bogataj, 2009.
4. Italijanska obrambna črta
e) Opiši ostanke ob tretji italijanski obrambni črti.
Strelski jarki, utrdbe in zgradbe so napol zakopane v zemljo. Pokriva jih naravni
material, kar je služilo za kamuflažo. Stene so najpogosteje grajene iz kamenja in
oprte z lesenimi tramovi.
f) Izmeri naklon površja.
Naklon površja je 8°.
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5. Soteska Soče
g) Skiciraj leseni viseči most in ga opiši. Zapiši tudi svoje ugotovitve (Ali se ti je
ob risanju porodila ideja o drugačni izdelavi mostu in iz drugih materialov?
Ali veš, kakšne so prednosti visečih lesenih mostov čez deroče reke?)
Skica lesenega visečega mostu:

Vir: Cimprič, 2007.
Opis visečega mostu:
Brv je lesena in povezuje levi in desni breg Soče. Dolga je 52 metrov. Približno na polovici je
podprta na skalo ob desnem bregu Soče. Ograja je iz debele vrvi z vmesnimi železnimi
pregradami.
Moje ugotovitve:
Most se mi zdi zgrajen iz primernih materialov, saj je namenjen samo prečkanju pešcev.
Čezenj se lahko pelje tudi kolo. Glede na to, da je Soča lahko zelo deroča reka, je ta most
pravšen, saj je nekoliko upogljiv in tako bi lažje prenesel ekstremne razmere.

h) Ugotavljanje hitrosti pretoka vode.
Izberite si odsek vodnega toka, kjer je voda dovolj mirna in brez brzic. Ob strugi
izmerite razdaljo med namišljenima točkama A in B in tam zapičite količek.
Plutovinasti zamašek navezan na vrvico vrzite v vodo in merite čas, ki je
potreben, da plavajoči predmet pride od točke A do točke B. Poskus ponovite
petkrat.
Pot (s) v metrih 2 m
Poskus 1
Poskus 2
Poskus 3
Poskus 4
Poskus 5

Čas potovanja predmeta (t)
10 sekund
12 sekund
15 sekund
9 sekund
11 sekund

Hitrost v=s/t
20 cm/s
16, 6 cm/s
13,3 cm/s
22,2 cm/s
18,2 cm/s

i) Vonj, barva in temperatura vode
Vonj vode določajo hlapne snovi v vodi. Odvisen je od temperature vode in od
kemijske sestave primesi. Vonju lahko določimo jakost in vrsto (vonj po trohnenju,
prsti, ribah, fekalijah, gnilobi). Zajemite vodo s čašo in jo povonjajte. Ugotovitve
zapišite na list.
Voda je brez vonja.
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Čašo položite na bel list papirja in določite barvo (rumena, rumenkasta, rumenorjava,
rjava, zelenkasta ali sivkasta).
Voda je zelenkaste barve.
Temperatura vode je odvisna od temperature podlage, od toplih in hladnih pritokov ter
dnevnega in letnega časa. Znak onesnaženosti je tudi njena temperatura. Višja kot je,
manj je v njej raztopljenih plinov in s tem kisika. Obesite termometer v senco na
palico ali vejo drevja dva metra nad tlemi. Po petih minutah odčitajte temperaturo.
Postopek ponovite v vodi. Primerjajte temperaturi.
Temperatura zraka je ob 14.30 18°C, temperatura vode je 9,5°C.
Kaj sklepaš iz izmerjenih rezultatov o vodi?
Iz izmerjenih rezultatov sklepam, da je Soča dokaj čista, saj nima vonja in ne posebne
rjavo obarvane barve. Tudi temperatura je primerno nizka
j) Oblika struge.
Skiciraj profil struge.
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6. Napoleonov most
k) Oblika struge.
Skiciraj profil struge in ga primerjaj s prejšnjim.

Ugotovitve:
Struga je pod visečim mostom je širša. Suhi del profila je položnejši, medtem ko je pod
Napoleonovim mostom zelo strm. Predvidevam, da je globina reke pod Napoleonovim
mostom večja, kot pod visečim mostom.
l) Zapiši tisto zgodbo, vest ali zanimivost, ki se ti je vtisnila v spomin na
kobariški poti.
Npr. Poveljnik je v visokogorju priganjal fante v boj. Vojaki so mu odvrnili, da je
lahko nekoga priganjat, medtem ko sam sediš na varnem. Poveljnik se je zamislil nad
tem in tudi sam šel v boj z njimi in bil smrtno ranjen v napadu.
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10.2.5

Vprašanja za ponovitev

1. Katera je najvišja in najnižja točka triglavskega narodnega parka?
Najvišja točka je Triglav (2864 metrov), najnižja pa v Tolminskih koritih (180 metrov).
2. Opiši, kako so zunanje in notranje preoblikovalne sile vplivale na površje parka.
Notranje tektonske sile so površje dvigale, gubale, prelamljale, zunanje preoblikovalne
sile pa so površje zniževale s kemičnim raztapljanjem kamnin, odnašanjem in mehanskim
preperevanjem.
3. Opiši osnovne značilnosti najpogostejše kamnine Triglavskega narodnega parka.
Najpogostejša kamnina je apnenec. Je kemično topen. Dobro je odporen proti
mehanskemu preperevanju, vendar se z večanjem nadmorske višine, kjer so večje
temperaturne razlike in zmrzali hitreje kruši.
4. Opiši nastanek grbinastih travnikov.
Nastali so na apnenčastih ledeniških nanosih, predvsem talnih morenah, kjer so se s
kemičnim raztapljanjem razvile plitve vrtače. Grbine so si po obliki in velikosti podobne.
Skupno jih imenujemo grbinasta tla ali grbinasti travniki, katere je mogoče kositi le
ročno, zato jih zaradi hitrejše obdelave v zadnjih desetletjih izravnavajo.
5. Opiši pokrajino po umiku ledenika.
Za ledenikom so ostale široke, koritaste doline v obliki črke U, strma pobočja ter
razširjena in z ledeniškimi grobljami ali morenami zasuta dna dolin. Vmesni grebeni
imajo priostrene vrhove. Pojavljajo se tudi obvisele doline. V čelnih kotanjah so za
morenskimi nasipi nastala jezera.
6. Naštej značilne korozijske oblike na golem skalnatem površju.
Kotliči, žlebiči, škavnice, škraplje, plastne razpoke.
7. Primerjaj podnebje gorenjske strani Triglavskega narodnega parka s primorsko
stranjo.
Vpliv morja se občuti po dolinah navzgor, zato se srečujemo z blažjo klimo. Vetrovi od
jugozahoda po Soški dolini prinašajo ogromne količine vlage in padavin. Učinki tega se
vidijo v nižji gozdni meji, ki v južnih pogorjih sega okrog 1600 metrov, v milih zimah,
manjšem številu snežnih dni, višji povprečni letni temperaturi.
8. Kako je nastalo Bohinjsko jezero?
Bohinjski ledenik je poglobil kotanjo, čelne morene pa so zajezile vodo in nastalo je
jezero.
9. Opiši izginjanje triglavskega ledenika.
Triglavski ledenik, imenovan tudi zeleni sneg je samo še ostanek nekdaj precej večjega
ledenika, ki pokriva strmino nad Severno triglavsko steno. Tako kot vsi alpski ledeniki, se
tudi triglavski stalno umika. Krčenje se zaustavi le v primeru nadpovprečne snežne odeje
v pomladnih mesecih. V letu 2007 so izmerili najmanjši obseg ledenika, 0,6 hektara.
Znanstveniki pa napovedujejo njegovo izginotje najkasneje v naslednjih petih do desetih
letih.
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10. Na kakšen način človek posega v naravno okolje parka?
Posega z odlaganjem odpadkov, s hrupom pri rekreaciji, s spreminjanjem površja
(gradnje hiš, vikendov, planinskih postojank, cest), s svetlobnim onesnaževanjem (svetilke
ob cestah, osvetljene cerkve) in z različnimi oblikami pustolovskega turizma, predvsem
pa z avtomobili, katerih je vedno več.
11. Naštej tri najpogostejše drevesne vrste in tri živalske vrste, ki so značilne za
park.
Smreka, bukev, macesen. Kozorog, gams, planinski orel.
12. Kateri dve gospodarski dejavnosti sta zaznamovali preteklost Trente?
Fužinarstvo in planšarstvo.
13. Kakšen je bil delovni dan planšarja na bohinjskih planinah?
Zjutraj je zgodaj vstal, pomolzel ovce, pozajtrkoval in gnal drobnico na pašo. lahko je
pomagal tudi pri sirjenju in pridelavi skute. Zvečer je zopet pomolzel ovce, povečerjal in
šel spat.
14. Kaj je cigan in čemu je namenjen?
To je leseno vratilo, namenjeno nastavitvi višine kotla nad ognjem.
15. Kako še drugače rečemo poti čez Vršič?
Ruska cesta.
16. Kateri del Triglavskega narodnega parka je zajela soška fronta?
V frontno linijo so spadali Mrzli vrh, krnski greben, bovška kotlina in Rombon. Krn je
predstavljal pomemben strateški položaj, ker je zapiral smeri in razpotja planinskih stez
iz doline Soče čez Bogatin proti Bohinju in skozi Lepeno v Trento.
17. Kaj se je dogajalo v zaledju soške fronte?
Med vojno je Trenta ponujala začasno zavetje in prehod domačinom iz Bovca in njegove
okolice, ki so morali na ukaz avstrijskih oblasti zapustiti svoje domove. V Bohinju so se
zbirali vojaki, ki so krpali izgube na območju Tolmina in Krna. Bohinj je predstavljal
kraj za urjenje ter počivališče za ranjene in bolne vojake. Za vojne potrebe je bila
zgrajena ozkotirna vojaška železnica v Ukancu in sitem žičnic. Ob poti na krnsko bojišče
je stalo več naselij barak, imenovanih lagerji. Tu so živeli oskrbovalci poti. Nastanjeni so
bili tudi "hlevi za vprežno živino, skladišča, bolnica, počivališče frontnih enot, urad vojne
pošte, različne delavnice za popravila oborožitve in opreme, kuhinje in pekarne,
vremenska opazovalnica, kapela itd. V Stari Fužini so se odvijali tečaji za smučarje,
mitraljezce ter metalce ročnih bomb
18. Opiši, kako je soška fronta posegla v naravno okolje Triglavskega narodnega
parka.
Največja škoda je nastala v gozdovih, saj so oskrbovalci nekontrolirano sekali drevesa in
s tem zmanjšali varovalno vlogo pred plazovi. Z gradnjo barak in poti, kjer so
uporabljali gramoz, so naredili veliko škode na travnikih, vojaški konji pa so ob paši
uničili veliko ruše. Vojaki in oficirji so množično lovili ribe, tako da si je ribji zarod
opomogel šele v nekaj letih po vojni. Hrup z bojišča je plašil divjad. Največjo
obremenitev za visokogorje pa predstavljajo vsa vojaška taborišča, odpadki in
onesnaženje s fekalijami. Še danes lahko najdemo najrazličnejše ostanke, katerih pa ne
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smemo pobirati. Veliko bolj so vojaki pazili pri gradnji povezovalnih poti. Gradili so jih
(ročno) tako, da so bile uporabne tudi po vojni.
19. Kako so se bojevali vojaki v visokogorju?
Uporabljene so bile posebne vojne tehnike. Poleg sodobnih sredstev so uporabljali tudi
bolj primitivne: od proženja snežnih in kamnitih plazov ter gomile kamenja ali hlodov, ki
jih je bilo mogoče sprožiti z enim potegom. Značilna je bila tudi minska vojna. Debeli
skladi dachsteinskega apnenca so predvsem na Batognici skoraj vodoravni, zato je vanje
lahko izkopati rov. Pod položaje nasprotnika so Italijani izkopali podzemski rov in ga
napolnili z eksplozivom ter tako razstrelili celotne nasprotnikove položaje.
20. Kateri pisatelji so se v svojih delih tako ali drugače dotikali soške fronte?
Pesnik Simon Gregorčič, pisatelj Hemingway, ...
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