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POVZETEK
PREDSTAVITEV ZAVAROVANIH OBMOČIJ V SLOVENIJI Z VIDIKA
GEOGRAFSKEGA IZOBRAŽEVANJA
KLJUČNE BESEDE:
zavarovano območje, geografsko izobraževanje, regijski park, predlagani KaravanškoKamniško-Savinjski regijski park, interpretacija narave, učna pot, terensko delo, učni list,
ekskurzija, naravoslovni dan, šola v naravi, raziskovalni tabor, center šolskih in obšolskih
dejavnosti, projektno učno delo, podjetnostno učenje, šolsko raziskovalno delo, okoljska
vzgoja
Za geografsko izobraževanje je neposredno spoznavanje pokrajine in njeno terensko
proučevanje bistvenega pomena, kar je zapisano tudi v dokumentih, ki določajo smernice za
izvajanje geografskega pouka. Med najbolj zanimiva območja geografskega proučevanja in
raziskovanja, ne glede na stopnjo in zahtevnost le tega, sodijo območja izjemne naravne in
kulturne dediščine, katera so praviloma omejena in zaščitena.
Izhodišče magistrskega dela je okoljevarstveno in izobraževalno, saj so predstavljena:
zavarovana območja v Sloveniji in njihove značilnosti na primeru regijskih parkov;
zavarovana območja Slovenije kot geografska učilnica na primeru predlaganega regijskega
parka Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe; ter geografsko izobraževanje o zavarovanih
območjih. Med dejavnostmi v zavarovanih območjih, ki služijo izobraževanju in dvigu zavesti
o pomenu le teh, je pomembna dobra interpretacija naravnih in kulturnih vrednot. Najbolj
pogost način interpretacije so različne tematske poti.
Aplikativni del naloge je vezan na izbrano območje Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, ki
je tudi predlagano za ustanovitev regijskega parka. Oblikovala sem prikaz geografskih
značilnosti Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp in poudarila tiste posebnosti, znamenitosti,
ki spodbujajo ideje o zavarovanju območja, torej kaj in zakaj je v območju predlaganega
regijskega parka potrebno zavarovati. Imenovani prikaz je bil osnova za izdelavo novih poti
ekskurzij, terenskih proučevanj in raziskovalnih taborov v proučevanem območju Karavank in
Kamniško-Savinjskih Alp. Njihova vsebina je predvsem geografska, razlikujejo pa se glede
na zahtevnost, trajanje, cilje, smer oziroma velikost območja, ki je zajeto v izbrano obliko
pouka v naravi. Vsaki učni poti je dodan učni list, ki vključuje zlasti različne terenske metode
dela. Terensko delo je lahko osnova ali sestavni del različnih učnih pristopov. Predstavila sem
tri inovativne učne pristope k poučevanju in učenju o zavarovanih območjih oziroma predloge
za njihovo izpeljavo v imenovanem območju predlaganega regijskega parka. Teoretično je
predstavljeno projektno učno delo, podjetnostno učenje in raziskovalno delo učencev ter
opisana dejanska priprava, izvedba in evalvacija izbranih pristopov v obravnavanem območju.
Z analizo učnih načrtov za različne predmete na osnovnošolski in srednješolski ravni sem
ugotavljala zastopanost vsebin o zavarovanih območjih v kurikulumih. Opisala sem tudi
nekatere mednarodne projekte, katerih vsebina je vezana na zavarovana območja oziroma na
okoljsko vzgojo nasploh.

SUMMARY
INTRODUCTION OF PROTECTED SLOVENIAN AREAS FROM THE
VIEW OF GEOGRAPHICAL EDUCATION
KEY WORDS:

protected area, geographical education, regional park, suggested Karavanke-Kamnik-Savinja
regional park, interpretation of nature, educational path, fieldwork, work sheet, excursion,
field trip, school in nature, research camp, center of school and after-school activities,
project learning, school research work, environmental education

Direct learning about the landscape and its field investigation are essential for geographical
education, what is also written in the documents determining the directives for the execution
of Geography lessons. One of the most interesting areas for the geographical investigation and
research regardless their level and difficulty are the areas of extreme natural and cultural
heritage being mostly restricted and protected.
The starting point of my Master work is environmental and educational because it represents
the Slovenian protected areas and their characteristics based on regional parks; Slovenian
protected areas as a Geography classroom based on the suggested regional park of the
Karavanke and Kamnik–Savinja Alps as well as geographical education about the protected
areas. A good interpretation of natural and cultural values is one of the activities which are
used to educate and enhance awareness of the importance of protected areas. Different
thematic paths are the most common way of the interpretation.
The applicative part of my Master work is related to the chosen area of the Karavanke and
Kamnik-Savinja Alps which is also suggested to become a regional park. I have demonstrated
the geographical characteristics of the Karavanke and Kamnik-Savinja Alps and emphasized
those particularities and seesights which stimulate the ideas to protect the region, that is to say
why and what should be protected in the area of the suggested regional park. The mentioned
review was the basis of the working out of new excursion directions, field investigations and
research camps in the studied area of the Karavanke and Kamnik-Savinja Alps. Their topics
are mostly geographical, however, they differ according to the difficulty, duration, goals,
direction and size of the area involved in the chosen way of lessons in nature. Each
educational path is accompanied by its work sheet including especially various field methods
of work. The field work can be the basis or a component part of different educational
approaches. I have introduced three inovative educational approaches to teaching and learning
about protected areas or proposals how to carry them out in the mentioned part of the
suggested regional park. Project learning and research work of students are represented
theoretically but the preparation, execution and evalvation of the chosen approaches in the
studied area are actually described. By analysing curricula of several elementary and high
school subjects I have been looking for the presence of the topics on protected areas in
curricula. I have also described some international projects the topics of which are related to
protected areas or environmental education in general.
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1. UVOD
»Teren pomeni za geografa isto kot laboratorij za kemika. Na terenu srečuje in spoznava
pojave ter ugotavlja procese, poleg tega pa dobi neposreden vtis o zunanji podobi pokrajine,
ki ga ne more nadomestiti niti najboljša karta ali literatura.« (Kunaver, 1989, str. 29)
Tudi za geografsko izobraževanje je neposredno spoznavanje pokrajine in njeno terensko
proučevanje bistvenega pomena, kar je med drugim zapisano v dokumentih, ki določajo
smernice za izvajanje geografskega pouka. Med najbolj zanimiva območja geografskega
proučevanja in raziskovanja, ne glede na stopnjo in zahtevnost le tega, sodijo območja
izjemne naravne in kulturne dediščine in njene pestrosti, katera so praviloma omejena in
zaščitena. Zavarovana območja Slovenije so deli pokrajine, ki so zaradi raznolikosti in
pestrosti geografskih značilnosti zelo vabljivi za izvajanje različnih oblik pouka v naravi.

1.1 NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA

Namen dela je predstaviti zavarovana območja v Sloveniji v luči predvidene širitve le teh z
ustanovitvijo novih regijskih in krajinskih parkov. Predstavitev je usmerjena v tiste segmente
zavarovanih območij, ki so zanimivi in pomembni z vidika geografskega izobraževanja. Na
izbranih primerih nameravam prikazati zavarovano območje kot geografsko učilnico v naravi,
z uporabo izbranih didaktičnih tehnik, oblik, metod in strategij ter zasnovane nove učne poti v
območju predlaganega regijskega parka v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah tudi
preizkusiti z učenci.
V uvodnem delu so predstavljena teoretična in zakonska izhodišča o zavarovanih območjih,
današnje stanje zavarovanih območij v Sloveniji in primerjava s stanjem v izbranih
evropskih državah in s predvidenim stanjem, ko bodo realizirani načrti o ustanovitvi novih
parkov. V osrednjem delu so prikazane geografske značilnosti načrtovanega KaravanškoKamniško-Savinjskega regijskega parka ter tisti elementi naravne in kulturne dediščine, ki jih
je smotrno zaščititi. Zavarovana območja nedvomno nudijo raznovrstne možnosti za
geografsko izobraževanje. Prikazano je sedanje stanje na področju izobraževanja o
zavarovanih območjih oziroma o širših vprašanjih okoljske vzgoje ter nakazane smernice
novejšega razvoja na področju vzgoje in izobraževanja o okoljskih vprašanjih.

Predmet proučevanja so zavarovana območja v Sloveniji z vidika geografskega
izobraževanja. Območje proučevanja so zavarovana območja v Sloveniji, med katerimi
podrobneje predstavljam regijske parke, ki so v postopku ustanavljanja ali le v načrtih za
njihovo ustanavljanje. Med njimi je tudi predvideni regijski park Karavanke in KamniškoSavinjske Alpe, ki ga v delu prikazujem kot vzorčni primer za geografsko izobraževanje in
različne didaktične aplikacije.
Predmet magistrskega dela tako zajema:
 ٭zavarovana območja v Sloveniji in njihove značilnosti na primeru regijskih parkov;
 ٭zavarovana območja Slovenije kot geografska učilnica na primeru predlaganega
regijskega parka Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe;
 ٭geografsko izobraževanje o zavarovanih območjih.
1

Po določitvi predmeta proučevanja sem postavila naslednje hipoteze:
a) Slovenija ima zaenkrat še nizek delež zavarovanih območij, vendar po ustanovitvi
vseh predvidenih regijskih in krajinskih parkov, bo njen delež primerljiv z okoljsko
najbolj ozaveščenimi državami.
b) Predpostavljam, da so praviloma gospodarsko razvitejše evropske države razvitejše
tudi v smislu sonaravnosti in ohranjanja prvobitne narave. Po eni strani je to v
nasprotju s hipotezo, da se nova zavarovana območja v Sloveniji oblikujejo zlasti v
demografsko in ekonomsko šibkih območjih, kjer naj bi bila zaradi manjših
prebivalstvenih in ekonomskih pritiskov naravna krajina bolj ohranjena.
c) Med predlaganimi novimi regijskimi parki je tudi regijski park v območju Karavank in
Kamniško-Savinjskih Alp, kjer so številni primeri naravne in kulturne dediščine
oziroma naravne vrednote, ki jih je smiselno zavarovati. Nekatere so že zavarovane z
ožjimi oblikami zavarovanih območij, kot so: krajinski parki, naravni rezervati in
naravni spomeniki.
d) Glede na velikost, razpotegnjenost, dostopnost in navezanost na različne ustanove
(občine, zavode za varstvo naravne dediščine), bo ustanavljanje KaravanškoKamniško-Savinjskega regijskega parka počasno.
e) Znotraj zavarovanih območij so številni elementi pokrajine, ki jih je smiselno vključiti
v geografsko izobraževanje, in sicer v obliki ekskurzij, naravoslovnih dni,
naravoslovnih taborov, šol v naravi.
f) Ekskurzije in druge oblike pouka v naravi so pogosteje izpeljane v območjih
zavarovane narave kot v preostalih delih Slovenije. Tudi centri šolskih in obšolskih
dejavnosti so praviloma locirani znotraj zavarovanih območij.
g) Med dejavnostmi v zavarovanih območjih, ki služijo izobraževanju in dvigu zavesti o
pomenu varovanja okolja, je pomembna dobra interpretacija naravnih in kulturnih
vrednot, ki je vezana na različne načine interpretacije. Predvidevam, da so različne
učne poti najpogostejši medij za interpretacijo narave, vendar med njimi prevladujejo
klasični načini prikazovanja.
h) Predpostavljam, da so vsebine o zavarovanih območjih vezane na spoznavanje
različnih vrst zavarovanih območij ter varovanje in ohranjanje naravne in kulturne
dediščine; potem tovrstne vsebine obravnavajo predvsem naslednja predmetna
področja: geografija, spoznavanje narave, spoznavanje družbe, biologija ter izbirni
predmet okoljska vzgoja v osnovni šoli ter geografija, biologija in izbirni predmet
študij okolja v programu gimnazije.

2

Magistrsko delo ima dvoje izhodišč:
▪ okoljevarstveno
(katere so tiste vrednote naravne in kulturne dediščine, zaradi katerih je območje smotrno
zavarovati in tako ohranjati pestrost, raznolikost, edinstvenost prostora);
▪

izobraževalno, didaktično
(kje, kaj in kako izvajati geografsko izobraževanje v zavarovanih območjih in katere
vsebine o zavarovanih območjih vključiti v različne oblike pouka).

Cilji magistrskega dela so:
a) opredeliti teoretična in zakonska izhodišča o zavarovanih območjih;
b) analizirati današnje stanje zavarovanih območij v Sloveniji in le to primerjati s
stanjem v izbranih evropskih državah in s predvidenim stanjem, ko bodo realizirani
načrti o ustanovitvi novih regijskih parkov v Sloveniji;
c) prikazati geografske značilnosti Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp in poudariti
posebnosti, znamenitosti, ki spodbujajo ideje o zavarovanju območja, torej kaj in zakaj
je vredno zaščititi v območju predlaganega regijskega parka;
d) analizirati zavarovana območja z vidika obstoječe infrastrukture (različni tipi učnih
poti, razlagalne table, informacijska središča, informacijska tehnologija, makete itd.),
ki nudi možnosti za raznovrstne oblike geografskega izobraževanja (terenske
raziskovalne in kartografske metode, metode eksperimenta, strukturirano načrtno
opazovanje, različne vprašalne tehnike, projektno učno delo, raziskovalno učenje);
e) prikazati in kritično oceniti stanje obstoječih učnih poti z vidika izobraževanja ter
njihovo kvaliteto primerjati z modernejšimi učnimi tematskimi potmi v izbranih
razvitejših evropskih zavarovanih območjih;
f) teoretično zasnovati nove poti ekskurzij, terenskih proučevanj, raziskovalnih taborov v
proučevanem območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp ter jih praktično
preizkusiti z učenci;
g) predstaviti možnosti inovativnih učnih pristopov k poučevanju in učenju o
zavarovanih območjih oziroma možnosti njihove izpeljave v območju predlaganega
regijskega parka Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe;
h) analizirati učne načrte in ugotoviti, kolikšna je zastopanost problematike zavarovanih
območij oziroma varovanja naravne dediščine v kurikulumih;
i) opredeliti pomen zavarovanih območij za geografsko izobraževanje z vidika izvedbe
terenskega dela, naravoslovnih dni, ekskurzij, raziskovalnih taborov kot elementov
učnih načrtov;
j) ovrednotiti pomen centrov šolskih in obšolskih dejavnosti pri proučevanju
zavarovanih območij, naravne dediščine in okoljskih vsebin.
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1.2 TEORETIČNA IN METODOLOŠKA IZHODIŠČA DELA
Zavarovano območje je območje, na katerem je, zaradi varstva naravnih vrednot, ohranjanja
biotske raznovrstnosti, pokrajinske pestrosti in naravnih pojavov, določen poseben način
zaščite: kot ožje (naravni rezervat, naravni spomenik) ali širše (narodni, regijski in krajinski
park) zavarovano območje. Po podatkih Uprave RS za varstvo narave je v Sloveniji 11%
celotne površine države zaščiteno z eno od kategorij zavarovanih območij. Največji delež med
njimi pripada Triglavskemu narodnemu parku, edinemu naravnemu parku v Sloveniji z
najvišjo stopnjo zavarovanja, in hkrati tudi vzorčnemu primeru za okoljsko, demografsko,
ekonomsko in drugo politiko v zavarovanih območjih.
Karta 1: USTANOVLJENI IN PREDLAGANI PARKI V SLOVENIJI.
(VIR: UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE, 2000)

USTANOVLJENI
NARODNI PARK
REGIJSKI PARK

1
2
3

TNP
Škocjanske jame
Kozjanski park

KRAJINSKI PARK

4
5
6
7

Logarska dolina
Dolina Zg. Idrijce
Sečoveljske soline
Kolpa

PREDLAGANI
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kočevje – Kolpa
Snežnik
Pohorje
Kraški park
Trnovski gozd
Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe
Mura
Drava
Dragonja
Ljubljansko barje
Goričko
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Glede na Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (UL RS, št. 11/99) in po podatkih
Uprave RS za varstvo narave (2005), se v Sloveniji predvideva ustanovitev šestih regijskih (
Regijski parki Kočevje-Kolpa, Snežnik, Pohorje, Trnovski gozd ter Kraški in KaravanškoKamniško-Savinjski regijski park) in petih krajinskih parkov (Krajinski park Mura, Drava,
Dragonja, Ljubljansko barje in Goričko). Z realizacijo načrtovanih območij zavarovane
narave predvidevam, da bo to Slovenijo na lestvici evropskih držav, glede na delež
zavarovanih površin, iz ozadja postavilo med vodilne države, kar bo odražalo njeno izredno
pestro naravno in kulturno dediščino.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije (UL RS, št. 11/99) vsebuje strokovne podlage za
spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Republike Slovenije za področje varstva
naravne dediščine. Med njimi so navedene tudi smernice za področje varstva narave v
Sloveniji. Med drugimi tudi naslednje:
 ٭povečuje se zavedanje in pomen varstva narave v širšem in varstva naravne dediščine v
ožjem smislu;
 ٭narašča število ogroženih rastlinskih in živalskih vrst zaradi velikih posegov in sprememb
v okolju;
 ٭Evropska strategija varstva narave poudarja razglašanje zavarovanih območij povsod
tam, kjer je narava še primerno ohranjena in povečanje učinkovitosti pri upravljanju
zavarovanih območij in uveljavljanju varstva narave zunaj zavarovanih območij;
 ٭v podpisanih mednarodnih konvencijah so zahteve po določitvi in varstvu območij, ki
imajo veliko vrednost (npr. Konvencija o varstvu svetovne naravne in kulturne dediščine,
Ramsarska konvencija);
 ٭povečujejo se deleži zavarovanih območij s strožjimi varstvenimi režimi, zavarovana
območja postajajo tudi razvojno planska območja (Parki za življenje - IUCN);
 ٭poudarja se pomen reprezentančne mreže zavarovanih območij in povezav med njimi s
prehodi, kar spodbuja program Človek in biosfera (MAB-UNESCO), zlasti pa EECONET
in NATURA 2000.
Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o posebnih varstvenih območjih 29. aprila 2004
določila območja Natura 2000 v Sloveniji. Določenih je 286 območij, od tega jih je 260
določenih na podlagi direktive o habitatih in 26 na podlagi direktive o pticah. Območja
zajemajo 36 % površine Slovenije. V zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku,
regijskih in krajinskih parkih ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 25 % skupne površine
Natura 2000 območij.
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Karta 2: OBMOČJA NATURA 2000
(VIR: UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE, 2004)

V Sloveniji je torej opazna težnja k povečevanju deleža zavarovanih območij. S primerjavo
stanja zavarovanih območij v izbranih državah (sosednje države in Velika Britanija) skušam
ugotoviti, ali so podobni trendi tudi v drugih državah. Predpostavljam, da so praviloma
gospodarsko razvitejše evropske države razvitejše tudi v smislu sonaravnosti in ohranjanja
prvobitne narave. Po eni strani je to v nasprotju z drugo hipotezo, da se nova zavarovana
območja v Sloveniji oblikujejo zlasti v demografsko in ekonomsko šibkih območjih, kjer naj
bi bila zaradi manjših prebivalstvenih in ekonomskih pritiskov naravna krajina bolj ohranjena.
S prekrivanjem oziroma analizo različnih tematskih kart (karta gostote poselitve, karte
gibanja števila prebivalstva za leta 1961, 1991 in 2002, karta o gospodarski moči prebivalstva
oziroma o dohodnini na prebivalca, karta o gospodarski strukturi), podatkov o demografskih
kazalcih iz Popisa prebivalstva 2002 in podatkov iz literature, je predstavljen sintezni pregled
podobnosti in razlik med območji, ki so predlagana za regijske parke.
S SWOT analizo predstavljam razvojne možnosti za območje gorskega sveta Karavank in
Kamniško-Savinjskih Alp, ki jih prinaša načrtovano zavarovano območje. Prikazane so
prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti območja načrtovanega 803 km2 velikega
regijskega parka.
V Evropski zvezi je bilo sredi devetdesetih let zavarovanega 11,3% skupnih površin, v
povprečju je bil ta delež večji pri severnih državah. (Plut, 1999) Podatki o velikosti in
kategoriji zavarovanih območij po državah, ki jih zbira Svetovna zveza za ohranitev narave
IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), so objavljeni
na njeni spletni strani (Medmrežje 2), in podatki Evropske zveze zavarovanih območij
Europarc (Medmrežje 6), so bili vir za primerjavo med 23 izbranimi evropskimi državami
(vse članice EU v letu 2003, torej pred zadnjo širitvijo v maju 2004, ter izbrane druge države).
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Kategorije zavarovanih območij med državami se delno razlikujejo oziroma države
uporabljajo različna poimenovanja, zato primerjava držav po strukturi zavarovanih območij
zahteva najprej prilagoditev klasifikaciji zavarovanih območij po IUCN. Podatki iz različnih
virov so objavljeni v različnih merskih enotah (hektar, kvadratna milja, kvadratni kilometer),
zato je bila potrebna pretvorba v enotno mersko enoto, to je km2. Podatki o zavarovanih
območjih v evropskih državah niso popolni, kajti organizacija IUCN evidence na spletni
strani ne dopolnjuje, zato je prikazano stanje za leto 1997, ki je dopolnjeno s pomočjo
evidence Europarca in spletne strani britanskih naravnih parkov (Medmrežje 5).
Podatki o zavarovanih območjih v Sloveniji so dobljeni na Upravi RS za varstvo narave.
Pomanjkljivost podatkov o skupni površini zavarovanih območij oziroma deležu le teh je, da
pri nas nimamo zbranih in obdelanih podatkov o naravnih rezervatih in naravnih spomenikih,
ki jih je številčno kar veliko, in sicer 623 naravnih spomenikov in 49 naravnih rezervatov
(Uprava RS za varstvo narave, 2005), vendar po ocenah površinsko ne predstavljajo
pomembnejšega deleža. Eden od vzrokov za takšno stanje je v različnem lastništvu oziroma
ustanoviteljstvu ožjih zavarovanih območij (občine, lokalna skupnost).
Različni mednarodni in slovenski dokumenti, ki se nanašajo na varstvo narave in njeno
zaščito, posvečajo poseben pomen uveljavljanju načel sodelovanja zainteresirane javnosti pri
upravljanju z zavarovanimi območji, čezmejnemu sodelovanju, trajnostnemu turizmu,
izobraževanju in dvigu zavesti o pomenu zavarovanih območij. Med imenovanimi načeli ima
posebno mesto izobraževalna funkcija zavarovanih območij. Predpostavljam, da so načini
uresničevanja navedenih načel različni tako med samimi zavarovanimi območji kot med
državami. Med dejavnostmi v zavarovanih območjih, ki služijo izobraževanju in dvigu zavesti
o pomenu le teh, je pomembna dobra interpretacija naravnih in kulturnih vrednot.
Predstavljanje ali interpretacija narave ima vzgojno-izobraževalni, poučni in turističnorekreacijski pomen. Ena od oblik interpretacije so tematske poti – uporabljata se tudi izraza
naravoslovna pot ali učna pot oziroma kombinacije teh izrazov - in so pri nas najbolj pogost
način interpretacije narave. Poti v zavarovanih območjih so praviloma oddaljene od urbanih
središč, njihov namen pa je interpretirati naravno in / ali kulturno dediščino, ki predstavlja
temeljno bogastvo zavarovanega območja. Med obstoječimi tematskimi učnimi potmi v
Sloveniji prav gotovo prevladujejo gozdne učne poti. Vendar poznamo tudi: zgodovinske in
etnološke oziroma etnografske poti (oglarska, olcarska, čebelarska, pot kulturne dediščine) ter
različne naravoslovne poti (geološka, geomorfološka, kraška, botanična). Ena od zahtevanih
vsebin tematskih učnih poti je skrb in vzgoja za ohranjanje in varovanje naravne ali kulturne
dediščine, torej komponenta okoljske vzgoje.
Če izhajam iz predpostavke, da so vsebine o zavarovanih območjih vezane na spoznavanje
različnih vrst zavarovanih območij ter varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
potem tovrstne vsebine obravnavajo predvsem naslednja predmetna področja: geografija,
spoznavanje narave, spoznavanje družbe, biologija ter izbirni predmet okoljska vzgoja v
osnovni šoli, geografija, biologija in izbirni predmet študij okolja v programu gimnazije ter
geografija in družboslovje v srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju.
Eden izmed temeljnih geografskih vzgojno-izobraževalnih ciljev je odkrivanje in
pojasnjevanje geografskih procesov in pojavov v naravi in družbi v medsebojni odvisnosti in
povezanosti. Z uporabo aktivnih metod učenja pri učencih razvijamo kompleksno
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geografsko mišljenje. Zavedati se moramo, da neposrednega vtisa o zunanji podobi pokrajine
ne more nadomestiti noben učni pripomoček ali sredstvo. Neposreden kontakt učencev z
geografskim okoljem nudijo: naravoslovni dnevi, ekskurzije, geografski program v okviru
obveznih izbirnih vsebin na srednjih šolah, geografski krožki ter postavitev geografskega
laboratorija v neposredni bližini šole. V njem učenci opazujejo, merijo, rišejo, primerjajo,
anketirajo, kartirajo, analizirajo, vrednotijo itd.
Ekskurzija je oblika pouka na krajih, ki so različno oddaljeni od šole, njihov namen pa je
neposredno poučevanje vzgojno-izobraževalnih vsebin na primarnih virih, ki jih ni mogoče
prenesti v učilnico.
Pomembno vlogo pri sistematični okoljski vzgoji, kakor tudi pri poznavanju geografije, imajo
tudi centri šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). S programi, ki se izvajajo v domovih,
CŠOD prispeva k boljšemu razumevanju geografije, saj učenci v naravi vidijo in sami
poskusijo, izmerijo in otipajo tisto, o čemer se v šoli učijo.
Med inovativnimi učnimi pristopi so najbolj uporabni in poznani štirje, in sicer: projektno
učno delo, problemski pouk, programirani pouk in mentorski pouk. Spoznavanje vsebin o
zavarovanih območjih je le delno vezano na sam pouk v učilnici in s tem na uporabo klasičnih
metod poučevanja in učenja. Pomembne so tudi oblike pouka, ki se izvajajo vsaj delno izven
šolskih prostorov, lahko tudi izven časa pouka. Med učnimi pristopi, ki so inovativni in
podpirajo procesno učenje in v učenca osredinjen pouk, hkrati pa so uporabni pri spoznavanju
vsebin o zavarovanih območjih, so: projektno učno delo, podjetnostno učenje in mentorski
pouk, ki jih v delu predstavljam s teoretičnega in aplikativnega vidika.

Pri ugotavljanju pravilnosti postavljenih hipotez magistrskega dela oziroma v samem procesu
nastajanja magistrskega dela sem uporabila različne metode dela:
a) zbiranje, študij in obdelava literature (v teoretičnem delu magistrskega dela je
uporabljena literatura s področja varstva okolja, geografije Slovenije in s področja
didaktike geografije, predvsem o aktivnih metodah učenja in poučevanja, o terenskem
delu pri geografiji in o inovativnih učnih pristopih);
b) zbiranje statističnih podatkov (na Statističnem uradu RS, Agenciji za varstvo narave
RS, Zavodu RS za varstvo naravne dediščine, Ministrstvu za okolje in prostor,
Ministrstvu RS za šolstvo in šport, različnih spletnih straneh);
c) izbira ustreznih statističnih metod za obdelavo in prikaz statističnih podatkov (tabele,
grafikoni, karte);
d) metode opisne statistike;
e) metoda primerjave ali komparacije (med zavarovanimi območji v Sloveniji in v drugih
državah, med ustanovljenimi in predlaganimi zavarovanimi območji, med različnimi
oblikami pouka v naravi z uporabo različnih metod dela, med različnimi učnimi
pristopi, med različnimi obstoječimi učnimi potmi in primerjava s predlaganimi ter
med različnimi oblikami terenskega dela);
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f) SWOT analiza (z analizo značilnosti ugotoviti prednosti in slabosti ter priložnosti in
nevarnosti, za neko območje, skupino ljudi);
g) študij primera (na izbranem primeru predlaganega regijskega parka Karavanke in
Kamniško-Savinjske Alpe predstavljam zavarovano območje z vidika njegovih
geografskih značilnosti in posebnosti, ki jih vključim v različne oblike pouka v naravi,
različne učne poti in učne pristope);
h) metode terenskega dela, raziskovanja in proučevanja geografskih elementov v
pokrajini:
 ٭opazovanje, merjenje, zapisovanje in fotografiranje različnih elementov v
proučevani pokrajini;
 ٭metodi anketiranja in intervjuja;
 ٭metoda kartiranja;
i) metode priprave novih učnih poti, poti ekskurzij, naravoslovnih dni, raziskovalnih
taborov, izdelave učnih listov z natančnimi opisi poti, z navodili za izpeljavo različnih
metod terenskega dela in za reševanje učnih listov z raznovrstnimi delovnimi
nalogami;
j) metode evalvacije in kritičnega vrednotenja (evalvacije učnih listov, predlogov novih
učnih poti, priprave in izvedbe izbranih oblik pouka z učenci na terenu; evalvacije s
strani sodelujočih učiteljev in učencev).
Zavarovana območja v Sloveniji so območja izjemne naravne in kulturne dediščine in zato
tudi z vidika geografskega izobraževanja zelo zanimiva. Ker je zavarovanih območij, če
upoštevam tudi tista, ki so v načrtu za ustanovitev, številčno veliko, je njihova predstavitev z
vidika geografskega izobraževanja lahko le splošna. Katere pa so možnosti za izvajanje
različnih učnih pristopov in različnih oblik pouka v naravi, pa bo prikazano na konkretnem
primeru predlaganega regijskega parka v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah. Kako
torej vključiti raznoliko naravno in kulturno dediščino Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp
v proces izobraževanja, predvsem v obliki naravoslovnih dni, ekskurzij in raziskovalnih
taborov ter različnih inovativnih učnih pristopov, želim prikazati v aplikativnem delu
magistrske naloge. S tem namenom sem proučevala imenovani pokrajinski enoti. Najprej z
vidika geografskih značilnosti za pripravo strokovnih podlag za območje načrtovanega
regijskega parka, kar bo predstavljalo osnovo za vključitev raznolikih geografskih značilnosti
območja v različne oblike pouka.
Območje Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, ki je predlagano za regijski park, sem
izbrala kot vzorčni primer iz več razlogov:
 ٭zaradi izjemne pestrosti pokrajine,
 ٭ker živim in delam v neposredni bližini imenovanega območja, tam, kjer se obe
visokogorji stikata,
 ٭ker sta imenovani visokogorji v primerjavi z Julijskimi Alpami manj poznani in
manj obiskani tudi s strani šolskih skupin,
 ٭ker svoje ideje in teoretične zamisli za različne učne poti in oblike pouka lahko
praktično preizkusim s svojimi učenci v okviru različnih šolskih ali obšolskih
dejavnosti Osnovne šole Bistrica.
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2. ZAVAROVANA OBMOČJA V SLOVENIJI
2.1 ZAVAROVANA OBMOČJA PO IUCN
IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) je svetovna
zveza za ohranitev narave, ki deluje v šestih komisijah. Cilji njenega delovanja so:
zagotoviti ohranitev narave, predvsem biotske raznovrstnosti; zagotoviti pravično, trajnostno
in modro rabo naravnih virov; usmerjati razvoj človeške družbe v kakovosten način življenja,
ki bo v trajni harmoniji s preostalimi deli biosfere.
V okviru IUCN je nastal program »Parki za življenje« kot enovita strategija za zavarovana
območja v Evropi. Upošteva naravne, zgodovinske, politične in gospodarske značilnosti
Evrope in njenih regij. (Skoberne, 1997) Posebno težo daje dokument uveljavljanju načel
sodelovanja zainteresirane javnosti pri upravljanju z zavarovanimi območji, čezmejnemu
sodelovanju, trajnostnemu turizmu, izobraževanju in dvigu zavesti o pomenu zavarovanih
območij. Cilj tega programa je preprost: zagotoviti primerno, učinkovito in dobro upravljano
omrežje zavarovanih območij v Evropi. Program sledi načelu, da naj zavarovana območja iz
»otokov zavarovane narave« postanejo omrežja in koridorji, ki bodo zagotavljali obstoj
ogroženih vrst, habitatov in krajin. Posebno težo daje program uveljavljanju načel
sodelovanja zainteresirane javnosti pri upravljanju z zavarovanimi območji, čezmejnemu
sodelovanju, trajnostnemu turizmu, izobraževanju in dvigu zavesti o pomenu zavarovanih
območij. (Sovinc, 1999)
»Zavarovano območje je območje kopnega ali morja, ki je posebej namenjeno varstvu in
ohranitvi biološke raznovrstnosti, skupaj z naravnimi in pripadajočimi kulturnimi dobrinami,
z njimi pa upravljajo z zakonskimi in drugimi ustreznimi mehanizmi.« (Berginc, 1996, str.
15)
Naravni parki so začeli nastajati že pred 150 leti (narodni park Yellowstone v ZDA, leta
1872). Sistem zavarovanja, varstveni režimi in kategorije zavarovanih območij so se med
državami razlikovali in niso bili primerljivi. Zato je Svetovna zveza za varstvo narave
predlagala poenoten pregled zavarovanih območij narave v svetovnem merilu.
Najpomembnejši kriterij za razvrstitev v določeno skupino ali kategorijo zavarovanih območij
je bil namen oziroma funkcija zavarovanja.
Glede na to so kategorije zavarovanih naravnih območij po razvrstitvi IUCN naslednje:
I.
strogi naravni rezervat ali znanstveni rezervat (varstvo divjine);
II.
narodni park (varstvo ekosistemov ter duhovna in telesna sprostitev in bogatitev
človeka);
III.
naravni spomenik ali naravna posebnost (varstvo posebnih naravnih oblik in
pojavov);
IV.
naravni rezervat ali zavarovana območja habitatov in vrst (varstvo habitatov in
ogroženih vrst);
V.
zavarovana krajina (varstvo krajine ter duhovna in telesna sprostitev in bogatitev
človeka);
VI.
zavarovana območja naravnih virov (smotrna izraba naravnih virov).
(Berginc, 1996, str. 16)
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Tabela 1:

ZAVAROVANA OBMOČJA SVETA NA SEZNAMU IUCN V LETU

1997

(VIR: Medmrežje 2)
POVRŠINA V KM

2

KATEGORIJA PO

ŠTEVILO

DELEŽ OD

IUCN

ZAVAROVANIH

SKUPNEGA

DELEŽ OD
SKUPNE

OBMOČIJ

ŠTEVILA

ZAVAROVANE
POVRŠINE

Ia
Ib
II
III
IV
V
VI

1423
654
2233
409
3622
2418
1995

11,16%
5,13%
17,51%
3,21%
28,40%
18,96%
15,64%

978000
939005
3994440
191189
2450973
1051465
3598619

7,41%
7,11%
30,25%
1,45%
18,56%
7,96%
27,25%

SKUPAJ

12754

100,00%

13203691

99,99%

Grafikon 1: GIBANJE

SKUPNE POVRŠINE IN ŠTEVILA ZAVAROVANIH OBMOČIJ SVETA

(VIR: Medmrežje 2)
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2. 2 ZAVAROVANA OBMOČJA V SLOVENSKI OKOLJEVARSTVENI
ZAKONODAJI
Varstvena območja v Sloveniji opredeli Zakon o naravni in kulturni dediščini (UL RS, št.
7/99). V njem so varstvena območja razdeljena na:
1. naravni rezervat (po IUCN: I. in IV. kategorija),
2. naravni spomenik (III. kategorija),
3. spomenik oblikovane narave (III. kategorija),
4. narodni park (II. kategorija),
5. regijski park (V. kategorija),
6. krajinski park(V. kategorija).
Hkrati je v imenovanem zakonu definiran pojem naravni park. Naravni parki so različne
kategorije zavarovanih območij kot obsežnejše biogeografske enote. Ločimo narodni,
regijski in krajinski park.
Zakon o ohranjanju narave (UL RS, št. 56/99) določa ukrepe ohranjanja biotske
raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave.
V 4. členu Zakona o ohranjanju narave so opredeljene tudi naravne vrednote:
»Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije.
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug
vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega
območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.« (UL RS, št. 56/99, str. 7147)
Med naravne vrednote Zakon o ohranjanju narave prišteva:
geološke pojave, minerale in fosile ter njihova nahajališča, površinske in podzemeljske kraške
pojave, podzemske jame, soteske in tesni ter druge geomorfološke pojave, ledenike in oblike
ledeniškega delovanja, izvire, slapove, brzice, jezera, barja, potoke in reke z obrežji, morsko
obalo, rastlinske in živalske vrste, njihove izjemne osebke ter njihove življenjske prostore,
ekosisteme, krajino in oblikovano naravo.
Po Zakonu o ohranjanju narave (UL RS, št. 56/99, str. 7154) so zavarovana območja:
• ožja zavarovana območja (naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni
rezervat),
• širša zavarovana območja (narodni, regijski in krajinski park).
»Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno
obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote.« (UL RS, št. 56/99,
str. 7155)
»Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih geotopov, življenjskih prostorov
ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva. Na
zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege ali opravljati dejavnosti, ki ogrožajo
ohranitev zavarovanega območja, namerno uničevati rastline in živali in zadrževanje oseb,
razen oseb, ki izvajajo nadzor.« (UL RS, št. 56/99, str. 7155)
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»Naravni rezervat je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih
rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki
se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje.« (UL RS, št. 56/99, str. 7155)
Širša zavarovana območja so območje narave, kjer je velika abiotska, biotska in krajinska
raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost naravnih vrednot, ki so lahko tudi kompleksno
in funkcionalno med seboj povezane. V širših zavarovanih območjih se lahko določijo
varstvena območja ali pasovi, s katerimi se podrobneje uredi varstveni režim zavarovanega
območja.
»Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z
ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi
območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan.« (UL RS, št. 56/99,
str. 7157)
»Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli
prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov
vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen.« (UL RS, št. 56/99, str. 7157)
V narodnem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni območji tako, da je v
pretežnem, povečini sklenjenem delu, opredeljeno varstveno območje s strožjim varstvenim
režimom ob upoštevanju mednarodnih varstvenih standardov in kriterijev. Tudi v regijskem
parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni območji tako, da je varstveno območje s
strožjim varstvenim režimom opredeljeno v manjšem obsegu in točkovno.
»Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z
naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.« (UL RS, št. 56/99, str. 7157)

2.3 OBSTOJEČI IN PREDLAGANI NARAVNI PARKI V SLOVENIJI
2.3.1 RAZVOJ ZAVAROVANIH OBMOČIJ V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z
IZBRANIMI DRŽAVAMI

Prvi narodni park na svetu je nastal v dolini reke Yelowstone v ZDA leta 1872, prvi evropski
narodni parki pa so bili ustanovljeni leta 1909 na Švedskem. Prvi srednjeevropski narodni
park, to je švicarski narodni park v Egadinu, je nastal tik pred 1. svetovno vojno (leta 1914) v
Alpah. Tudi prvi slovenski predlog za zavarovanje določenega naravnega predela je bil
umeščen v Alpe. Ideja o ustanovitvi parka se je rodila leta 1908. Profesor Albin Belar,
mednarodno uveljavljen slovenski naravoslovec in seizmolog, je tedaj predlagal ustanovitev
zavarovanega območja Naravovarstveni park nad Komarčo. Njegove zamisli sicer niso
uresničili, ostala pa je živa med naravoslovci. Leta 1924 je bil na pobudo Muzejskega društva
za Slovenijo (Odseka za varstvo prirode) in Slovenskega planinskega društva z najemom
Doline Triglavskih jezer (približno 1400 ha) za dvajset let omogočen nastanek Alpskega
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varstvenega parka. To je bilo rojstvo še vedno edinega slovenskega narodnega parka, zaradi
zgodnjega nastanka tudi enega najstarejših v Alpah. Pred potekom najemne pogodbe leta
1944 je bil pripravljen predlog o razširitvi parka in njegovi zakonski ureditvi, namero pa je
preprečila vojna. Formalno je narodni park prenehal obstajati. Po drugi svetovni vojni so ga
naravoslovci in domačini hoteli obnoviti in končno je bil leta 1961 izdan odlok o razglasitvi
Doline Triglavskih jezer za Triglavski narodni park (približno 2000 ha). Leta 1981 je sledila
uzakonitev narodnega parka, varstvena ureditev in njegova razširitev na sedanji obseg, 83807
ha, kar predstavlja večino ozemlja Vzhodnih Julijskih Alp v Sloveniji. (Lukan Klavžer, 2001)
Mreža narodnih parkov in drugih zavarovanih območij v Alpah je dokaj bogata in pestra. Vse
alpske države imajo v alpskem prostoru nadpovprečno gostoto zavarovanih območij. Kar trije
od načrtovanih obsežnih regijskih parkov so na ozemlju Slovenije, ki ga pokriva Alpska
konvencija (Pohorje, Trnovski gozd in Karavanško-Kamniško-Savinjski).
Značilnost slovenskega dela Alp je prevladujoča karbonatna kamnina, ki je sicer v Alpah v
manjšini. S tem Slovenija pomembno prispeva k raznolikosti biogeografske sestave
zavarovanih območij v Alpah. Naslednja pomembna vloga naših Alp in še posebej
zavarovanih parkov je, da z njimi vzpostavljamo biogeografski koridor med južnimi
apneniškimi Alpami in Dinaridi na eni strani (TNP – Trnovski gozd - Nanos – Snežnik) ter
med kristaliničnimi Centralnimi Alpami prek Pohorja, Boča in Donačke gore v smeri
Panonije na drugi strani. Dva od obstoječih oziroma načrtovanih naravnih parkov nakazujeta
možnost nadaljevanja čez državno mejo: TNP na italijansko (furlansko), Karavanško –
Kamniško-Savinjski regijski park pa na avstrijsko (koroško) stran. Tako je nujno povezovanje
med TNP in sosednjim naravnim rezervatom v zahodnih Julijskih Alpah, ob meji z Avstrijo
pa povezovanje s koroškimi parki. Čezmejno sodelovanje s sosednjima državama mora zaradi
skupnih interesov ohranjanja narave v alpskem prostoru s stališča Slovenije postati ena od
glavnih nalog. (Peterlin, 1997)
V Sloveniji se načrtuje ustanovitev več novih zavarovanih območij, tako da se bo delež
zavarovanih območij glede na celotno površino Slovenije precej povečal. Države primerjamo
po različnih kazalcih. Naslednja tabela prikazuje izbrane države po deležu zavarovanega
ozemlja. Glede na to, da so trenutno dostopni podatki na spletni strani IUCN iz leta 2003, sem
izbrala države: 17 članic EU, dve državi iz ozemlja bivše skupne države (Hrvaška, Srbija in
Črna Gora) ter štiri države, ki v Evropi oziroma v svetu izstopajo po razvitosti (Švica,
Norveška) oziroma po velikosti in politično – ekonomski moči (Rusija, ZDA). Podatki za
preostale države, ki so v EU vstopile v letu 2004, kažejo, da je delež zavarovanih območij v
teh državah nizek (povsod nižji od 7%), podobno kot v preostalih državah JV in Vzhodne
Evrope.
Med državami Evropske unije imajo največ zavarovanih območij, to je več kot 20%
zavarovanih površin od skupne površine, naslednje države: Danska (32%), Nemčija (27%),
Avstrija (29%) in Velika Britanija (20%). Manjši delež kot Slovenija imajo naslednje države
EU: Belgija, Grčija, Irska in Norveška, Italija in vse države, ki so postale članice Evropske
unije 1. maja 2004.
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Tabela 2:

ZAVAROVANA OBMOČJA IZBRANIH DRŽAV NA SEZNAMU IUCN V LETU

2003

(VIR: Medmrežje 2)
IME DRŽAVE

POVRŠINA

POVRŠINA

DELEŽ ZAVAROVANIH

DRŽAVE

ZAVAROVANIH

OBMOČIJ OD SKUPNE

OBMOČIJ PO IUCN V

POVRŠINE DRŽAVE

V KM

2

KM

2

Avstrija

83855

24512

29%

Belgija

30520

859

3%

Danska

43075

13796

32%

Finska

337030

28407

8%

Francija

543965

55723

10%

Nemčija

356840

96193

27%

Grčija

131985

3408

3%

Hrvaška

56538

3964

7%

Irska

68895

653

1%

Italija

301245

22037

7%

Luksemburg

2585

372

14%

Madžarska

93030

6490

7%

Nizozemska

41160

4820

12%

Norveška

323895

20865

6%

Poljska

312685

10341

3%

Portugalska

92390

14011

15%

Rusija

17075400

516688

3%

Španija

504880

42418

8%

Švedska

440940

36547

8%

Švica

41285

7447

18%

Velika Britanija

244880

50001

20%

ZDA

9372614

1988444

21%

ZRJ (Srbija in Črna Gora)

102173

3389

3%

Svet

149811204

13232275

9%
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Grafikon 2: DELEŽ ZAVAROVANIH OBMOČIJ
V IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH
IRS

1%

RUS

3%

POL

3%

GRČ

3%
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3%
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3%

NOR

6%
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7%
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7%

HRV

7%

ŠVE

8%

ŠPA

8%

FIN

8%

FRA

% zav. obm.

10%

SLO

12%

NIZ

12%

LUX
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VB
NEM
AVS
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14%
15%
18%
20%
27%
29%
32%

Kategorije zavarovanih območij med državami se precej razlikujejo. Spodnja tabela prikazuje
kategorije zavarovanih območij (ki so v veljavi v izbranih državah, katerim je pripisana tudi
primerjalna kategorija po IUCN) in njihovo površino v petih izbranih državah, katere
primerjam s Slovenijo. Za primerjavo so izbrane naše sosednje države in Velika Britanija, ki
po deležu zavarovanega ozemlja sodi med vodilne države, podobno kot tudi Avstrija. Hkrati
sta ti dve državi uveljavili visoke okoljevarstvene standarde tudi pri oblikovanju in
organizaciji zavarovanih območij.
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Tabela 3:

2

PRIMERJAVA POVRŠIN (V KM

)

ZAVAROVANIH OBMOČIJ V IZBRANIH DRŽAVAH IN V SLOVENIJI

(VIR: Medmrežje 2)
KATEGORIJE

AVSTRIJA

ITALIJA

HRVAŠKA

MADŽARSKA

ZAVAROVANIH OBMOČIJ
NARODNI PARK

(NATIONAL PARK - II.,
V.)
NARAVNI PARK (NATURE
PARK – V.)
REGIJSKI PARK

VELIKA

SLOVENIJA

BRITANIJA

2317

7063

702

2086

14011

838

540

/

2669

/

/

/

/

12090

/

/

863

1211

3485

890

/

150

35780

?

/

4088

/

/

/

/

16138

/

106

4052

/

463

/

15

/

/

/

?

/

/

198

/

/

/

/

/

24

/

/

/

/

64

/

/

37

/

/

/

/

/

19009

/

/

/

/

/

21237

/

1307

/

52

/

990

/

23787

24210

3751

6288

2512

29%

7%

7%

7%

50001
(91927)*
20%

(REGIONAL /
PROVINCIAL NATURE
PARK – V.)
NARAVNI REZERVAT

(NATURE RESERVE – IV.)
REGIJSKI NARAVNI
REZERVAT (REGIONAL /
PROVINCIAL NATURE
RESERVE – IV.)
KRAJINSKI PARK

(PROTECTED
LANDSCAPE – V.)
NARAVNI SPOMENIK

(NATURAL MONUMENT –
III.)
POSEBNI REZERVAT

(SPECIAL RESERVE – I.A)
STROGI NARAVNI
REZERVAT (STRICT
NATURE RESERVE – I.A)
MORSKI NARAVNI
REZERVAT (MARINE
NATURE RESERVE – IV.)
SLIKOVITA KRAJINA

(NATIONAL
AREA – V.)

SCENIC

OBMOČJE IZSTOPAJOČE
NARAVNE LEPOTE (AREA
OF OUTSTANDING
NATURAL BEAUTY – V.)
DRUGA ZAVAROVANA
OBMOČJA – IV., V.
SKUPAJ
DELEŽ OD OZEMLJA

12%

DRŽAVE

Skupna površina zavarovanih območij v Veliki Britaniji po kategorizaciji in klasifikaciji IUCN znaša 50000
km2 , kajti le-ta ne upošteva dveh tipičnih britanskih kategorij zavarovanih območij, to sta National Scenic
Area in Area of Outstanding Natural Beauty, ki bi sicer po značilnostih sodili v 5. kategorijo - zavarovana
krajina (varstvo krajine ter duhovna in telesna sprostitev in bogatitev človeka) .
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33

Delež zavarovanih območij v vseh sosednjih državah, z izjemo Avstrije, je nižji kot v
Sloveniji, torej tudi med nižjimi v Evropi.
Tabela 4:

PRIMERJAVA IZBRANIH DRŽAV PO ŠTEVILU NARODNIH PARKOV

(VIR: Medmrežje 2)
NARODNI PARKI

AVSTRIJA

ITALIJA

HRVAŠKA

MADŽARSKA

(NP)

VELIKA

SLOVENIJA

BRITANIJA

ŠTEVILO NP
DELEŽ POVRŠINE

5
10%

13
29%

7
7%

6
33%

11
15%

1
32%

2,8%

2,3%

1,2%

2,2%

5,7%

4,1%

Hohe
Tauern
1788
77%

Pollino
1926

Kornati
224

27%

32%

24%

16%

100%

2,1%

0,6%

0,4%

0,5%

0,9%

4,1%

NP OD VSEH
ZAVAROVANIH
OBMOČIJ
DELEŽ POVRŠINE
NP OD OZEMLJA
DRŽAVE
NAJVEČJI NP
KM

(V

2

)

DELEŽ POVRŠINE

Danube-Drava Lake District
495
2292

TNP
838

NAJVEČJEGA NP
OD VSEH NP
DELEŽ POVRŠINE
NAJVEČJEGA NP
OD OZEMLJA
DRŽAVE

Najvišja stopnja varovanja naravnih vrednot na ozemlju države je narodni ali nacionalni
park. Med primerjalnimi državami ima številčno največ narodnih parkov Italija, največji
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delež ozemlja države, zavarovanega kot narodni park, pa Velika Britanija. Zadnji delež je pri
vseh naših sosednjih državah nižji kot v Sloveniji.
Prva oblika zavarovanih območij so bili narodni parki. Najstarejši na svetu, Yelowstone v
ZDA, je nastal že leta 1870, prvi evropski leta 1909, med izbranimi državami pa je prvo
tovrstno zavarovanje uvedla Italija (narodni park Gran Paradiso, 1922). Od TNP je starejši le
še italijanski Abruzzo (1923).
Avstrija ima pet narodnih parkov, ki pa so v primerjavi s Triglavskim mlajšega nastanka. To
so: Donau-Auen (1996), Hohe Tauern (1984), Kalkalpen (1997), Neusidler See – Seewinkel
(1993) in Nockberge (1987). Italija ima 13 območij zavarovanih kot narodni park: Abruzzo
(1923), Arcipelago Toscano (1989), Aspromonte (1989), Calabria (1968), Circeo (1934),
Dolomiti Bellunesi (1988), Foreste Casentinesi (1989), Gran Paradiso (1922), Monti Sibileini
(1988), Pollino (1988), Stelvio (1935), Val Grande (1991) in Vesuvio (1991). Največji sta
zavarovani območji Pollino in Stelvio, najstarejši Gran Paradiso in Abruzzo, najbolj poznana
pa Vezuv, Dolomiti Bellunesi, Gran Paradiso. Sedem hrvaških zavarovanih območij ima
status narodnega parka: največja Kornati in Plitvička jezera, Brioni, Krka, Mljet, Paklenica in
Risnjak. Najstarejši sta zavarovani območji Paklenice in Plitvičkih jezer iz leta 1949. Med
šestimi madžarskimi narodnimi parki: Aggteleki (1985), Bukki (1976), Donava-Drava (1996),
Ferto-tavi (1961), Horobagy (1973) in Kiskunsagi (1975),
je največji Hortobagy,
najvzhodnejši pa Donava-Drava, najstarejši pa Ferto-tavi iz leta 1961. Velika Britanija ima
11 narodnih parkov: Brecon Beacons (1957), Broads (1989), Dartmoor (1951), Exmoor
(1954), Lake District (1951), North York Moors (1952), Northumberland (1956), Peak
District (1951), Pembrokeshire Coast (1952), Snowdonia (1951) in Yorkshire Dales (1954).
Med njimi sta največja Lake District in Snowdonia, ki sta skupaj z narodnima parkoma
Dartmoor in Peak District tudi najstarejša v Veliki Britaniji. Med izbranimi državami je
Italija prva del svojega ozemlja zavarovala kot narodni park, in sicer leta 1922 Gran Paradiso
in leta 1923 Abruzzo. Glede na leto ustanovitve sledi kot tretje po vrsti zavarovanje Doline
Triglavskih jezer kot Alpski varstveni park iz leta 1924. Če bi bila že omenjena Belarjeva
ideja iz leta 1908 uresničena, bi bilo to sploh prvo tovrstno zavarovanje prvobitne narave v
Evropi.
Glede na to, da je Slovenija pokrajinsko in biotsko izredno pestra, zdajšnji delež
zavarovanega območja pa je nizek, sklepam, da so ekološko bolj ozaveščene države to fazo
zavarovanja preostalih delov ohranjene naravne pokrajine realizirale že precej pred nami.
Največ naravnih parkov je bilo oblikovano v obdobju 1970-90 (v Avstriji in Veliki Britaniji
kar 98% od vseh ustanovljenih naravnih parkov, na Hrvaškem 86%, Madžarskem 84% in v
Italiji 80%), v Sloveniji pa le 27%. Po letu 1990 (zbrani podatki IUCN do konca leta 2003)
je novo ustanovljenih zavarovanih območij manj. V Avstriji je bilo večina krajinskih parkov
oblikovanih do leta 1980, medtem ko so narodni parki nastali po tem letu, najmlajši je iz leta
1997. V letih 1988-91 je Italija ustanovila 8 narodnih parkov, po letu 1980 pa kar 50
regijskih parkov, med njimi tudi leta 1990 Alpe Giulie in leta 1996 Prealpi Giulie v zahodnih
Julijskih Alpah. Najstarejša hrvaška narodna parka sta Paklenica in Plitvička jezera iz leta
1949, najmlajši pa Krka iz leta 1985. V obdobju 1980-90 so bili oblikovani vsi regijski parki,
z izjemo parka Kopaćki Rit. Zadnji krajinski park je iz leta 1985, vsi drugi so nastali med leti
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1963 in 1972. Madžarska je po letu 1990 ustanovila pet krajinskih parkov in dva nacionalna
parka, najmlajši je Donava-Drava iz leta 1996. Deset od enajstih britanskih narodnih parkov
je nastalo že v desetletju 1950-60, najmlajši pa je Broads iz leta 1989. Za Veliko Britanijo je
značilno, da ima zelo velike površine zavarovane z obliko narodni naravni rezervat, ki se še
povečujejo tudi po letu 1990. Tipični britanski kategoriji zavarovanih območij sta t.i. National
Scenic Area in Area of Outstanding Natural Beauty, ki sta po IUCN klasificirani v V.
kategorijo (zavarovana krajina), vendar jih IUCN zaenkrat ne prišteva med naravne parke.
Tabela 5: KATEGORIJE NARAVNIH PARKOV V IZBRANIH DRŽAVAH GLEDE NA OBDOBJE USTANOVITVE
(VIR: Izračunano po podatkih IUCN, Medmrežje 2)
NARAVNI PARKI /
OBDOBJE
AVSTRIJA
NP
RP
KP
ITALIJA
NP
RP
KP
HRVAŠKA
NP
RP
KP
MADŽARSKA
NP
RP
KP
VELIKA BRITANIJA
NP
RP
KP
SLOVENIJA
NP
RP
KP

<1950

1950-70

1970-90

>1990

SKUPAJ

0
0
0
0
2574
2574
0
0
228
228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
853
838
0
15

38
0
0
38
937
127
810
0
257
61
172
24
85
0
0
85
303
303
0
0
17
0
0
17

18612
1972
540
16100
15409
4156
11253
0
2992
413
2497
82
5158
1466
0
3692
14571
13708
863
0
403
0
196
207

345
345
0
0
233
206
27
0
0
0
0
0
895
620
0
275
0
0
0
0
228
0
4
224

18995
2317
540
16138
19153
7063
12090
0
3477
702
2669
106
6138
2086
0
4052
14874
14011
863
0
1501
838
200
463

Najbolj intenzivno ustanavljanje različnih kategorij zavarovanih območij v razvitih državah
Zahodne in Srednje Evrope je bilo v osemdesetih letih, ko so se države že približale sedanjim
vrednostim v deležu zavarovanega ozemlja.
Najpomembnejša območja ali objekti naravne dediščine v svetovnem merilu, ki so praviloma
v posamezni državi zavarovani z ustrezno kategorijo zavarovanega območja (največkrat kot
narodni ali regijski park ali kot naravni rezervat), so vpisani na Seznam svetovne naravne
dediščine pri organizaciji UNESCO. Prva območja naravne dediščine so bila uvrščena na
Seznam svetovne naravne dediščine pri organizaciji UNESCO leta 1978 (Yellowstone –
ZDA, Nahanni national park – Kanada, Galapagos Islands – Ekvador in Simien national park
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– Etiopija). Leta 2005 je na imenovanem seznamu 149 naravnih vrednot, od teh 23 v
evropskih državah. Med vsemi državami je na seznamu največ zavarovanih območij iz
Avstralije (11) in iz ZDA (10), v Evropi pa iz Velike Britanije (5). Od leta 1986 so na
imenovanem seznamu tudi Škocjanske jame kot edina naravna vrednota iz Slovenije. Po eno
območje je tudi iz Italije (Eolski otoki, leta 2000), Hrvaške (Plitvička jezera, leta 1979) in
Madžarske (Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst, leta 1995). Iz Avstrije takšnih
območij ni. Iz Velike Britanije so na Unescovem seznamu: St. Kilda (1986), Giant´s
Causeway and Causeway Coast (1986), Henderson Island (1988), Gough Island Wildlife
Reserve (1995) in Dorset and East Devon Coast (2001). (Medmrežje 3)
Politika slovenske države do zavarovanih območij nikoli ni bila tako odločna, kot bi
morala biti glede na naravne danosti in njene primerjalne prednosti glede na sosednje države.
Slovenija se zaradi človekovih dejavnosti ta trenutek hitreje kot drugod sooča z naglim
zmanjševanjem naravnih območij in izginjanjem rastlinskih in živalskih vrst. (Berginc, 1996)
Državni zbor je januarja 1999 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (UL RS, št.
11/99), ki opredeljuje tudi novo zasnovo varstva naravne in kulturne dediščine. Odlok
predvideva tudi ustanovitev več regijskih parkov. Po tem odloku bodo zavarovana območja
predstavljala približno 30% ozemlja Slovenije. Ta delež bo bolj primerljiv tudi z deleži drugih
evropskih držav. (Berginc, 1993)
Danes približno 12 % slovenskega državnega ozemlja predstavljajo zavarovana območja,
kamor so vključeni Triglavski narodni park, trije regijski parki, krajinski parki in številni,
vendar površinsko majhni naravni rezervati, med katerimi je večina gozdnih rezervatov.
Največje zaščiteno območje je Triglavski narodni park, ki obsega 4 odstotke slovenskega
ozemlja. Poleg tega je v Sloveniji zaščitenih še 43 krajinskih parkov (npr. Logarska dolina,
Rakov Škocjan, Sečoveljske soline, Strunjan, Lipica), trije regijski parki, 623 naravnih
spomenikov in 49 naravnih rezervatov. (Medmrežje 1)

2.3.2 PREGLED ZAVAROVANIH OBMOČIJ V SLOVENIJI

Po podatkih Uprave RS za varstvo narave (2005) je stanje na področju ustanavljanja naravnih
parkov oziroma zavarovanih območij na ozemlju Republike Slovenije naslednje:
Tabela 6:

KATEGORIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ V SLOVENIJI PO POVRŠINI

(VIR: Uprava RS za varstvo narave, 2005)

Kategorija
Narodni park
Regijski park
Krajinski park
Naravni rezervat
Naravni spomenik
Skupaj
* površina ni znana

IUCN

Število

Površina (km2)

II/V
V
V
I, IV
III

1
3
43
49
623
719

838
1211
463
*
*
2512
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Skupna površina zavarovanih območij v Sloveniji, ki zajema narodni, regijske in krajinske
parke, predstavlja približno 11% površine Republike Slovenije. Skupna površina ožjih
zavarovanih območij, to je naravnih rezervatov in naravnih spomenikov, ni znana.
Tabela 7:

SEZNAM NARAVNIH PARKOV V SLOVENIJI PO POVRŠINI IN LETU ZAVAROVANJA

(VIR: Uprava RS za varstvo narave, 2005)

NARODNI PARKI

IUCN

Površina (km2)

Leto
zavarovanja

Triglavski narodni park
REGIJSKI PARKI

II/V

838,07

1981

Kozjanski regijski park
Škocjanske jame
Snežnik
KRAJINSKI PARKI

V
III
V

207,6
4,13
1000

1981
1996
2002

Beka
Boč - Donačka gora, Plešivec
Drava
Golte
Graščinski kompleks Snežnik
Jareninski dol
Južni in zahodni obronki Nanosa
Južni obronki Trnovskega gozda
Kamenščak - Hrastovec
Kolpa
Kum
Lahinja
Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske
gorice
Logarska dolina
Mariborsko jezero
Mašun
Mrzlica
Negova in Negovsko jezero
Planinsko polje
Ponikovski kras
Porezen - Davča
Rački ribniki - Požeg
Rakov Škocjan
Robanov kot
Sečoveljske soline
Spominski park revolucion. tradicij
občine Domžale
Strunjan
Štanjel
Štatenberg
Šturmovci
Tivoli - Rožnik - Šišenski hrib
Topla
Udin Boršt
Zgornja Idrijca
Žabljek
Jeruzalemsko - ormoške gorice
Kopališče Banovci

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

3,08
20,82
23,37
11,48
2,71
15,33
26,32
47,76
8,51
36,08
20,67
2,60

1992
1990, 1992
1992
1987
1987
1992
1984, 1987
1985, 1987
1992
1998
1996
1988, 1998

V

10,72

1976

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

24,75
2,04
0,83
1,47
1,72
4,34
20,78
38,95
4,84
1,13
14,32
8,35

1987
1992
1969
1996
1967
1984
1998
1990
1992
1949
1950, 1987
1990

V

4,39

1987

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

1,92
0,01
2,28
1,25
4,48
13,86
17,25
41,95
1,73
21,23
?

1990
1992
1992
1979
1984
1966
1985
1993
1992
1992
1976
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Polhograjski Dolomiti
Vrtine in kopališča v Moravcih
Zajčja dobrava
Skupaj

V
V
V

?
?
?
2165,07

1974
1976
1972

Glede na omenjeni Odlok (UL RS, št. 11/99) in po podatkih Uprave RS za varstvo narave
(2005), se v Sloveniji predvideva ustanovitev še petih regijskih ( Regijski park KočevjeKolpa, Pohorje, Trnovski gozd ter Kraški in Karavanško-Kamniško-Savinjski regijski park)
in petih krajinskih parkov (Krajinski park Mura, Drava, Dragonja, Ljubljansko barje in
Goričko).
Tabela 8:

SEZNAM PREDLAGANIH NARAVNIH PARKOV V SLOVENIJI PO POVRŠINI

(VIR: Uprava RS za varstvo narave, 2005)

PREDLAGANI REGIJSKI PARKI

Površina (km2)

Karavanško - Kamniško-Savinjski
Kočevsko - Kolpa
Kraški
Pohorje
Trnovski gozd
Skupaj
PREDLAGANI KRAJINSKI PARKI

803
737
1047
458
595
3640

Drava
Goričko
Ljubljansko barje
Mura
Skupaj

32
448
132
90
702

Grafikon 4: POVRŠINA USTANOVLJENIH ZAVAROVANIH
OBMOČIJ V PRIMERJAVI Z NAČRTOVANO POVRŠINO
(VIR: Uprava RS za varstvo okolja, 2005)

KP

1165
463

3840

RP

NP

1200

838
838
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Med predlaganimi regijskimi parki so kar štirje v dinarsko-kraškem delu Slovenije. S
Karavanško-Kamniško-Savinjskim regijskim parkom se želi zavarovati še preostali
visokogorski oziroma alpski del, katerega najvzhodnejši del je tudi zadnji najjužnejši odrastek
Centralnih Alp – Pohorje. Med predlaganimi regijskimi parki bo najobsežnejši Kraški regijski
park.
Karta 3: USTANOVLJENI IN PREDLAGANI PARKI V SLOVENIJI
(VIR: Uprava RS za varstvo narave, 2000)

LEGENDA:
NARODNI PARK

1

USTANOVLJENI
TNP

REGIJSKI PARK

2
3

Škocjanske jame
Kozjanski park

KRAJINSKI PARK

4
5
6
7

Logarska dolina
Dolina Zg. Idrijce
Sečoveljske soline
Kolpa

PREDLAGANI
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kočevje – Kolpa
Snežnik
Pohorje
Kraški park
Trnovski gozd
Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe
Mura
Drava
Dragonja
Ljubljansko barje
Goričko

Skupna površina predvidenih regijskih parkov je 3640 km2, kar predstavlja 22,9% ozemlja
Slovenije. Če k tej površini prištejemo še površine treh obstoječih regijskih parkov (1200
km2), bo skupna površina ozemlja Slovenije, ki bo zavarovana kot regijski park, po dokončni
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realizaciji predvidenih zavarovanj predstavljala 23,9% ozemlja Slovenije. Poleg že obstoječih
štiridesetih krajinskih parkov se predvideva ustanovitev še petih, v skupni velikosti 702 km2
ali 3,5% ozemlja Slovenije. Skupna površina vseh krajinskih parkov, obstoječih in
predvidenih, bo predstavljala 5,7% ozemlja Slovenije. Skupna površina obstoječih
zavarovanih območij pokriva 11% ozemlja Slovenije. Če bodo območja predlaganih naravnih
parkov tudi v resnici zavarovana, bo to pomenilo, da ima Slovenija 33,8% svojega ozemlja
zavarovanega z eno izmed kategorij naravnega parka.
Stanje pripravljenosti dokumentacije za predlagana zavarovana območja je različno, na
nekaterih območjih je finančno podprto tudi s strani mednarodnih projektov. Po ocenah
Uprave RS za varstvo narave bi približno tretjini ozemlja Slovenije lahko podelili status ene
od parkovnih kategorij, kar določa visoko kakovost našega naravnega okolja in prostora. Z
uresničitvijo novih zavarovanj, vključenih v prostorski plan RS, se bomo bolj enakovredno
vključili v evropski in svetovni sistem varstva narave.

2.3.3 DEMOGRAFSKA IN EKONOMSKA SLIKA ZAVAROVANIH OBMOČIJ

Karta predvidenih naravnih parkov se ujema s karto demografskega stanja v naslednjem: na
območjih, ki so predvidena za zavarovanje, prevladuje ekstenzivno kmetijstvo, poleg tega pa
ta območja demografsko in ekonomsko zamirajo. Ali je v ustanavljanju parkov in
zavarovanju območij odgovor na vprašanje, kako tu obdržati lokalno prebivalstvo? Nova
zavarovana območja se v Sloveniji oblikujejo zlasti v demografsko in ekonomsko šibkih
območjih, kjer naj bi bila zaradi manjših prebivalstvenih in ekonomskih pritiskov naravna
krajina bolj ohranjena.
Na zgoraj postavljeno hipotezo skušam poiskati odgovor s prekrivanjem oziroma analizo
različnih tematskih kart (karta gostote poselitve, karte gibanja števila prebivalstva za leta
1961, 1991 in 2002, karta o gospodarski moči prebivalstva oziroma o dohodnini na
prebivalca, karta o gospodarski strukturi), podatkov o demografskih kazalcih iz Popisa
prebivalstva 2002 in podatkov iz literature.

Iz primerjave karte demografskega razvoja in karte gostote prebivalstva Slovenije je
razvidno prekrivanje z obstoječimi in načrtovanimi parki, kar tudi jasno kaže na dejstvo, da
je narava bolje ohranjena tam, kjer ni bilo močnejšega gospodarskega razvoja, zato so to
povečini depopulacijska območja. Zato naj bi predvideni naravni parki pomenili tudi
nekakšno stično točko razvojnih in varstvenih interesov teh območij Slovenije. Z
združevanjem denarja, ki ga država že usmerja v t.i. demografsko ogrožena območja, in z
denarjem iz ostalih razvojnih programov, tudi evropskih, bi lahko na teh območjih sledili
specifičnemu regionalnemu razvoju.
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Karta 4: GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA V SLOVENIJI V OBDOBJU 1991-2002
(VIR: POPIS 2002, SURS)

V Sloveniji prevladuje nekakšen odpor do naravnih parkov. Vsekakor ustanavljanje parkov
ne more potekati brez prebivalstva oziroma brez podpore prebivalstva, saj parkov brez ljudi
ni. Edino z ljudmi, ki so ohranjali ta prostor in nam ga ohranili v taki obliki, da je sedaj
vredno varstva, edino na ta način na teh območjih lahko dosežemo skupen cilj, to je varstvo
in razvoj, ne pa varstvo ali razvoj.
Poseben problem zavarovanih območij so domači prebivalci. Ker je njihova gospodarska
dejavnost omejena, jim je treba zagotoviti dodatne zaslužke, npr.: v kmečkem turizmu,
zaposlitve vezane na obratovanje in varstvo parkov, v dopolnilnih dejavnostih, ki so lahko
povezane s tradicionalnimi obrtmi. Opuščanje gorskih planšarij, kmetij in drugih prvobitnih
dejavnosti namreč degradira prav tiste značilnosti kulturne krajine (planšarske naselbine, stare
tradicionalne kmetije, drobna značilna parcelacija, vaške poti), ki so dale naravnemu parku ali
rezervatu njegov smisel. Zato je treba razmišljati tudi o stimuliranju domačega prebivalstva,
da ohranja tudi težavno kmetovanje v goratem svetu ali na skromnih kraških ravnikih.
Uspešni primeri v nekaterih delih zavarovanih območij (npr. Kozjanski park, Logarska
dolina) služijo tudi kot demonstracija, zakaj je ohranjanje narave pomembno kot alternativa
vse bolj intenzivni rabi tal. Ohranjanje narave vključuje veliko več kot samo varstvo vrst in
ekosistemov. Pokrajina, ki jo je sooblikovalo človekovo delovanje, je odvisna od ljudi vsaj
toliko, kolikor so ljudje odvisni od nje. Bistvenega pomena je zato tudi ohranjanje človeka v
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teh območjih. Zato je nujno vključevanje prebivalcev zavarovanih območij v vse dejavnosti
parka in v prizadevanja za ekonomsko in demografsko "oživitev" območij.
V regijskih parkih naj bi ohranili naravne ekosisteme in pokrajino, spodbujali in omogočali
trajnostni razvoj ter skrbeli za kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva. S tem namenom
slovenska država načrtuje ustanovitev še petih regijskih parkov. Kakšno pa je sedanje stanje
ohranjenosti pokrajine in kvalitete življenja prebivalstva znotraj dveh obstoječih in petih
predlaganih regijskih parkov?
2.3. 3.1 KOZJANSKI REGIJSKI PARK

Kozjanski park, prej Spominski park Trebče, zavzema vzhodni in osrednji del območja med
Savo, Savinjo in Sotlo. Na zavarovanem območju, velikem približno 200 km2, živi okoli
11000 ljudi. Značilnost območja Kozjanskega parka je prehod iz predalpskih hribovitih in
pretežno z gozdom poraščenih predelov Rudnice, Bohorja, Veternika, Orlice v ravnino ob
Sotli. Med različnimi naravnimi znamenitostmi izstopajo: epigenetska soteska reke Bistrice
med Trebčami in Zagajem, Ajdovska žena pri Pilštajnu, dendrološke posebnosti, kot so
bodike na Veterniku, rastišča lobodike pri Podsreškem gradu in nekatere mogočne lipe.
Zanimivi so tudi primeri osamelega kraškega površja, kot so vrtače, udornice in kraške jame.
Dobro polovico Kozjanskega parka pokrivajo gozdovi, med katerimi prevladuje mešani gozd.
Med številnimi zvrstmi kulturne dediščine so znane arheološke najdbe in niz umetnostne
dediščine (gradovi Podsreda, Bizeljsko, Pišece; samostan Olimlje in romarska cerkev Svete
gore nad Bistrico ob Sotli; trgi Pilštajn, Podsreda, Kozje, Pišece). (Zidar, 1996)
Središče parka, kjer je tudi uprava, je majhna srednjeveška vas Podsreda. Za območje je
značilno, da je infrastruktura ponekod slabo razvita (le nekaj cest, železnice ni, avtobusne
povezave so redke). Očitni so nekateri negativni trendi: staranje populacije (mladi se selijo v
večja mesta), nizek življenjski standard, odliv izobraženih ljudi, pomanjkanje priložnosti za
zaslužek. Turizem je slabo razvit. Zemlje, primerne za obdelovanje ni veliko, večino ozemlja
prekrivajo gozdovi. Povprečna nadmorska višina je med 400 in 600 metri in le nekaj rečnih
dolin je gosteje naseljenih.
Spremembe v načinu kmetovanja v prejšnjem stoletju so imele za posledico izginjanje
mnogih habitatov. V zadnjih desetletjih so se negativnim vplivom pridružile tudi
socioekonomske spremembe. Travniki na območju parka so kot antropogeni habitati v novih
razmerah - na nekaterih območjih zaradi opuščanja rabe in s tem zaraščanja, drugje pa zaradi
intenzifikacije - zelo ogroženi, zato je dolgoročno načrtovanje njihovega upravljanja
bistvenega pomena. Ena od sprejemljivih in učinkovitih možnosti preprečevanja zaraščanja
travniških površin je ponovno uvajanje proste paše - t.i. pol naravni habitati so v preteklosti
tako tudi nastali. Paša se je na nekaterih površinah obdržala in skupaj s košnjo vzdrževala
travnike v enakem stanju. Skozi stoletja je izoblikovala značilno krajinsko podobo in hkrati s
kulturno dediščino prispevala k identiteti prostora. Poleg ohranjanja biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti ima vzdrževanje suhih travnikov še druge pomembne funkcije kot so
izobraževalna, raziskovalna, rekreativna. (Medmrežje 1)
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Glavni namen delovanja Kozjanskega regijskega parka je ohranjanje naravne in kulturne
dediščine. Kozjanski park je vzpostavil zelo močno vez z lokalnimi prebivalci, občinskimi
organi, šolami in nevladnimi organizacijami na območju. Številni projekti, ki potekajo v
okviru delovanja parka (Ohranjanje travniških habitatov in izvajanje monitoringa na njih;
Obnavljanje spomenikov kulturne dediščine; Spodbujanje kulturnih in etnografskih
dejavnosti), vsekakor pomenijo razvojno priložnost za Kozjansko.

2.3.3.2 REGIJSKI PARK SNEŽNIK

Regijski park Snežnik ali z drugim imenom Notranjski regijski park je bil ustanovljen leta
2002 in obsega kraški del porečja Ljubljanice, v katerem se je razvil enkraten sistem kraških
ponikalnic in površinskih voda, z velikim številom raznovrstnih objektov naravne dediščine.
Obsega približno 1000 km2 veliko območje na jugozahodu Slovenije, v katerem živi v 103
naseljih okoli 12 000 ljudi. Obsega naslednje večje naravne enote: Planinsko, Cerkniško,
Loško in Babno polje, Loški potok, planoto Bloke, Slivnico in Racno goro, Snežnik in
Javornike, vzhodni del Pivške kotline, porečje Nanoščice in južne obronke Hrušice.
V porečju Ljubljanice so nekatere najdaljše jame (Postojnski jamski sistem, Križna in
Planinska jama, sistem Karlovic) in največja kraška polja. To je območje najbolj izrazitih
kraških pojavov, ki so izjemnega pomena tudi v svetovnem merilu. Cerkniško jezero je
največje kraško presihajoče jezero na svetu.

Fotografija 1:

POŽIRALNIK NA CERKNIŠKEM POLJU
(I. Gabrovšek, 2003)

Hkrati je to predel, ki nudi veliko krajinsko pestrost z najobsežnejšim strnjenim kompleksom
neokrnjenih gozdnih površin v Evropi. Predlagano območje je znano tudi kot najzahodnejši
del habitata medveda v Evropi in kot območje zaščitenih in ogroženih ptic. Je tudi botanični
rezervat. V jamah na območju parka živijo mnoge endemične vrste, ki imajo areal
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razširjenosti samo v Sloveniji, v porečju Ljubljanice ali le v postojnsko-planinskem jamskem
sistemu. Svetovna favnistična posebnost in dinarski endemit je močeril (Proteus anguinus), ki
ima v jamah parka eno izmed klasičnih nahajališč. Po svoji ohranjenosti, kompleksnosti, legi,
nadmorski višini in fitogeografski zgodovini prav gotovo izstopa pogorje Snežnika, na
katerem se zaradi prehodne lege mešajo elementi alpske, celinske in ilirske flore. Zanimiva so
tudi mrazišča z razvito vegetacijsko inverzijo.
V Notranjskem regijskem parku je večino prostora izoblikovalo sožitje človeka z naravo, zato
je v naravovarstvenem interesu ohranjati to sožitje, torej usmerjati razvoj tako, da ljudje v
zavarovanem območju vzdržujejo podobo kulturne krajine, obenem pa zaživijo s svojim
parkom. Območje je zelo redko poseljeno. Kraška statistična regija, v katero spadajo občine
Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Postojna in Pivka, je najredkeje poseljena
regija v Sloveniji. Zajema 7,2% površine, na kateri živi le 2,5% prebivalstva Slovenije. Celo
najgosteje poseljena občina Postojna dosega le dobro polovico slovenskega povprečja.
Značilen je tudi proces praznjenja, ki je posledica negativnega naravnega in majhnega
selitvenega prirastka. Več kot tri četrtine območja ima status demografsko ogroženega
območja, saj v 71 naseljih število prebivalcev upada.
Za ohranjanje biotske raznovrstnosti ima izjemen pomen ekstenzivna kulturna krajina
(ekstenzivno obdelana polja, košeni travniki, pašniki), zlasti na močvirnih in suhih kraških
travnikih. Kmetijstvo ima za vzdrževanje kulturne krajine velik pomen. Prispeva h krajinski
pestrosti območja, s tem pa tudi k večji privlačnosti za turizem in rekreacijo. V primeru, da se
kmetijska raba površin opusti, pride do zaraščanja oziroma ogozdovanja in s tem do izginotja
nekaterih ekosistemov, do ogrožanja obstoja rastlinskih in živalskih vrst. Zaraščanje, ki
poteka že več desetletij, se nadaljuje, tako zaradi neugodnih naravnih (kraški relief, dokaj
nizke temperature) kot socialnih razmer (staro prebivalstvo, demografsko ogroženo območje).
Boljša zemljišča so omejena le na dele kraških polj. Prevladuje živinoreja, ki temelji na
travništvu in pašništvu. Kmetijstvo je še marsikje tradicionalno. Med kmetijami prevladujejo
mešane kmetije, kajti dohodek iz kmetijstva ne omogoča preživetja. Najmočnejši zaposlitveni
sektor v regiji je industrija, ki zaposluje kar 66% vse aktivne delovne sile. Najpomembnejša je
predelovalna, kovinska in lesna industrija. Zaradi naravnih danosti in ugodne prometne lege
ima območje parka še velik neizkoriščen potencial na področju turizma in rekreacije.
Običajno je najpomembnejši motiv za obisk izletništvo z ogledom kraških znamenitosti.
(Mastnak, 1999)

2.3.3.3 PREDLAGANI REGIJSKI PARK TRNOVSKI GOZD

Predlagani regijski park Trnovski gozd sestavljajo planote Trnovski gozd, Nanos, Hrušica in
Banjšice ter dolina Trebušice. Visoke kraške planote so eno izmed najredkeje naseljenih
območij v Sloveniji. Prevladuje razpršena poselitev z zaselki in samotnimi domačijami, visok
je še delež kmečkega prebivalstva. Nobeno naselje nima pomembnejše upravne in
gospodarske vloge. Prevladujejo središčne vasi s cerkvijo, trgovino, gostilno, nekatere tudi s
šolo. Poleg kmetijstva, ki je v glavnem samooskrbnega značaja, je zelo pomembno
gozdarstvo in spremljajoče dejavnosti, zlasti oglarstvo. Poleg tega je bila tu razvejana cela
paleta rokodelskih spretnosti in obrti, ki bi jih danes lahko šteli med dopolnilne dejavnosti na
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kmetijah, kot so: mizarstvo in njegova posebna oblika – izdelovanje smuči, klekljarstvo,
rezbarstvo, škafarstvo oziroma pintarstvo, ledarstvo. Oblike rokodelstva, ki so se skozi čas
ohranile, predstavljajo pomembno kulturno vrednoto tega območja. Večina prebivalstva je
zaposlena v industriji in se vozi dnevno na delo v bližnja mesta. Rekreacija in izletništvo sta
zaradi dobrih razgledov, možnosti ogleda naravnih in kulturnih vrednot, obširnih gozdov in
zdravilne klime vse pogostejši dejavnosti. To je tudi vodozbirno območje, ki napaja vse
pomembnejše izvire za oskrbo s pitno vodo.
Območje predvidenega parka je ekonomsko šibko območje, s precej neugodnimi
demografskimi gibanji (staranje prebivalstva, migracije). Predvsem naravni pogoji so tisti, ki
postavljajo omejitve za hitrejši gospodarski razvoj. To je pretežno gorsko območje z ostrimi
klimatskimi pogoji, slabimi talnimi razmerami za razvoj kmetijstva, zato prevladuje
gozdarstvo. Po drugi strani je to območje velike naravne ohranjenosti, prisotnosti naravnih in
kulturnih vrednot. Prav v tem je iskati priložnosti, ki jih ponuja park, kot alternativno obliko
regionalnega razvoja, katerega cilj je dvig življenjske ravni domačinov. Kmetovanje in
gozdarjenje sta prevladujoči dejavnosti, ki pa vedno bolj zgubljata na pomenu. Pridelovalne
razmere so tako težke, da je tudi s trdim delom in odpovedovanjem nemogoče vzdrževati
konkurenco kmetij z območij z boljšimi pogoji. Kmetijske površine se zaraščajo, pridelava je
zgolj za lastne potrebe. Izjema so redke večje kmetije, zlasti živinorejske, ki pridelujejo za trg.
Industrijski obrati so majhni, terciarnih dejavnosti tudi ni veliko, zato so zaposlitvene
možnosti v glavnem samo v mestih na obrobju parka. Turistična infrastruktura je slabo razvita
in nepovezana, čeprav to območje predstavlja privlačen in iskan turistični trg. (Sovinc, 1999)
Med naravnimi vrednotami izstopajo:
kraška globel Smrekova draga v
Trnovskem gozdu s toplotnim in
rastlinskim
obratom;
suha
dolina
Čepovanski dol; Skalnica ali Sveta gora z
Marijinim svetiščem, ki je najsevernejše
rastišče zimzelenega hrasta in tipične
mediteranske flore; Čaven na Trnovskem
gozdu s predstavniki submediteranskomontanskih in alpskih vrst rastlin, med
drugimi z endemitoma skalna jelenka in
rebrinčevolistna hladnikija; Strmadna na
Nanosu – stopnjasto brezno in kotliči z
breznoma ter naravni okni; Velika ledena
jama v Paradani; jame Ledeniki na
Nanosu; slikoviti soteski Gačnik in
Pršnjak s slapovi; škraplje in okamnine na
Trnovskem gozdu ter veliko naravno okno
Otlica.
Fotografija 2:

OTLIŠKO NARAVNO OKNO NA TRNOVSKEM
GOZDU
(I. Gabrovšek, 2003)
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2.3.3.4 PREDLAGANI KRAŠKI REGIJSKI PARK

Po obsegu največje zavarovano območje bo predvideni Kraški regijski park. Obsegal bo
območje planote Kras, od slovensko-italijanske do slovensko-hrvaške meje. Znotraj območja
je že obstoječi samostojni regijski park Škocjanske jame. Gre za kraško pokrajino s številnimi
kraškimi oblikami, med katerimi izstopajo kraški podzemni jamski sistemi (Škocjanske jame
in Vilenica). Na Krasu skoraj ni površinskih voda, izvirov je malo, zato je vodna oskrba od
nekdaj temeljila na zbiranju padavinske vode. Ohranjene so številne lokve in kali pa vaški in
hišni zbiralniki ter vodnjaki za črpanje podtalnice. Med kraške simbole spadata tudi kamnito
obzidje, ostanek nekdanjega trebljenja obdelovalnih površin, in značilna temnordeče obarvana
prst jerovica. Značilno podobo kraški pokrajini dajejo tudi temni borovi gozdovi.
Poselitev območja je redka, a enakomerna, odvisna predvsem od naravnih možnosti. Število
prebivalstva upada že skoraj sto let (Rejec Brancelj, 1998, str. 240). Izjema je središčno
naselje Sežana, kamor se je prebivalstvo priseljevalo zaradi možnosti zaposlitve v industriji
in terciarnem sektorju, predvsem v dejavnostih, ki izvirajo iz obmejne in prometne vloge
območja.
Naravne razmere za kmetijstvo niso ugodne, med zemljiškimi kategorijami prevladujejo
gozdovi in pašniki. Njivske površine so večinoma le na dnu vrtač, po suhih dolinah in
zakraselih uravnavah. Te male zaplate dragocene jerine so morali v preteklosti zaradi burje še
dodatno zavarovati z visokimi kamnitimi zidovi. Na kraških zaplatah jerine je najbolj
poznano pridelovanje kraškega terana. Kras je postal poznan tudi po predelavi mesnin,
predvsem kraškega pršuta, čeprav razmere za živinorejo niso ugodne. Obmejna lega,
pomemben prometni položaj območja, raznovrstne možnosti za razvoj izletniškega in
stacionarnega turizma so tiste specifične lastnosti, ki naj bi privlačile prebivalstvo in
gospodarske dejavnosti.

2.3.3.5 PREDLAGANI REGIJSKI PARK KOČEVJE – KOLPA

Načrtovani regijski park Kočevje – Kolpa leži v jugovzhodnem delu Slovenije in zavzema
približno 1100 km2 ozemlja. Glavna pokrajinska značilnost parka je gozdnato, neposeljeno
kraško pogorje, ki spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije in tudi Srednje
Evrope. Območje sodi k dinarskemu krasu Dolenjske, ki ga sestavljajo: visoke kraške planote
(Goteniška gora z najvišjim vrhom celotnega parka – Goteniški Snežnik (1289 m), Kočevski
Rog, Poljanska gora) in vmesna kraška polja. Glavna vodotoka sta Krka in Kolpa, na obrobju
parka. Sicer pa prevladujejo kraške oblike (veliko kraških jam) in pojavi (ponikalnice).
Podnebje je relativno hladno in vlažno, zato območje ni najprimernejše za intenzivno
kmetijstvo in poselitev. Poleg svojevrstnih zgodovinskih dogajanj je tudi to vzrok za izredno
gozdnatost, saj gozdovi prekrivajo skoraj 90% celotne površine. To je velika naravovarstvena
kvaliteta, saj je njihova naravna sestava povečini dobro ohranjena, hkrati pa predstavljajo
življenjski prostor številnih živalskih vrst kot so: volk, medved, ris, vidra, belorepi orel, divji
petelin. (Juran idr., 1996)
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Različna zgodovinska dogajanja so vplivala
na poselitev in demografske značilnosti
Kočevske in Pokolpja. Območje je redko in
neenakomerno poseljeno. Zgoščeno je na dnu
podolij, visoke planote so redko poseljene ali
pa sploh brez stalnih prebivalcev. Takšen
poselitveni vzorec je predvsem odraz
dogajanj v polpretekli zgodovini. Iz nekaterih
predelov se je prebivalstvo odseljevalo zaradi
skromnih, močno omejevalnih naravnih
razmer, ponekod na Kočevskem pa so bili
politični vzroki po 2. svetovni vojni vzrok za
močne prebivalstvene premike. Prometno
odmaknjena višje ležeča območja se zaradi
deagrarizacije in industrializacije praznijo.
Tako je na eni strani značilna prebivalstvena
ogroženost in tudi že fizično odmiranje višje
ležečih naselij, na drugi strani pa se
prebivalstvo zgošča v Ribniško-Kočevskem
podolju, kar se kaže tudi v težnjah pozidave Fotografija 3:
kmetijskih površin.

DOLINA KOLPE IZ KOZIC NAD DOLOM
(I. Gabrovšek, 2005)

2.3.3.6 PREDLAGANI REGIJSKI PARK POHORJE

Naravnih in kulturnih vrednot Pohorja se v Sloveniji že dolgo zavedamo. V prvem
slovenskem predlogu o zavarovanju naravnih parkov, v Spomenici odseka za varstvo prirode
in prirodnih spomenikov iz leta 1920, zasledimo tudi Windischgraetzov pragozd nad
Oplotnico kot predlog za sredogorski varstveni park. Nekaj let pozneje se je pojavil tudi
predlog za zavarovanje pohorskih močvirij. Deli Pohorja so že zavarovani kot naravni
rezervati, v skupni površini preko 600 ha.
Pohorje je nerazčlenjeno pogorje z neizrazito slemensko zgradbo, ki se razprostira v alpski
smeri v dolžini 50 km, na površini 81000 ha. Je del Centralnih Alp, ki ga omejujejo Dravska
in Mislinjska dolina, Dravinjske gorice in Dravsko polje.
Območje predvidenega regijskega parka je razdeljeno na ožje in širše območje. Ožje območje
vključuje predvsem slemena zahodnega Pohorja in osrednjo planoto, večinoma nad višino
1300 m. Po dolinah večjih potokov se meja ožjega območja spušča precej nižje. Širše
območje parka zajema gozdnata pobočja, vključno s pasom višinske poselitve, in sega
navzdol nekako do višine 600m. Celotno območje predlaganega parka meri 43200 ha, od tega
ožje območje obsega 11900 ha.
Poseben pomen Pohorja izhaja iz dejstva, da je to edino silikatno gorovje Slovenije, iz česar
izhajajo tudi druge tipične naravne in krajinske vrednote in posebnosti. Geološka zgradba je

32

izjemno pestra. Posebna fenomena Pohorja sta čizlakit, čigar nahajališča nad Oplotnico so
edina na svetu, in serpentenit ob Bistrici in Polskavi, na katerem se je razvila serpentinska
flora, ki ima tam edina rastišča v Sloveniji. Na Pohorju so območja osamelega krasa. Posebna
je tudi Vešnerjeva jama na Planici, ki je naša edina jama v marmorju. Med hidrološko
dediščino so najpomembnejša višinska barja postglacialne starosti (Lovrenško jezerje,
Ribniško in Črno jezero, Klopnovška barja, barja na Bojtini) ter slapovi kot sta Veliki in Mali
Šumnik. Kar 80% površine pokrivajo gozdovi, v katerih je evidentiranih 29 gozdnih združb.
Okrog 900 ha le teh je zavarovanih kot gozdni rezervati.

Fotografiji 4 in 5:

SLAP ŠUMNIK IN LOVRENŠKA JEZERA ALI BARJANSKA OKNA NA POHORJU
(VIR: Interaktivni atlas Slovenije)

Za Pohorje je tipična naselitev v obliki samotnih kmetij. Značilna sta dva tipa kmečkih
domov: dimnični tip in kmečka hiša s črno kuhinjo. Na območju predvidenega regijskega
parka Pohorje eden najbolj perečih problemov izhaja iz poselitvenega vzorca in demografskih
teženj. Na eni strani je opazno demografsko umiranje višjih predelov, na drugi pa se nižji
predeli spreminjajo v spalna naselja ob hkratnem vdoru vseh negativnih posledic, ki jih taka
urbanizacija prinaša. Posledice dolinske industrializacije se kažejo tudi v ekoloških
problemih, med katerimi je na obravnavanem območju opaziti umiranje gozdov in dodatno
zakisanost barij, kar je posledica onesnaženega ozračja in kislih padavin. (Jež, 1996)
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2. 4 PREGLED PODOBNOSTI IN RAZLIK MED PREDLAGANIMI REGIJSKIMI PARKI

Pri predstavitvi območij, ki so predlagana za nove regijske parke v Sloveniji, sem se
osredotočila na:
- tiste elemente pokrajine, ki jih je vredno zavarovati;
- demografsko in ekonomsko problematiko območja;
- priložnosti, ki bi jih pridobili z zavarovanjem območja.
Z analizo predstavljenih zavarovanih območij je nastal prikaz podobnosti in razlik med
predlaganimi regijskimi parki.
PODOBNOSTI

RAZLIKE

y

biotska pestrost,

y

površina in število prebivalstva,

y

pokrajinska občutljivost,

y

hitrost ustanavljanja regijskih

y

prevlada karbonatnih kamnin,

y

velika gozdnatost,

y

ozelenjevanje in ogozdovanje

parkov,
y

izvedba inventarizacije naravne in
kulturne dediščine,

obdelovalnih zemljišč,

y

priprava ustreznih dokumentov,

y

ekstenzivno kmetijstvo,

y

razvitost dopolnilnih dejavnosti

y

neugodne življenjske razmere,

y

zemljišča v celkih ali grudah,

y

redka in neenakomerna poselitev,

y

upad števila prebivalstva,

y

staranje prebivalstva,

(izumiranje gozdov, zakisanost

y

majhno število domačih delovnih

tal, erozija...),

na kmetijah,
y

razvitost turizma in drugih
terciarnih dejavnosti,

y

ekološka problematika

mest,

y

gospodarska moč prebivalstva,

y

depopulacija,

y

oddaljenost od večjih

y

skepticizem domačinov do

zaposlitvenih središč in

zavarovanih območij,

infrastrukturnih objektov,

y

velika pestrost naravnih vrednot,

y

velikost kmetijske posesti,

y

izobraževalen, raziskovalen,

y

nadmorska višina in naklon

turistično-rekreacijski pomen.

površja oziroma reliefna energija.
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2. 5 ZAKAJ NOVI REGIJSKI PARKI?

Regijski park je v praktičnem pomenu razumeti kot večje območje naravnih in kulturnih
vrednot prostora velikega pomena, ki prebivalcem daje posebne možnosti za gospodarski
razvoj. V regijskih parkih so, v soglasju s prebivalci, predvidena bolj ali manj stroga pravila
varovanja, glede na notranjo strukturo parka. Zaradi svojih razvojnih prednosti je regijski
park tudi model za regionalni razvoj in eden od centrov združevanja sredstev in usklajevanja
dejavnosti, ki jih usmerja politika regionalnega razvoja. Na območju regijskih parkov je zato
potrebno predvsem:
¾ zaustaviti upadanje števila prebivalstva,
¾ usposabljati domačine za vodenje in izvajanje novih dejavnosti, ki jih
omogoča in prinaša park,
¾ podpirati zaposlovanje lokalnega prebivalstva,
¾ razvijati turizem in dejavnosti, ki podpirajo, razvijajo in ohranjajo naravne
in kulturne vrednote območja ter
¾ zagotoviti sistem spodbud in nadomestil.
Park kot institucionalna oblika zavarovane pokrajine naj bi torej prinašal zlasti varstvo narave
in kulturne krajine ter vzdržni razvoj za potrebe lokalnega prebivalstva. (Sovinc, 1999)
Tudi v drugih evropskih državah so se soočali s podobnimi vprašanji ob ustanavljanju
regijskih parkov. Z ustanovitvijo prvega regijskega parka na območju Alp konec šestdesetih
let se je pojavila trajna dilema: »Varovati ali uporabiti?« Posebno v južnih Alpah so zaradi
velikega odseljevanja morali poskrbeti za ponovno oživljanje dejavnosti, podobno kot v
nemških naravnih parkih. (Weixlbaumer, 1998)
Regijski parki naj bi še bolj izrazito kot narodni parki pripomogli k trajnostnemu razvoju
regije. Omogočajo socialno in okoljevarstveno rabo tako imenovanih strukturno šibkih
območij in prizanašajo naravnim virom. Po Weixlbaumer-ju (1998) so ciljne usmeritve
regijskih parkov naslednje:
¾ Zaščita, nega in oblikovanje naravnih in kulturnih pokrajin.
¾ Pospeševanje gospodarskega in socialnega razvoja v regiji parkov z
vključevanjem lokalnih iniciativ. Vključeni so tudi kmetijstvo, rokodelstvo,
obrt, storitvene dejavnosti.
¾ Znanstveno raziskovanje območja parka, ob enakomernem upoštevanju
biotskih in nebiotskih elementov.
¾ Obširno informacijsko delo navznoter in navzven.
¾ Izvedba pilotnih projektov za inovativni razvoj (po možnosti ob upoštevanju
uspešnih tradicionalnih oblik).
¾ Sprejemanje nalog za obnovo vasi in prostorsko planiranje na najnižji ravni
odločanja (svet skupnosti, iniciative prebivalstva itd.).
¾ Vzpostaviti oziroma podpirati sodelovanje med skupnostmi.
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3. ZAVAROVANA OBMOČJA IN OKOLJSKA VZGOJA
3.1 KAJ JE OKOLJSKA VZGOJA?
Po Unescovi konferenci o okoljskem izobraževanju v Tbilisiju leta 1977 je dokončno
dozorelo spoznanje, da je vprašanje odnosa ljudi do narave oziroma okolja postalo
eksistenčno vprašanje človeštva, ki terja celostno gledanje na naravo in družbo. Spreminjanje
navad in pogledov ljudi na okolje in njegovo izkoriščanje je dolgotrajen in zahteven proces,
ker zahteva tudi prilagajanje vrednostnega sistema ljudi. Le vedenje o pravilnem ali
škodljivem ravnanju za okolje ni dovolj, čeprav je nujno za okoljsko usmerjene dejavnosti.
Poleg pridobivanja znanj, je ključnega pomena tudi pridobivanje izkušenj iz vsakodnevnega
soočenja z okoljem in naravo. Ob soočenju z določeno okoljsko problematiko pa se ob
spoznavni mora vključiti tudi čustvena komponenta. Ena od možnosti, kako ljudem že v rani
mladosti privzgojiti čut za smotrno ravnanje z okoljem in v okolju, je vpeljava okoljskih
vsebin v šolski kurikulum. Po kurikularni prenovi slovenske šole ob koncu devetdesetih je
področje okoljske vzgoje na različnih stopnjah šolanja različno urejeno.
Z vidika vključenosti okoljskih vsebin, tematik, problemov, vrednot v naš šolski predmetnik,
je okoljska vzgoja medpredmetno področje v osnovnošolskih in srednješolskih oziroma
gimnazijskih kurikulumih, s kompleksnimi in večplastnimi cilji, ki se uresničujejo v različnih
oblikah pouka:
¾
v okviru različnih predmetnih področij kot tematski sklopi ali del njih;
¾
pri izbirnem predmetu v tretji triadi devetletne osnovne šole in v gimnaziji;
¾
v okviru drugih šolskih in obšolskih dejavnostih (naravoslovni in tehniški dnevi,
ekskurzije, terensko delo, raziskovalne dejavnosti in projektni tedni, naravoslovni
tabori ali šole v naravi, ki jih načrtujejo in vodijo učitelji ali pa potekajo v okviru
programov centrov šolskih in obšolskih dejavnosti);
¾
v okviru sodelovanja v različnih nacionalnih ali mednarodnih projektih (mreža
eko šol, mreža Unescovih šol).
Okoljska vzgoja v širšem pogledu ni le naloga šole, ampak je odnos posameznika do okolja
tudi odraz vzgoje v družini, v drugih družbenih skupinah, katerim posameznik pripada, močan
vpliv na naše obnašanje, ne le do okolja, imajo mediji. Po Unescovi definiciji (Benedict,
1991) je okoljska vzgoja stalen proces, v katerem se posameznik in skupnost bolj polno
zavedata svojega okolja in pridobita znanja, vrednote, spretnosti, izkušnje in tudi odločenost,
ki jima pomaga individualno in skupinsko delovati v smeri reševanja sedanjih in prihodnjih
problemov v okolju.
Okoljsko izobraževanje daje osnovno znanje o živi in neživi naravi, o razumevanju procesov
in o pomenu ravnotežja v naravi, spoznava posledice rušenja naravnega ravnotežja ter vzgaja
odnos človeka do okolja. Tudi doseženo mednarodno soglasje o okoljski vzgoji izhaja iz
načel, da je narava skupna dediščina človeštva, varovanje in izboljšanje kakovosti okolja pa
naša skupna dolžnost. (Hlad, 1996)
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Če poskušam strniti bistvo navedenih definicij, potem okoljska vzgoja in izobraževanje
obsegata tri medseboj povezane sestavine:
¾
poznavanje in razumevanje okoljskih procesov in problemov;
¾
neposredno doživljanje okolja, vključno z lepotami narave in perečimi okoljskimi
problemi, v katerem se oblikuje spoznavna in čustvena plat izobraževanja o
okolju, torej s pridobivanjem izkušenj, z neposrednim delovanjem v okolju;
¾
vzgajanje za vrednote, za največjo vrednoto, kar je že sama narava, vzgajanje za
boljši, pozitiven odnos do nje in za delovanje v okolju, ki bo delovanje za okolje.

3. 2 CILJI OKOLJSKE VZGOJE
Glede na mednarodne opredelitve, tudi ob upoštevanju Unescovih priporočil, so globalni cilji
okoljske vzgoje naslednji:
¾ spodbuja učence k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju z vidika različnih
perspektiv (geografske, fizikalne, kemijske, biološke, sociološke, ekonomske,
politične, tehnološke, zgodovinske, estetske, etične in duhovne);
¾ da se učenci jasneje zavedo soodvisnosti naravnih in družbenih pojavov, posebej še
kvarnih vplivov človekovih aktivnosti na okolje, iz tega nastajajočih problemov ter
konfliktov ob poskusih njihovega reševanja;
¾ da nudi učencem priložnost, da pridobijo znanje, razumevanje, vrednote, stališča,
zavzetost in spretnosti, potrebne za varstvo in izboljšanje okolja. (Šargo, 1999)

.

CILJI OKOLJSKE
VZGOJE
SPOZNAVNI
AKCIJSKI
ČUSTVENO - MOTIVACIJSKI

Gre torej za medseboj prepletene cilje s spoznavnega, čustvenega, akcijskega in vrednostnega
področja. V nadaljevanju so predstavljeni primeri različnih ciljev, povzeti iz učnega načrta za
okoljsko vzgojo – izbirni predmet v zadnji triadi osnovne šole:
SPOZNAVNI ALI
KOGNITIVNI:

¾ učenci poznajo najpomembnejše okoljsko pomembne podatke
o onesnaženost tal v Sloveniji; (=znanje)
¾ razumejo povezavo med degradacijo okolja in zdravstvenimi
problemi ljudi; (=razumevanje)
¾ na osnovi proučitve stanja v okolju izdelajo strategijo
reševanja okoljskega problema; (=uporaba)
¾ znajo razčleniti problem kemizacije kmetijstva z vidika
vzrokov in posledic, prednosti in slabosti; (=analiza)
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¾ povežejo različna spoznanja o kemizaciji kmetijstva iz
različnih okolij in znajo na izviren način le to predstaviti v
domačem okolju; (=sinteza)
¾ ob danih kriterijih ovrednotijo vpliv kemizacije kmetijstva na
okolje in ljudi ter znajo argumentirati svoja stališča do
okoljskega problema; (= vrednotenje)
ČUSTVENOMOTIVACIJSKI:

AKCIJSKI:

¾ učenci se v neposrednem stiku z naravnim okoljem zavedo
njegove vrednosti pa tudi ranljivosti;
¾ učenci razvijajo spretnosti, potrebne za boljše spoznavanje
okolja in za aktivnosti v smislu odgovornega ravnanja;

Cilji okoljske vzgoje so torej večplastni in prepleteni. V njih se tesno povezujejo spoznavna,
čustvena in akcijska plat, znanje, stališča in vrednote. Po Unescu so čustveni cilji
najosnovnejši in podlaga za vse druge. Nekateri strokovnjaki, zlasti naravoslovci, poudarjajo
predvsem spoznavno komponento; učenci naj bi v šoli pridobili predvsem čimveč znanja v
zvezi z okoljem, kajti le oseba, ki o nekem problemu veliko ve, problem zna rešiti, neodvisno
od tega, ali ima s problemom doživljajsko izkušnjo, do njega oblikovano lastno stališče,
podprto z realnimi argumenti. Spet drugi vidijo bistvo okoljske vzgoje v čistilnih, zbiralnih in
podobnih akcijah učencev. S sodelovanjem v njih naj bi pri učencih avtomatično razvili
potrebno ozaveščenost. Menim, da je prostovoljnih ekoloških akcij vse manj, vsaj na nivoju
šolajoče mladine. Akcija uspe, če je njen namen konkreten, npr. zbiranje denarja za zaključno
ekskurzijo.
Pri nas se po kurikularni prenovi, ko tudi okoljske vsebine pridobivajo na pomenu, še vedno
ubadamo s pomanjkanjem čustvenih, etičnih in akcijsko usmerjenih sestavin ciljev. Nekateri
tuji avtorji pa opozarjajo ravno obratno. Številne študije prikazujejo okoljsko vzgojo
predvsem kot poučevanje okoljskih vrednot in etike. Hungerford in Volk v prispevku
Changing learner behaviour through environmental education (1990) poudarjata, da le niz
vrednot ni dovolj za spreminjanje obnašanja. Prikazan je model šestih sestavin okoljske
zavesti:

Ö znanje oziroma temeljni pojmi o ekologiji,
Ö občutljivost oziroma čut za okoljska vprašanja,
Ö poglobljeno znanje o okoljskih problemih, ki
omogoča pripravo strategije ravnanja v okolju,
Ö spretnosti in veščine za analizo in raziskovanje,
Ö spretnosti prebivalstva za aktivno delovanje,
Ö spodbude in pričakovanje za odgovorno
delovanje v okolju.
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Ta model torej vključuje znanje, spretnosti in dolžnosti, ki so potrebne za odgovorno okoljsko
obnašanje. Potreba po bolj odgovornem obnašanju in ravnanju v okolju se najhitreje razvija
skozi izkušnje. Zato je razumljivo, da cilji okoljske vzgoje ne morejo biti doseženi le s
tradicionalnimi oblikami poučevanja, ampak v kombinaciji s projektnim učnim delom v stiku
z okoljskim problemom, kajti le na izkušnji oziroma na neposrednem spoznanju določenega
vprašanja se razvija okoljska zavest. Glavni namen okoljske vzgoje je v povečanju okoljske
ozaveščenosti, kar je tudi temeljna sestavina trajnostnega razvoja.
Eden največjih izzivov okoljske vzgoje je uveljaviti tako poučevanje, ki bo spodbujalo
smiselno povezovanje med naravoslovnimi in družboslovnimi predmeti, pa tudi med šolo in
življenjem. Glede na slednjo ugotovitev bi bila vloga geografije pri okoljski vzgoji lahko bolj
konkretna, opazna, kvalitetna.

MEDPREDMETNO
PODROČJE V ŠOLI

OKOLJSKA
VZGOJA

Okoljska vzgoja je del nove paradigme, novega pojmovanja razvojne poti in tudi varovanja
okolja. Je sinonim za novo paradigmo razvoja, saj vključuje zahtevo po drugačnem
razumevanju in uporabi znanja, drugačnem razumevanju posameznika in njegovega odnosa
do naravnega in družbenega okolja. Okoljska vzgoja torej ne more biti razumljena kot ena od
dimenzij, ki jo je treba vključevati v posamezne predmete ali v poseben predmet. Okoljska
vzgoja tudi ne more biti nekaj, kar ima v zakupu posamezen predmet ali znanstvena
disciplina. Še več. Tudi ne more biti samo del projekta ali akcije ozaveščenih učiteljev.
Okoljsko vzgojo lahko razumemo samo kot novo videnje sveta, naravnega in družbenega
okolja, v tem pa posameznika in njegov položaj. Okoljska vzgoja torej tudi pomembno vpliva
na nadaljnji razvoj šole kot institucije, ki je pooblaščena za prenos znanja. Koncepti
odgovornega ravnanja in uporabe znanja v naravnem in družbenem okolju, koncepti
vseživljenjskega učenja zato niso samo tolikokrat izrečena gesla, temveč sodobna nuja.
(Barle, 2002)
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3.3 KAKO URESNIČEVATI RAZNOLIKE CILJE OKOLJSKE VZGOJE?
3.3.1 NAČELA OKOLJSKE VZGOJE
Narava okoljske vzgoje, tudi glede na raznolikost in prepletenost učnih ciljev, terja, da se v
celotnem izobraževanju prilagodijo ključna načela. Okoljska vzgoja naj bo: vseživljenjska,
interdisciplinarna, celostna ali holistična, v učence osredinjena, zasidrana v domače okolje,
koncentrična (od lokalnega h globalnemu), s poudarkom na kakovosti in vrednotah, ki
opredeljujejo probleme, bolj normativna kot empirična, razvija sistemsko mišljenje, povezuje
čustveno s spoznavnim, je prožna, prilagodljiva, anticipatorna (obrnjena v prihodnost),
razlagajoča, sintetična, povezujoča, delujoča v odprtih situacijah, zasnovana na dilemah,
terenska, usmerjena v akcijo. (Marentič Požarnik, 1994)
Okoljska vzgoja zahteva drugačno pojmovanje pouka. Za uveljavljanje njenih kompleksnih
ciljev se je treba odmakniti od tradicionalnega transmisijskega pojmovanja pouka, katerega
bistvo je poučevanje v prenašanju (transmisiji) spoznanj od učitelja na učence, uveljaviti je
treba transakcijsko pojmovanje pouka (pouk poteka v interakciji, sodelovanju učiteljev in
učencev, z uporabo raznolikih metod, s katerimi učence usposabljamo za samostojno
razmišljanje in reševanje problemov) ali celo transformacijsko pojmovanje pouka (pouk
kot proces načrtnega spreminjanja, razvijanja učenčevih telesnih, spoznavnih, čustvenosocialnih, etičnih, estetskih in duhovnih potencialov). Zato naj bo osrednja oblika okoljske
vzgoje učenje v majhnih skupinah, ki omogoča na posameznika osredinjen pouk. (Marentič
Požarnik, 1994)
Glede na to, da je neposredno čutno in čustveno doživljanje okolja in razvijanje občutljivosti
za probleme okolja temeljno, so bistvenega pomena tudi metode v samem naravnem okolju,
npr. terensko delo, ekskurzije, različne tematske učne poti.

3.3.2

OBLIKE IN METODE POUKA OKOLJSKE VZGOJE

Zahtevnih ciljev okoljske vzgoje ne moremo zadovoljivo dosegati s tradicionalnimi metodami
v pretežno frontalnem pouku, ampak v učenca usmerjene metode ob sodobnejšem
pojmovanju pouka. Okoljska vzgoja sloni na pojmovanju interdisciplinarnega učenja in
pridobivanja dinamičnih učnih lastnosti pri učencih, ki niso le pasivni sprejemniki znanja,
ampak ga aktivno gradijo – konstruirajo. (Benedict, 1991)
Glede na zgoraj navedena načela okoljske vzgoje in glede na priporočila o na učenca
osredinjenem pouku, so med učnimi metodami pri okoljski vzgoji in izobraževanju najbolj
uporabne naslednje:
¾
problemski pouk (reševanje okoljskih problemov od iskanja do analize različnih
podatkov ter negovanje občutljivosti za okoljske probleme),
¾
projektno učno delo (obsega dalj časa trajajočo medpredmetno obravnavo nekega
okoljskega problema, vse od zasnove do predstavitve rezultatov širši javnosti v
obliki posterja, plakata, biltena, razstave idr.),
¾
simulacije (izbranih, okoljsko pomembnih tematik),

40

¾
¾
¾
¾

igre vlog in dramatizacije, različne didaktične igre (uganke, križanke,
dopolnjevanke),
razprave in diskusije (npr. argumenti za – proti, produciranje idej ali možganska
nevihta, metoda snežene kepe, meta-diskusija),
eksperimenti in druge oblike terenskega dela, npr. različne meritve, kartiranje,
okoljske ali ekološke akcije v krajevnem okolju (terensko delo, izpeljava
ekoloških akcij, od ozaveščanja ljudi do čistilnih akcij).

Neposredna izkušnja v naravi nastaja na izletih, poučnih ekskurzijah, med bivanjem v centrih
za šolske in obšolske dejavnosti in še kje. Vse to ima nenadomestljivo doživljajsko vrednost,
saj celovito čutno in čustveno prevzame učence. V kombinaciji raznih opazovalnih nalog
(učne poti), iger na prostem, športnih dejavnosti se poglablja doživljanje in ljubezen do
narave, s čimer se potem dosti plodneje navežejo tudi spoznavni cilji. Ob stiku z naravo se kar
najbolje zaposlijo in kultivirajo vsa čutila, tudi tista, ki so sicer ob televizorju in računalniku
enostransko obremenjena ali celo otopijo. (Marentič Požarnik, 2001)
Medpredmetna usklajenost na ravni vsebin, predvsem znanj o okolju, je temeljni pogoj za
interdisciplinarno obravnavo okoljskih problemov, in sicer v naslednjih oblikah:
¾
v osnovni šoli, gimnaziji ter srednjih strokovnih in poklicnih šolah kot sestavina
večine obstoječih splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov;
¾
kot okoljski dnevi znotraj dni dejavnosti ter projektni tedni znotraj šolskih
projektov;
¾
kot sestavni del interesnih dejavnosti, šole v naravi, naravoslovnih taborov,
obveznih izbirnih vsebin, raziskovalnih nalog v okviru »Gibanja znanost
mladini«, mednarodnih projektov;
¾
okoljskim vsebinam sta namenjena: izbirni predmet »Okoljska vzgoja« v zadnji
triadi osnovne šole in izbirni predmet »Študij okolja« v gimnaziji.

3.4 OKOLJSKA VZGOJA V OSNOVNOŠOLSKIH IN
SREDNJEŠOLSKIH KURIKULUMIH
Vzgoja za varovanje okolja je proces, ki se prične že v otroštvu, ko otrok čustveno doživlja
naravo, njegov odnos do narave pa je posnetek odnosa njegovih staršev in vzgojiteljev. Tako
kot velja za vse vrste odnosov, se tudi temelji odnosov posameznika do narave, do okolja
oblikujejo v zgodnjem otroštvu. Vendar, zakaj v naslednjih letih otrokovega razvoja, tudi pri
takšnih vprašanjih kot je otrokov odnos do okolja, opuščamo čustveni, doživljajski,
vrednostni vidik na račun spoznavnega?
Okoljske vsebine, ki zajemajo proučevanje nežive in žive narave ter odnose med njima, so
vključene v spoznavanje narave oziroma spoznavanje okolja, v biologijo in geografijo po
celotni vertikali osnovne šole.
Mednarodna listina o geografskem izobraževanju (Komisija za geografsko izobraževanje)
poudarja pomen okoljevarstvenega izobraževanja na vseh stopnjah in za vse ljudi. Geografska
izobrazba omogoča, da se posameznik zave vpliva svojih dejanj oz. ravnanja njegovega
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družbenega okolja ter da s pomočjo najnovejših informacij in veščin ter na osnovi
okoljevarstvene etike sprejema odločitve, ki ne zanemarjajo okolja.
Ker pravzaprav vse geografske učne vsebine posredno ali neposredno zadevajo okolje,
geografski prostor, pokrajino, bi morale vključevati tudi ekološko oziroma ekosistemsko
komponento. In prav celovit, kompleksen prijem raziskovanja in spoznavanja okolja je tisti,
ki ima v geografski znanosti velik pomen. Gre torej predvsem za način razmišljanja in
razumevanja, ki je v času vse bolj občutnih negativnih posledic našega poseganja v prostor,
vedno bolj načetega in porušenega ravnovesja v okolju in pogostejših nasprotij med našimi
hotenji in potrebami ter naravnimi danostmi in možnostmi še kako potreben. Zato je še
posebej pomembno, da se pri pouku geografije pri učencih ob posredovanju znanja razvija
tudi:
 ٭celovito, holistično, sistemsko oz. ekosistemsko mišljenje,
 ٭zavest o povezanosti neživega in živega sveta, vključno s človekom,
 ٭kritični odnos potrošniške miselnosti, brezmejnega izkoriščanja naravnih virov,
nepremišljenih poseganj v naravno okolje,
 ٭ekološka občutljivost in odgovornost do prihodnosti.
Geografija kot šolski predmet ima v razvitejših okoljih zelo jasno poudarjeno vlogo
okoljskega predmeta, predvsem glede na obravnavanje odnosa med naravo in človekom.
Vsebine okoljske vzgoje so poudarjene v naravoslovnih dejavnostih kot so naravoslovni dnevi
in naravoslovni tabori, ki so zasnovane interdisciplinarno, spodbujajo raziskovalno učenje,
največkrat v majhnih skupinah. Njihov cilj je poglobiti in povezati naravoslovno znanje in ga
uporabiti pri reševanju problemov okolja.
Glede na pregled učnih načrtov za osnovno šolo je okoljska vzgoja v prvih treh razredih
osnovne šole sistemsko vgrajena v tematske sklope, katerih poučevanje zahteva uporabo
aktivnih metod dela, predvsem v povezavi z igro in delom v naravi. V naslednjih razredih se
kaže neusklajenost med predmeti, okoljske vsebine so sestavni del širših tematskih področij
pri različnih predmetih, ko sledimo prevladi spoznavnih ciljev. Posebej izražene cilje, bolj v
pomenu ekologije kot okoljske vzgoje, zasledimo pri vseh naravoslovnih predmetih
(biologija, naravoslovje, kemija, fizika), pri geografiji, posamezne pa tudi pri gospodinjstvu in
tehnični vzgoji.
Zgornjo trditev podkrepi naslednji primer. Znanje o t.i. kemizaciji kmetijstva učenci
pridobivajo pri biologiji, kemiji in geografiji. Vedo, da je sodobni način kmetovanja, ki
zahteva čim večji dobiček, odvisen od uporabe različnih kemičnih sredstev, kot so gnojila in
škropiva, od pesticidov do herbicidov. Pri kemiji tudi spoznajo njihovo kemično zgradbo, v
obliki kemijskih enačb poznajo različne reakcije, kako se naravni elementi odzivajo na
raznovrstne dodatke. Spoznajo pozitivne in negativne učinke uporabe kemičnih preparatov,
tako da lahko ovrednotijo pomen takšnega ravnanja. Vendar, ali ob tem ostanejo čustveno
neprizadeti? Glede na to, da bodo rajši vzeli in pojedli estetsko bolj privlačno jabolko, ki je
dozorelo ob raznovrstnih kemikalijah, lahko tudi v umetnem okolju, kot pa ekološko
pridelano jabolko, ki je pa drobnejše ali piškavo. Seveda je potrebno upoštevati še mnoge
zunanje dejavnike, ki vplivajo na njihovo ravnanje, npr. zgled staršev in družbenih skupin,
katerim posameznik pripada, bombastične reklame trgovin, naravnanost medijev.
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Okoljska vzgoja se v programu osnovne šole pojavlja kot medpredmetno področje, ki ima
svoje specifične cilje in vsebine, ki se povezano vključujejo v razne predmete. To pomeni, da
jo učitelji tako na razredni in predmetni stopnji vključujejo v poučevanje posameznih
predmetov, v dneve dejavnosti in v obšolske dejavnosti. Elementi okoljske vzgoje so prisotni
v vseh treh obdobjih osnovne šole, v tretjem obdobju pa lahko okoljsko vzgojo šola izvaja
tudi kot izbirni predmet.
Izbirni predmet okoljska vzgoja temelji na spodbujanju okoljske pismenosti, ki naj bi jo,
glede na naraščajoče okoljske probleme našega planeta, pridobili vsi državljani. To pomeni,
da ne gre v prvi vrsti za posredovanje številnih novih znanj v smislu spoznavanja okolja,
ampak za usposabljanje učencev, da bodo globje razumeli okoljske pojave in probleme,
njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji in konflikti, ki nastajajo ob
izkoriščanju omejenih naravnih virov. Osnova tako pojmovane okoljske vzgoje je pozitiven
odnos do naravnega in grajenega okolja, zavest o pomembnosti ohranjanja naravne in
kulturne dediščine, ob hkratni usmerjenosti v prihodnost z iskanjem in vrednotenjem novih
alternativnih načinov življenja, proizvajanja in potrošnje. Mladi generaciji je potrebno
privzgojiti do naraščajočih okoljskih problemov razmišljujoče in odgovorno stališče, ki
povezuje razumevanje, čustveno prizadetost in smotrno akcijo. Gre za zmožnost, da tako pri
opredeljevanju kot reševanju okoljskih problemov gledamo celostno in sistemsko, saj gre pri
vsakem okoljskem problemu za soodvisnost dejavnikov prebivalstva, gospodarstva in okolja.
(Šargo, 1999)

OKOLJSKA VZGOJA V OŠ KURIKULUMIH

UČNI NAČRTI
(geo, bio, ke, fi,
okoljska vzg.)

tradicionalni
pouk

naravoslovni
dnevi

interdisciplinarne
ekskurzije

interdisciplinarni
projekti, tabori,
šole v naravi

krožki, interesne dejavnosti
(geografski, biološki, kemijski,
ekološki, turistični)
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Tudi v gimnazijah je okoljska vzgoja medpredmetno področje in poteka v največji meri v
okviru vsebin naravoslovnih predmetov, geografije in sociologije, v manjši meri pa tudi
ostalih predmetov, v sklopu izbirnih vsebin ter kot izbirni predmet.
Izbirni predmet študij okolja je tako tudi most, prek katerega je mogoče povezati
naravoslovna in družboslovna znanja v funkcionalno celoto. Poudarjena je vloga
interdisciplinarnosti pri razreševanju okoljskih problemov, saj so ti navadno preveč
kompleksni, da bi jih lahko obvladala le ena stroka. Temeljno sporočilo predmeta pa je, da
okoljski problemi ne zahtevajo le tehničnih in tehnoloških rešitev, temveč da je nujna
sprememba načina obnašanja.
OKOLJSKA VZGOJA V SŠ KURIKULUMIH (PROGRAM GIMNAZIJE)

UČNI NAČRTI
(geo, bio, ke, fi,
študij okolja)

tradicionalni
pouk

obvezne izbirne
vsebine

naravoslovni dan

interdisciplinarne
ekskurzije

V poklicnem in srednjem strokovnem šolstvu se dejavnosti na področju okoljske vzgoje
izvajajo neorganizirano in nesistematično ter so prepuščene iniciativi posameznikov znotraj
različnih akcij, kot so: projekti, raziskovalne naloge, posveti in sodelovanje z organizacijami,
ki delujejo na tem področju. Največ učnih ciljev, ki so okoljsko obarvani, je pri geografiji in
družboslovju, praviloma pa se vežejo na odnos med gospodarskimi dejavnostmi in varstvom
okolja. Tudi pri nekaterih strokovnih predmetih, ki se vežejo na določeno gospodarsko
dejavnost, bi bilo nujno vključiti več okoljskih vsebin. Opazila sem velik primanjkljaj takšnih
vsebin npr. pri predmetu poznavanje blaga v predmetniku za poklic ekonomski tehnik.
Glede na splošen pregled o položaju okoljske vzgoje in okoljskih vsebin v osnovno in
srednješolskih kurikulumih, lahko izpostavim naslednje bistvene značilnosti oziroma tudi v
sodobni, prenovljeni šoli se pri okoljski vzgoji še vedno soočamo z naslednjimi problemi:
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¾ še vedno je več učenja, usmerjenega v pomnjenje informacij, kot pa problemsko
naravnanega oziroma pri učencih bolj razvijamo konvergentno in premalo
divergentno mišljenje;
¾ ne spodbujamo celostnega, ekosistemskega učenja, prevladuje linearno, analitično
mišljenje;
¾ premalo povezovanja učenja z osebnimi izkušnjami učencev, dobljenih ob
dejavnosti, lastnem preizkušanju, poseganju v okolje;
¾ razdrobljenost okoljskih tematik znotraj predmetov in pomanjkanje
medpredmetnih povezav;
¾ pomanjkanje znanja ali interesa med učitelji.
V rednem izobraževanju poučujemo po predmetih, ki so vsak na svoj način povezani z
okoljem. Čeprav je na nekaterih področjih tudi potrebna posebna okoljska vzgoja kot opora za
dobro in varno delo ter celovito razumevanje razmer, tega ne moremo reševati le z novim
predmetom in dodatnimi obremenitvami. Prav na vseh predmetnih področjih je treba
obravnavati odnos družbe in ljudi do okolja. Vsi dihamo, se gibljemo v okolju, pijemo vodo,
se hranimo, se rekreiramo, pišemo, beremo, računamo, raziskujemo. Življenje je celovit splet
številnih prvin in vplivov, zato mora tudi šola, ki celovito vzgaja in izobražuje ter ne
zanemarja etičnih načel, zagotoviti ustrezno medpredmetno povezanost pouka in vzgoje.
(Lobnik, 2001)

3.5 OKOLJSKA VZGOJA V IZBRANIH DRŽAVAH IN
MEDNARODNI OKOLJSKI PROJEKTI
3.5.1

OKOLJSKA VZGOJA V IZBRANIH DRŽAVAH

Uvajanje okoljske vzgoje v šolo ima v svetu najrazličnejše oblike in probleme. Eden bistvenih
problemov je v statusu okoljske vzgoje; ponekod je to poseben predmet (Škotska), povečini
pa je intedisciplinarno, medpredmetno področje znotraj posameznih šolskih predmetov. V
Veliki Britaniji na stopnji osnovne šole obravnavajo okoljske vsebine predvsem v okviru
geografije, na stopnji srednje šole je uveljavljen bolj interdisciplinaren pristop, ker so okoljske
vsebine vključene pri geografiji in drugih naravoslovnih predmetih.
Na Škotskem imajo poseben predmet »Care for Environment«. (Kunaver, 1997) Od leta 1994
je na Škotskem torej okoljska vzgoja eden od petih temeljnih predmetov v času obveznega
izobraževanja, v okviru katerega učenci spoznajo širše, zaokrožene teme kot so zrak, voda,
tla, energija, torej tudi del vsebin nekaterih naravoslovnih in družboslovnih področij. Iz
prakse številnih evropskih držav je razvidno, da nimajo posebnega okoljskega predmeta,
ampak uresničujejo njegove cilje pri vseh predmetih, kjerkoli se učna snov dotakne te
problematike.
Prav gotovo med ekološko najbolj ozaveščene države sodijo skandinavske, tudi kar se tiče
vključenosti okoljskih vsebin v kurikulume. Na Finskem je okoljska vzgoja medpredmetno
področje, ki se poučuje v okviru različnih predmetov, največ pri geografiji in naravoslovju,
pojavlja se tudi v drugih šolskih aktivnostih. Namen okoljske vzgoje je varovati biološko
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raznovrstnost in spodbujati trajnostni razvoj. Razvili so t.i. čebulni model okoljske vzgoje –
model zaporednih plasti:
 ٭notranjo plast sestavljajo čutne in čustvene izkušnje;
 ٭naslednjo – pomen, ki ga ima okolje za posameznika;
 ٭sledi družbeni pomen in končno vez s širšo družbo, ki prinaša tudi konflikte v
reševanju okoljskih problemov;
 ٭osrednjo točko okoljske vzgoje predstavlja presojanje lastnih vrednot in okoljskega
ravnanja.
Kot najprimernejšo metodo okoljske vzgoje smatrajo raziskovanje odprtih problemov, pri
katerih mora učenec samostojno zastaviti problem, iskati podatke, jih obdelati; priti do
rešitve, ki ni vnaprej znana. Tu gre nujno tudi za kombinacijo spoznanj iz raznih predmetov.

3.5.2

MEDNARODNI OKOLJSKI PROJEKTI

V okviru evropskih šolskih projektov Socrates in Comenius potekata projekta ENSI – OKOLJE
IN ŠOLSKE INICIATIVE in SEED – SCHOOL DEVELOPMENT THROUGH ENVIRONMENTAL
EDUCATIN (ŠOLSKI RAZVOJ SKOZI OKOLJSKO VZGOJO). Projekt SEED v okviru »Comenius 3
Network« v obdobju 2003 – 2006 koordinira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo
iz Avstrije. To je decentralizirana mednarodna mreža številnih držav, ki sodelujejo v
raziskovalnih projektih, povezanih z okoljsko vzgojo in trajnostnim razvojem. Projekt je
namenjen razvoju šol skozi okoljsko izobraževanje in je tako povezan tudi z evropsko mrežo
t.i. eko šol.
ENO – GLOBALNA VIRTUALNA ŠOLA je mednarodni projekt, ki so ga zasnovali na Finskem, in je
namenjen okoljski vzgoji preko svetovnega spleta. V okviru projekta so glavna tematska
področja: spoznavanje domačega kraja in ljudi, spoznavanje naravne in kulturne dediščine,
okoljsko sprejemljiv razvoj domače pokrajine.
Eno šole se učijo skupaj, posredujejo podatke o lokalnih razmerah in jih analizirajo. Učenci
berejo, razpravljajo, analizirajo, primerjajo podatke, zbrane v Eno učnem okolju. Učenci
najprej zbirajo podatke in dejstva, nato jih posredujejo drugim preko posebne klepetalnice.
Cilji delovanja ENO šol so naslednji:
 ٭naučiti se kooperativnega učenja v spletnem okolju,
 ٭pridobiti nove spretnosti ob računalniku,
 ٭poglabljati okoljske teme v izobraževanju,
 ٭razvijati globalno in mednarodno vedenje o okoljskih vprašanjih,
 ٭podpirati sprejemljiv, trajnostni razvoj,
 ٭pritegniti šole iz dežel v razvoju k aktivnemu sodelovanju in povezovanju.
V projektu ENO – globalna virtualna šola sodeluje 73 eno šol iz 43 držav (28 šol iz Evrope,
10 šol iz Azije, 14 šol iz Afrike, 3 šole iz Avstralije, 12 šol iz Severne Amerike in 6 šol iz
Južne Amerike).
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3.5.3

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Med potekajočimi mednarodnimi okoljskimi projekti, v katerem sodelujejo številne slovenske
šole, je projekt »Eko šola kot način življenja«. To je mednarodni projekt Združenja za
okoljevarstveno izobraževanje Evrope. Delo vodijo nacionalni koordinatorji. Slovensko
izvedbo in uskladitev s slovenskim vzgojnoizobraževalnim programom je pripravila Nada
Pavšer, nacionalna koordinatorka mreže eko šol v Sloveniji. Osnovni cilj projekta je
povezovanje okoljskih dejavnosti med šolami v državah Evropske unije, s čimer lahko
sodelujoči izmenjujejo in bogatijo ideje ter se dogovarjajo za skupne akcije.
Eko šola je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Šole so
organizirane v nevladno organizacijo Fundation for Environmental Education in Europe
(FEEE), ki je bila ustanovljena z namenom, da organizira in načrtno pospeši okoljsko
izobraževanje v Evropi na vseh stopnjah šolanja. Idejo za projekt je zasnoval danski minister
za okolje Ole Loving Simonsen, poznejši predsednik Foundation for Environmental
Education in Europe - FEEE. Sedež FEEE je v Veliki Britaniji, v organizacijo je vključenih
22 držav: Belgija, Bolgarija, Ciper, Estonija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska,
Italija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija in
Velika Britanija. Predstavnik FEEE v Sloveniji je DOVES (Društvo za okoljevarstveno vzgojo
Slovenije) s sedežem v Kopru. (Medmrežje 12)
V državah članicah FEEE se razvija več celovitih programov: Eko schools - Eko šole, Blue
Flag - Modra zastava, Young Report - Mladi reporter in Forest - skrb za gozdove.
V Sloveniji se projekt imenuje EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA. Prve šole so se pri nas
vključile v ta projekt leta 1996, na svetovni dan varstva okolja (5. junij), leta 1998 pa so
podelili prvih 16 eko zastav. Do danes je program prerastel v pravo gibanje, v katerem
sodeluje 80 osnovnih in 10 srednjih šol (med njimi dve gimnaziji), od katerih jih je 57 prejelo
eko zastavo. V Evropi je v projekt Eko šole vključenih okoli pet tisoč šol.
Projekt Eko šola kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo
v osnovne in srednje šole. V program se lahko vključi šola le kot celota, to pomeni, da so
vključeni učitelji, učenci, vodstvo šole, tehnično osebje, svet šole, svet staršev, predstavniki
podjetij in lokalnih oblasti. Glavni namen projekta je spreminjanje mišljenja in delovanja šole
v sodelovanju z lokalnimi oblastmi in ostalimi nosilci odločanja. Program delovanja vedno
izhaja iz problemov okolja, v katerem je šola.
Eko šola vsebuje okoljsko vzgojo kot sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta posebej
in naravoslovnih dejavnosti, vključuje vrednostne cilje v življenje šole, organizira dejavnosti
z mladimi, ki so dokaz ustvarjalnosti, novih idej, različnih projektov in dejavnosti, celovito
organizira vzgojno delo znotraj šole in v povezavi s širšim okoljem, povezuje mlade iz držav
Evrope in je šola za življenje v prihodnosti.
Osnovni namen projekta ni le ozaveščanje mladih, ampak poskuša vnašati v pouk poleg
znanja o okolju predvsem vzgojo o okolju in za okolje. Prinaša v vsako šolo sveženj novih
zamisli in pobud, kako še bolj obogatiti pouk in obšolske dejavnosti.
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Eko šola vnaša v življenje in delovanje šole nove vrednote in vedrino, ker v pouk poleg
znanja o okolju uvaja vzgojo o okolju in za okolje. Te šole dopolnjujejo učne vsebine po
načelih interdisciplinarnosti (po naravoslovnih in družboslovnih prvinah in ob upoštevanju
kompleksnosti prostorske stvarnosti) ter objektivnih ocen razmer v neposrednem okolju. V
prihodnost usmerjeno obravnavanje se opira na javnost, vsebinsko pa povezuje čustvene,
estetske in etične vidike z realnostjo. Delovanje eko šol izobraževalni sistem v Sloveniji
dopušča, ni pa njihove vloge sistemsko osmislil. (Svet za varstvo okolja RS, 2001).
Šola, ki se vključi v projekt Eko šola kot način življenja, pripravi program - okoljevarstveni
letni načrt šole za šolsko leto, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole. Delo je skrbno
načrtovano, kjer je natančno določeno, kaj naj bi se na šoli izvajalo v posameznem letu in pri
posameznem predmetu. Vsebine in dejavnosti se izvajajo med poukom v okviru veljavnega
učnega načrta in ob pouku z različnimi projektnimi nalogami. Za učinkovito povezavo
praktičnega delovanja na šoli z učnimi načrti pri posameznemu predmetu je potrebno dobro
sodelovanje med učitelji posameznih predmetov, ker le tako je možno preseči predmetno
razdrobljenost in vnašati celostno poučevanje in učenje. Zelo pomembno je, da so vse
projektne naloge povezane s problematiko kraja, izvajanje le teh poteka v sodelovanju z
različnimi zunanjimi strokovnjaki in nosilci odločanja v šolskem okolišu.
V večini šol mladi pod vodstvom prizadevnih koordinatorjev, mentorjev učiteljev raziskujejo,
proučujejo in skrbijo za urejeno in čisto okolje v šoli in okrog nje. Z različnimi dejavnostmi
vplivajo na starše in ostale predstavnike krajevnih skupnosti, občin in širše okolje. Še posebej
uspešne so šole, ki znajo svoje dejavnosti in zaključke projektov posredovati širši javnosti. S
takšno naravnanostjo mladi lahko pomembno vplivajo na dosedanje razmišljanje in delovanje
ter pomagajo graditi sonaravni razvoj Slovenije in Evrope. Trajnostni razvoj v Eko šoli kot
način življenja pomeni graditev človekovih vrednot, veliko mero strpnosti, medsebojnega
spoštovanja ter sožitja z okoljem in naravo.
Bistvene značilnosti eko šole lahko strnemo v naslednje:
٭
Vsebuje okoljsko vzgojo kot sestavni del učnih ciljev in vsebin vsakega predmeta
posebej.
٭
Vključuje naravoslovne dejavnosti za povezovanje ciljev in vsebin med predmeti.
٭
Vključuje vrednostne cilje v življenje šole.
٭
V okviru različnih dejavnosti uresničuje in osmišlja teoretično znanje.
٭
Organizira dejavnosti z mladimi, ki so odraz ustvarjalnosti, novih idej, različnih
projektov in dejavnosti.
٭
Celovito organizira vzgojno delo znotraj šole v povezavi s krajem in nosilci
odločanja.
٭
Vključuje vrednote okoljske etike s ciljem navajati mlade na spoštovanje življenja
slehernega živega bitja (ne le človekovega) na tem planetu.
٭
Poskrbi za vnašanje vrednot čustvene inteligence.
٭
Povezuje mlade iz Evrope in sveta. (Medmrežje 12)
Osnova za delovanje in usmerjanje eko šole je oblikovanje in sprejem t.i. eko listine. Učenci
jo oblikujejo skladno z njihovim hotenjem za dvigovanje ekološke zavesti, spreminjanje
navad, vplivanjem na lokalne institucije za uvajanje ukrepov za prijaznejše ravnanje in
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spreminjanje v skladu z sonaravnim razvojem kraja in občine. Elementi eko listine so:
okoljevarstveni letni načrt šole in naloge, pravila eko obnašanja na šoli, osnovne teme,
zahteve v zvezi z lokalno oblastjo, državnimi institucijami, sodelovanje z nevladnimi
okoljevarstvenimi organizacijami. Za vsak element listine na šoli oblikujejo eno ali več pravil,
po katerih se eko šola ravna. Pravila eko obnašanja je potrebno obesiti na vidno mesto na šoli.
Po enem ali dveh letih okoljsko ozaveščenega delovanja na šoli, šola prejme t.i. eko zastavo.
Program eko šole je sestavljen iz sedmih korakov, ki jih uvede vsaka šola, vključena v
projekt.
1. korak: Ustanovitev Eko programskega sveta šole, ki usmerja projekt šole. Skrbi za
vključevanje učencev, učiteljev, vzgojiteljev, staršev in ostalega osebja šole v
projekt šole, ki določa cilje delovanja.
2. korak: Pregled okolja in proučevanje vplivov šolskega okolja na delovanje kraja, kjer šola
deluje.
3. korak: Načrtovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev in spremljanje le teh.
4. korak: Ovrednotenje oziroma evalvacija kratkoročnih ciljev oz. ob koncu šolskega leta in
stalno spremljanje dolgoročnih ciljev.
5. korak: Priprava izvedbe tematskih sklopov za delo v šoli in izven nje,
npr.: odpadki, voda, energija in druge aktualne okoljske teme.
6. korak: Informiranje in ozaveščanje - skrb za informiranje med šolami v Sloveniji in v
drugih državah ter sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja za širjenje
okoljevarstvenega ozaveščanja.
7. korak: Podpis eko listine - z javnim podpisom eko listine se vsi partnerji obvežejo za
sodelovanje pri oblikovanju in graditvi Eko šole kot načina življenja.
Šola, ki izpelje vseh sedem korakov in doseže opazne rezultate v izboljšanju okolja v svojem
kraju, dobi eko zastavo. Ta zastava je šoli vidno državno in mednarodno priznanje za okoljsko
delovanje.
Eko šola ponuja vrsto praktičnih rešitev in vzpodbud za uresničevanje okoljskega osveščanja
v sami šoli in njeni soseščini, kot so:
¾
izboljšanje ureditve šolskega okolja,
¾
zmanjšanje količine smeti in odpadkov ter povečanje skrbi za ločeno zbiranje
odpadkov,
¾
vključevanje krajanov in krajevne oblasti v uresničevanje okoljskih pobud,
¾
skrb za krajevno in nacionalno medijsko odzivnost,
¾
povezovanje z drugimi šolami v Sloveniji in Evropi,
¾
pridobivanje sponzorjev kot pomoč za uresničitev in izvedbo okoljevarstvenih
projektov.
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S svojo demokratičnostjo, odprtostjo, vključevanjem idej in prispevkov posameznika, je eko
šola tudi mesto za vnašanje vrednot trajnostne vzgoje in demokratične državljanske kulture.
Katere vrednote in skozi katere dejavnosti lahko eko šola vnaša v svoje delovanje, je razvidno
iz naslednjega prikaza.
VREDNOTE

DEJAVNOSTI

▪

vedeti in narediti pri posameznih predmetih

▪

pri pouku, pregled okoljskih strategij in
načinov dela za šole

▪

razvijati čustveni odnos do narave

▪

čustven pristop pri okoljskem poučevanju

▪

živeti na planetu bolj odgovorno

▪

trajnostno delovanje, skrb za prihodnost,
preprečevanje namesto popravljanja škode

▪

upoštevati celovitost življenja in bivanja v
skupnosti

▪

ob uresničevanju zahtev Agende 21
spodbujajo pristope, ki slonijo na lokalnih
skupnostih, povezovati formalno
izobraževanje z drugimi ustanovami

▪

vsak lahko prispeva svoj delež

▪

krajevne akcije za izboljšanje okolja, smotrna
izraba energije, potrošništvo, manj embalaže,
spreminjanje osebnega ravnanja

3.5.4 OKOLJSKA VZGOJA IN MREŽA UNESCOVIH ŠOL

Okoljske vsebine so pogosto zastopane v različnih evropskih ali mednarodnih projektih. Šole,
ki so vključene v t.i. mrežo Unescovih šol, vsako leto posvetijo svojo dejavnost raziskovanju
določene problematike, katere namen je predvsem vzgoja za dobre medčloveške odnose, za
strpnost, skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations) - Organizacija
Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo - je bil ustanovljen 16.11.1945 v
Londonu kot specializirana organizacija Združenih narodov za področje izobraževanja,
znanosti, kulture in komunikacij, katere cilji in naloge so opredeljene v Ustavi organizacije.
Namen organizacije je prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja na področju
izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij med narodi in s tem širiti splošno spoštovanje
pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih priznavajo
vsi narodi, ne glede na raso, spol, jezik ali vero kot je zapisano v 1. členu Ustave UNESCO.
Med glavna programska področja sodi izobraževanje, ob kulturi, komunikacijah, informacijah
in znanosti.
Urad slovenske nacionalne komisije za Unesco deluje kot organ v okviru Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport in opravlja zadeve, ki se nanašajo na sodelovanje Slovenije z
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Unescom, na uresničevanje ciljev Unesca v Sloveniji ter na sodelovanje z nacionalnimi
komisijami in telesi drugih držav ter nevladnih organizacij. Tako s tesnim sodelovanjem z
Vlado skrbi za izvajanje programa slovenske komisije, programov in priporočil iz generalnih
in drugih konferenc Unesca ter sodeluje s pristojnimi ministrstvi in civilno službo pri
izvajanju programov in aktivnosti organizacije v Sloveniji. Poleg tega se posveča tudi
mednarodnemu sodelovanju in izmenjavi znanja in izkušenj na področju Unescove
pristojnosti.
Unescova načela na področje varovanja okolja, okoljske vzgoje in izobraževanja, ohranjanja
naravne in kulturne dediščine so zapisana v Konvenciji o varstvu svetovne kulturne in
naravne dediščine (The World Heritage Convention The Convention Concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage). Zamisel o potrebnosti konvencije se
je porodila ob posledicah gradnje Asuanskega jezu, ko so morali leta 1959 prestaviti tempelj
Abu Simbel. Generalna konferenca UNESCO je 16. 11. 1972 v Parizu sprejela konvencijo, ki
je začela veljati 1976. Glavni cilj konvencije je ugotavljati, zavarovati, predstavljati in
prenašati kulturno in naravno dediščino svetovnega pomena bodočim rodovom.
Unesco je po drugi svetovni vojni organiziral gibanje za načrtno vplivanje na mlade ljudi, da
bi v njihovih glavah in srcih krepil znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in
prijateljsko povezovanje, kljub mnogoterim drugačnostim. Spodbudil je organizirano
povezovanje med šolami, njihovimi programi, učenci / dijaki / študenti in učitelji. Zvezo je
poimenoval Associated Schools Project - net / ASPnet. Zveza je nastajala med bolj ali manj
oddaljenimi šolami vseh vrst. Pomembno je bilo, da so se povezovale šole, ki so odražale
svojevrstne, drugačne življenjske pogoje in probleme. Od tod se je začelo spoznavanje, učenje
in vzgajanje za medsebojno sprejemanje drugačnosti, sodelovanje in solidarnostno pomoč.
Oblikovala se je potreba po krepitvi spremenjenega gledanja na svet in sebe v njem. To je
svet soodvisnosti človeka in narave ter ljudi med seboj. Zato so se oblikovala tudi drugačna
pričakovanja do šol vseh vrst. Ideal je začel postajati edukacija človeka, ki bo zmožen "misliti
globalno in delovati lokalno". Danes pa se ta ideal razvija v še zahtevnejšega: "Misli, čuti in
deluj globalno in lokalno".
Na prehodu v novo tisočletje je Unesco na osnovi nekajletnega dela posebne komisije,
imenovane od velikega humanista in generalnega direktorja Unesca, dr. Federica Mayorja,
objavil poročilo v knjigi Učenje: skriti zaklad. V njej najdemo odgovore, sugestije in
smernice edukacije za dolga leta naprej. Unescove ASPnet šole so jim še posebej zavezane.
Cilji in načela vseživljenjskega izobraževanja, temelječa na "štirih stebrih", so temelj vrednot
in pedagoškega delovanja vseh ASPnet šol. Prispevajo naj h kakovostnejšemu razvijanju
znanja, dela, osebnosti in sreče slehernega posameznika kot tudi manjših in večjih skupin
ljudi. Vse to pa naj bi krepilo mir in mednarodno razumevanje.
V slovenski mreži Unescovih šol je 75 članic, koordinatorica je Osnovna šola Cirila Kosmača
iz Pirana. Med članicami je največ osnovnih šol, gimnazij in srednjih šol ter dve šoli s
prilagojenim programom, dva vrtca in en dijaški dom.
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Grafikon 5: MREŽA UNESCOVIH ŠOL V SLOVENIJI

(VIR: Medmrežje 11, 2005)
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Usmerjenost v projektno učno delo je ena temeljnih značilnosti Unescovih ASPnet šol. Šole
so izvajale naslednje projekte, iz naslovov katerih so razvidne prej omenjene vsebinske
usmeritve Unesca, med drugimi tudi glede varovanja okolja oziroma naravne in kulturne
dediščine:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Korenine in krila,
Dobre vesti iz naše šole in našega mesta,
Unescov kviz,
Gorniški tabor,
Festival miru v Slovenj Gradcu,
Dediščina skozi umetniško oko,
Jezik – kultura in tradicija,
Moder stol,
Naše mesto – vaše mesto,
Vzgoja za pitje zdravih pijač,
Jezero je – jezera ni,

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Meja – naša zgodovina in naša evropska
prihodnost,
Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo
spomenik,
Dan družin,
Mladi Evrope v eni deželi,
Naš kraj – njegova kulturna in naravna
dediščina,
Naravoslovni tabor za osnovnošolce,
Dan človekovih pravic,
Voda – kaj mi pomeni.

3.6 ZASTOPANOST VSEBIN O ZAVAROVANIH OBMOČJIH
V OSNOVNOŠOLSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH KURIKULUMIH
Če izhajam iz predpostavke, da so vsebine o zavarovanih območjih vezane na spoznavanje
različnih vrst zavarovanih območij (širša - narodni, regijski in krajinski park; in ožja - naravni
rezervat, naravni spomenik) ter varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, potem
tovrstne vsebine obravnavajo predvsem naslednja predmetna področja:
¾
geografija, spoznavanje narave, spoznavanje družbe, biologija ter izbirni predmet
okoljska vzgoja v osnovni šoli,
¾
geografija, biologija in izbirni predmet študij okolja v programu gimnazije.
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Geografija v srednjem strokovnem in tehničnem izobraževanju ter sklop geografskih vsebin v
predmetu družboslovje v srednjem in nižjem poklicnem izobraževanju sta predmetni področji,
ki naj bi imeli zastopane tudi vsebine o zavarovanih območjih. Glede na pregled učnih
načrtov za imenovani predmetni področji lahko sklenem, da so konkretne vsebine in učni cilji
o zavarovanih območjih skromni (naveden je le cilj: dijaki znajo ob opazovanju slikovnega
materiala ugotoviti oblike in pomen zavarovanih območij). Zato v nadaljevanju analiziram
učne cilje za osnovnošolske in gimnazijske programe.
V učnih načrtih za osnovno šolo so učni cilji, ki zadevajo le konkretne vsebine o zavarovanih
območjih, pri posameznih predmetih naslednji:
Predmetno
področje
1. GEOGRAFIJA

Učni cilji (izpisani iz učnih načrtov)

•

•
•

•
•

2. BIOLOGIJA

•
•
•
•
•

3. OKOLJSKA
VZGOJA

•
•

učenec izdela stenski geografski časopis na temo prizadevanj in
ukrepov za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v
slovenskih alpskih pokrajinah in spozna narodni park
(Triglavski narodni park);
učenec opiše primere prizadevanj in ukrepov za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine v slovenskem predalpskem svetu;
učenec izdela stenski geografski časopis o prizadevanjih za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter ekološkega
ravnovesja v dinarskih pokrajinah Slovenije;
učenec pripravi kratek referat ali geografski plakat o ekoloških
problemih v primorskih pokrajinah Slovenije;
učenec opiše primere prizadevanj in ukrepov za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine v slovenskih panonskih
pokrajinah;
učenci se seznanijo z dejavniki okolja, ki pogojujejo pestrost
rastlinskih in živalskih vrst;
učenci se seznanijo z izrednim vrstnim bogastvom pri nas in se
zavedo, da je vrstna pestrost del narodnega bogastva;
učenci spoznajo dejavnike, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost v
svetu in pri nas;
učenci spoznajo pojem zavarovano območje in nekaj
konkretnih primerov;
učenci se seznanijo z najbolj ogroženimi vrstami živih bitij pri
nas;
učenci obnovijo pojem biotska pestrost in razlike med biotsko
pestrostjo na nivoju osebkov, vrst in ekosistemov;
učenci se zavedajo odgovornosti človeka do živih bitij in
razmišljajo o ukrepih, ki bi lahko biotsko pestrost ohranjali ali
celo povečali, hkrati pa se zavedajo, da je biotska pestrost del
narodovega bogastva.
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Med splošnimi cilji geografije se naslednji neposredno nanašajo na varovanje naravne in
kulturne dediščine oziroma na zavarovana območja:
¾
učenci spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in
spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski
državi;
¾
učenci spoznavajo nujnost smotrne rabe naravnih dobrin in s tem povezanega
varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije;
¾
učenci spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru zaključnih
ekskurzij in terenskega dela.
V učnih načrtih za gimnazije so učni cilji, ki zadevajo le konkretne vsebine o zavarovanih
območjih, pri posameznih predmetih naslednji:
Predmetno
področje
1. GEOGRAFIJA

Učni cilji (izpisani iz učnih načrtov)

•
•
•
•

2. BIOLOGIJA

•
•
•
•
•
•
•

3. ŠTUDIJ OKOLJA

•

•
•
•

•
•

ovrednoti prizadevanja Slovenije za smotrno gospodarjenje z
okoljem;
razloži vzroke za ustanavljanje zaščitenih območij;
opiše razširjenost Triglavskega narodnega parka in njegov pomen
ter ukrepe za varstvo okolja;
razloži rekreacijski in okoljevarstveni pomen pomembnejših
alpskih dolin in gorskih območij;
pozna raznolikost ekosistemov v svetu in pri nas ter na primerih
pojasni posledice poseganja človeka v okolje;
pozna pomen biotske raznovrstnosti;
opredeli pojem naravna dediščina;
razloži pomen varovanja naravne dediščine;
pozna nekatere ogrožene ekosisteme ter organizme v Sloveniji;
ve, da obstaja zakonodaja s področja varstva narave;
se zaveda, da je kot posameznik in kot član družbe odgovoren za
ohranjanje in varovanje narave;
dijaki zvedo, da obstajajo mednarodno zavezujoče konvencije o
varovanju okolja in se seznanijo z njimi (ramsarska konvencija,
konvencija o svetovni dediščini, konvencija o biotski
raznovrstnosti idr.);
dijaki se seznanijo s temeljnimi akti, ki urejajo okoljska vprašanja v
Sloveniji;
dijaki se seznanijo z načeli varstva naravne in kulturne dediščine in
okolja v Sloveniji;
dijaki poznajo pomen varovanja nežive narave (slapovi, nahajališča
fosilov, osamelci, naravna okna...) in kulturne krajine (kmečka
arhitektura);
učenci spoznajo najpomembnejša zaščitena območja v Sloveniji;
učenci poznajo ogrožene vrste in pomembne ter ogrožene habitate.
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Zanimiva je primerjava izbranih učnih ciljev, vezanih na vsebine o zavarovanih območjih, iz
učnih načrtov izbranih predmetov v osnovni šoli in gimnaziji. Glede na spoznanje, da naj se v
okoljski vzgoji prepletajo spoznavni, čustveni in akcijski cilji, ugotavljam, da med
navedenimi učnimi cilji močno prevladujejo spoznavni ali kognitivni, med čustvene ali
emocionalne sodijo le trije cilji, opredeljeni z glagolom zavedati se. Takšni so učni cilji:
 ٭učenec se zaveda, da je vrstna pestrost del narodnega bogastva (biologija v OŠ);
 ٭učenci se zavedajo odgovornosti človeka do živih bitij in razmišljajo o ukrepih, ki bi
lahko biotsko pestrost ohranjali ali celo povečali, hkrati pa se zavedajo, da je biotska
pestrost del narodovega bogastva (okoljska vzgoja);
 ٭učenec se zaveda, da je kot posameznik in kot član družbe odgovoren za ohranjanje in
varovanje narave (biologija v gimnaziji).
Učni načrti pri izbranih vsebinah ne postavljajo učnih ciljev iz akcijskega področja.
V učnih načrtih je vrsta učnih ciljev in raven zahtevnosti opisana s pomočjo vprašalnic
oziroma glagolov. V spodnji preglednici so izpisani glagoli iz izbranih učnih ciljev pri
izbranih vsebinah:
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA

GIMNAZIJA

٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

izdela
spozna
opiše
pripravi
ovrednoti
razloži
opiše

BIOLOGIJA

IZBIRNI PREDMET

٭
٭
٭

se seznani
se zave
spozna

٭
٭
٭

obnovi
se zave
razmišlja

٭
٭
٭
٭
٭
٭

pozna
pojasni
opredeli
razloži
ve
se zaveda

٭
٭
٭
٭

zve
se seznani
pozna
spozna

Pri znanju razlikujemo poleg količine tudi kakovost, ki jo opredelimo s t.i. taksonomijo znanj
oziroma ciljev. Najbolj poznana je Bloomova taksonomija, ki kot osnovni kriterij upošteva
ravni vsebinskega znanja. Glede na ravni znanja po Bloomovi taksonomiji, večina izbranih
učnih ciljev sodi v nižjo raven znanja, saj zahtevajo le poznavanje, razumevanje in uporabo
pojmov, dejstev, pravil, zakonitosti. Na ravni osnovnošolskih učnih načrtov so takšni vsi
izbrani učni cilji. Med gimnazijskimi pa v višjo raven znanja uvrstimo le naslednji cilj: dijak
ovrednoti prizadevanja Slovenije za smotrno gospodarjenje z okoljem (geografija).
Marzanova taksonomija daje velik poudarek različnim miselnim procesom, s pomočjo katerih
vsebinska znanja usvajamo (izgrajujemo) in izkazujemo. Znanje razdeljuje na vsebinska
znanja in miselne procese / veščine / spoznavne postopke (vseživljenjska znanja), s katerimi
vsebinska znanja izgrajujemo in izkazujemo. Marzano miselne procese in veščine deli v
naslednje kategorije: kompleksno razmišljanje, delo z viri (zbiranje, izbiranje, analiza,
interpretacija, sinteza, presoja uporabnosti in vrednosti podatkov), predstavljanje idej
(ustvarjanje kakovostnih izdelkov, učinkovitost komuniciranja v različnih oblikah, jasnost
izražanja) in sodelovanje v skupini (prizadevanje za skupne cilje, uporaba medosebnih veščin,
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prevzemanje različnih vlog v skupini). Med izbranimi cilji tudi po tej taksonomiji
prevladujejo vsebinski cilji, ki jih opredeljujejo vsebinska znanja (učenec spozna, se seznani,
opredeli, razloži, opiše...). V drugo kategorijo znanj - miselni procesi, veščine, spoznavni
postopki – sodijo naslednji učni cilji:
¾ kompleksno razmišljanje
* učenec se zaveda odgovornosti človeka do živih bitij in razmišlja o ukrepih, ki bi lahko
biotsko pestrost ohranjali ali celo povečali,
hkrati pa se zaveda, da je biotska pestrost del
narodovega bogastva - okoljska vzgoja;
* dijak ovrednoti prizadevanja Slovenije za smotrno gospodarjenje z okoljem – geografija v
gimnaziji;
¾ delo z viri
* učenec izdela stenski geografski časopis na temo prizadevanj in ukrepov za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine v slovenskih alpskih pokrajinah - geografija v osnovni šoli;
* učenec izdela stenski geografski časopis o prizadevanjih za ohranjanje naravne in kulturne
dediščine ter ekološkega ravnovesja v dinarskih pokrajinah Slovenije - geografija v osnovni
šoli;
* učenec pripravi kratek referat ali geografski plakat o ekoloških problemih v primorskih
pokrajinah Slovenije - geografija v osnovni šoli;
¾ predstavljanje idej
* učenec pripravi kratek referat ali geografski plakat o ekoloških problemih v primorskih
pokrajinah Slovenije - geografija v osnovni šoli.
Učni načrti za izbrane predmete vsebujejo predvsem vsebinske cilje. Takšni so vsi izbrani cilji
iz biologije v osnovni šoli in v gimnaziji, iz geografije v gimnaziji in iz izbirnega predmeta
študij okolja. To hkrati pomeni, da so to cilji nižje ravni zahtevnosti, katerih glavni namen je
spoznavni – pomnenje, reproduciranje, razumevanje vsebin. Presenetljiva je tovrstna
ugotovitev za izbirni predmet, katerega namen prav gotovo ni le tradicionalno pridobivanje
znanja, ampak tudi razvijanje kompleksnejšega mišljenja in veščin. Največ ciljev iz druge
kategorije znanj po Marzanovi taksonomiji je pri izbranih vsebinah v učnem načrtu za
geografijo, in sicer pri Geografiji Slovenije v 9. razredu. Sicer pa tudi učni načrti za
geografijo vsebujejo predvsem vsebinske cilje, ki jih opredeljujejo vsebinska znanja, medtem
ko so t.i. vseživljenjska znanja opredeljena v globalnih ciljih predmeta, npr.: razvijanje
kompleksnega geografskega mišljenja, razvijanje kritičnega mišljenja (okoljsko ozaveščanje,
spoštovanje dediščine, spoštovanje različnosti idr.), razvijanje veščin (prostorske predstave na
zemljevidu, orientacija v naravi, metode terenskega dela idr.).
Učitelji se zavedajo, da je sposobnost kompleksnega razmišljanja in obvladovanje veščin za
učence pomembnejše od golega faktografskega znanja, ki je danes dostopno na vsakem
koraku (internet, enciklopedije, atlasi), vendar pomanjkanje časa pa tudi teorije ocenjevanja
veščin vplivajo na to, da jih doslej niso načrtno razvijali. (Cigler, 2003)
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4. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREDLAGANEGA KARAVANŠKOKAMNIŠKO-SAVINJSKEGA REGIJSKEGA PARKA
4.1 LEGA IN OMEJITEV PREDLAGANEGA ZAVAROVANEGA OBMOČJA
4.1.1 OPREDELITEV OBMOČJA

Predvideni Karavanško-Kamniško-Savinjski regijski park bo obsegal zraščeni geološki enoti
Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, ki ju imenujemo tudi »Severnoslovenske Alpe«
(Kačičnik, 1996). Ob Triglavskem narodnem parku, ki pokriva alpski prostor slovenskih
Julijskih Alp, bi s Karavanško-Kamniško-Savinjskim regijskim parkom zavarovali še
preostali najkvalitetnejši visokogorski in sredogorski alpski svet Slovenije.
Meje predvidenega regijskega parka še niso natančno določene. Zaenkrat je jasna severna
meja, ki poteka po slovensko-avstrijski državni meji. »Na zahodu je predvidena meja ob
vznožju Begunjščice, južna meja teče po severnem robu Ljubljanske kotline do Stahovice,
zavije ob Črnivcu proti severu, pri Ljubnem prečka Savinjsko dolino in poteka ob Mozirskih
planinah do Tople, nakar obkroži Peco in se ponovno priključi na državno mejo. Zaradi
naravno zaključene celote in učinkovitejšega varovanja, bi se moral regijski park nadaljevati
tudi v sosednjo Avstrijo.« (Kačičnik idr, 1996)
Karta 5:

OBMOČJE PREDVIDENEGA REGIJSKEGA PARKA KARAVANKE
IN KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE

(VIR: Interaktivni atlas Slovenije)
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Za ohranitev številnih kvalitet predvidenega Karavanško-Kamniško-Savinjskega regijskega
parka in za ustavitev negativnih teženj v njem (erozija pobočij, siromašenje biološke in
prostorske pestrosti, onesnaževanje in degradacija okolja, sprememba tradicionalnega
poselitvenega vzorca in arhitekture, širjenje visokogorskih turističnih kapacitet ipd.), bi bilo,
po mnenju Kačičnikove s sodelavci (1996), potrebno najprej razglasiti celotno območje za
naravno znamenitost.
Območje Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp ima številne naravne vrednote, med katerimi
so nekatere že zavarovane z eno od oblik ožjih zavarovanih območij. Spodnja karta prikazuje
pomembnejše naravne vrednote v zahodnem delu predvidenega regijskega parka, ki sodi pod
proučevanje Zavoda za varstvo narave v Kranju.
Karta 6:

ZAHODNI DEL PREDVIDENEGA KARAVANŠKO - KAMNIŠKO-SAVINJSKEGA REGIJSKEGA PARKA
Z VRISANIMI POMEMBNEJŠIMI NARAVNIMI VREDNOTAMI

(VIR: Zavod za varstvo narave, OE Kranj, 2003)
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Celotno območje gorskih skupin Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe meri 1520 km², kar
predstavlja približno 7, 5% ozemlja Slovenije s povprečno nadmorsko višino 1021 m. V tem
območju je 167 naselij, v katerih živi približno 60 000 ljudi. Gostota poselitve je približno 40
ljudi na km². (izračunano po podatkih: Perko, Orožen Adamič, 1998) V območje
predlaganega regijskega parka ne sodijo večja naselja in srednji oziroma spodnji deli rečnih
dolin, tako da bo po podatkih Uprave RS za varstvo narave (2003) predvidena velikost
Karavanško-Kamniško-Savinjskega regijskega parka 803 km².
Alpski svet predvidenega Karavanško-Kamniško-Savinjskega regijskega parka zavzema
dele naslednjih občin: Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Tržič, Jezersko, Preddvor, Cerklje na
Gorenjskem, Kamnik, Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, Ljubno ob Savinji, Luče ob Savinji,
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Solčava, Črna na Koroškem in Mežica. Občine, katerih ozemlje bi v celoti pripadalo
predvidenemu zavarovanemu območju, so: Jezersko, Solčava, Luče ob Savinji in Črna na
Koroškem.
Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe sta visokogorski skupini na jugovzhodnem delu Alp.
Kot skupini Južno apneniških Alp sta v nekaterih območjih tesno povezani, tudi zraščeni
gorstvi, ki ju povezuje niz prečnih slemen. Kamniško-Savinjske Alpe so razčlenjene z
globokimi, tudi ledeniško preoblikovanimi dolinami, na obrobju pa ležijo izrazite zakrasele in
gozdnate planote (Velika planina, Dleskovška planota, Golte, Menina, Dobrovlje). Karavanke
pa so izrazito podolgovato gorstvo, visokogorsko le v skrajnem vršnem delu, ki se proti
vzhodu nadaljuje v sredogorje.
Ime Karavanke naj bi izhajalo iz keltske besede »karawanka«, kar naj bi pomenilo »skalnati
travniki«. Severna stran ima skalnate stene ter zelene planine in senožeti pod njimi. Drugi
trdijo, da imenovani keltski izraz pomeni »košuta«, v potrditev te teze pa navajajo slovenski
izraz Košuta za gorsko skupino osrednjih Karavank. Karavanke so geološko zelo pestre, s
številnimi prelomi, kar je vplivalo na razgibanost površja. Povirni deli tokov na neprepustnih
kamninah sledijo alpski slemenitvi od zahoda proti vzhodu, glavne reke pa so prečno prebile
apnenčaste sklade in tečejo prečno na geološko zgradbo. Njihove doline so zato ozke,
ponekod prave soteske.

Fotografija 6:

POGORJE KOŠUTE V OSREDNJIH KARAVANKAH Z NIZOM PLANIN
(M. Garbajs, 1998)

Ime Kamniško-Savinjske Alpe je kot pokrajinsko ime umetna skovanka. V ljudski govorici
se uporablja ime Grintovci, ki pa označuje le najvišje osrčje gorstva. Zapis za to gorstvo je
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različen: Kamniške in Savinjske Alpe, Kamniške ali Savinjske Alpe, Kamniško-Savinjske
Alpe. V zadnjem času se je tudi v strokovni javnosti uveljavil zapis z vezajem, ki naj bi
enakovredno označeval oba sestavna dela gorstva. »Starejše ime je Kamniške Alpe (izvirno v
nemščini Steiner Alpen), ki ga je konec 18. stoletja nekritično vpeljal naravoslovec Baltazar
Hacquet. Ime Savinjske Alpe, ki je skoraj stoletje mlajše (izvirno v nemščini Sannthaler
Alpen), je vpeljal matematik, geodet in ljubitelj gora Johannes Frischauf. Celotno pogorje je
poznal že Valvasor. V znameniti Slavi vojvodine Kranjske je zanj uporabil ime Snežniki.«
(Perko, Orožen Adamič, 1998)
Ker se zlasti v vzhodnem delu Karavanke naslanjajo na Kamniško-Savinjske Alpe, je mejo
med gorstvoma težko potegniti. Melik (1954) je določil naslednji potek meje: »ob Završnici
čez sedlo Kališče (995 m) med Pečmi in Begunjščico, mimo vrha velikih Gač (1054 m) in
dalje proti vzhodu preko debri Drage na preval Vrh Luž (1252 m) med Dobrčo in
Begunjščico, pa nad Tržičem v dolino Lomščice ter po njej na preval ob Javorniku (1465 m)
in po dolini Reke pod Storžičem do Kokre. Proti vzhodu meja poteka čez Spodnje in Zgornje
Jezersko ter čez Jezerski vrh (1216 m) na Belo, pa čez Pavličev vrh (1339 m) na Solčavo, čez
Sleme (1263 m) med Raduho in Olševo na potok Bistro«.

4.1.2 IDEJE O ZAVAROVANJU KARAVANK IN KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP

Ideja o zavarovanju tega območja ni nova. Prva prizadevanja za varovanje in ohranjanje
naravnih znamenitosti območja zasledimo že v Spomenici odseka za varstvo prirode in
prirodnih spomenikov slovenskega muzejskega društva iz leta 1920. Lastnik Robanovega
kota pa je v petdesetih letih tudi formalno zavaroval svojo dolino kot naravni park, kar je prvo
zavarovano območje v območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Danes je znotraj
območja že večje število krajinskih parkov (Logarska dolina, Robanov kot, Topla, Golte),
naravnih rezervatov (greben Komna in Smrekovca), naravnih spomenikov (Dovžanova
soteska) in drugih naravnih in kulturnih znamenitosti. Tri krajinske parke znotraj območja v
nadaljevanju kratko predstavljam.
Nedaleč od Črne na Koroškem, v zgornji Mežiški dolini, leži ena najslikovitejših gorskih
dolin v Sloveniji – dolina Topla. Zaradi številnih naravnih lepot, izjemne kulturne krajine
in ohranjene etnološke dediščine je skupaj z ovršjem Pece in obdajajočimi pobočji že od leta
1966 zavarovana kot naravna znamenitost in krajinski park.
Podobno kot druge doline v Karavankah je bila tudi Topla poseljena že konec 16. stoletja. Pet
ohranjenih starih kmetij že stoletja oživlja značilno podobo koroške zemlje: Burjakova,
Florinova, Kordeževa, Fajmutova in na nadmorski višini 1120 m še Končnikova domačija.
Hiše na strmih pobočjih se skupaj z gospodarskimi poslopji stiskajo v gručo, ki je pod
čopastimi, s skodlami kritimi strehami od daleč videti kot majhen zaselek. Glavna poslopja z
živobarvnimi poslikavami in zanimivimi rezbarskimi detajli so tudi bogata etnološka
dediščina.
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Karta 7: KRAJINSKI PARK DOLINA TOPLA
(VIR: Medmrežje 9, 2005)

Kot celotno Mežiško dolino je tudi življenje Tople močno zaznamovalo rudarstvo. Začetki
izkopavanja svinčeve in cinkove rude segajo v leto 1834, danes pa je rudnik Topla zaprt in kot
zavarovani naravni spomenik namenjen le še turističnemu ogledu. Bogato geološko dediščino
predstavljajo nahajališča redkih mineralov izpod Pece, zanimivi pa so profili svinčevocinkovih rudnih teles, ki so ohranjeni na rudniških varnostnih stebrih. V več kot 230
milijonov let starih kamninah najdemo tudi fosilne polže in amonite.
Negnojeni travniki in pašniki na dnu doline so pomembno bivališče metuljev, v Burjakovem
močvirju pa so našle zadnje zatočišče številne ogrožene rastline, tudi divje orhideje. Avrikelj,
alpski zvonček, alpska azaleja in kamniška murka so ogrožene gorske cvetlice. Sonaravno
gospodarjenje z gozdom in prilagojeni režim sečnje ohranjata v Topli in Koprivni izjemno
gostoto divjega petelina, ki ji v Sloveniji in Evropi skorajda ni primerjave. Nekoliko višje, v
pasu ruševja, skalovja in gorskih travnikov na ovršju Pece živita njegova sorodnika ruševec in
belka, pa alpski zajec in gams.

Ravno dno, strmi skalni bregovi in končna krnica oblikujejo eno izmed najlepših alpskih
ledeniških dolin pri nas – Robanov kot. Posebno vrednost Robanovemu kotu daje strmi
stožec Ojstrice, ki zapira dolino in skoraj navpične stene Krofičke na zahodu oziroma grebena
od Moličke peči do Križevnika na vzhodu. Ledeniški sedimenti so vidni po vsej dolini,
posebej še na koncu, kjer se potok Bela izliva v Savinjo. Robanov kot je krajinska celota
izjemne naravne vrednosti z množico pod in nadzemeljskih geomorfoloških objektov,
zanimivim gozdnim sestavom in botaničnimi lokalitetami. Kmetije Roban, Govc, Vršnik in
Haudej dolini dajejo skladen kulturnokrajinski pečat. Že leta 1950 je bil zavarovan kot
naravna znamenitost (Uradni list LRS, št. 7/50).
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Fotografija 7:

POGLED NA ROBANOV KOT

(VIR: I. Gabrovšek, 2005)

Visoka kraška planota Golte, ki spada k predgorju južnih apneniških Alp, je pravzaprav tip
tako imenovanega osamelega krasa, saj ima širše obrobje iz neprepustnih kamnin. V glavnem
so to andeziti in andezitni grohi, ki oklepajo planoto skorajda iz vseh strani, ter gornjegrajski
skladi, ki se v širšem ali ožjem pasu pojavljajo na južnih pobočjih. Planota Golte z ostenjem,
ki velja za največjo naravno znamenitost, je v osrednjem delu iz zgornjetriasnih, na obrobju
pa iz srednjetriasnih apnencev. Kras na Golteh je tip planotastega krasa z vsemi značilnostmi:
večjimi in manjšimi vrtačami, suhimi dolinami, podzemeljskimi jamami (Ledenica, Kebrova
luknja, Medvedja jama, Mesarska lopa) in naravnimi okni. Veliko vrednost planoti daje tudi
pestra kulturna krajina, kjer gre za dinamično menjavanje pašnikov in gozdnih površin.

4.2 GEOLOŠKA ZGRADBA
V geološkem pogledu Karavanke prištevamo k tektonski enoti Dinaridov. Zgrajene so iz
paleozoiskih in mezozoiskih kamnin. Paleozoiske kamnine so večinoma silikatne in
neprepustne, največ je peščenjakov in skrilavih glinovcev. Mezozoiske kamnine so praviloma
karbonatne, največ je apnenca, dolomita, breče in konglomerata.
Značilna je narivna oziroma pokrovna zgradba. Pritiski, ki so povzročili gubanja in narivanja,
so bili usmerjeni od severa proti jugu, zato so od severa proti jugu vedno nižje tektonske
enote. Južne Karavanke sestavljata jih dva velika pokrova, in sicer zgornji košutin pokrov, ki
je narinjen proti jugu na spodnji, južneje ležeči južnokaravanški pokrov, kateri je proti jugu
narinjen na oligocenske plasti Ljubljanske kotline.« (Buser, 1980)
Tektonska zgradba košutinega pokrova je enostavna in jo predstavlja na celotnem delu
Košute, Begunjščice in Stola proti jugu vpadajoča monoklinala, katere plasti so grajene iz
dachsteinskega apnenca. Bolj zapletena je tektonska zgradba južnokaravanškega pokrova, ki
obsega ozemlje med košutinim pokrovom in savskim prelomom, v katerem so plasti
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nagubane v več sinklinal in antiklinal, ki imajo pretežno smer vzhod-zahod. Najbolj izrazite
antiklinale so:
 ٭stegovniška antiklinala med Jezerskim, Stegovnikom in Pečovnikom, zgrajena iz
devonskih in karbonskih plasti;
 ٭antiklinala Konjščice iz zgornjekarbonskih in trogkofelijskih plasti;
 ٭jeseniška antiklinala med Jesenicami, Javorniškim rovtom in Golico, sestavljena iz
različnih paleozoiskih in triasnih kamnin.
»Tektonsko enoto Kamniško-Savinjskih Alp predstavlja velika gmota dachsteinskega apnenca
Grintavcev in Kočne, ki je na zahodu narinjena na spodnjepermske in trogkofelijske klastične
kamnine. Biostratigrafski in litološki razvoj plasti Južnih Karavank in Kamniško-Savinjskih
Alp je enak. Tako si moremo zamisliti pokrov Kamniško-Savinjskih Alp le kot enega višjih
karavanških pokrovov, ki bi odgovarjal po legi košutinemu pokrovu. Zgornje triasne plasti
Storžiča, Kriške gore, Dobrče in Brezniških peči predstavljajo začetek južneje ležeče
sinklinale. (Buser, 1980)
V Kamniško-Savinjskih Alpah so prevladujoče karbonatne kamnine mezozoiske starosti, le
ob prelomih so na površju paleozoiske kamnine. Največ je triasnega apnenca in dolomita, zato
so marsikje značilne visokogorske kraške oblike, zlasti škraplje, žlebiči, kotliči, brezna in
podzemeljske jame. V vzhodnem delu gorstva so zaradi oligocenskega vulkanskega delovanja
območja iz mlajših predornin in tufov.
Številni prelomi so zlasti Karavanke razkosali v več grud. Buser (1980) navaja važnejše
prelome kot so: zeleniški, košutin, podljubeljski, stegovniški, kokrški, fevški, jezerski,
storžiški, fužinski, javorniški, ljubeljski, tržiški, bistriški, završniški, savski in jeseniški
prelom. V Karavankah sta najizrazitejša zeleniški in košutin prelom. Zeleniški prelom poteka
v alpski smeri na severni strani Begunjščice in Košute in predstavlja mejo med starejšimi
triasnimi in paleozoiskimi plastmi na severu in košutinim pokrovom. Ob prelomu je apnenec
močno tektonsko zdrobljen, prelomna ploskev je gladka. Na južni strani Košute pa jurske in
zgornje triasne plasti Košute od starejših plasti južnokaravanškega nariva na jugu loči košutin
prelom, katerega najvzhodnejši del poteka po suhem podolju planine Dolga njiva. Tudi v
vzhodnem delu Karavank so številni prelomi v različnih smereh. Med pomembnejšimi Mioč
(1980) navaja labotski, smrekovški, šoštanjski, javorniški, solčavski in logarski prelom.
Predvsem je zanimiv smrekovški prelom, kjer je bil aktiven vulkanizem še v oligocenu, zato v
smrekovški sinklinali najdemo različne vulkanske kamnine: andezit, vulkansko brečo,
bazaltni konglomerat, andezitni tuf in tufit.
Najstarejše kamnine so v osrednjem delu Karavank, v območju južnokaravanškega pokrova.
V okolici Jezerskega, nad Matkovim kotom, na Pristovškem Storžiču, Virnikovem Grintovcu
in Stegovniku najdemo devonske apnence ter skrilave glinovce, peščenjake in različne
apnence iz spodnjega karbona. Iz karbona in perma so plasti kremenovega konglomerata,
peščenjaka, skrilavih glinovcev in apnencev, v katerih je veliko različnih okamnin. Takšne
kamnine najdemo predvsem v območju Javorniškega rovta, Dovžanove soteske in Konjščice.
V spodnjepermskih plasteh v Dovžanovi soteski in severno od Konjščice je razvita pisana
trbiška breča, ki sestoji iz kosov sivega, belega, rožnatega in mesnato rdečega apnenca.
Trbiška breča in spodnjepermske grodenske kamnine (rdeči peščenjaki) so nastale v takratnih
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polpuščavskih in puščavskih razmerah kot proizvod vetra in občasnih hudourniških potokov.
Podobno kamninsko sestavo ima tudi območje Solčavskega.V vzhodnem delu Karavank
najdemo tudi kamnine silurske starosti, predvsem diabaze, tufe in glinovce, kar so dokazi
nekdanjega vulkanskega delovanja na tem območju.
V triasu je območje Karavank prekrivalo plitvo morje, v katerem so se usedali apnenci,
laporji, dolomiti in skrilavi glinovci. Ob koncu triasa so v plitvem morju nastali skladoviti
dachsteinski apnenci, iz katerih so južna pobočja Košute in severna, prepadna pobočja
Begunjščice in Stola. Vrhnji del teh gora gradijo masivni grebenski apnenci, ki ponekod
prehajajo v jurske rdečkaste apnence (južna pobočja Begunjščice). Uršlja gora in Peca sta
povečini iz apnencev in dolomitov triasne starosti. To so t.i. wettersteinski svetlosivi ali beli
dolomiti in sivkasto beli ali rožnati apnenci. Wettersteinske plasti so imele največji pomen v
rudarstvu z nahajališči svinčeve in cinkove rude.
V terciaru, v dobi eocen, so v glinovcih in peščenjakih ponekod v južnih Karavankah nastale
tanke premogovne plasti. Ob koncu oligocena je bilo ponovno živahno vulkansko delovanje.
Vulkani so bruhali predvsem pepel, iz katerega so nastali vulkanski tufi ali grohi, ki jih
najdemo na območju Ljubnega ob Savinji, na Smrekovškem pogorju in v okolici Tržiča. Iz
dobe pleistocen zasledimo sprijeto in nesprijeto morensko gradivo, najmlajše kamninsko
gradivo pa predstavlja pobočni grušč. (Povzeto po: Buser, 1980 in Perko, Orožen Adamič,
1998)
V območju predlaganega naravnega parka je kar nekaj pomembnejših nahajališč različnih
fosilnih vrst. Poznana so predvsem nahajališča v Dovžanovi soteski, v Javorniškem rovtu, na
grebenu Begunjščice in na območju Pece.
Fosili v Dovžanovi soteski so le v apnencu, prevladujejo ostanki živalskega izvora, najbolj
zastopani vrsti sta luknjičarke ali foramenifere in ramenonožci ali brahiopodi.
Najpomembnejši je rožnati ali trogkofelski apnenec, ki je na geološki točki 13 Slovenske
geološke poti, kjer je bilo odkritih največ okamnin. Najznačilnejše so: Schwagerina
Carniolica (največja doslej najdena ima premer 8mm, prvič so jih odkrili prav v Dovžanovi
soteski, torej so endemit, stare so okrog 270 milijonov let), morske lilije, alge, ramenonožci
(geolog Schellwein jih je odkril kar 81 vrst) in luknjičarke.
V terciarni dobi je v obdobju srednjega eocena (pred približno 45-50 milijoni let) na območju
današnjega jeseniškega prostora vdiralo Panonsko morje. Zaradi tektonskih premikanj je bila
povezava z morjem občasno prekinjena, nastajali so bazeni s polslano vodo, ki so se počasi
spreminjali v močvirja. Takrat sta nastali kamnini lapor in peščenjak, v katerih so
kamenotvorne bele lupine školjk in hišice polžev. Zaradi obmorskega podnebja so na kopnih
predelih rasle palme. Odtisi njihovih listov so pogosti v laporju in v peščenjaku. V močvirjih
se je usedal lapor, ki ponekod vsebuje premog. Kjer so rastlinski ostanki razpoznavni,
prevladujejo palme, preslice in praproti, v bolj peščenih kamninah pa listi raznih dreves. V
kamninah, ki so nastajale v času, ko je bilo ozemlje poplavljeno z vodo, so pogosti ostanki
školjk in polžev, ki so večinoma živeli v polslani vodi. Vmes so tudi rastlinski ostanki.
Skupna debelina eocenskih plasti znaša 190 metrov, odložene pa so neposredno na precej
starejše karbonske plasti. (Medmrežje 8; Buser, 1991)
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Fotografiji 8 in 9 :

ODTIS LISTA V PEŠČENJAKU IN OSTANKI RAZLIČNIH POLŽEV
IZ LEPEN NAD JAVORNIŠKIM ROVTOM

(VIR: Medmrežje 8, 2005)

Pobočja Begunjščice gradijo različni apnenci, ki vsebujejo številne raznovrstne okamnine. Na
južnem pobočju je v apnencu okoli 150 cm debela plast sivkastega do rjavega roženca, bogato
orudenenega z vijoličasto črno manganovo rudo, ki so jo nekdaj tudi kopali. Na južnem
pobočju so v ploščastem gomoljastem apnencu našli lepo ohranjene amonite. V trdi apnenčevi
plasti so to do 15 cm velike polžasto zavite hišice. Večji del zgornjega dela grebena
Begunjščice sestavlja masivni svetlo sivi grebenski apnenec, ki ga sestavljajo kamenotvorne
korale, hidrozoji in morske gobe. (Buser, 1991)
Na območju Pece in njene okolice so v karnijskih plasteh našli spiralne navtilide, iz triasa so
znana orjaška ribja vretenca, večkrat so v wettersteinskih apnencih našli redke vrste koral,
najpogosteje pa so rudarji na površje prinesli fosilne ostanke amonitov, iz skupine
glavonožcev, najdene v zgornjetriasnih plasteh črnih skrilavih apnencev in laporjev. Iz
mežiškega rudnika so znani primerki amonitov, velikih od 5 do 20 cm. (Podovšovnik, 1999)
Geološko in petrografsko pomembne lokalitete oziroma naravne vrednote na ozemlju
predvidenega regijskega parka so:

Ö nahajališča karbonskih in permskih kamnin z okamninami (Dovžanova
soteska);
Ö opuščena rudišča v Karavankah (nahajališče železove rude Savske jame nad
Javorniškim rovtom, nahajališča manganove rude v pobočjih Begunjščice,
nahajališče živosrebrove rude v Šentanski dolini, nahajališča svinčeve in
cinkove rude v pobočjih Pece oziroma v Mežiški dolini);
Ö strnjeno območje vulkanskih kamnin (Smrekovško-Komensko pogorje);
Ö nahajališča redkih kamnin, atipičnih za naše ozemlje (trbiška breča v
Dovžanovi soteski, lehnjak na Jezerskem oziroma v dolini Kokre);
Ö nahajališča fosilov v mezozoiskih apnencih (amoniti in korale na pobočjih
Begunjščice in Pece) in v terciarnih sedimentih (Javorniški rovt).
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4.3 ZNAČILNOSTI POVRŠJA IN VODOVJA
Zelo podolgovato in geološko pestro gorstvo Karavanke delimo v dva dela: v Zahodne in
Vzhodne Karavanke. Loči ju tudi državna meja. Zahodne Karavanke potekajo od tromeje na
Peči (1510 m) na zahodu do Jezerskega vrha (1218 m) na vzhodu, kjer se nadaljujejo na
avstrijski strani, kjer na severu segajo do dolin Zilje in Drave. Na jugu segajo do
Gornjesavske doline, potem pa meja poteka po južni strani Begunjščice, na Preval, po dolini
Mošenika do sotočja s Tržiško Bistrico, po dolini Lomščice čez Javorniški preval, po Reki do
Kokre in po njej navzgor do sotočja z Jezernico in na Jezerski vrh. Vzhodne Karavanke
segajo od Olševe (Govca, 1929 m) in Pece (Kordeževa glava, 2125 m) ob meji z Avstrijo na
zahodu do porečja Mislinje in Pake na vzhodu. Na jugu poteka meja med Vzhodnimi
Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami med Olševo in Raduho ter po dolini
Vrtačnikovega potoka. V vzhodne Karavanke torej sodijo deli, ki so poznani tudi po imenih:
Solčavsko, Mežiško-Solčavske Karavanke, Črnjansko hribovje in Šentviško hribovje. Kot
sredogorje se Vzhodne Karavanke nadaljujejo v Paškem Kozjaku, Konjiški gori, Boču,
Donački gori in Maclju. (Povzeto po: Perko, Orožen Adamič, 1998)
V Kamniško-Savinjske Alpe spadajo Storžičeva skupina s Kriško goro, Grintovci s Kalškim
grebenom in Veliko planino ter Dleskovško planoto, skupina Rogatca, planoti Menina in
Dobrovlje, pogorje Raduhe, Smrekovško pogorje in planota Golte. V gorstvu se prepletata
dve vrsti slemenitve: od zahoda proti vzhodu in od jugozahoda proti severovzhodu. Čeprav
gorstvo daje vtis pravega alpskega gorstva, pa nad 2000 m sega le dober odstotek površja.
(Perko, Orožen Adamič, 1998)
Izoblikovanost površja Kamniško-Savinjskih Alp je predvsem posledica delovanja
ledenikov, tekočih voda in korozije, zato je pestrost reliefnih oblik velika. V pleistocenu se je
snežna meja znižala največ do 1400 m nadmorske višine. Ledeniki so bili razmeroma majhni,
vendar so zlasti na severni strani izoblikovali tipične ledeniške doline s ploskim dnom, s
strmimi ostenji in obrušenimi vrhovi. V zahodnem delu gorstva takšne široke doline
imenujejo kočne, npr. Makekova in Ravenska kočna nad Jezerskim; v vzhodnem delu pa so
ledeniške Logarska dolina, Robanov in Matkov kot. V ledeni dobi je bil najdaljši jezerski
ledenik, ki je polzel v dolino Kokre in najdlje segal do zaselka Fužine pod Kanonirjem. Lepo
vidni ostanki čelnih moren so pri spodnji postaji gondolske žičnice na Veliko planino, do
kamor je segal bistriški ledenik. Pod severnim ostenjem Skute in Kranjske Rinke je še
ohranjen ledenik, ki je potisnjen v strm, povsem senčen zatrep krnice nad Ledinami, na
nadmorski višini 2040 do 2120 m, njegova površina se med leti spreminja. Posledice
nekdanje poledenitve so tudi nekateri slapovi, ki padajo preko ledeniških pragov. Najbolj
znana sta slap Čedca v Makekovi kočni, ki je s 130 m višine največji slovenski slap. V
zatrepu Logarske doline pa je 90 m visok slap Rinka pod Okrešljem. Med skalnimi grebeni v
Kamniško-Savinjskih Alpah so se izoblikovale tudi številne krnice, v katerih se, zlasti na
osojnih pobočjih, dolgo v poletje zadrži sneg. Posebno zanimivo takšno snežišče je v zatrepu
Matkovega kota, v katerem manjši slap vsako leto izdolbe veliko okroglo kotanjo, globoko
tudi več deset metrov, ki jo imenujejo Matkov škaf.
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Fotografija 10:

MATKOV ŠKAF

(VIR: Interaktivni atlas Slovenije)

Območje Kamniško-Savinjskih Alp sestavljajo porečja Savinje, Kamniške Bistrice, Kokre,
Tržiške Bistrice, Bele in Meže. Zadnji dve tečeta proti severu, čez Vzhodne Karavanke, in se
izlivata v reko Dravo. Večji pritoki Savinje so Ljubija, Ljubnica in Lučnica. Bistričica in Črna
sta pritoka Kamniške Bistrice, v Tržiško Bistrico pa teče Lomščica. Vse reke imajo snežnodežni rečni režim, s primarnim viškom vode spomladi in z nižkom pozimi zaradi snežne
retinence. V osrčju gora so številne ozke rečne doline, tesni, soteske, globoka korita (Predaselj
v dolini Kamniške Bistrice, soteska Savinje med Lučami in Solčavo). Na prehodih iz
strmejših v bolj uravnane predele so izoblikovane rečne terase. (Perko, Orožen Adamič, 1998)
Voda je s kemičnim raztapljanjem karbonatnih kamnin ustvarila številne kraške oblike.
Najbolj obsežne so na zakraselih planotah (Menina, Dobrovlje, Dleskovška planota, Velika
planina, Golte, Raduha, Veliki in Mali podi pod Grintovcem in Skuto), kjer so najbolj pogoste
podzemeljske kraške oblike. Molička peč na Dleskovški planoti spada z 1135 m globine med
najglobja svetovna brezna. Na Dobrovljah je 472 m globoko Brezno presenečenj. Številne so
tudi kraške jame. Posebej zanimiva je Snežna jama na južnem pobočju Raduhe s 1062 m
dolgim rovom. Ker je omogočeno kroženje zraka, pozimi v njej nastajajo ledeni kapniki. Na
vzhodnem pobočju Mokrice v skupini Kalškega grebena je vhod v Mokriško jamo, kjer so
bila odkrita kamnita orodja in koščene konice iz kamene dobe.
Vzrok za veliko razkosanost Kamniško-Savinjskih Alp je vodni tok. Ob Karavankah
izvirajoči potoki so razrezali zahodni del gorstva ter ga razkosali z globokimi dolinami na več
delov, na posamezne manjše gorske skupine. Tako je najzahodnejši del, priostreni apneniški
greben Na Pečeh, z dolino Drago ločil potok Zgoša. Tržiška Bistrica z Mošenikom in
Lomščico je razrezala tržiško gorsko pokrajino in ločila Dobrčo od storžičeve skupine.
Kokra, ki še tudi izvira v Karavankah, pod 1640 m visokim Pečovnikom, je z debrsko dolino
odrezala dokaj dolgo, a ozko storžiško pogorje od ogrodja Kamniško-Savinjskih Alp. K
osamljenosti Storžiča še bolj pripomore podolžna dolina Lomščice.
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Podobno kot Kamniško-Savinjske Alpe so razkosane Zahodne Karavanke. Tudi tu je vzrok
prečni odtok. Globoko zarezana prečna dolina Mošenika je osamosvojila osrednji sklop
Karavank z Begunjščico in Vrtačo ter proti zahodu s Stolom in Belščico na eni strani ter
Košuto na drugi strani. To je naravna osnova za prečni prehod čez Karavanke, Ljubelj.
Velika razkosanost obeh gorskih masivov na območju tržiške gorske pokrajine dodatno
zamegli ločnico med njima. Najbolj izrazito se gorstvi zraščata ob poteku več prečnih slemen,
med katerimi je troje najbolj vidnih slemen.
 ٭Prečno sleme, ki poteka od Storžiča preko Škarjevega roba na Javorniški preval, preko
Stegovnika, Velikega vrha in Pečovnika v Plešivec, tja v neposredno bližino Košute, je
najizrazitejše in najdaljše prečno sleme, ki tvori tudi razvodni hrbet med porečjem Tržiške
Bistrice in Kokre.
 ٭Prečno sleme, ki se razteza od Dobrče preko Srednjega vrha do Begunjščice. V njen je več
prevalov, najpomembnejši glede prehodnosti je Preval (1309 m) pod Begunjščico. Po tem
prečnem slemenu poteka razvodnica med porečjem Tržiške Bistrice in potoki, ki tečejo v
Drago.
 ٭Prečno sleme, ki se dviguje nad Tržičem v Kamniku in se preko Pirmanc med dolinama
Mošenika in Tržiške Bistrice vleče proti severu do Kala, od tu pa preko Bele peči in
Macesnovca proti Kofcam. (Melik, 1954)
Pestrost kamnin, tektonika, ledeniško in rečno delovanje so vzroki za razgibanost Karavank.
Tudi najvišji deli Karavank so bili v pleistocenu poledeneli. Manjša ledenika sta segala
navzdol po dolini Završnice do Žingarice in po Šentanski dolini potoka Mošenika do zaselka
Deševno v Podljubelju. Po dolini Lomščice je storžiški ledenik segal do sotočja s Tržiško
Bistrico in tam nasul čelno moreno. V dolino Lomščice je segalo tudi več pobočnih ledenikov
s strmih severnih pobočij Tolstega vrha. Lepi primeri ledeniško preoblikovanih dolin so:
dolina Završnica, Šentanska dolina, Zelenica in Lomska dolina. Ohranjeno je le malo
ledeniških moren, več je periglacialnega grušča. V vzhodnem delu Karavank sta se v ledeni
dobi nad snežno mejo dvigala le vrhova Pece in Olševe, odkoder se je majhen ledenik spuščal
na severno stran. Glacialnega nastanka so tudi doline Tople, Koprivne, Bistre in Javorniškega
potoka.
Če je za zahodni del Karavank značilen tok rek prečno na geološko zgradbo, pa glavne doline
v vzhodnih Karavankah potekajo v dveh vzporednih nizih od zahoda proti vzhodu. V
severnem sta dolini Meže in Javorskega potoka, v južnem pa Bistre in Vrtačnikovega potoka.
Za slemenitev je značilno nadaljevanje izrazite alpske slemenitve do najvišje in najbolj
mogočne gore Vzhodnih Karavank. Pri Peci se slemenitev obrne proti jugovzhodu. Peca v
nasprotju z drugimi gorami v Karavankah daje vtis ogromnega osamelca, valovite planotaste
oblike. Za večino karavanških gora so značilna položnejša južna pobočja, porasla s travo, in
prepadne severne stene. Peca pa se tudi na južni strani, nad dolino Topla, ponaša ponekod s
tristometrskimi stenami, bolj zložna so vzhodna in zahodna pobočja. Okoli 6 km dolg gorski
masiv ima tri izrazite vrhove: Kordeževa glava (2126 m), Končnikov vrh (2110 m) in
Bistriška špica (2114 m)
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Čeprav le dober odstotek vrhov v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah sega nad 2000
m, sta gorstvi (z izjemo najvzhodnejših Karavank) videti visoki. Vsi najvišji vrhovi se
dvigajo nad gozdno mejo, njihovo golo skalovje in bele zasnežene planjave pa ustvarjajo
videz pokrajine visokogorskega značaja. Vsi najvišji deli so zgrajeni iz triasnih apnencev in
dolomitov (prevladuje dachsteinski apnenec). Pobočja so strma. Povprečni naklon v
Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah znaša 23,7°, v Zahodnih Karavankah 25,5°, v
Vzhodnih Karavankah 22,4° in v Kamniško-Savinjskih Alpah 23,3°. (Perko, Orožen
Adamič, 1998)
Nekatera pobočja na osojni strani so celo prepadna. Pod njimi se krušijo številna melišča,
obsežna in dolga, marsikje segajo do dna dolin. Največja melišča so na severnih pobočjih
Košute, Begunjščice, Stola, Kriške gore, Tolstega vrha, Storžiča in Grintovcev. »Melišča na
Begunjščici so nasploh najobsežnejša v Sloveniji.« (Buser, 1980)

Fotografija 11:

MELIŠČA NA BEGUNJŠČICI

(I. Gabrovšek, 2003)
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Na ozemlju predvidenega regijskega parka so naslednje pomembne lokalitete reliefnih oblik
in pojavov:

RELIEFNA OBLIKA, POJAV

→ Tipične ledeniško
preoblikovane doline

POMEMBNI PRIMERI IZ OBMOČJA KKSRP

D. Tople, Koprivna, Logarska d., Robanov in
Matkov kot, zgornji del Doline Kamniške Bistrice
in Šentanske d., Lomska d., Jezersko z Makekovo
in Ravensko kočno, D. Završnice, Zelenica.

→ slapovi

Čedca, Rinka, Tominčev slap.

→ krnice

Matkov škaf

→ ledenik

Ledenik pod Skuto

→ soteske

Predaselj v dolini Kamniške Bistrice, soteska
Savinje med Lučami in Solčavo, hudourniške
soteske gorskih potokov Belca, Hladnik in
Jerman.

→ kraške planote in podi

Menina, Dobrovlje, Dleskovška planota,
Velika planina, Golte, Raduha, Veliki in Mali
podi pod Grintovcem in Skuto.

s kraškimi oblikami

→ kraška brezna

Molička peč na Dleskovški planoti, Brezno
presenečenj na Dobrovljah.

→ podzemne jame

Snežna jama pod Raduho,
Mokrici.

→ gorski prevali

Ljubelj, Jezerski vrh, Pavličevo sedlo.

→ melišča

Severna pobočja Begunjščice, Košute, Storžiča in
Grintovcev.

→ skalni samotarji in igle

Kušpegarjevi turni v Dovžanovi soteski, Igla v
Zgornje Savinjski dolini.

Mokriška jama v
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4.4 PODNEBJE
Obravnavano območje ima alpsko ali gorsko podnebje s številnimi modifikacijami, ki so
odvisne od nadmorske višine in ekspozicije (lega na prisojni ali osojni strani pobočju, v
dolinskem dnu ali na pobočju). Temperatura praviloma z višino pada, izjema so le prisojna
gričevnata pobočja na obrobju visokogorja (toplotni ali termalni pas), ki so predvsem v hladni
polovici leta toplejša od nižjih, zaprtih dolin ali kotlin. Primerjava merilnih postaj Jezersko
(srednja letna temperatura 6,0°C, januarska temperatura –3,2°C), ki ima kotlinsko lego, in
Planine pod Golico (srednja letna temperatura 6,2°C, januarska temperatura –2,9°C), ki leži
višje, a na prisojnem pobočju, kaže vpliv ekspozicije na temperaturne razmere. Vpliv lege
oziroma ekspozicije se kaže tudi v primerjavi gorskih merilnih postaj Krvavec in Uršlja gora,
kjer ima slednja kljub nižji nadmorski višini skoraj za 3°C nižjo povprečno letno
temperaturo.
Tabela 9:

POVPREČNA TEMPERATURA ZRAKA V °C NA MERILNIH POSTAJAH: JEZERSKO, PLANINA POD
GOLICO, KRVAVEC, GORNJI GRAD, MOZIRJE IN URŠLJA GORA V OBDOBJU 1961-90.

(VIR: Klimatogeografija Slovenije, 1995)
Merilna

Nadmorska

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

postaja

višina

JEZERSKO

894 m

-3,2

-1,9

1,3

5,3

9,9

PLANINA POD GOLICO

970 m

-2,9

-1,5

1,1

5,0

9,8

KRVAVEC

1740 m

-4,3

-4,6

-3,0

0,0

5,7

GORNJI GRAD

428 m

-1,6

O,6

4,0

8,4

13,3

MOZIRJE

347 m

-1,5

0,9

4,5

9,0

13,8

URŠLJA GORA

1696 m

-7,6

-7,7

-5,2

-2,2

2,5

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Povprečna

Jun.

Jul.

Avg.

letna
13,6

15,3

14,4

11,0

6,3

2,3

-1,5

6,0

13,4

15,2

14,5

11,5

7,0

2,2

-1,3

6,2

9,0

11,1

11,1

8,1

4,1

0,0

-3,0

2,9

16,5

18,3

17,5

14,3

9,4

4,0

-0,5

8,7

17,0

18,7

17,9

14,6

9,6

4,1

-0,2

9,1

5,7

7,4

7,7

5,4

1,9

-2,9

-6,2

0,0

Količina padavin se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu in narašča z nadmorsko višino. Tako je
v Zahodnih Karavankah do 2000 mm padavin letno (Jezersko 1973 mm), v Vzhodnih
Karavankah dobi Podpeca še 1440 mm padavin, Uršlja gora še vzhodneje pa 1300 mm. V
Kamniško-Savinjskih Alpah količina padavin presega 2500 mm v osrčju Grintovcev. Na
vzhodni in severovzhodni strani pogorja je količina padavin manjša, ker se vlažne zračne
gmote izcedijo že na južni in jugozahodni strani (Logarska dolina 1426 mm). V vznožju
gorstva letno pade med 1300 in 1600 mm (Mozirje 1326mm, Kamnik 1341 mm). V
Zahodnih Karavankah in v zahodnem in južnem delu Kamniško-Savinjskih Alp je največ
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padavin v jesenskih mesecih, drugi višek pa je junija, v vzhodnem delu pa je višek padavin
poleti. V hladni polovici leta v celotnem območju nastaja snežna odeja, katere trajanje in
debelina je odvisna od nadmorske višine in lege. V najvišjih delih Grintovcev sneg obleži
več kot 200 dni v letu. V visokogorju Karavank sneg obleži od 100 dni na vzhodu do 160 dni
na zahodu, medtem ko v alpskih dolinah med 45 in 60 dni v letu. (Klimatski podatki so
povzeti po: Klimatogeografija Slovenije, 1995 in Perko, Orožen Adamič, 1998)

4.5 PRST, RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO
Glavni pedogenetski dejavnik je matična osnova. Na skalnatih delih nad 2000 m se prst
zaradi podnebnih in reliefnih razmer ni mogla razviti. Na karbonatni kamnini na bolj strmih
pobočjih je surova prst litosol, ki predstavlja preperelo matično osnovo, ki pod 20 cm prehaja
v trdo skalo. Na pobočnem grušču je na krušljivih triasnih apnencih in dolomitih nastala
tanka plast alpske črnice. Prevladujoča prst na karbonatni podlagi je rendzina, na uravnanem
površju najdemo tudi rjavo pokarbonatno prst. »Najbolj razširjena je sprsteninasta rendzina,
obstojna v nižjih in srednjih nadmorskih višinah, v višjih legah sta poleg te zastopani še
protorendzina in prhninasta rendzina. Na apnencu so to izrazito gozdne prsti (bukovi gozdovi
v nižjih in smrekovi v višjih nadmorskih višinah), na dolomitu pa so boljši pogoji za travniško
rastje.«(Lovrenčak, 1981)
Na odpornejših silikatnih kamninah na pobočjih prevladuje ranker, v fosilnem pobočnem
grušču in v uravnavah pa kisla rjavica, ki je ponekod v osojnih legah tudi podzoljena. Na kisli
rjavi prsti na prisojnem, rahlo nagnjenem površju, so ugodnejši pogoji za poselitev, kot na
rendzini ali pokarbonatni rjavi prsti, zato so v Vzhodnih Karavankah najvišje kmetije v
Sloveniji.
Vegetacija območja predvidenega regijskega parka je podobna kot v ostalih Alpah. Zaradi
bolj celinske lege je nekoliko manj pestra, vendar vegetacijskih posebnosti ali endemitov ne
manjka. Vegetacijsko pomembne lokalitete so:

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

rastišče narcis na južnih pobočjih Golice;
Hudičev boršt – ostanek bukovega gozda;
endemiti v osrednjem grebenu Kamniško-Savinjskih Alp;
varovalni gozd in visoko barje na severnem pobočju
Olševe;
Raduha;
naravni rezervat Smrekovec – Komen;
peška ovsika in druge alpske rastline Pece;
otoki termofilne flore.
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Zakaj so imenovane vegetacijske posebnosti pomembne za območje predlaganega
zavarovanega območja, v nadaljevanju utemeljujem.
¾ Golica – značilna karavanška gora (1835 m), katere južna pobočja, predvsem nad Planino
pod Golico in bližnji gorski pašniki, slovijo po snežno belih narcisah (Narcissus stellaris).
Te rastline, ki jim domačini pravijo ključavnice, spomladi na gosto prekrijejo goliške
senožeti.
¾ Hudičev boršt – ostanek bukovega gozda kvadrataste oblike na nadmorski višini med
1300 in 1400 na prisojnem pobočju pod Srednjim vrhom v Kamniško-Savinjskih Alpah.
Nastanek ni pojasnjen. Po pripovedki je gozd odnesel hudič dvema kmetoma, ki sta se
zanj prepirala; ob cerkvenem zvonjenju je hudič izgubil moč in gozd je ostal sredi
travnatega pobočja. Od daleč opazna oblika je primer sekundarnega pragozda.
¾ Osrednji greben Kamniško-Savinjskih Alp – poraščajo ga: froehlichov svišč (Gentiana
froelichii), kamniška ivanjščica (Leucanthrmum lithopolitanicum), škrlatni luk (Allium
kermesinum) in kamniška murka (Nigritella lithopolitanica), ki so v tem območju
endemiti.
¾ Olševa – vzhodno karavanška gora, katere severno pobočje je predlagano za naravni
rezervat. Geološko podlago tvori apnenec, ki ga prekrivajo melišča in srednje globoka do
plitva plast prsti. Gozdni sestoj sestavljajo bukev, smreka in macesen in ima predvsem
varovalni pomen. Za ledeniško moreno na spodnjem delu osojnega pobočja je jezerce s
šotnim barjem, ruševjem in barjansko floro, ki je zaradi mineralnih snovi floristično
nekoliko revnejše kot druga slovenska visoka barja.
¾ Raduha – ob vznožju so obširni smrekovi gozdovi, nad katerimi so krčevine planinskih
pašnikov in travnikov, kjer najdemo spomladanski veliki zvonček, navadni alpski
zvonček, podlesno vetrnico, pogačico, orlico, kalužnico, krešico. Predvsem pa je pobočje
Raduhe zanimivo poleti, ko se zaradi neštetih cvetov sleča obarva rdeče.
¾ Greben Smrekovec (1577 m) – Komen (1684 m) je bil zaradi botaničnih in geoloških
značilnosti leta 1987 razglašen za naravni rezervat. Sleme pogorja je zaobljeno, travne
površine, na katerih prevladuje trava volk (Nardus stricta), se z opuščanjem paše in košnje
zaraščajo. Na Komnu, največjem kompleksu vulkanskih kamnin nad gozdno mejo v
Sloveniji, se pokažejo na dan andezitne kamnine, zato so posebne tudi rastline. Tu
uspevajo v osrednjih Alpah sicer pogosti kuštravi jeglič (Primula villosa), najmanjši jeglič
(Primula minima), alpska zvončnica (Campanula alpina) in beli kosmatinec (Pulsatilla
alba).
¾ Peca – zgrajena iz triasnih dolomitov in apnencev, vrh pa tudi iz nekarbonatnih kamnin,
zato uspevajo zanimive rastline. Alpske cvetlice so: najmanjši jeglič (Primula minima),
trebušasta zvončnica (Campanula cochlearifolia), avrikelj (Primula auricula), dlakavi sleč
(Rhododendron hirsutum), resasta popkokresa (Moehringia ciliata). Zaslediti je tudi
endemični vrsti slovenskega alpskega sveta: zoisovo zvončnico (Campanula zoysii) in
skalno smiljko (Cerastium julicum). Na peških strminah najdemo tudi nekatere zelo redke
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vrste, npr. endemično alpsko zlatico (Ranunculus alpestris), ki pri nas uspeva le na Peci,
Olševi in Uršlji gori, muškatni kamnokreč (Saxifraga moschata), med travami pa endemit
Karavank peško oziroma karavanško ovsiko (Helictotrichon petzense), ki je dobila ime po
njenem prvotnem domovanju.
¾ Na prisojnih in zavetnih legah so še otoki termofilne flore (v dolini Kamniške Bistrice).
(Povzeto po: Kačičnik idr., 1996, Pilz, 2001 in Krušič, 1996)
Obširne dele obravnavanega površja prekrivajo gozdovi, v katerih so najpogostejše drevesne
vrste: smreka, bukev in jelka. V zahodnem delu Karavank, kjer gozd pokriva dve tretjini
površin, je največ bukve, čeprav se povečuje delež smreke. Zastopane so še vrste belega gabra
in rdečega bora. Ena najbolj gozdnatih pokrajin so prav gotovo vzhodne Karavanke, kjer gozd
pokriva štiri petine površja. Zaradi procesa ogozdovanja se delež gozda še povečuje, v
nekaterih delih, predvsem v okolici Mežice, pa je gozd močno degradiran. Za območje je
značilna najvišja gozdna meja v Sloveniji, tudi do 1900 m (Perko, Orožen Adamič, 1998). Za
Kamniško-Savinjske Alpe je značilen alpski bukov gozd s trilistno vetrnico in črnim telohom.
Bukev je na tem območju nasploh najbolj zastopana drevesna vrsta, v smeri proti vzhodu se
povečuje delež smreke, ki jo je največ na pobočjih Raduhe in Smrekovškega pogorja. V višjih
legah prevladuje macesen in rastišča ruševja. Skupaj z macesnom in ruševjem se pojavlja
združba sleča in slečnika. Porašča najvišje dele nad zgornjo gozdno mejo, kjer se zaradi
strmine in velikega mehanskega preperevanja razvijajo le plitva, skeletna tla – litosoli. Ta
združba preprečuje širjenje erozijskih pojavov, zadržuje plazenje tal in s tem hkrati varuje
nižji gozd. To združbo najdemo v zahodnem delu Karavank, na Dobrči, Storžiču, Plešivcu. Za
južna pobočja Košute je značilna združba čvrstega šaša z izjemnim bogastvom rastlinskih
vrst. Najpogostejše so alpska krešica, nizki alpski repnjak, planinski pelin, spomladanska resa,
na apnenčastih tleh raste clusijev svišč, na silikatnih pa kochov svišč. Na strmih travnatih
pobočjih, grušču in v skalnih režah zasledimo številne alpske cvetice. Med endemite tega
območja uvrščamo kranjsko lilijo, šopasti repuš, zoisovo zvončnico, med pomembne redkosti
pa froelichov svišč, wulfenov jeglič, kernerjev mak, kamniško ivanjščico in kamniško murko.
Med dragocene cvetlice sodi vrsta kukavičevk (orhidej), med katerimi je največja lepi čeveljc,
ki je strogo zavarovana alpska rastlina.

Fotografije 12, 13, 14:

CLUSIJEV SVIŠČ, ZOISOVA VIJOLICA, ALPSKI ZVONČEK

(VIR: Medmrežje 8, 2005)

Na razsežnih gorskih območjih Karavank živi precej jelenjadi in srnjadi, zajcev in lisic. V
višjih legah so prisotni svizci in gamsi, v Kamniško-Savinjskih Alpah tudi kozorogi. Med
raznovrstnimi ptiči prevladujejo planinske kavke, krokarji in planinski orli, opaziti je mogoče
tudi sokole, beloglave jastrebe, divje peteline, ruševce in belke. Tako kot v vsem alpskem
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območju tu živita gad in planinski črni močerad, na južnih pobočjih pa tudi kobranka in
modras. Med žuželkami so v prostranih karavanških gozdovih najpogostejše rdeče gozdne
mravlje.

Fotografije 15, 16, 17:

BELKA, RUŠEVCA, SVIZEC

(VIR: Medmrežje 8, 2005)

4.6 PREBIVALSTVO IN POSELITEV
O tisočletja dolgi človekovi prisotnosti v tem prostoru pričajo okoli 35000 let stari ostanki
koščenega orodja in orožja ledenodobnega človeka iz mlajšega paleolitika, najdeni v Potočki
zijalki pod Olševo. V novejši dobi so ljudje naselili krčevine v ledeniških dolinah in na
njihovih hribovitih obrobjih, kjer tudi danes sooblikujejo krajinsko podobo tega območja.
Delež naravnih prvin je velik zlasti v višje ležečih predelih, proti dolinskemu svetu pa se
veliko bolj kaže prisotnost človeka v značilnem tipu kulturne krajine. (Kačičnik idr., 1996)
O tem, da je človek obiskoval visokogorje že v stari kameni dobi ali paleolitiku, pričata vsaj
dve raziskani postojanki v območju Kamniško-Savinjskih Alp - Potočka zijalka in Mokriška
ali Medvedja jama, ki časovno spadata v obdobje mlajšega paleolitika (med 40000 in 10000
let pred sedanjostjo). Jamo Potočko zijalko, ki leži okoli 1700 m visoko v gori Olševi, prvo
odkrito paleolitsko postojanko v Sloveniji, so odkrili leta 1928. V letih med 1928 in 1935 jo
je raziskoval Srečko Brodar, pionir med raziskovalci stare kamene dobe v Sloveniji. Med
vsemi najdbami koščenih orodij je morda najpomembnejša najdba šivanke, ki je vsaj 10000
let starejša od prvih pravih šivank z ušesi na evropskih tleh. Kulturno so ljudje iz Potočke
zijalke spadali v kulturo aurignacien. Zaradi novih spoznanj se je v svetu uveljavila nova
kultura olševien, kultura lovca na jamskega medveda, kot del širše aurignacienske kulture.
Olševien (ime po gori Olševi) naj bi bila torej kultura v toplejšem obdobju, kar dokazujejo
tudi izkopani fosilni ostanki živali. Druga visokogorska aurignacienska postojanka je
Mokriška jama, ki leži na višini okoli 1500 m. Po številu arheoloških najdb se ne more
primerjati s Potočko zijalko, vendar pa je med koščenimi orodji tudi zelo lep primer konice s
tako imenovano precepljeno bazo. Mokriško jamo je v letih od 1954 do 1956 raziskoval Mitja
Brodar. Poleg komaj okrog dvajset odkritih primerkov koščenega in kamnitega orodja je jama
ogromna shramba fosilnih ostankov jamskih medvedov, ki so ob koncu ledene dobe izumrli.
Kljub skromni doslej odkriti arheološki dediščini pa je jama v Mokrici pomembna že zato, ker
je skupaj s Potočko zijalko in še enim severnoitalijanskim najdiščem edina predstavnica
evropskega visokogorskega aurignaciena. (Stele, 1999)
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V območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp je 167 naselij, v katerih živi približno 60
000 ljudi. Gostota poselitve je glede na prevladujoč razgiban visokogorski relief sorazmerno
nizka. V povprečju živi 40 ljudi na km². Za celotno območje velja, da se poselitev zgoščuje
na vznožjih gora, v širših delih dolin in na nekaterih prisojnih pobočjih, kjer so življenjske
razmere ugodnejše kot v zaprtih, ozkih in odročnih dolinskih delih.
Zahodne Karavanke so zelo neenakomerno poseljene. Naselitev je možna le ob vznožjih gora
in v ozkih rečnih dolinah. Prvi strnjeni naselji, Podljubelj in Planina pod Golico, sta nastali v
13. stoletju, na osnovi rudarjenja oziroma prometa. Predvsem v območju tržiškega
sredogorskega sveta je več samotnih kmetij. Nastale so: na južnih prisojnih pobočjih nad
Šentansko dolino, kjer je pod Košuto najvišja kmetija Matizovec (1085 m); in nad dolino
Lomščice na pobočju Konjščice, kjer je na 1100 m kmetija Pavšel, ki je najvišja in po
velikosti posesti največja kmetija v tem območju. Tudi nad dolino Tržiške Bistrice so tri
samotne kmetije, največja je Kušpegarjeva. Samotne kmetije so tudi na vršajih in prisojnih
pobočjih nad dolino Kokre, kjer najvišji kmetiji segata 1160 oziroma 1180 m visoko. Tako
tržiške kot jezerske kmetije so v povprečju velike (nad 50 ha zemlje), vendar tričetrtinski
delež posesti odpade na gozd. V zadnjem času je gorate in odročne predele zajel proces
depopulacije.
Čeprav segajo najstarejši ostanki poselitve v Vzhodnih Karavankah že v staro kameno dobo,
je bilo to območje dolgo skoraj neposeljeno. Velike strmine, ozke doline, odmaknjenost,
velika gozdnatost in malo kmetijskih površin niso privabljali človeka. Prevladujoča
naselbinska oblika so samotne kmetije, ki v tej pokrajini segajo najvišje v Sloveniji. Kmetije
so izkoristile zaplate neprepustnih kamnin med sicer prevladujočimi apnenci, rahlo nagnjene
površine na silikatnih kamninah in prisojne lege z ugodnimi mikroklimatskimi razmerami, kot
so: zavetrna lega med Peco in Olševo, topli zahodni vetrovi, prisojna lega, manj padavin in
manj oblačnih dni, predvsem na južnih pobočjih Olševe. Te samotne kmetije so nastale v
poznem srednjem veku, v zadnjem obdobju kolonizacije hribovitih in gorskih območij
Slovenije. Precej veliko zemljišče s prevlado gozda je običajno razporejeno okrog kmečkega
doma v enem kosu ali celku. Posamezne samotne kmetije lahko tvorijo zaselek, ki je vmesna
stopnja do strnjenega naselja. Največji naselji Vzhodnih Karavank sta Mežica in Črna na
Koroškem.
Kamniško-Savinjske Alpe so najredkeje poseljeni del obravnavanega območja (24 ljudi na
km²). Prevladujeta dva značilna poselitvena vzorca. V gosteje poseljenih rečnih dolinah
prevladujejo gručaste vasi. Z naraščanjem nadmorske višine in z oddaljevanjem od središčnih
krajev se uveljavlja sistem poselitve v obliki samotnih domačij. Te stojijo na pobočnih
policah, na položnih prisojnih pobočjih ali pa v dnu širokih ledeniških dolin. Samotne
domačije lahko sestavljajo površinsko velika naselja, kakršno je na primer Kokra, ki z dolžino
13 km spada med najdaljše slovenske vasi. Za samotne domačije je značilno, da so njena
samostojno stoječa gospodarska poslopja razporejena v gruči, ki daje vtis sklenjene
naselbinske oblike, katere prostranost je odvisna od velikosti kmetije oziroma kmetijske
posesti. Največja naselja v dolinah, ki se zajedajo v osrčje Kamniško-Savinjskih Alp, so v
Zgornji Savinjski dolini (Mozirje, Ljubno, Luče, Solčava). Najmanj poseljeni sta zgornja
dolina Kamniške Bistrice in Tuhinjska dolina.
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Za celotni predvideni regijski park so tipični celki, zaokrožene enote lastniških gozdov in
obdelovalnih zemljišč z gručastimi samotnimi domačijami, ki so se ohranili skozi stoletja.
Med najstarejšimi in še ohranjenimi celki je tisti v Robanovem kotu iz 11. stoletja. Sistem
poselitve v obliki samotnih domačij je značilen predvsem za višje, prisojne lege. Te stojijo na
pobočnih policah, na položnih prisojnih pobočjih ter na dnu ledeniških dolin.
Samotne kmetije so najvišje v Vzhodnih Karavankah, kar je povezano z visoko gozdno mejo
in ugodnimi mikroklimatskimi razmerami. Značilno območje samotnih kmetij je Solčavsko,
predvsem na južnem pobočju Olševe. Na 1327 m nadmorske višine je kmetija pri Bukovniku
pod Raduho, ki je najvišja kmetija v Sloveniji in predstavlja zgornjo mejo stalne poselitve.

Fotografija 18: KMETIJA BUKOVNIK POD RADUHO
(VIR: Interaktivni atlas Slovenije)

Hribovske kmetije v Pomežju so bile podvržene sorazmerno zgodnjim in neposrednim
vplivom rudarsko-fužinarskih dejavnosti. Obstoj dveh tako različnih gospodarskih dejavnosti,
kakršne so predstavljali kmetijstvo z gozdarstvom in nastajajoče neagrarne panoge, je sprožil
prvo temeljitejšo socialno in zaposlitveno razslojitev kmečkega prebivalstva.
Hribovski svet v zgornjem Pomežju je zajela pozna srednjeveška kolonizacija, ki se je
naslonila na naravno ugodnejša območja. S »trebljenjem« gozdov na prisojnih, manj strmih
pobočjih, na slemenih in uravnavah, so nastale krčevine kmetijskega zemljišča (Bistra,
Javorje, Koprivna, Ludranski vrh, Jazbina). Na tem območju prevladujejo tipične hribovske
kmetije alpskega tipa (velika posest z obsežnimi gozdovi, celoletna paša na skupnih ali
zasebnih planinah, gojenje predvsem jarih žitnih posevkov itd.). Najvišje segajo kmetije v
Koprivni (1062 m), Topli (1009 m), Jazbini pod Uršljo goro (995 m), na Ludranskem vrhu
(947 m), v Bistri (942 m) in Javorju (914 m). Po obsegu največje kmetije so v Topli
(povprečno velika kmetijska posest meri čez sto hektarov) in v naseljih pod Uršljo goro.
Značilno je, da se z nadmorsko višino povečuje velikost posesti.
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Različna nagnjenost kmetijskega zemljišča ni samo pomembna fiziognomska prvina in
pokrajinska sestavina, temveč predstavlja svojevrstno, najpogosteje naravno oviro v kmetijski
proizvodnji. Z različnimi načini obdelovanja strmih kmetijskih površin je sprožil človek
zemeljske usade, pospešil je erozijo prsti. Spodnji, nižji deli ornih površin so ponavadi
rodovitnejši in odpornejši proti sušam kot zgornji, višje ležeči ogoni njiv in travnikov.
Krčenje gozdov, vsakoletno trebljenje krčevin in obdelovanje polj je prispevalo k nastanku
svojevrstne razbrazdanosti obdelovalnih pobočij. Na ta način so nastale kulturne in orne
terase, ki jih domačini imenujejo »robi«. Zgornji deli njiv, ki jih prekriva le tanka in pusta
plast preperline, navzgor prehajajo v značilne odore. (Natek, 1987)
Med pomembne vrednote obravnavanega območja na področju značilnosti poselitve in
prebivalstva uvrščam:

Ö arheološke najdbe o zgodnji poselitvi (Potočka zijalka, Mokriška jama);
Ö najvišje ležečo kmetijo Bukovnik (1327 m);
Ö samotne kmetije s celki kot tipično obliko poselitve v hribovitih delih ter
gručaste vasi z grudami v dolinah;
Ö ohranjene primerke tipične karavanške hiše.

4.7 TIPIČNE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Za visokogorje in sredogorje Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp so značilne tradicionalne
gospodarske dejavnosti, katerih pomen se vseskozi zmanjšuje. Med nje uvrščamo: živinorejo
in planinsko pašništvo, gozdarstvo in oglarstvo, rudarjenje in fužinarstvo, ponekod tudi
splavarstvo. V novejšem času je za večja središča značilna industrija, ki se je povečini razvila
na osnovi nekdanjih fužin in drugih obrti (Jesenice, Tržič, Nazarje, Mežica, Črna). Območje
je poznano tudi po turističnih kmetijah, na sploh pa je turizem ena od perspektivnih dejavnosti
območja.
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Fotografija 19:

PRIPRAVA OGLARSKE KOPE

(I. Gabrovšek, 2002)

Zgornji del porečja Savinje je bil med našimi najizrazitejšimi žagarskimi in mlinarskimi
pokrajinami. Mlini in žage so v Zgornji Savinjski dolini dosegli gostoto, ki je bila med
največjimi pri nas, bodisi na dolžino vodnega toka ali na km2 (1 obrat na 5,5 km2 ). H gostoti
mlinov so poleg kmečkih mlinov po zaselkih in vaseh pripomogle tudi samotne kmetije s
hišnimi mlini. H gostoti žag pa sta pripomogla tudi velika gozdnatost ozemlja in kot ugodna
transportna pot tudi Savinja, saj je bila zlasti med obema svetovnima vojnama naša najbolj
splavarska reka. Splavarstvo, podeželsko mlinarstvo in žagarstvo so tradicionalne oblike
vodne oskrbe, ki so po letu 1950 hitro zamrle. Zamenjale so jih regulacije in akumulacije,
hidroenergetska izraba ter kanalizacijska funkcija. (Radinja, 1993)
V območju predvidenega regijskega parka so pred človekovimi močnejšimi posegi
prevladovali bukovi in jelovo-bukovi gozdovi, v katerih je imela zaradi dokaj hladne gorske
klime precejšen delež smreka. Skozi zgodovino, ko je človek krčil gozdove in ustvarjal
kulturno krajino, je najbolj nazadoval delež bukve. K temu je pripomogla tudi dolgotrajna
paša v gozdovih. Velike površine gozdov, zlasti na zložnejših delih, na planotah in v
visokogorju, so izkrčili ter uredili pašnike. Pašništvo se je razmahnilo v srednjem veku, o
čemer pričajo tudi zapiski v urbarjih iz 13. stoletja. Z naraščanjem prebivalstva in razvojem
poljedelstva se je uveljavilo novinarjenje in fratarjenje, zlasti v Zgornje Savinjski dolini in
Vzhodnih Karavankah. Frate, ki so jih požgali, so najprej nekaj let izkoriščali za setev, nato
pa so jih prepustili naravnemu razvoju in izkoriščali kot pašnike. Zaradi pomanjkanja
kmetijskih površin sta sistema zajela tudi gozdna tla v velikih strminah in na erozijsko
ogroženih območjih. Po opuščanju so ostali čisti smrekovi gozdovi, nenegovani in povečini
okuženi z rdečo trohnobo zaradi paše. Pašništvo je v odročnih krajih starejše od gozdarstva in
lesarstva, ki se je začelo bolj razvijati v 15. stoletju, ko najdemo že prve zapiske tudi o
savinjskih splavarjih. Poleg lesa so savinjski splavarji prevažali in prodajali tudi apno, za
čigar žganje so bile potrebne velike količine predvsem kvalitetnih bukovih drv. Z razvojem
metalurških obratov pa se je razvilo oglarstvo, za katero se je uporabljal le bukov les. Zaradi
vseh teh različnih vplivov človeka danes prevladuje smreka. Pretežno smrekovi sestoji imajo
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nenaravni izgled zaradi zaraščanja pašnikov, novin in ostalih golih površin. Poleg tega so
predvsem v višjih legah na silikatni podlagi čisti smrekovi sestoji povzročili tudi degradacijo
rastišča. (Diaci idr., 1993)

4.7.1 PLANINSKO PAŠNIŠTVO

Planinsko pašništvo je tipičen način izrabe neposeljenega ali sezonsko poseljenega gorskega
sveta. Najstarejše pašne planine so nastale ob zgornji gozdni meji, nižje planine, ki so nastale
s krčenjem gozda, pa so mlajše. V proučevanem območju je bilo v preteklosti veliko
planinskih pašnikov. Njihovo število se zmanjšuje, predvsem se opuščajo in zaraščajo težje
dostopne planine, planine s pomanjkanjem vode ali prekratko pašno dobo. Na nekaterih
planinah pa so prvotne planšarije nadomestile počitniške hišice.
V Zahodnih Karavankah so planine na severnem in vzhodnem obrobju Jezerskega, zgoščen
niz planin pa je pod grebenom Košute. Na nadmorski višini okoli 1500 m so od zahoda proti
vzhodu planine Korošica, Kofce, Šija, Pungrat, Tegoška planina in Dolga njiva. Zaradi
slemenskega značaja Karavank ležijo planine na južni strani na pregibu pobočja (Kofce) ali v
plitvi kotanji (Šija, Pungrat, Tegošče) ali v dolini (Dolga njiva). Med temi planinami je
najobsežnejša planina Šija, najbolj poznana pa Kofce. Naravne razmere so ugodne. Ležijo na
stiku prepustnih in neprepustnih kamnin, zato so številni manjši izviri vode. Kamninsko
podlago tvorijo triasne in jurske vododržne plasti laporja in peščenjaka, ki se stikajo z
dachsteinskim apnencem Košute. Na Tegoški planini in planini Pungrat je na površju
morensko gradivo. Planine so na južni, prisojni strani Košute, zato imajo daljšo vegetacijsko
dobo, več sonca, bolj kvalitetno pašo. Vse planine imajo urejen dostop in planinsko kočo
oziroma planšarijo. Planina Kofce je med planinami pod Košuto najbolj obiskana, ob
Tegoški planini pa tudi najstarejša. Ima izjemno lego na pobočni uravnavi pod Velikim
vrhom (2088 m) in Kofce goro (1961 m). Po površini je med največjimi, na njej se pase
govedo in konji. Na planini sta planinski dom s prenočišči in planšarija, kjer izdelujejo tudi
sir.

Fotografiji 20, 21:

PLANINI PUNGRAT IN ŠIJA POD KOŠUTO

(I. Gabrovšek, 2002)
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V Vzhodnih Karavankah so večji planinski pašniki na prisojnih pobočjih okrog gozdne meje.
Dve večji planini, Govševa in Bela peč, sta nad Črno, planini Suhi dol in Končnikova planina
sta na Peci, manjši pašniki so tudi na Uršlji gori. Planinski pašniki se ponekod zaraščajo,
predvsem zaradi nazadovanja kmetijstva. Največ planin je v območju Kamniško-Savinjskih
Alp. Najbolj znani so planinski pašniki na Veliki planini, na planotah Menina, Golte in
Dleskovška planota, v območju Krvavca, v Smrekovškem pogorju in na Raduhi.
Velika planina je največja planota Kamniško-Savinjskih Alp, ki se v Gradišču vzpne do
višine 1665 m. Njen severni del pokrivajo smrekovi in bukovi gozdovi ter ruševje, vrhnji del
planote je večinoma travnat, posamezne skupine drevja pa dokazujejo, da je človek namensko
izkrčil gozd za obsežne planinske pašnike. Planota sodi med največja območja planin v
Sloveniji.
Na začetku 20. stoletja je bilo na planini kar 108 pastirskih stanov (Krišelj, 1996). Spadajo
med najslikovitejša slovenska planinska naselja. Za po planoti raztresene pastirske stanove je
značilna uporaba lesa kot gradbenega materiala in elipsasta ali ovalno šotorasta skodlasta
streha, ki sega skoraj do tal. Avtohtona pastirska bajta ima kamniti obod, v sredini je
pastirjevo bivališče z ognjiščem, ki ga obdaja lopa za živino. Danes je ohranjena le še ena,
Preskarjeva tradicionalna pastirska bajta v prvotni izvedbi, ki je zavarovana kot spomenik
kulturne dediščine. Deset pastirskih bajt pa ima še ovalno skodlasto streho. Vzroka za tako
skromno ohranitev avtohtone velikoplaninske pastirske bajte sta dva: požig planine ob koncu
2. svetovne vojne, v katerem so plameni uničili več kot sto pastirskih bajt, in razvoj turizma
(smučanje pozimi, planinarjenje poleti), ki se je razmahnil predvsem z zgraditvijo gondolske
žičnice leta 1964. »Arhaični stavbni elementi velikoplaninske bajte in njena prastara oprema
pričajo, da je ovalna bajta relikt stare stavbne dediščine« (Kopač, 1995).
Skupne srenjske planine ali selišča, ki so prvotno temeljile na vaških skupnostih, so: Velika,
Mala in Gojška planina, Marjanine njive, Kisovec, Dol, Konjščica. Poleg tipične ljudske
arhitekture, pastirskih običajev in šeg na Veliki planini najdemo še druge zanimivosti. Ker je
planota apnenčasta, je voda izoblikovala številne kraške oblike, največ je vrtač. Na zahodnem
robu planote je naravno okno Luknja. Nastalo je zato, ker se je zunanja stena 20 m globokega
brezna v spodnjem delu odprla proti dolini. V srednjem delu planote sta podora Mala in
Velika vetrnica, ki ju povezuje naravni most.

4.7.2 RUDARJENJE

Pokrajina Zahodnih Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp je revna z rudnimi bogastvi.
Skromna nahajališča železove rude so bila na Planini pod Golico, kjer so že v 14. stoletju
kopali in predelovali železovo rudo. Blizu Savskih jam so še vidni ostanki rudniških rovov. Iz
Planine, kjer je nekoč stala železarska peč, se je proti koncu 15. stoletja fužinarstvo preselilo
na Jesenice, rudarstvo pod Golico pa je bilo opuščeno leta 1907. Južno pobočje Begunjščice
je vsebovalo skromne količine manganove rude, v jugovzhodnih pobočjih nad Šentansko
dolino pa so več stoletij kopali živosrebrovo rudo.
Na več mestih v Karavankah so se v skrilavih lapornih kamninah med spodnjejurskimi
apnenci z roženci pojavljala manganova orudenja. Ruda je nastajala sedimentarno, torej med
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samim usedanjem lapornega materiala v tedanjem morju. Glavna rudna minerala sta braunit in
piroluzit, poleg teh pa vsebujeta ruda in lapor še železova minerala hematit in limonit. Ruda je
temnorjava do črna, pogosto ima kovinski sijaj. Izkopana ruda je bila sorazmerno revna, saj je
imela le do 30% mangana, nekaj kremena in železa. Manganovo rudo so v devetnajstem
stoletju kopali za potrebe železarske industrije predvsem na Begunjščici, v manjši meri pa
tudi pod Golico. Manganovo rudo so takrat dodajali v plavž k železovi rudi, ker je omogočala
lažje ločevanje žlindre in železa. Z iznajdbo postopka pridobivanja legure feromangana v
plavžu na Javorniku leta 1871, pod vodstvom tehničnega ravnatelja Kranjske industrijske
družbe Pantza, se je povečala potreba po manganovi rudi. Takrat so na Begunjščici, kjer je
bilo bogatejše rudišče, povečali odkop in po Pantzovih načrtih izdelali žičnico ter s tem
pocenili transport. Prej so rudo tovorili v dolino s samotežnimi ročnimi sanmi, pri čemer so
bili precej odvisni od vremenskih razmer.
Rudnik živega srebra je bil v Šentanski dolini, v kateri je razpotegnjeno naselje Podljubelj.
To je dolina potoka Mošenik, največjega pritoka Tržiške Bistrice, ki je ledeniško
preoblikovana. Dolina je nastala ob pahljači geoloških prelomnic, ob stiku južnokaravanškega
in košutinega nariva, kar je tudi vzrok za stare kamnine, obogatene z rudami na oziroma blizu
površja. Že v srednjem veku so izkoriščali manjša nahajališča železove rude, prvi viri o
izkoriščanju živosrebrove rude so iz leta 1557. Živo srebro so pridobivali iz cinabaritne rude,
ki se je nahajala v temnosivem apnencu triasne starosti. Rudnik je bil tehnološko in
organizacijsko ves čas povezan z idrijskim rudnikom. Rudarjenje se je vršilo na sedmih
obzorjih ali nivojih. Celoten sistem rovov je obsegal nad 5 km. Nivoji so imeli specifične
vloge in zunanji objekti so spremljali njihovo funkcijo. Imeli so tudi posebna imena: Julij (za
odvodnjavanje in prezračevanje), Avgust (servisni rov), Friderik (izvoz jalovine), Jakob
(izvoz rude), Anton (dostop in zračenje), Jurij in Alojzij. Z izkopavanjem rude so prenehali
leta 1902. Kasnejša raziskovanja so potrdila izčrpanost rudišča. Rovi so danes zasuti oziroma
zaprti, z izjemo Antonovega rova, ki je odprt za obiskovalce. Na rudarjenje pa spominjajo le
ostanki ozelenjene jalovine, razvaline topilnice in ena od tipičnih stanovanjskih hiš rudniških
družin, ki je primerljiva s tovrstnimi hišami v Idriji.
V območju Kamniško-Savinjskih Alp je do pred nekaj let deloval le skromen rudnik kaolina,
ki je v dolini Črne zapustil neizbrisen pečat rudarskega naselja.
Na območju Pece v Vzhodnih Karavankah, to je v okolici Črne, Mežice, Podpece in Žerjava,
so več stoletij izkoriščali svinčevo in cinkovo rudo. V rudonosnih žilah je bilo v obdobju
aktivnega rudarjenja poleg svinčeve in cinkove rude, torej galenita in sfalerita, mogoče najti
tudi druge minerale; tako so se tu pojavljali pirit, markazit, barit, kalcit, v obliki oksidnih
spojin pa tudi nekateri cinkovi oksidni minerali. Med slednjimi so najbolj cenjeni redki,
oranžnorumeni kristali vulfenita (PbMoO4), s stranicami, dolgimi tudi do 5 cm. Mežiški
rudnik je bil najbogatejše nahajališče tega minerala v Evropi. Med drugo svetovno vojno so
ga v manjšem obsegu izkoriščali tudi za pridobivanje molibdena. (Podovšovnik, 1999)
Svinec in cink nastopata v srednjetriasnih karbonatnih kamninah od Pece na zahodu do Uršlje
gore na vzhodu. »To območje je sodilo v eksploatacijsko območje rudnika Mežica.
Izkoriščanje rude je potekalo v več revirjih oziroma nivojih. Najstarejši se je imenoval
Fridrih, med važnejšimi so bili še Peca, Topla, Graben, Navršnik, Moring, Jug, Unionski
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prelom, Igrče in Staro Igrče. Mežiška rudišča prištevamo v skupino vzhodnoalpskih rudišč,
kamor uvrščamo tudi Pliberk, Rabelj in številna nahajališča v severnih apneniških Alpah,
južnotirolskih Dolomitih in v Severnih Karavankah.« (Mioč, 1980) Čeprav so svinčevo rudo
pod Peco kopali že Rimljani, rudarjenje vse do 20. stoletja Mežiški dolini ni prineslo
napredka. Najstarejše pisno poročilo o rudi najdemo v računski knjigi koroškega vojvode
Ernesta Železnega iz leta 1425, ko je izstavil račun za petnajst veder svinčeve rude. Rudo so
kopali neprekinjeno od leta 1665, intenziven izkop rude pa se je začel po letu 1809, ko je
Napoleon zasedel Pliberk pod Dobračem in Rabelj pri Trbižu in je Avstrija v Mežici iskala
nadomestilo za izgubljene rudnike. V tem obdobju so se začela oblikovati večja rudarska
združenja, ki so znala bolj smiselno in načrtno izkoriščati rudne zaloge v pogorju Pece.
Leopold Prettner, rudarski lastnik in upravnik iz Pliberka, je leta 1820 ustanovil zvezo
rudniških lastnikov in tako povezal množico rudarskih posesti, kajti le tako je svinčeva ruda,
nakopana pod Peco, lahko cenovno tekmovala s cenejšim angleškim svincem, ki je takrat
preplavil avstrijski trg. Z omenjeno združitvijo posesti je proizvodnja svinca začela strmo
naraščati. Od leta 1871 pa pridobivajo tudi cinkovo rudo. Avstrijci so zgradili sodobne
rudniške naprave za velikopotezno izkoriščanje rude, v Žerjavu pa separacijo. Rudnik svinca
in cinka je doživel velik razmah po obeh vojnah, ko je metalurgija dobila ključno vlogo v
gospodarskem razvoju. Nekako do leta 1970 je proizvodnja ves čas naraščala, nato pa je
rudnik zaradi slabše kakovosti rude, večjih stroškov izkopa ter padca cen na svetovnem trgu
postal nekonkurenčen, kar je privedlo do njegovega postopnega zapiranja v devetdesetih letih.
Rudarjenje v Mežiški dolini je imelo dobre in slabe strani. Rudnik je zaposloval veliko ljudi
in sodeloval pri ustanavljanju industrijskih obratov, katerih dejavnost je bila povezana z
rudnikom. Tako se je v Mežiški dolini izoblikovala industrializirana pokrajina z močno
zgostitvijo prebivalstva v industrijskih središčih, s slabo razvitimi terciarnimi dejavnostmi in
zelo majhnim deležem kmetijstva. Po zaprtju rudnika so ostali pereči socialni problemi in
močno poškodovana rudniška pokrajina, predvsem v območju naselja Žerjav zaradi
dolgotrajnega onesnaževanja nekdanje topilnice. Opustošeni pokrajini rečejo kar Dolina smrti.
Med najbolj degradirane slovenske pokrajine se uvrščata tudi dve alpski dolini:
Zgornjesavska in Mežiška. Z ekološkega vidika je na omejene samočistilne sposobnosti
vplivala predvsem neugodna lega v ozkih in globokih dolinah. Mežiška dolina ima izrazito
zaprto, zatišno lego, ki pa ni le posledica globoke gorske doline, temveč prav tako tudi njene
lege na obrobju Celovške kotline, kar posredno stopnjuje pogostnost temperaturnih inverzij in
s tem tudi onesnaženost ozračja. Zgornji del Mežiške doline je ekološko zelo občutljiva
pokrajina, kjer prevladujejo strmine oziroma pobočja, ki jih pred erozijo tal varuje le gozdna
odeja. Poleg trših in odpornejših karbonatnih tal so tudi mehkejša in nepropustna silikatna tla,
ki kisline iz onesnaženega zraka in padavin teže nevtralizirajo. Ta del doline je povečini zelo
ozek, globok, skratka zelo zaprt, pesti ga še prostorska stiska, največji onesnaževalci zraka pa
so ravno v najbolj zaprtem delu doline. Črna, Žerjav, Mežica in Ravne so štiri urbana naselja
Mežiške doline, ki so imela čezmerno, celo kritično onesnažen zrak. Čezmerna onesnaženost
je povzročila tudi poškodbe in izumiranje gozda. Kar 280 ha gozdov se je spremenilo v
goličave, ki so bile strnjene v glavnem okoli Žerjava (Dolina smrti). Več kot 90%
poškodovanih gozdov je na jugozahodnem obrobju Zgornje Mežiške doline, na pobočjih
Olševe in Smrekovškega pogorja in tudi v okolici Mežice pa vse do avstrijske meje.
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Fotografija 22:

ŽERJAV - DOLINA SMRTI ZARADI DEGRADIRANEGA OKOLJA

(VIR: Interaktivni atlas Slovenije)

Za hribovski del Pomežja je značilna poselitev v obliki samotnih kmetij. Te so bile v
preteklosti (deloma so še sedaj) eksistenčno vezane na gozd. Svoj obstoj so v glavnem opirale
na gozdnato pokrajino, manj pa na živinorejo ali poljedelstvo. Poleg tega je hitro propadanje
gozda, ki je imel na strmih pobočjih s plitvo prstjo izrazito varovalno funkcijo, sprožilo zelo
hudo degradacijo okolja, ki bi se tudi pri takojšnjem prenehanju onesnaževanja težko
popravilo.
Zgornjesavsko imisijsko območje je značilna alpska gorata pokrajina s hitrimi reliefnimi
spremembami na manjših razdaljah. To pa pomeni, da se hitro spreminja tudi njena
občutljivost na antropogene posege. Čeprav je dolina tektonsko zasnovana in ledeniško
preoblikovana, ni posebej široka. Najožja je prav pri Jesenicah. Za razliko od Mežiške doline
pa ima razmeroma dobro prevetrenost, kar praviloma onemogoča nastajanje temperaturne
inverzije in zgoščevanje emisij. Tudi pri onesnaževanju jeseniškega dela Zgornjesavske
doline sta nekdaj prevladovala SO2 in železarniški prah. Ta je dolga desetletja dajal pečat
zaprašenemu mestu z rdeče pobarvanimi pročelji hiš v okolici železarne. Za razliko od
Mežiške doline je jeseniško imisijsko območje manj degradirano. Na eni strani je bilo to ves
čas izrazito železarsko območje s prevladujočimi prašnimi emisijami, ki so težje in se ne
raznašajo na večje razdalje. Na drugi strani pa so opazni pozitivni učinki dobre prevetrenosti
ozke doline, pretežno karbonatna sestava kamnin pa poleg vsega še dobro nevtralizira kisle
padavine. Najbolj prizadeta je bila okolica javorniških obratov železarne, kjer iglavci niso
več uspevali, razraščati sta se začela slab, redek brezov gozd in grmičevje. (Špes, 1999)
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4.7.3 KMEČKI TURIZEM

Klasična območja kmečkega turizma v Sloveniji so Zgornja Savinjska dolina, Škofjeloško
hribovje in pobočja Strojne. Turistične kmetije so razpršene po celotni Zgornji Savinjski
dolini, nekaj jih je tudi na območju Jezerskega.
Zgornje Savinjska dolina ima enkratne naravne možnosti za turistično dejavnost. Največjo
turistično vrednost imajo ledeniške doline in nad njimi dvigajoči dvatisočaki, naravni
spomeniki, obsežni iglasti gozdovi in krčevine, kjer so visokogorske kmetije, pa tudi pobočja,
primerna za smučanje. Vendar za uspešen razvoj turizma niso dovolj le naravne lepote.
Pomembne so tudi dobre prometne povezave, nastanitvene zmogljivosti, urejenost in
organizacija pestre ponudbe dejavnosti za prosti čas.
Zanimanje za naravo Savinjskih Alp sega v 18. stoletje, ko so pričeli semkaj zahajati botaniki
in geologi tedanjega časa. Po letu 1976 so pričeli urejati gorske poti in postavljati planinske
koče. Čeprav sodi ta del slovenskih Alp med rekreacijsko zgodaj aktivirane pokrajine, kar je
sprožilo zametke turizma zlasti v Logarski dolini in Solčavi, je Zgornja Savinjska dolina
vendarle ostala v relativnem zatišju po turističnem razvoju. Po drugi svetovni vojni je bila
odločilnega pomena cestna povezava kot predpogoj za močnejši počitniški in izletniški
turizem. Logarsko dolino so že na prelomu stoletja opisovali kot biser alpskega sveta. Vedno
se je postavljalo vprašanje turistične podobe doline, ali pozidava s turističnimi objekti ali
prvobitnost, mir in neokrnjena narava? Razvoj je krenil v smeri »zelenega turizma« z blagimi
oblikami turistične ponudbe in urejenosti pokrajine. (Dekleva idr., 1993)
Po podatkih Kataloga turističnih kmetij (1998) je v območju predvidenega regijskega parka
18 registriranih turističnih kmetij. V občini Luče je pet turističnih kmetij (zgornji Jezernik,
spodnji Jerovčnik, Pogorevc, zgornji Zavratnik in Stoglej), dve sta v Robanovem kotu
(Bevšek-Ošep in Govc-Vršnik), tri v Logarski dolini (Juvanija, Perk in Covnik), po ena pa v
občinah Mozirje (Levec), Gornji Grad (Ramšak) in Ljubno (Plaznik). V občini Tržič je ena
turistična kmetija (Pr' Tič), med Tržičem in Begunjami na vznožju Dobrče je turistična
kmetija Pr' Trlej, dve turistični kmetiji pa sta na Zgornjem Jezerskem (Makek in Ancelj). Na
pobočju Uršlje gore je turistična kmetija Ošven.
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4.8 ZAKAJ USTANOVITI KARAVANŠKO-KAMNIŠKO-SAVINJSKI REGIJSKI
PARK?
Na osnovi pregleda temeljnih geografskih značilnosti in problematike območja predvidenega
regijskega parka skušam predpostaviti njegove razvojne možnosti s statusom zavarovanega
območja.
RAZVOJNE MOŽNOSTI PREDVIDENEGA ZAVAROVANEGA OBMOČJA (SWOT ANALIZA):
PREDNOSTI

-

-

-

-

-

obmejna lega,
prometna lega
oziroma
prehodnost
(prevali),
relativna bližina
večjih mest in
infrastrukturnih
objektov (letališče,
avtocesta),
pokrajinska
pestrost, razgledi,
prevladujoča
prisojna
ekspozicija,
urejene planinske
poti in postojanke,
več pomembnih
ožjih zavarovanih
območij znotraj
predvidenega RP
(KP Logarska
dolina, Topla,
Golte; naravni
rezervat
Smrekovec;
naravni spomenik
Dovžanova
soteska...),
slovenska geološka
pot;

SLABOSTI

-

-

-

-

demografska
gibanja,
praznjenje
hribovitih samotnih
kmetij in zaselkov,
negativni učinki
degradiranih
območij (Mežiška
in Zg. savska
dolina),
brezposelnost,
počasno in težavno
prestrukturiranje iz
propadlih,
neperspektivnih
dejavnosti,
razdrobljenost med
številne občine in
kar 3 zavode za
varstvo narave;

PRILOŽNOSTI

-

-

-

-

-

povezovanje in
sodelovanje s
koroškimi
zavarovanimi
območji,
nove zaposlitvene
možnosti,
promocija
celotnega območja,
ohranjanje biotske
in pokrajinske
raznovrstnosti,
zmanjšanje
škodljivih imisij,
omejitev
prekomerne
gradnje počitniških
hišic,
različni projekti in
stimulacije za
ohranjanje
poseljenosti in
kulturne krajine,
razvoj dopolnilnih
dejavnosti,
razvoj različnih
učnih poti
(geomorf.,
botanične, etnol.,
arheol....) z
razvitim
informacijskim
sistemom;

NEVARNOSTI

-

-

staranje
prebivalstva,
propadanje kmetij
zaradi
nekonkurenčnosti
ekstenzivne
pridelave,
zaraščanje,
neenotnost
delovanja parka
zaradi
razdrobljenosti
med občine,
razgibanosti terena
in gravitacije k
več središčem;
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5. NARAVNE ZNAMENITOSTI PREDLAGANEGA KARAVANŠKOKAMNIŠKO-SAVINJSKEGA REGIJSKEGA PARKA
Med naravnimi znamenitostmi predvidenega Karavanško-Kamniško-Savinjskega regijskega
parka izstopajo po svoji enkratnosti v slovenskem in mednarodnem merilu (glede na izbor, ki
so ga pripravili na zavodu za varstvo narave, povzeto po: Kačičnik idr.,1996) zlasti naslednji
primeri naravne dediščine:

¾

Logarska dolina - ledeniško preoblikovana alpska dolina s
stranskima dolinama Robanov in Matkov kot;

¾

izvir Kamniške Bistrice in zgornji del doline z Velikim in
Malim predasljem;

¾

Dovžanova soteska, svetovno pomembno najdišče okamnin
v paleozoiskih kamninah;

¾

slapova Čedca, ki je najdaljši slovenski slap, in Rinka,

¾

ledenik pod Skuto, najjužnejši ostanek alpske poledenitve;

¾

Matkov škaf,

¾

Igla s presihajočim studencem v dolini Savinje,

¾

Mokriška jama, ki je tudi arheološko in etnološko
zanimiva,

¾

in Snežna jama na Raduhi, ki je najvišje ležeča jama v
Sloveniji.
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5.1 LOGARSKA DOLINA
Logarska dolina je ena najlepših alpskih dolin, ki jo obkroža sklenjen niz dvatisočakov
(Ojstrica 2350 m, Planjava 2394 m, Brana 2252 m, Štajerska Rinka 2289 m, Koroška Rinka
2433 m in Mrzla gora 2203 m). Zgodovinsko je bila dolina, ki ima ime po kmetiji Logar, del
Koroške. Čeprav je bila naseljena že v 13. stoletju, jo je s Solčavo vse do konca 19. stoletja
povezovala le steza. Široko cesto so zgradili leta 1930. Domačini so bili bolj navezani na
Železno Kaplo, kamor so čez Pavličevo sedlo hodili nakupovat in uradovat.
Danes je Logarska dolina krajinski park s tremi naravnimi spomeniki, hkrati pa sta Logarska
dolina in greben nad Matkovim kotom zavarovana kot gozdni rezervat. Krajinski park
Logarska dolina je bil razglašen na osnovi Odloka skupščine občine Mozirje leta 1987. Meri
2700 ha. V njem je okoli 40 naravnih znamenitosti in 18 objektov kulturne dediščine. Med
naravnimi znamenitostmi Lenarčič (2000) izpostavi: slapova Rinka in Palenk, Rastovški slap,
izvir Črne, Logarjevo lipo in Plesnikov brest ter gozdni rezervat Klemenškova planina. Med
objekte kulturne dediščine pa uvršča: muzej Potočke zijalke, cerkvico Kristusa kralja,
Podbrežnikovo kapelico, naravoslovno-etnografsko pot po Logarski dolini, olcarsko in
oglarsko bajto.
Dolina, ki je bila v pleistocenu ledeniško preoblikovana, je dolga 9 km, široka pa v povprečju
250 m (največ 500 m). Delimo jo v tri dele:
¾ spodnji del je mokroten, ilovnat travnat svet z znamenito Logarjevo lipo (obseg 485 cm,
višina 25 m) in se imenuje Log;
¾ srednji, večidel gozdnati del je Plest, kjer je slap Palenk, tudi zavarovan kot naravni
spomenik, ki se zlasti po dežju spušča in peni 78 m globoko v slapovih po dolomitni steni
pod Logarsko pečjo (1898 m);
¾ zgornji gozdnati in delno gruščnati Kot.
Dolina poteka v smeri jugozahod-severovzhod, med gorskimi grebeni, ki so se izoblikovali ob
tektonskih prelomnicah. Posledice poledenitve so v pokrajini lepo vidne. Značilni so skalni
pragovi in nad njimi krnice, slapovi, balvani.
Reka Savinja izvira v več izvirih pod krnico Okrešelj. Okrešelj je ledeniška amfiteatralna
krnica pod strmimi stenami Turske gore, treh Rink, Križa in Mrzle gore. Zanimiva je zaradi
številnih visokogorskih kraških pojavov (škraplje, žlebiči) in pestre planinske flore. Zaradi
zanimivosti območja so že leta 1931 na pobudo Savinjske podružnice Slovenskega
planinskega društva ustanovili narodni park Okrešelj. Na višini okoli 1280 m privre na
površje ledeno mrzla Savinja. Nato teče preko manjših skalnih stopenj v obliki slapičev in
brzic do tektonsko-ledeniške stopnje, kjer pada v veličastnem 90 m visokem loku v
amfiteatralno kotanjo. Kmalu nato se izgubi v prodnem nanosu hudournika Kotovec in se
znova pojavi v Logu, nekdanjem ledeniškem jezeru, ki se je postopoma zamočvirilo.
Domačini so jo na tem odseku poimenovali Črna, ker teče po jezerski ilovici in je zato temne
barve. Ob sotočju s potokom Jezera, ki priteče iz Matkovega kota, dobi reka ime Savinja. Slap
se imenuje Rinka in je eden najvišjih prosto padajočih slapov v Sloveniji. Zaradi svoje
mogočnosti in višine je Rinka od leta 1987 naravni spomenik.
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Dolina Matkov kot je okoli 6 km dolga ledeniško preoblikovana dolina. Ime ima po Matkovi
kmetiji, ki je bila pred sto leti s svojimi 700 hektari ena največjih v Sloveniji. Domačija stoji
na nadmorski višini 1165 metrov, celotno posestvo pa se razteza od izvira Jezere v dolini, na
višini kakih 880 metrov, do vrha Mrzle gore, 2203 metre nad morjem. Največja znamenitost
doline je Matkov škaf. To je ogromna ledena posoda oziroma kraterju podoben snežni kotel,
ki ga v spomladanskem času izdolbe močan, skoraj 40 m visok slap. Slap, ki pada čez
previsno steno, izdolbe v nakopičen sneg veliko kotanjo prav do dna. Če je veliko snega, je ta
globoka tudi do 30 metrov, široka pa pol toliko. V Matkovem kotu izvira potok Jezera. Ime je
dobil po jezeru, ki je bilo tu še nekaj časa po ledeni dobi. V spodnjem delu mu tok ovirajo
velike skale v soteski Lamotje, zato se iz mirnega potoka spremeni v divje peneč in šumeč
vodotok. Umiri se šele, ko se na pragu Logarske doline združi s potokom Črna in tečeta
naprej kot Savinja. Dno doline ni poseljeno. Kmetije so le ob cesti, ki se dvigne visoko nad
njo, zato so vse po vrsti znane po čudovitem razgledu na Savinjske Alpe.
Zelo velike zaokrožene kmetije so tipične za območje Logarske doline. To poudarja tudi
Strategija razvoja krajinskega parka Logarska dolina (Lenarčič, 2000). Le ta temelji na
usklajenem gospodarskem razvoju in poudarja prednosti ohranjanja narave in povezuje
turizem z gozdarstvom in kmetijstvom, torej s panogama, s katerima se že stoletja preživljajo
domačini in dajeta identiteto dolini (npr. vzreja drobnice jezersko-solčavske pasme).

5.2 IGLA S PRESIHAJOČIM STUDENCEM
Igla je okoli 40 m visok skalni samotar, ki ga od matične stene loči 2 m široka in več metrov
visoka razpoka. Skoznjo je do leta 1894, ko so zgradili cesto, vodila pešpot med Lučami in
Solčavo. Ob vznožju Igle je tik ob cesti presihajoči studenec. Voda priteka v prodnato
kotanjo, čez nekaj minut presahne, po 10-20 minutah se dogajanje ponovi. Studenec v sušnem
obdobju popolnoma presahne. Igla in studenec sta zavarovana kot naravni spomenik.

Fotografija 23:

SKALNI SAMOTAR IGLA

(I. Gabrovšek, 2004)
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5.3 KAMNIŠKA BISTRICA
Kamniška Bistrica je 33 km dolga alpska reka izpod Kamniško-Savinjskih Alp in zanimiva
gorska dolina. Dolina sega daleč v osrčje gora in po njej pridemo prav do vznožja
dvatisočakov. Zgornji del doline je ledeniško preoblikovan, saj je ledenik v zadnji ledeni dobi
drsel do Kopiš, kjer je danes spodnja postaja žičnice na Veliko planino. Ledenik je odložil
tudi precej materiala, predvsem so značilni ledeniški balvani (Žagana peč, Lepi kamen,
Sivnica idr.).
Reka Kamniška Bistrica izvira izpod jugozahodnih pobočij Rigeljca (1306 m) in Črnega vrha
(1470 m). Ima kraški izvir, zelo močan in izredno mrzel obrh, kajti privre na dan med
skalami, poraslimi z mahom, na nadmorski višini 591 m, in se takoj razlije v manjše jezero.
Izvir je močan predvsem pozno spomladi, ko se v gorah topi sneg in voda vre iz vsake
razpoke med kamenjem. Območje od glavnega izvira reke do Predaslja se imenuje V
studencih, saj spomladi zaradi topljenja snega ali po daljšem deževju voda izvira na veliko
mestih.
Po slabem kilometru toka se dolina močno zoži. Tam je reka v zgornjetriasne dachsteinske
bele apnence izdolbla dvojna korita. Zgornji je Veliki Predaselj, ki je okoli 100 m dolg, do 20
m globok in do 3 m širok. Korita se nato malo razširijo, pa spet zožijo v 50 m dolgi in 10 m
globoki Mali Predaselj, v katerem tudi tiči skalni balvan. Balvan v Velikem Predaslju je
zagozdena skala, ki se je najbrž v razpoko zagozdila že v času poledenitve. Ta balvan v bistvu
predstavlja naravni most. Oba predaslja sta povzročala preglavice že splavarjem. Ker so cesto
v Kamniško Bistrico zgradili šele po drugi svetovni vojni, so bogastvo bistriških gozdov
spravljali v dolino po reki. Plavili so ob visoki spomladanski vodi, ko so hlode spustili v
naraslo reko in jih zaustavili pri Stahovici.

Fotografija 24:

IZVIR KAMNIŠKE BISTRICE

(I. Gabrovšek, 2004)
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5.4 DOVŽANOVA SOTESKA
Dovžanova soteska je zaradi edinstvenega nahajališča paleozoiskih kamnin in številnih
okamnin zavarovana kot naravni spomenik. Predstavlja eno osrednjih točk Slovenske
geološke poti, ki vodi po Karavankah od Spodnjega Jezerskega do Javorniškega rovta nad
Jesenicami in se nadaljuje tudi v Julijske Alpe. V Karavankah ima 31 geoloških točk, v
Dovžanovi soteski pa geološki steber s primeri kamnin tega območja, ki ga je zasnoval
S. Buser.
Tektonske sile in razdiralna moč reke Tržiške Bistrice, ki izvira na območju opuščene planine
Brsnina v bližini Dolge njive pod vzhodnim delom Košute, so skozi tisočletja izoblikovale
sotesko, katero je reka izdolbla v črnem apnencu, razgalile pestro kamninsko podlago in
omogočile rast številnih rastlinskih združb. Dolina Tržiške Bistrice je stisnjena med strma
ostenja skalnih piramid, imenovanih Kušpegarjevi stebri ali piramide na vzhodu in Borove
peči na zahodu. Z Borove peči so se v preteklosti krušili veliki skalni bloki kremenovega
konglomerata in se ustavili v strugi reke. Ravno na njih pa Tržiška Bistrica pokaže vso svojo
moč; v skakalcih, to so manjši slapovi in brzice, se prebija preko zaobljenih skal.
Še v prejšnjem stoletju je reka krojila usodo domačinov, njihov večni problem je bilo spravilo
lesa in oglja v dolino, saj so se prebijali skozi gozd in po strmih okoliških hribih. Pred
sedanjim predorom so sicer izvrtali manjši predor na desnem bregu Tržiške Bistrice in preko
soteske zgradili viseč most, ki pa ga je voda ob nalivih vedno znova odnašala, zato so ga
poimenovali Hudičev most. Po naročilu barona Borna, ki je prebival više nad sotesko v vasici
Puterhof (današnji Jelendol), se je ob koncu 19. stoletja gradnje novega predora na levem
bregu Tržiške Bistrice lotil inženir Viljem Lindaver. Predor je bil dokončan leta 1895.
V Dovžanovi soteski so kamnine iz mlajšega dela paleozoika, stare med 250 in 300 milijoni
let. Različne kamnine in morebitni fosili v njih so odsev različnih geoloških in klimatskih
razmer v tem območju v različnih geoloških obdobjih. Najpomembnejše kamnine v tem
naravnem spomeniku so: grodenski rdeči peščenjak, trbiška breča, sivi, črni in rožnati
apnenec ter kremenov konglomerat.
V obdobju, ko je tu vladalo puščavsko podnebje, za katerega so značilne velike temperaturne
razlike med dnevom in nočjo ter majhna količina padavin, so veliki kosi kamnin pod vplivom
vremenskih razmer razpadli na drobne koščke oz. pesek. Ko je to območje zalilo plitvo morje,
so se ti delci skupaj z meljem in glino sprijeli v novo kamnino, imenovano spodnjepermski
grodenski rdeči peščenjak, ki je star okoli 250 milijonov let in je najmlajša kamnina v
Dovžanovi soteski.
Starejša od peščenjaka, stara približno 260 milijonov let, je trbiška breča. Ime je dobila po
kraju Trbiž, ker so jo tam prvič našli, kasneje so ugotovili, da se v Dovžanovi soteski nahaja
popolnoma enaka kamnina. Nastala je, ko so bili veliki predeli apnenca dvignjeni nad morsko
gladino. Zaradi močnih notranjih Zemljinih sil so bili ti razkosani in zdrobljeni. Manjši kosi
so se v velikih količinah nabirali na strmih obalah. Zaradi težnosti je ta gruščnati material
večkrat zdrsnil v plitvo morje, v katerega so kopenske vode prinašale melj, pesek in glino. Ta
drobni material se je pomešal z apnenčevim gruščem in tvoril trbiško brečo.
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Apnenec je edina kamnina v Dovžanovi soteski, v kateri so fosili. Najpomembnejši je rožnati
ali trogkofelski apnenec, ki je na geološki točki 13, kjer je bilo odkritih največ okamnin.
Najznačilnejše so: Schwagerina Carniolica (največja doslej najdena ima premer 8mm, prvič
so jih odkrili prav v Dovžanovi soteski, stare so okrog 270 milijonov let), morske lilije, alge,
ramenonožci (geolog Schellwein jih je odkril kar 81 vrst) in luknjičarke. Najpomembnejši
fosilni vrsti, ki so ju našli v Dovžanovi soteski, sta:
SCHWAGERINA CARNIOLICA

Fotografiji 25, 26:

KARAVANŠKI RAMENONOŽEC

SCHWAGERINA CARNIOLICA IN KARAVANŠKI RAMENONOŽEC IZ DOVŽANOVE SOTESKE

(vir: Portal Občine Tržič, 2005)

Najtrdnejša in najstarejša kamnina v Dovžanovi soteski je kremenov konglomerat. Ta
sedimentna kamnina je nastala pred skoraj 300 milijoni let, ko so bile Karavanke pod plitvim
morjem, reke pa so vanj s kopnega prinašale prod, pesek in glino, iz katerih so kasneje nastali
konglomerati. Prodniki so zelo lepo zaobljeni, kar kaže na njihovo dolgo pot, tesno se
dotikajo drug drugega, vmesno vezivo je zdrobljen kremenov pesek.

Fotografiji27, 28:

JAMENŠNIKOVA DOMAČIJA IN PAŠTBA

(I. Gabrovšek, 2003)
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V območju Dovžanove soteske poleg geološke poti poteka tudi botanična in gozdna učna pot.
Med arhitekturno-etnološkimi zanimivostmi izstopa Jamešnikova domačija s paštbo.
Domačija je tipičen primer karavanške hiše (kamnit spodnji del in leseno nadstropje, streha na
čop, krita s skodlami ali šinkelni, majhna okna in lesen gank), paštba pa je nekdanja sušilnica
lanu in sadja.

5.5 SLAP ČEDCA
Najvišji slovenski slap Čedca je po svojem nastanku eden najmlajših slapov. Leži na koncu
ledeniške doline Makekove Kočne. Nekdaj je bil bolj znan kot danes, čeprav vodi iz doline
skorajda sprehajalna pot. Lepo viden je že od daleč, kako v dolgem belem curku pada
približno 130 m preko rdečkastih sten. Slap napaja snežnica izpod zasneženih krnic Jezerske
Kočne (2540m) in Velikega kupa (2126m). Najbolj izrazit je od konca aprila do začetka julija,
ko se topi sneg. Ko je veliko vode, dobi svojega dvojčka, tako da pada kot dvopramenski slap.
V poznem poletju slap Čedca presahne.

Fotografija 29:

SLAP ČEDCA

(I. Gabrovšek, 2004)

5.6 LEDENIK POD SKUTO
Najbolj jugovzhodno ležeči ledenik v Alpah je na severni, osojni strani med vrhovoma Skuta
(2532 m) in Kranjska Rinka (2451 m), v višini 2000 do 2160 m. Zanj je značilna zelo senčna
lega v izraziti krnici, ki jo na treh straneh obdajajo od 200 do 300 m visoke stene, zato se je
lahko ohranil v tako nizki nadmorski višini. Njegov obseg se je med letoma 1948 in 1997
skrčil s 3 ha na 1,55 ha. (Gabrovec, 1998)
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Ledenik pod Skuto se krči oziroma razpada in tanjša, zato je tudi njegova strmina vse večja
(na zgornjem robu že blizu 45 stopinj). Zgornji rob ledenika je vse ožji. Opaziti je, da ga
preoblikuje predvsem voda (nekaj predorov, ki se pričnejo na zgornjem robu, žlebovi na
površini, tudi nekaj ledeniških lukenj). Približno tretjina površine ledenika, na katerem je že
bolj vodni (sivkast) kot pa ledeniški led, je pokrita z gruščem. Na splošno je zaradi
padajočega kamenja gibanje po njem zelo nevarno, posebno na desnem delu, pod t. i. rdečo
steno, kjer se je tudi najbolj skrčil.
Leta 1997 je ledenik pod Skuto meril še 1,55 ha, nato se je v dveh letih skrčil do 20 %. Glede
na to, da je Triglavski ledenik ob meritvah leta 1999 meril 1,38 ha (leta 1995 še 3,03 ha)
lahko ugotovimo, da sta se tako oba najbolj jugovzhodno ležeča ledenika v Vzhodnih Alpah
po površini bolj ali manj izenačila. Debelina Triglavskega ledenika, ki jo izmerijo z georadarjem, je med petimi in sedmimi metri, maksimalno osem. Tudi debelina ledenika pod
Skuto je v okviru teh vrednosti. Ledenik se vsako leto stanjša za pol do enega metra, ponekod
tudi več. Ob nadaljevanju trenda iz zadnjih let je neizpodbitna ugotovitev, da je pred
ledenikom le še desetletje obstoja, morda tudi nekaj let več ali celo manj, kar vsekakor velja
tudi za Triglavskega.
(Povzeto po: Redno letno poročilo o meritvah na Triglavskem ledeniku in ledeniku pod
Skuto, arhiv Geografskega inštituta AM ZRC SAZU, Ljubljana, oktober 1999)
5.7 SNEŽNA JAMA NA RADUHI
Raduha (2062 m) je podolgovato, ozko, na severu prepadno sleme iz apnencev, ki ga je
Savinja s sotesko med Lučami in Solčavo ločila od osrednjega dela Kamniško-Savinjskih
Alp. Preval Spodnje Sleme (1254 m) na severu ločuje Raduho od Olševe, ki je del Karavank.
Na severovzhodu je pri sedlu Bela peč geološka meja med apnenčasto Raduho in gorskim
hrbtom Komen – Smrekovec, ki je zgrajen iz vulkanskih kamnin. Južna pobočja Raduhe so
porasla s smrekovimi gozdovi, med katerimi so krčevine samotnih kmetij in planinskih
pašnikov. Na tem pobočju je tudi najvišja kmetija s stalnim prebivalstvom v Sloveniji,
kmetija Bukovnik (1327 m).
Preboldski jamarji so odkrili jamski sistem v dnu velike udornice v južnem pobočju pod
vrhom Raduhe blizu opuščene planine Arte šele leta 1981. Od leta 1990 je Snežna jama, ki je
najvišje ležeča turistična jama v Sloveniji, odprta za ogled. Jama leži na nadmorski višini
1556 m. Dolžina jame je 1062 m, rovi in dvorane so široki in visoki tudi do 30 m. V jami je
dvorana z ledenimi kapniki in poledenelimi jezerci, v notranjosti so značilni kijasti kapniki in
mazavo jamsko mleko. To je nekristaliziran apnenec, ki je nastal zaradi nizke jamske
temperature.
Pozoren obiskovalec bo na vhodni udornici opazil obrnjene vegetacijske pasove. Zanimivo pa
je, da so v negostoljubnih življenjskih pogojih hladne jame vendarle našle svoj življenjski
prostor nekatere živali. To so predvsem netopirji, pajki in nekaj endemičnih vrst hroščev.
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Fotografija 30:

DVORANA Z LEDENIMI KAPNIKI V SNEŽNI JAMI

(VIR:Medmrežje1, 2003)

5.8 MOKRIŠKA ALI MEDVEDJA JAMA
Na vzhodnem pobočju Debelega hriba, v širšem območju Košutne, Kompotele in Mokrice, je
velika zijalka, skoraj tisoč metrov nad strugo Kamniške Bistrice. Jama je nastala v zgornjem
triasnem apnencu, ki gradi večino Kamniško-Savinjskih Alp. Široka je približno 10 m, na
vhodu visoka do 4 m in globoka približno 30 m. Strop in stene jame so zasigani. Jamska tla so
iz grušča in ilovice, ki sta ponekod pomešana s sigo. V njej so že zdavnaj našli kosti raznih
živali, med njimi tudi medveda, zato so jo poimenovali tudi Medvedova jama.
Jama je zanimiva predvsem za arheologe. Poleg kostnih ostankov jamskega medveda so našli
še kosti volka, jamskega leva, kune, kozoroga in alpske jerebice. Najdeni so bili tudi koščki
lesenega oglja in koščene konice, izdelane iz odlomkov cevastih kosti jamskega medveda ali
pa iz jelenovega rogovja ter nekaj primerkov kamenega orodja, izdelanega iz raznih vrst
kremena, ki izpričujejo, da je v jami vsaj občasno bival tudi človek. Glede na obliko najdenih
predmetov so ugotovili, da je človek bival tam v mlajšem delu stare kamene dobe. To je
približno v istem času kot je bival človek v Potočki zijalki na Olševi. Po različnih metodah
ocenjujejo starost na 30 000 do 70 000 let. Arheologi sklepajo, da je bila jama samo občasno
bivališče za človeka, ker naj bi bila pravi medvedji brlog. (Povzeto po: Pollak, 1995)
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6. UČNE POTI V ZAVAROVANIH OBMOČJIH
6.1 INTERPRETACIJA NARAVE
Interpretacija ali predstavljanje narave postaja v svetu in tudi v Sloveniji vse bolj
pomembna dejavnost, ki je običajno še posebej razvita v zavarovanih območjih. Njen namen
je vzgojno-izobraževalni, poučni in turistično-rekreacijski. Dobra interpretacija pomaga
obiskovalcem, da bolje razumejo kraje, ki jih obiščejo, to pa poglobi njihovo doživetje.
Interpretacija ali predstavljanje narave je odvisna od vrste in razumevanja naravne dediščine,
od zavesti in interesa lokalnega prebivalstva in obiskovalcev, od inuitivnosti, ustvarjalnosti in
možnosti oblikovalcev interpretacije.
Načini interpretacije so raznovrstni in številni: različne publikacije z enostavnimi opisi ali
poljudno znanstvene revije, letaki, prospekti, zloženke, zemljevidi, vodniki, učne in razgledne
poti, rekonstrukcije preteklih dogajanj, simulacije naravnih pojavov, makete ali modeli
pokrajine, skulpture, razgledne točke, geološki steber ali geološki prerez z oznako kamnin,
delavnice o naravni dediščini, likovne kolonije in druga umetniška tekmovanja za oblikovanje
razglednic, fotografij, slik, postrov, zgodb, festival naravne dediščine, razstavišča kamnin,
fosilov in drugih zanimivosti iz pokrajine, videoprojekcije, filmi, diapozitivi, računalniške
interakcije, zvočni posnetki in uporaba audio pripomočkov, informacijska središča, internetna
stran itd.

Fotografiji31,32:

GEOLOŠKI STEBER IN PRIMER RAZLAGALNE TABLE V DOVŽANOVI SOTESKI

(I. Gabrovšek, 2004)

Način in vrsta interpretacije zavisi od različnih dejavnikov oziroma odgovorov na naslednja
vprašanja:
¾
zakaj želimo nek objekt v naravi predstaviti oziroma kateri so cilji
interpretacije,
¾
kaj bomo interpretirali, kakšno sporočilo želimo predstaviti,
¾
kdo bo sodeloval pri predstavitvi in za koga, za kakšno ciljno populacijo bo
interpretacija prvenstveno namenjena,
¾
kako obsežna in časovno trajajoča bo interpretacija ter s katerimi mediji bi jo
najbolj nazorno in uspešno izpeljali.
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Vsaka interpretacija ima določen namen in cilje. Cilji interpretacije so štirih vrst:
¾
izobraževalni (kaj želimo, da bodo obiskovalci spoznali in se naučili?),
¾
čustveni ali emocionalni (kaj želimo, da bodo obiskovalci ob interpretaciji
čutili, kakšni bodo njihovi občutki, ali bodo začudeni?),
¾
dejavnostni (kaj želimo, da bodo obiskovalci naredili kot rezultat
interpretacije?) in
¾
promocijski (kako skozi interpretacijo želimo predstaviti in promovirati objekt
naravne dediščine, zavarovano območje, pokrajino, lokalno skupnost,
organizacijo?).
Katere so bistvene prednosti in slabosti najpomembnejših medijev za interpretacijo naravne
dediščine? Naslednji prikaz prednosti in slabosti različnih medijev za interpretacijo narave je
rezultat profesionalnih izkušenj in raziskovanj zaposlenih iz organizacije Scottish Natural
Heritage v škotskih zavarovanih območjih. (Povzeto po: MacFadyen, 2003)
PREDNOSTI IN SLABOSTI RAZLIČNIH MEDIJEV ZA INTERPRETACIJO NARAVE

MEDIJ

PREDNOSTI

SLABOSTI

INTERPRETACIJE
RAZLAGALNE TABLE

•
•
•
•

•
VODENE UČNE POTI

•
•
•

PUBLIKACIJE

•

•

AUDIO POTI

•
•
•
•

enostavno predstavljanje;
ni omejeno število
obiskovalcev;
enostavna uporaba za
obiskovalce;
kombinacija besedila in
slikovnega gradiva zadovolji
ljudi različnih učnih stilov;
pomoč pri orientaciji;

o

zelo učinkovita oblika
interpretacije;
fleksibilnost;
možnost kompleksne
predstavitve;
uporabnost tudi v
kombinaciji z drugimi mediji
ali samostojno;
vsebujejo več podrobnosti kot
npr. razlagalna tabla ali
pano;
pomoč pri orientaciji;
lahko so več jezične;
pripovedovanje predstavitve;
omogočajo ustvarjalno
oblikovanje;

o

o
o

o

o

o
o

o
o
o

lahko kvarijo izgled
pokrajine;
izpostavljenost
vandalizmu;
prevelika gostota tabel
vodi v ignoranco s
strani obiskovalcev;

primerno za majhne
skupine;
zahteva trženje,
promocijo in stalno
prostega vodnika;
organizacija
učinkovitega
razdeljevanja;
stalne zaloge;
možnost uničevanja;

izoliranost
posameznika;
relativno drage;
zahteva se dejavno
premišljeno poslušanje;
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RAČUNALNIŠKE
INTERAKCIJE

INFORMACIJSKI
CENTRI

•
•
•

•
•
•

spodbuja povezovanje;
moderno – privlačno;
ustvarjanje kombinacije slik,
teksta in zvoka;

o

predstavitev zgodbe v celoti;
sprejme veliko obiskovalcev;
v njem so lahko združeni
mnogi drugi mediji;

o

o

o
o

dragi programi,
nastavitve in
vzdrževanje;
tehnologija hitro
zastara;
oblikovanje in
delovanje je drago;
velika konkurenca
medijev;
potrebuje visoko
profesionalno vodenje;

Na osnovi prikaza in analize raznovrstnih ciljev interpretacije narave ter prednosti in slabosti
različnih medijev za interpretacijo narave, lahko izluščimo naslednje značilnosti dobre
interpretacije:

NEKAJ ZNAČILNOSTI DOBRE INTERPRETACIJE

٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

Točno definirani cilji in namen interpretacije.
Usmerjena v obiskovalca.
Zanimiva, zabavna, provokativna.
Nedvoumna, jasna sporočila.
Stimulira čim več človeških čutov.
Interaktivnost (znanje, čutenje, akcija, igra).
Oblikovana kot pripoved, zgodba.
Uporabna z različnimi mediji.
Besedilo naj bo kratko, jedrnato, razumljivo in
direktno.
Sprejemljiva za različne ravni zahtevnosti.
Estetsko oblikovana.

6.2 UČNA POT KOT MEDIJ ZA INTERPRETACIJO NARAVNE DEDIŠČINE
Tematske poti – uporabljata se tudi izraza naravoslovna ali učna pot oziroma kombinacije teh
izrazov - so pri nas najbolj pogost način interpretacije narave. Glede na namen in lokacijo
razlikujemo poti, ki so v bližini urbanih središč, in poti, ki so speljane v zavarovanih
območjih. Namen prvih je interpretirati izbran segment naravne dediščine v bližini šol
oziroma mest. Pri teh se največkrat interpretira gozd. Poti v zavarovanih območjih so
praviloma oddaljene od urbanih središč, njihov namen pa je interpretirati naravno in / ali
kulturno dediščino, ki predstavlja temeljno bogastvo zavarovanega območja.
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Med obstoječimi tematskimi učnimi potmi v Sloveniji prevladujejo gozdne učne poti.
Praviloma gozdne učne poti niso ozko usmerjene le v prikaz značilnosti gozda in ravnanja
oziroma gospodarjenja z gozdom, kar je njihov glavni namen. Ena od zahtevanih vsebin vseh
učnih poti je skrb in vzgoja za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine, torej
komponenta okoljske vzgoje.
Prvo naravoslovno učno pot v Sloveniji je oblikovalo Prirodoslovno društvo Slovenije, ko je
leta 1972 odprlo prvi »muzej na prostem« ob Divjemu jezeru pri Idriji. Tej poti sledi ducat
gozdnih učnih poti, nakar dobimo leta 1984 Slovensko geološko pot.
Gozdne učne poti so ena od zvrsti samovodenih poti v naravi, te pa so spet ena od mnogih
znanih oblik predstavljanja, razlaganja ali interpretacije narave. Samovodena pot (self-guided
trail) je posebna pot ali smer, ob kateri opozarjamo obiskovalce na zanimive pojave, ki so
razloženi ali predstavljeni na različne načine. Samovodeno pot v prosti naravi lahko
imenujemo naravoslovno pot ali naravoslovno učno pot (nature trail), če pa je predmet
predstavljanja gozd, je to potem gozdna učna pot. (Peterlin, Skoberne, Svetličič, 1987)
Učne poti so običajno tematske, torej se nanašajo na neko značilnost v pokrajini. Tematske
učne poti glede na predmet prikazovanja razvrstimo v tri skupine:
a) naravoslovne učne poti (prikazujejo geološke, geomorfološke, hidrološke, botanične,
zoološke, kraške, speleološke idr. značilnosti pokrajine), med katerimi so
najpogostejše gozdne učne poti, katere ponavadi vključujejo tudi druge prvine
prikazane pokrajine;
b) družboslovne učne poti (prikazujejo zgodovinske, arheološke, naselbinske, etnološke
in etnografske, arhitekturne značilnosti v pokrajini);
c) kombinirane učne poti, ki hkrati prikazujejo različne prvine pokrajine in so
najpogostejše.
Naravoslovna učna pot je eden od možnih medijev za interpretacijo narave. Dobra
interpretacija omogoči, da obiskovalci predmet varovanja naravne dediščine, naravno ali
kulturno-zgodovinsko zanimivost ali pa zavarovano območje s pomembnimi lokalitetami
ohranjanja in varovanja bolje spoznajo, doživijo, občutijo in jih hkrati tudi navduši, jim
spodbudi radovednost. Če bodo uživali, se bodo še vrnili ali pa vsaj navdušeno pripovedovali
prijateljem. To pa je temeljni namen obstoja in delovanja vsakega medija, ki deluje in živi za
obiskovalce in od njih.
»Torej naj interpretacija ne bo gomila informacij, temveč pripovedovanje razburljive zgodbe.
Obiskovalca pritegne, vzpostavi stik med predmetom interpretacije in njegovim vsakodnevnim življenjem, mu razkrije še neznano, nov pogled.« (Ogorelec, 2004).
Nekatera splošna načela dobre interpretacije, ki jih je potrebno upoštevati, ko se lotimo
načrtovanja učne poti, so povzeta iz priporočil Scottish Natural Heritage (Provoke, 1997).
¾ Za uspešno interpretacijo je potrebno načrtovanje, in sicer na več ravneh, saj je
potrebno uskladiti potrebe obiskovalcev, varstvene vidike, želje tistih, ki pot
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načrtujejo, in interese tistih, ki bodo morali z njo živeti. Zato je najprej potrebno
odgovoriti na vrsto vprašanj kot so:
 ٭Zakaj želimo interpretirati? Zaradi izobraževanja, ohranjanja narave, trženja in
promocije, uravnavanja obiskov ali le nuditi obiskovalcem prijetno izkušnjo.
 ٭Kdo naj bo vključen v interpretacijo? Lokalna skupnost, posebna društva,
organi zavarovanih območij, strokovnjaki, različne organizacije.
 ٭Kaj interpretirati? Kaj lahko posebnega, enkratnega pokažemo obiskovalcem?
Kakšna interpretacija in spremljajoča infrastruktura (parkirišča, urejenost
dostopnih poti, sanitarije, oznake) je na širšem območju že na voljo ter kakšne
človeške in finančne vire imamo na razpolago?
 ٭Za koga interpretiramo? Kdo so dosedanji in potencialni bodoči obiskovalci,
kaj jih zanima, s kakšnim namenom prihajajo?
 ٭Katere zgodbe želimo povedati? Kaj želimo obiskovalcem z interpretacijo
sporočiti?
 ٭Kaj so cilji interpretacije? So to izobraževalni (vedenje, spoznanje,
seznanjenje), emocionalni (kaj naj občutijo, zaznajo, doživijo, občudujejo) ali
dejavnostni / akcijski cilji (kaj naj obiskovalci delajo, raziskujejo, praktično
poskusijo, uporabijo).
 ٭Kateri medij naj uporabimo? Glede na namen, ciljno skupino obiskovalcev,
značilnosti pokrajine in cilje interpretacije se odločimo, kateri medij bomo
uporabili (tematske poti, vodeni ogledi, publikacije, audio vodenje,
računalniška interakcija, informacijski centri).
¾ Skrbna izbira načina predstavljanja informacij. Klasične učne poti marsikje
nadomeščajo doživljajske poti, ki obiskovalcem, poleg racionalnih razlag in možnosti
vizualnega opazovanja, omogočajo tudi druge aktivnosti z uporabo vseh čutov.
¾ Lokacija in potek trase tematske poti naj se izogiba ranljivim območjem, kjer bi
številen obisk ali pa sama izdelava poti ogrožala naravo (npr. predeli življenja
zaščitenih in ogroženih rastlin in živali, predeli, podvrženi eroziji tal).
¾ Po možnosti naj bo pot speljana krožno, smotrno je urediti tudi daljšo in krajšo
varianto poti, za različne skupine obiskovalcev. Ob poti naj bodo nameščene klopi in
posebne oznake o poteku poti.
¾ Pri načrtovanju trase poti je potrebno upoštevati kriterij varnosti obiskovalcev.
Nekatere poti glede na terenske razmere in zahtevnost dopuščajo, da jih lahko
prilagodimo tudi za uporabo funkcionalno oviranim (npr. ljudje s slabšim vidom ali
ljudje, ki se težje gibljejo), kar je potrebno upoštevati pri izdelavi trase poti (npr.
zadostna širina poti, pot brez večjih strmin, posebej zavarovani deli potencialne
nevarnosti za obiskovalce (zdrsi, krušenje kamenja), velikost črk in oblikovanje
besedila na tablah)).
¾ Pri pripravi besedil na tablah je potrebno upoštevati naslednja navodila:
 ٭Besedila naj bodo prilagojena povprečnim bralnim sposobnostim
obiskovalcev, to je starosti od 9 do 12 let. Takšno pisanje vsebuje le nekaj
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٭
٭

٭

٭

٭

tehničnih ali strokovnih izrazov in je enostavno razumljivo za večino šolajoče
mladine in odraslih. Zelo pomembno je, da so besedila napisana v prvi osebi,
kar omogoči lažje doživljanje in vživljanje v pripoved. Besedila naj bodo
kratka, z največ 200 besedami na eni tabli oziroma z največ 50 besedami v
enem odstavku.
Izredno pomemben je naslov, z njim moramo obiskovalca ujeti, zainteresirati,
da bo bral dalje. Biti mora udaren, učinkovite so besedne igre.
Besedilo členimo s podnaslovi in odstavki. Besedilo naj bo pisano živahno, v
kratkih stavkih, izogibajmo se glagolom v pasivu. Obiskovalce navajajmo, jih
povabimo, da si stvari predstavljajo v svoji domišljiji. Uporabljajmo tudi
metafore, analogije, primerjave, citate iz literature, tudi humor.
Upoštevajmo, da večina obiskovalcev ne obišče tematske poti iz študijskih
razlogov, zato se izogibajmo strokovnemu izrazoslovju, tehničnim terminom.
Ne navajajmo dejstev in podatkov, temveč pripovedujemo zgodbo.
Pomembna je zadostna velikost črk. Za naslove je to vsaj 12 mm (60-72 pik),
za podnaslove vsaj 8 mm (48-60 pik), za preostalo besedilo in napise k slikam
vsaj 5 mm (24 pik).
Najboljše interpretacije na panojih ali razlagalnih tablah so pogosto
najenostavnejše, z enim ali dvema kratkima in razumljivima sporočiloma in z
atraktivnim slikovnim prikazom, enostavno in privlačno oblikovana.

¾ Na tablah naj prevladujejo slike. Priporočljivo je, da je na pojasnjevalnem panoju dve
tretjini ilustracij in le ena tretjina besedila. Risbe so večinoma primernejše od
fotografij. Na njih naj bodo stvari, ki jih obiskovalci ne vidijo že sami. Zanimive so
predvsem rekonstrukcije pogledov iz preteklosti in trodimenzionalni prikazi pokrajine.
Zemljevidi naj bodo dovolj veliki in naj vsebujejo le nujne informacije. Slike morajo
imeti podnapise.
¾ Table oziroma panoji so lahko prostostoječi ali pričvrščeni na stene stavb. Lahko so
navpični ali v obliki poševnega pulta, narejeni iz različnih materialov z različno
obstojnostjo in različnimi sposobnostmi reprodukcije.
¾ Učno pot naj spremlja ustrezna promocija poti; z njo seznanimo okoliške prebivalce in
turistične ponudnike, vzgojno-izobraževalne ustanove, predstavimo jo v regionalnih in
nacionalnih medijih, na turističnih informacijskih točkah, na spletu.
¾ Če je le mogoče, naj učno pot spremlja publikacija (prospekt, zloženka, učni listič za
šolsko mladino, vodnik) z dodatnimi pojasnili za zahtevnejše obiskovalce. V njej naj
bodo tudi uporabne, praktične informacije o poti, npr.: organizacija prevoza,
parkirišča, sanitarije, dolžina in zahtevnost poti, možnost dostopa, morebitne
nevarnosti (npr. krušenje kamenja, mokrotna tla, prečkanje vode), možnosti
organiziranega vodenja po učni poti, uporabne telefonske številke in naslovi.
¾ Za promocijo učne poti in privabitev potencialnih obiskovalcev je primerna
predstavitev učne poti na spletu. Tako predstavitev v obliki publikacije kot na spletu
naj bo tudi v tujem jeziku.

101

Fotografija 33:

PRIMER RAZLAGALNE TABLE IZ NARAVOSLOVNE UČNE POTI V RAKOVEM ŠKOCJANU

(I. Gabrovšek, 2004)

6.3 UČNE POTI V SLOVENIJI
V Sloveniji je urejenih veliko raznovrstnih učnih, naravoslovnih, gozdnih in podobnih poti.
Večinoma jih urejajo gozdarji, ob njih pa še lokalna društva, občine, uprave zavarovanih
območij. Učne poti vsekakor pomenijo popestritev turistične ponudbe, vendar je njihova
povezava z drugimi ponudniki običajno slaba in tudi njihovo trženje je bolj izjema kot
pravilo. K temu veliko prispeva tudi njihovo slabo vzdrževanje. Zato je zelo pomembno, da je
učna pot vpeta v življenje prostora, v katerem je speljana, da ima upravljalca, ki jo želi in zna
povezati s preostalo turistično ponudbo v območju, jo tržiti in vzdrževati.
Kakovost, vrsta, raznolikost predstavljanja in način delovanja učne poti so odvisni tudi od
razpoložljivih finančnih sredstev. Stroški priprave učne poti so lahko zelo različni, odvisni so
od koncepta poti (obseg, postavitev tabel, materiali), obsega promocije in načina izvajanja
(pobiranje vstopnine, urejanje prometa, dajanje informacij, zagotavljanje vodenja). Finančna
sredstva so potrebna za samo načrtovanje, postavitev in vzdrževanje tabel in drugih medijev
interpretacije ter ostale infrastrukture, za različne načine obveščanja potencialnih gostov, za
različne spremljevalne publikacije (brošure, prospekti, učni listi) ter za pokrivanje zahtev po
dodatnem osebju za informacije, nadzor, vodenje, režijo.
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Tabela 10:

SEZNAM POMEMBNEJŠIH UČNIH POTI V SLOVENIJI

(VIR: MOP, JUNIJ 2005)
NAZIV UČNE POTI

1.

3.

POT PO NARAVNEM
REZERVATU ZELENCI
NARAVOSLOVNA
UČNA POT VRATA
POKLJUŠKA POT

4.

GOZDNA UČNA POT V

2.

KRATEK OPIS UČNE POTI

DOLŽINA

ŠTEVILO

UČNE

VSEBINSKIH

POTI

TOČK

1 km

2

12 km

6

Pokljuški gozdovi, planine in druge naravne in
zgodovinske zanimivosti planote.
Zanimivosti gozda in okolja na sploh.

7,5 km

8

2,5 km

18

Svetovno pomembna nahajališča okamnin v
kamninah iz paleozoika, botanične posebnosti v
naravnem spomeniku.
Raznolikost rastlinstva (23 drevesnih in 15
grmovnih vrst) zaradi pestre geološke sestave.
29 različnih eksotičnih dreves ob jezeru Črnava.

2,5 km

11

2 km

6

1 km

29

2,1 km

12

2,2 km

28

250 m

13

3 km

16

3 km

9

Drugi izvir Save Dolinke, sledovi poledenitve,
jezerske usedline, raznolikost habitatnih tipov.
Ledeniško preoblikovanje v triglavskem pogorju.

PREDTRŠKEM GOZDU V

5.

RADOVLJICI
RAZGLEDNA UČNA
POT DOVŽANOVA
SOTESKA

6.

GOZDNA UČNA POT
DOVŽANOVA SOTESKA
7. MALA GOZDNA UČNA
POT, PREDDVOR
8. GOZDNA UČNA POT
Naravna in kulturna dediščina podeželske kulturne
VISOKO
krajine.
9. GOZDNA UČNA POT
Raznolikost kamnin, kraška jama, maketa oglarske
KALIŠE PRI LOGATCU
kope, poselitev v celkih.
10. ČEBELARSKA UČNA
Na otoku Goričica sredi presihajočega jezera je
POT NA CERKNIŠKEM
predstavitev čebelnjaka, zgodovine čebelarstva,
JEZERU

11. NARAVOSL. UČNA POT
RAKOV ŠKOCJAN
12. NARAVOSLOVNA
UČNA POT MENIŠIJA
13. UČNA POT RESSLOV
GAJ (PRI ANKARANU)
14. SOŠKA POT
15. GOZDNA UČNA POT
PANOVEC (NG)
16. NARAVOSLOVNA
UČNA POT OB HUBLJU
17. KRASOSLOVNO
NARAVOSLOVNA UČNA
POT DIVAŠKI KRAS
18. UČNA POT ŠKOCJAN

19. GOZDNA UČNA POT
SVIŠČAKI

čebeljih pridelkih, bolezni in hrani čebel...
Kraški izviri, naravni mostovi, živalstvo, kulturna
dediščina in druge zanimivosti ob Raku.
Planota med Logatcem in Cerknico s številnimi
kraškimi pojavi.
V avtohtonem gozdu spoznamo zgodovino rabe
gozda in življenje Josefa Ressla.
Od izvira Soče do Malih korit Soče.

2 km

11

16 km

8

Številne domače in tuje drevesne vrste.

1,8 km

31

Vodni ekosistem Hublja in drevesno-grmovne
vrste.
Pestra kamninska in rastlinska sestava slikovite
udorne doline Risnik, pečine Triglavca in Divaške
jame.
Naravoslovne in kulturne zanimivosti klasičnega
Krasa v območju svetovne dediščine, z dvema
muzejskima zbirkama o zgodovini raziskovanja
jam, o arheološkem in etnološkem bogastvu.
Mogočni naravni gozdovi in mrazišča pod
Snežnikom.

3,1 km

24

4,8 km

6

2 km

24

4,3 km

10
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20. MAŠUNSKA GOZDNA

Pestrost drevesnih vrst.

1,7 km

7

Kraško podzemlje, pomen reke Rinže in gozdov ob
njej.

3 km

14

Gozdovi in živalstvo Roga, zgodovina in druge
posebnosti območja.
Mogočni gozdovi jelke in bukve na Stojni.

60 km

10

3,5 km

2

3 km

4

10 km

2

8 km

4

3 km

3

16 km

8

22 km

5

2 km

12

2 km

13

1,6 km

7

8 km

4

10 km

14

5 km

7

Kraška jama Zdenc, potok Vidovec do reke Kolpe.

3 km

5

Grad, cerkev in zgodovina grofov Svibenskih;
kmečko stavbarstvo, gospodarjenje in funkcije
gozda.

8 km

13

Gozdovi in dejavnost oglarjenja, ki se še ohranja v
vasi Suhadole.
Spoznavanje naravne vegetacije, pišeškega gradu
in domačije jezikoslovca Maksa Pleteršnika.

1,3 km

12

4,5 km

10

UČNA POT

21. GOZDNA UČNA POT
ROŽNI STUDENEC V
KOČEVJU
22. ROŠKA PEŠPOT
23. NARAVOSLOVNA POT
JELENOV STUDENEC
24. NARAVOSLOVNA POT
RUDNIŠKO JEZERO
25. POT STARI LOG –
PUGLED ŽIBEN
26. BOROVŠKA

Naravne posebnosti, predvsem ptice ob nekdanjem
odprtem rudniškem kopu, današnjem jezeru.
Zgodovina kočevskih Nemcev, opuščene vasi in
opuščena krajina.
Kanjon Kolpe, pragozd Krokar.

NARAVOSLOVNA POT

27. KOSTELSKA – TRŠKA
PEŠPOT

28. KOSTELSKA GRAJSKA
PEŠPOT

29. KOSTELSKA
PLANINSKA PEŠPOT

30. NARAVOSLOVNA
GOZDNA UČNA POT

ROŽEK
31. POLHARSKA POT NA
POGORELCU
32. AUERSPERGOVA
BOTANIČNA POT V

DOLEN. TOPLICAH
33. RESSLOVA GOZDNA
POT

34. KRAŠKA UČNA POT OD
LEBNICE DO KRUPE
35. GOZDNA UČNA POT
PLANINA – MIRNA
GORA (ČRMOŠNJICE)
36. UČNA POT ZDENC –
VIDOVEC
37. TURISTIČNOZGODOVINSKA
GOZDNA POT SVIBNO
PRI RADEČAH
38. OGLARSKA POT
(DOLE PRI LITIJI)
39. PIŠEŠKA GOZDNA POT

Obzidje Kostelskega gradu, reka Kolpa, gozdni
rezervat.
Kostelska krajina, etnološke posebnosti vasic,
pomen reke Kolpe in zgodovina gradu Kostel.
Orlovski polet – od žuborenja zelene Kolpe na
razgledna, prepadna ostenja kanjona nad reko.
Kraška udorna jama, najnižje ležeče nahajališče
smrekovega gozda v Evropi, puhavnik, različne
drevesne in grmovne vrste.
Gozdovi, življenjski prostor polhov, utrinki iz
polharske tradicije.
Različne drevesne vrste, grmovnice, zeliščni
skalnjak, pomen gozda.
Od Kostanjevice na Krki v Krakovski gozd, mimo
mokrišča Trstenik, do roba pragozdnega rezervata
in nižinskega gozda hrasta doba.
Plitev kras v zaledju reke Krupe z vodno kraško
jamo Lebnico, s steljniškim gozdom in avtohtonim
gozdom gradna in belega gabra.
Skrb za divjad (preže, krmišča, solnice), življenje
gozdarjev, apnenica, sušilnica sadja.

104

40. VODNA UČNA POT
(PIŠECE)
41. GOZDNA POT LOKA
(BREŽICE)
42. POT PO LOGARSKI
DOLINI

43. GOZDNA UČNA POT
BOČ
44. ROZKINA GOZDNA
UČNA POT (POHORJE)
45. GOZDNA UČNA POT
URŠANKOVO
(POHORJE)
46. GOZDNA UČNA POT
KAPELVALD
(POHORJE)
47. GOZDNA UČNA POT
TOJZLOV VRH NA
KOZJAKU
48. ZMAJČKOVA GOZDNA
UČNA POT

49. GOZDNA UČNA POT
MESTNI VRH PRI
PTUJU
50. GOZNA UČNA POT K
DEBELI BUKVI

51. UČNA POT BREZA

Pomen vode v naravi in družbi ob potoku
Gabernica od izvira do izliva.
Vpliv človeka na gozd.

25 km

7

3,5 km

6

7 km

14

2,5 km

10

3 km

17

3 km

11

Kamnoseštvo, steklarstvo, gozdarstvo in druge
značilnosti tega dela Pohorja.

3 km

10

Pomen gozdnega robu na primeru gozdov Kozjaka.

2 km

14

Ob vznožju Konjiške gore - pestrost rastlinstva in
živalstva ter pogled v zgodovino.

3 km

12

Značilnosti gozda Slovenskih goric in njegov
pomen v tipični agrarni pokrajini.

1,2 km

8

Gozdovi Maclja, mravljišča, 470 cm debela bukev
in druge značilnosti gozda.
V osrčju Slovenskih goric o poselitvi,
vinogradništvu in etnoloških posebnostih.
Gozdovi in gozdna tla Slovenskih goric.

3,5 km

12

5,5 km

9

2 km

11

4,5 km

7

4 km

7

Gozd Korovske Gore na Goričkem in nešteti
meandri potoka.

2,4 km

9

Gozdovi in živalstvo Goričkega ob tromeji.

2,6 km

13

Značilnosti mrtvicin logov, raznolikost ptičev in
kačjih pastirjev ob stari strugi Mure.
Vegetacija ob Muri med Bistrico in Razkrižjem.

2 km

4

2 km

4

Murina mrtvica s številnimi ogroženimi živalmi.

2 km

7

Naravoslovno-etnografska pot o pokrajinskih
značilnostih doline in povezanosti narave in ljudi;
oglarjenje, olcanje, gozdarjenje.
Pestre rastiščne in geološke razmere, raznoliki
gozdni sestoji, zavarovana velikonočnica.
Gosto omrežje površinskih voda, barj z jezerci,
redke rastlinske in živalske vrste silikatnega
Pohorja.
Značilnosti sredogorskega gozda in pohorskega
potoka Lobnica.

52. GOZDNA UČNA POT
BLAGUŠ
53. ČOLNIKOVA UČNA POT Kulturna dediščina Benedikta v Slovenskih goricah
54. NARAVOSL. UČNA POT
ŠTURMOVEC (VIDEM
PRI PTUJU)
55. TURIST. GOZDNA
UČNA POT FUKS

in predstavitev narodnjaka Dominika Čolnika.
Zbirališče živalskih in rastlinskih vrst, ki so na
seznamu redkih in ogroženih vrst.

GRABA

56. GOZDNA UČNA POT
TROMEJNIK
57. UČNA GOZDNA POT
MRTVICE REKE MURE
58. GOZDNA UČNA POT
BISTRICA
59. UČNA POT BOBRI
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60. BISTRA
61. GOZDNA UČNA POT PO
ŠMARNOGORSKI

GRMADI
62. JESENKOVA POT

63. GOZDNA UČNA POT
GODIČ PRI KAMNIKU
64. GOZDNA UČNA POT
ŠUMBERK
65. GOZDNA NARAVOSL.
UČNA POT MALI VRH
(TREBELJEVO)
66. NARAVOSL. POT PRI
ŽOUKNU (PODGORA
PRI DOBREPOLJU)
67. UČNA GOZDNA POT
TURJAK-RAŠICA

Predstavitev gozdnih sestojev in pomena gozda v
bukovo-jelovem gozdu nad muzejem v Bistri.
Različna kamninska podlaga in rastiščne razmere
ter osamela lega Grmade botrujejo pestrosti
gozdnih združb.
Na širšem območju Rožnika in Šišenskega hriba z
okoli 30 različnimi drevesnimi vrstami, nekaj
posebno starimi.
Značilnosti dreves, živalstva in prsti v predgorju
Kamniških planin ter najdišče bronastih in srebrnih
rimskih novcev.
Gozd in kraški pojavi osamelca na vzhodnem robu
Domžal.
Vedenja in spoznanja o zgradbi gozda in delu v
gozdu.

2,3 km

23

4,5 km

13

3 km

30

2,2 km

18

1,5 km

14

2 km

13

Gozd in gozdno živalstvo, povezanost kmečkega
človeka z gozdom in problematika onesnaževanja
in propadanja gozda.
Elementi agrarne in gozdne pokrajine, mokrišča ob
reki Rašici, žaga in mlin na Trubarjevi domačiji.

2,3 km

15

4 km

24

Med obstoječimi učnimi potmi prevladujejo gozdne učne poti. Obstoječe učne poti pri nas
glede na prevladujoči predmet prikazovanja in opisovanja razvrstimo v več tipov. Poleg
gozdnih učnih poti so:
¾
zgodovinske in etnološke oziroma etnografske poti (oglarska, olcarska,
čebelarska, pot kulturne dediščine)
¾
ter različne naravoslovne poti (geološka, geomorfološka, kraška, botanična).
Grafikon 6: DELEŽ UČNIH POTI V SLOVENIJI GLEDE NA NAMEN

33%
GOZDNE POTI
ZGOD., ETNOL. POTI

55%

NARAVOSLOVNE POTI

12%
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Med 67 učnimi potmi v letu 2005, ki so registrirane v okviru evidence Ministrstva za okolje
in prostor (MOP), potekajo znotraj trenutno zavarovanih območij naslednje:
Tabela 11:

UČNE POTI V ZAVAROVANIH OBMOČJIH

UČNA TEMATSKA POT

ZAVAROVANO OBMOČJE

TIP UČNE POTI

1. POT PO NARAVNEM
REZERVATU ZELENCI

Triglavski narodni park

2. NARAVOSLOVNA UČNA POT
VRATA

Triglavski narodni park

Naravoslovna (hidrološke,
geološke, botanične
posebnosti)
Naravoslovna (geomorfološka)

3. POKLJUŠKA POT

Triglavski narodni park

Krajinski park Rakov
Škocjan

Kombinirana (gozdne,
etnološke, zgodovinske
posebnosti)
Naravoslovna (geomorfološka,
hidrološka)

Triglavski narodni park

Naravoslovna (geomorfološka)

Regijski park Škocjanske
jame
Krajinski park Mašun

Kombinirana (kraške, zgod.,
etnol., arheol. posebnosti)
Naravoslovna (gozdna)

8. POT STARI LOG – PUGLED
ŽIBEN

Krajinski park Kolpa

Zgodovinska

9. BOROVŠKA NARAVOSLOVNA

Krajinski park Kolpa

Naravoslovna (geomorfološka,
botanična)

10. KOSTELSKA – TRŠKA PEŠPOT

Krajinski park Kolpa

Zgodovinska

11. KOSTELSKA GRAJSKA

Krajinski park Kolpa

Zgodovinska

Krajinski park Kolpa

Planinska

4. NARAVOSLOVNA UČNA POT
RAKOV ŠKOCJAN
5. SOŠKA POT
6. UČNA POT ŠKOCJAN
7. MAŠUNSKA GOZDNA UČNA
POT

POT

PEŠPOT

12. KOSTELSKA PLANINSKA
PEŠPOT

13. UČNA POT ZDENC –
VIDOVEC
14. PIŠEŠKA GOZDNA POT

Krajinski park Kolpa

Naravoslovna (geomorfološka)

Regijski park Kozjansko

15. VODNA UČNA POT (PIŠECE)

Regijski park Kozjansko

Kombinirana (gozdna,
zgodovinsko – literarna)
Naravoslovna (hidrološka)

16. POT PO LOGARSKI DOLINI
17. GOZDNA UČNA POT BOČ

Krajinski park Logarska
Kombinirana (geomorfološka,
dolina
etnološka, etnografska)
Krajinski park Boč - Donačka
Naravoslovna (botanična,
gora - Plešivec
gozdna, geološka)
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18. NARAVOSLOVNA UČNA POT
ŠTURMOVEC (VIDEM PRI
PTUJU)
19. TURISTIČNA GOZDNA UČNA
POT FUKS GRABA
20. GOZDNA UČNA POT
TROMEJNIK
21. UČNA GOZDNA POT
MRTVICE REKE MURE
22. GOZDNA UČNA POT
BISTRICA

Krajinski park Šturmovci

Naravoslovna (botanična,
zoološka)

Krajinski park Goričko

Naravoslovna (gozdna)

Krajinski park Goričko

Naravoslovna (gozdna,
zoološka)

Krajinski park Mura

Naravoslovna (hidrološka,
botanična, gozdna)
Naravoslovna (botanična,
zoološka)

Krajinski park Mura

23. UČNA POT BOBRI

Krajinski park Mura

24. JESENKOVA POT

Krajinski park Tivoli –
Rožnik – Šišenski hrib

Naravoslovna (hidrološka,
zoološka)
Naravoslovna (gozdna)

Na osnovi prikazanih značilnosti učnih poti v Sloveniji in posebej v zavarovanih območjih
Slovenije, terenskega opazovanja in proučevanja ter prikaza izbranih učnih poti v različni
literaturi ter na spletnih straneh, je nastal naslednji prikaz splošnih prednosti in slabosti
obstoječih tematskih učnih poti v Sloveniji:
PREDNOSTI


omogočajo predstavljanje in interpretacijo
naravnih ali kulturnih znamenitosti na
kraju samem;



obiskovalci učno pot lahko spoznajo
samostojno, če sledijo vsebini na
postavljenih tablah;



dovoljujejo obiskovalcem, da prilagajajo
dolžino in smer ogleda učne poti, tempo
in postanke;



pri zainteresiranih obiskovalcih spontano
vzbudijo željo po lastnem raziskovanju in
proučevanju določenega elementa
pokrajine;



učna pot dopušča obisk v kateremkoli
času, na enkrat lahko sprejme veliko
število obiskovalcev, če učno pot
primerjam npr. z muzejem, delavnico,
razstavo v zaprtem prostoru;

SLABOSTI


vsebine razlagalnih tabel v okviru
tematskih učnih poti so zahtevne,
praviloma zahtevajo že predhodno
poznavanje oziroma predznanje iz
obravnavane tematike;



vsebina razlagalnih tabel je skromna,
vezana predvsem na pisno vsebino,
zemljevidov, grafičnih prikazov,
slikovnega gradiva je premalo;



praviloma učno pot predstavljajo
razlagalne table, le redke ponujajo tudi
vodstvo po poti ali vodiča v obliki
knjižice ali »info točko«, kjer si
obiskovalci lahko pridobijo prospekte,
razglednice, zemljevide, vodiče, druge
podatke o učni poti in njeni okolici;



komunikacija je vezana le na branje in
sledenje vsebini razlagalnih tabel, je
enosmerna, zato manj učinkovita;
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označena učna pot, kateri naj bi bil
priložen tudi zemljevid poti z okolico ali
pa vodič po poti, vodi in usmerja
obiskovalce, zmanjša se možnost, da se
obiskovalci izgubijo, hkrati pa poveča
občutek varnosti (označene in urejene poti
so praviloma zavarovane in urejene tako,
da se čimbolj zmanjša tveganje za
poškodbe obiskovalcev);
učna pot praviloma ne zahteva vodnika po
poti, tudi ne stalne prisotnosti neke osebe,
ker so učne poti praviloma odprtega tipa
(brez vstopnine);
učne poti z razlagalnimi tablami
praviloma vzbujajo pozitiven odnos do
narave in imajo vzgojno funkcijo, ker
opozarjajo obiskovalce na pravila
obnašanja v naravi;



znanje, ki naj bi ga obiskovalci dosegli z
ogledom učne poti, je višje, bolj
učinkovito in trajnejše, če učno pot
spoznavajo ob razlagi vodnika (živa
komunikacija je učinkovitejša) ali z
vodičem, prospekti o poti ali preko
drugega medija;



uporaba učne poti je odvisna tudi od
vremena, urejenosti poti in dostopa;



večina učnih poti je hkrati tudi planinska
ali sprehajalna pot, torej ima učna pot več
namenov in več tipov obiskovalcev;



velik obisk učne poti ima lahko negativne
posledice v naravi, npr.: povečano erozijo,
usade, sprožanje kamna, motenje življenja
živali, uničevanje rastlinstva, hrup,
raznovrstni odpadki;



večina poti nima urejenih sanitarij, košev
za odpadke;



razlagalne table so, zaradi premajhne
kontrole in neustrezne zaščite,
izpostavljene vremenskemu (bledenje,
gnitje...) in človeškemu uničevanju
(raznovrstne oblike vandalizma);

Dopolnilo ali alternativa učnim potem, fizično realiziranim v naravi v obliki tabel, so različni
načini vodenja. Vodenje zagotavlja boljšo, pravilnejšo in natančnejšo interpretacijo vsebin ter
večji nadzor nad ravnanjem obiskovalcev. Vodenje po zavarovanih območjih Slovenije se
izvaja pretežno s poudarkom na naravoslovnih vsebinah, ponekod (npr. krajinski park
Goričko) pa izvajajo t.i. doživljajsko vodenje.
Strokovne osnove se pri doživljajskem vodenju dopolnjujejo s poglobljenim dojemanjem
narave, tako da obiskovalcem skušamo naravo približati prek vseh čutov in spodbuditi
drugačno razmišljanje. Takšne oblike vodenja niso nujno vezane na postavitev tabel in jih je v
nasprotju s pasivnimi oblikami lažje tržiti. Zaradi relativne neodvisnosti vodenja od
postavitve tabel lahko potek poti prilagajamo glede na njeno obremenjenost, vreme, potrebe
skupin in tako zmanjšamo škodljive vplive na naravo ter vsebino prilagodimo posameznim
skupinam. Doživljajsko vodenje zajema različne vsebine. Vodnik pripravi potek vodenja
glede na želje in potrebe skupine. Prav tako predvidi dinamiko vodenja ter količino in
umeščenost razlage podredi sposobnosti dojemanja skupine. Ob samem prihodu do poti bo
morda po dolgi vožnji potrebno obiskovalce nekoliko razgibati, nato spet umiriti z miselno
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igro, na katero lahko navežemo različne vsebine, morda bo potrebno vzpostaviti med njimi
večjo povezanost z izbrano dejavnostjo, ki zahteva skupinsko delo, ali pa jih med sabo vsaj
spoznati. Vsaka dejavnost je lahko dobro izhodišče za nazorno razlago naravnih procesov in
povezav. Vodenje je najbolj pristno, če ga izvaja domačin; doživljajsko vodenje pa je zaradi
manjših zahtev po naravoslovni izobrazbi še posebno dober način za vključevanje lokalnega
prebivalstva, še posebej mladih, nezaposlenih, študentov. Primerno je, da vodniki sodelujejo
tudi pri sami pripravi učne poti in razvijajo nove možnosti. Z izobraževanjem vodnikov
približamo vsebine in namen zavarovanega območja skupini domačinov, ki s tem postanejo
glasniki parka. (Kristanc, 2004)

6.4 OBSTOJEČE UČNE POTI V OBMOČJU KARAVANK IN
KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP
V območju načrtovanega Karavanško-Kamniško-Savinjskega regijskega parka sta oblikovani
le dve tematski učni poti, in sicer v okviru že zavarovanih območij nižje stopnje (krajinski
park in naravni spomenik):
a) razgledna in gozdna učna pot v Dovžanovi soteski, ki je tudi del slovenske geološke
poti,
b) pot po Logarski dolini.

6.4.1 UČNA POT V DOVŽANOVI SOTESKI

Zahodne Karavanke so v geološkem smislu pravi geološki vrtec, katerega najpomembnejši
del je Dovžanova soteska. Slovenska geološka pot je speljana od Jezerskega preko
Pečovnika, Dolge njive, pod Košuto do Kofc, skozi Dovžanovo sotesko v Tržič in naprej
skozi Podljubelj, prek Begunjščice, Zelenice, pod Stolom, mimo Javorniškega rovta do
Jesenic. Njena dolžina je okoli 50 km. Celotna pot je markirana in opremljena z rumenimi
puščicami s prekrižanimi kladivi ter s tablami opazovalnih točk, ki jih je 33. Pot z
opazovalnimi točkami je vrisana tudi v planinski karti Karavank 1: 50 000. Slovenska
geološka pot je nastala po zamisli dr. Stanka Buserja, ki je celotno pot tudi geološko kartiral,
izdal novo geološko karto s tolmačem ter leta 1983 pripravil tudi Vodnik po slovenski
geološki poti, ki je v ponatisu izšel pri Geološkem zavodu Ljubljana leta 1991. Med 33
točkami slovenske geološke poti jih je sedem v Dovžanovi soteski in so označene s številkami
od 11 do 17.
Naravna dediščina v naravnem spomeniku Dovžanova soteska sestoji iz:
¾
geoloških vrednot (paleozoiske kamnine in fosili),
¾
geomorfoloških vrednot (soteska, slapovi, skalne piramide in podorni kamni,
prevrnjene gube),
¾
hidroloških vrednot (reka s hudourniškimi pritoki, skakalci, draslje) in
¾
botaničnih vrednot (združba rdečega bora, zaščitena avrikelj in Zoisova
zvončnica).
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Aktivnosti varovanja in ohranjanja naravne dediščine ter obstoječi načini interpretacije
naravnih vrednot v Dovžanovi soteski so:
¾
strokovno vodenje po soteski v organizaciji turistično informacijskega centra;
¾
izdaja publikacij (prospekti, letaki, zemljevidi, vodnik, učni listi za šolske in
druge skupine) in priložnostnih spominkov (razglednice, kape, majice);
¾
razlagalne in informativne table ter geološki steber kot sestavni deli razgledne
(geološke) in gozdne učne poti;
¾
Razstavno-izobraževalni center v Dolini (RIS), ustanovljen iz sredstev Phare
CBC sklada ( v njem je stalna razstava kamnin, mineralov in fosilov iz območja
Dovžanove soteske in iz drugih delov Slovenije; maketa širšega območja
Dovžanove soteske; razstava fotografij in drugega slikovnega gradiva z
obrazložitvami o življenju in delu domačinov nekoč in danes; videoprojekcija o
Dovžanovi soteski);
¾
tradicionalni dnevi mineralov in fosilov v Tržiču.

Karta 8: UČNE POTI V DOVŽANOVI SOTESKI
(VIR: Prospekt Dovžanova soteska, Občina Tržič)

Planinska
pot

Geološki
steber

Geološka
pot

Razgledna
pot

Meja
zavarovanega
območja
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Na osnovi analize značilnosti Dovžanove soteske sem izoblikovala prikaz prednosti in
slabosti ter priložnosti in nevarnosti Dovžanove soteske:
PREDNOSTI

SLABOSTI


-

Bogastvo naravne dediščine:
geološka in geomorfološka dediščina
botanična dediščina
etnološko-arhitekturna dediščina.



Staranje in izseljevanje domačega
prebivalstva.



Zavarovano območje kot naravni
spomenik.



Opuščene hiše v naselju Dolina.



Bližina večjih mest in dobra prometna
dostopnost.



Slaba cestna povezava s številnimi
poškodbami ceste (udori, plazovi).



Bližina planin in gorskih vrhov v
Karavankah.



Cesta poteka skozi sotesko in je
namenjena:
domačemu prebivalstvu,
obiskovalcem soteske in bližnjih
planin in gora,
kmetom in gozdnemu gospodarstvu
za odvoz lesa iz bogatih gozdov.



Informacijsko središče v nekdanji
podružnični šoli v Dolini.



Nedokončana krožna pot skozi
sotesko, zato je del poti vezan na
cesto.



Vsakoletne prireditve ob mednarodni
razstavi mineralov in fosilov.


-

Ni nadzora nad:
obiskovalci, ker ni vstopnine,
krajo fosilov in kamnov,
nenačrtnimi posegi domačinov…



Raziskovalno - znanstvene dejavnosti
in množičen obisk soteske s strani
šolske mladine.



Ni urejene gostinske ponudbe in
sanitarij znotraj soteske.



Ohranjeno okolje.



Domačini ne čutijo s sotesko in ne
poznajo njenega pomena.

NEVARNOSTI

PRILOŽNOSTI

▪

Razstavno-izobraževalno središče v
Dolini bi preraslo v izobraževalni center
(dom CŠOD, učne delavnice, umetniške
kolonije, prenočišča z vso potrebno
infrastrukturo).

▪

Oviran razvoj Dovžanove soteske zaradi
premajhnega sodelovanja domačega
prebivalstva in nerešenih infrastrukturnih
problemov (cesta, sanitarije, gostinska
ponudba).
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▪

Dodatna turistična ponudba (npr.
promocija domačih obrti in izdelkov).

▪

Evidentiranje zbirateljev fosilov na
osnovi podeljevanja posebnih potrdil o
imetju, s čimer bi zadostili zakonskim
predpisom o prepovedi nabiranja fosilov
in povečali vrednost le-teh.

▪

Popestritev interpretacije z drugimi
mediji za interpretacijo geološke in druge
dediščine, glede na ciljne skupine
obiskovalcev:
 ٭organizirane vodene skupine
(potovalne agencije, šole, društva,
druge organizacije),
 ٭individualni obiskovalci (družine,
planinci, alpinisti),
 ٭strokovnjaki (geologi, geografi,
zbiratelji kamnin in fosilov).

▪

Ureditev najožjega dela soteske in
povezava z razgledno potjo, kar bi
povečalo varnost in doživljajsko
vrednost.

▪

Ob konkurenci bolje urejenih učnih poti
preusmeritev šolskih skupin kot najbolj
zastopanih skupin obiskovalcev.

▪

Pomanjkanje podjetniškega duha.

▪

Ob povečani obremenjenosti doline s
strani obiskovalcev, bi se povečali pritiski
na okolje.

Število obiskovalcev raznolikih naravnih in kulturnih znamenitosti v občini Tržič se uradno in
natančno evidentira od leta 1998, ko je bila ustanovljena Turistično – informacijska pisarna
Občine Tržič. Kot rezultat njenih dejavnosti je hiter porast skupnega števila obiskovalcev v
letu 1999.
Tabela 12: GIBANJE SKUPNEGA ŠTEVILA OBISKOVALCEV ZNAMENITOSTI V OBČINI TRŽIČ
- v obliki organiziranih skupin z lokalnim turističnim vodnikom, od leta 1998
(VIR: Turistično informacijska pisarna Občine Tržič, 2004.)

LETO
ŠT. OBISKOVALCEV

1998
1282

1999
12873

2000
11441

2001
10347

2002
11959

2003
12350

Grafikon 7: ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO LETIH
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Skupno število obiskovalcev se v vseh naslednjih letih giblje med 10 in 12 tisoč letno. Med
obiskovalci je daleč največ organiziranih ogledov šolskih skupin, predvsem osnovnošolskih.
V okviru imenovane pisarne delujejo tudi lokalni turistični vodniki. Šole izberejo ogled dveh
ali treh znamenitosti v okviru naravoslovnih dni, ekskurzij ali obveznega terenskega dela.
Med naravnimi in kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi v občini Tržič največ obiskovalcev
pritegne stalna razstava »Lovci na mamute«, na drugem mestu je Dovžanova soteska.
Tabela 13: GIBANJE ŠTEVILA OBISKOVALCEV POSAMEZNE ZNAMENITOSTI V OBČINI TRŽIČ
- v obliki organiziranih skupin z lokalnim turističnim vodnikom, od leta 1998
(VIR: Turistično informacijska pisarna Občine Tržič, 2004.)

ZNAMENITOSTI
OZ. CILJ
OBISKOVALCEV

DOVŽANOVA

MESTNO

SOTESKA

JEDRO

SKUPAJ

16689

MUZEJ

ŠENTANSKI

RIS

MUZEJ

TABORIŠČE
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»LOVCI

»MAUTHAUSEN«

HIŠA

9810

906

NA
MAMUTE«

5263

1896

993

3619

20225

Grafikon 8: ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO ZNAMENITOSTIH
V OBDOBJU 1998-2003
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Podobne zakonitosti, kot za obisk drugih znamenitosti, veljajo tudi za obisk Dovžanove
soteske, čeprav so razlike med posameznimi leti bolj izrazite. Glede na to, da so večinski
obiskovalci soteske učenci osnovnih in srednjih šol, lahko izračunamo število šolskih skupin,
če eno skupino tvori en oddelek, s povprečno 25 učenci. Po tem izračunu je v letu 2003
Dovžanovo sotesko obiskalo 152 razrednih oddelkov in približno toliko je bilo tudi
avtobusnih prevozov do parkirišča ob vstopu v sotesko. Če podoben izračun naredimo tudi za
celotno obdobje, za katerega obstajajo podatki, sledi naslednji zaključek: v obdobju med
letoma 1998 in 2003 je Dovžanovo sotesko organizirano obiskalo 16689 obiskovalcev, kar
pomeni za približno 668 šolskih razredov.
Koliko ljudi organizirano, s spremstvom lokalnega turističnega vodnika, obišče Dovžanovo
sotesko, se od leta 1998 beleži. Ni pa znano število obiskovalcev, ki sotesko obiščejo
samostojno med letom in organizirano v času prireditev (Mednarodna razstava mineralov in
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fosilov, Šuštarska nedelja). Glede na ocene in pripovedovanja domačinov veliko, ker naj bi
bilo v soteski med vikendi, prazniki in počitnicami vedno veliko ljudi.
Tabela 14: GIBANJE ŠTEVILA OBISKOVALCEV DOVŽANOVE SOTESKE
- v obliki organiziranih skupin z lokalnim turističnim vodnikom, od leta 1998
(VIR: Turistično informacijska pisarna Občine Tržič, 2004)

LETO
DOVŽANOVA
SOTESKA

1998

1999

2000

2001

2002

2003

SKUPAJ

833

2855

2284

3041

3875

3801

16689

Grafikon 9: GIBANJE ŠTEVILA OBISKOVALCEV DOVŽANOVE
SOTESKE
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6.4.2 PRIMERJAVA DOVŽANOVE SOTESKE S SOTESKO ČEPA

Glede na predvideno ustanovitev naravnega parka v osrčju Karavank in njegovo čezmejno
širitev v bodoče, je smiselno predstaviti tudi zanimivo učno pot po dolini Ljubeljske
Borovnice, ki je izdolbla sotesko Čepa. Soteska Čepa je s svojimi koriti, vintgarji, pragovi,
visokimi slapovi, brzicami, tolmuni, naravnimi mostovi in drugimi geološkimi in botaničnimi
posebnostmi zanimiva tako za učence, raziskovalce ali le turiste. Sotesko Čepa predstavljam
predvsem v smislu primerjave z Dovžanovo sotesko.
Soteska Čepa leži na osojni strani Karavank, pod pobočjem Žingarice in Vrtače. Gora Vrtača
sodi med vzponi v slovenskih Karavankah med lažje in bolj varne, vendar so njene stene na
severni strani povsem drugačne – strme, razbrazdane, z melišči. Izpod pobočja gore Žingarice
priteče potok Ljubeljska Borovnica (Loiblbach). Ta je globoko zarezala v kamninske,
predvsem apnenčaste sklade Karavank in ustvarila sotesko Čepa. Poleg Ljubeljske Borovnice
sotesko oblikuje in preoblikuje tudi potok Žabnica (Bodenbach), ki pa priteče z zahodne
strani, iz smeri doline Poden (Bodental) oziroma izpod Vrtače.
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Okrog globoke soteske, ki v sebi skriva izjemne globine, navpične stene, tesne ožine, temačna
korita, se je spletlo veliko pripovedk in legend. »Že Valvazor poroča, da šumenje in bučanje,
ki prihaja iz soteske, povzroča hudič, ki kopa v zglajenih skalnih tolmunih svojo kričavo in
nergavo staro mater. Poleg tega naj bi tukaj tudi sojenice predle svoje niti usode«
(Pilz, 2001, str. 87).
Soteska je bila dolgo časa nedostopna. Že tovorna pot, ki so jo zgradili Rimljani čez Ljubelj,
prav tako kot današnja cesta, se je dvigala v pobočja Žingarice ( Singerberg) visoko nad
sotesko Čepa. Ob koncu 19. stoletja so nameravali v soteski postaviti elektrarno, zato so
uredili skoznjo stezo, ki je kmalu postala privlačna za turiste. Elektrarne zaradi izračunanih
stroškov niso nikoli zgradili. Danes vodi skozi sotesko Čepa in mimo slapa Šum dobro
urejena steza. Ogled soteske je možno začeti na več vhodih. Najprimerneje je pričeti s
parkirišča, kjer je postavljena brunarica in je moč dobiti prospekte, zemljevide, razglednice in
spominke, hkrati pa je v brunarici gostinska ponudba in sanitarije. Druga možnost vstopa v
sotesko je pri gostilni ob ljubeljski cesti, imenovani Deutscher Peter. Tretja varianta je iz
doline Bodental, ob toku potoka Žabnica, ob katerem je urejen kolovoz vse do Borovelj in je
priljubljena pot med številnimi kolesarji.
Tudi Žabnica, ki je pritok Ljubeljske Borovnice, si je pred izlivom izdolbla ozko sotesko in že
leta 1566 so tam postavili most, ki mu ljudje pravijo hudičev most, ker ga je voda večkrat
zmajala in tudi odnesla, torej podobno kot tudi hudičev most v Dovžanovi soteski. Glede
hudičevega mostu čez potok Žabnica, so poznane starodavne pripovedi in legende: » Nekoč je
neki kmet prišel do mostu in videl, da se je podrl. Nenadoma se je pojavil hudič in se ponudil,
da bo most popravil, če dobi njegovo dušo. Končno sta se dogovorila, da bo hudič dobil prvo
dušo, ki bo šla čez most. Prebrisani kmet pa je pognal čez most kozo in hudič se je moral
zadovoljiti z njeno dušo« (Pilz, 2001, str. 88).

Fotografija 34:

SLAP ŠUM V SOTESKI ČEPA

(I. Gabrovšek, 2004)
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Tam, kjer se Žabnica izliva v Ljubeljsko Borovnico, je križišče različnih poti in osrednji,
najbolj zanimiv del soteske. Od tam poteka steza ob Ljubeljski Borovnici do starega gostišča
Dajčpeter (Deutscher Peter), ki je prvič omenjeno že leta 1500. Ime »Dajčpeter« ob ljubeljski
cesti se nanaša na cesarjevo željo ali ukaz z dne 25. avgusta 1728, ko so odprli cesto čez
prelaz. Takratni lastnik gostišča je namreč potujočemu cesarju, ki ni znal slovensko, zelo
pomagal kot prevajalec. (Pilz, 2001)
Slap Šum (Tschauko-Wasserfall) je nastal na potoku Žabnica, v osrednjem delu soteske.
Steza do tja s številnim stopnicami vodi skozi naravno okno, s katerega je razgled na skalni
lijak s slapom.
Zahodni konec soteske Čepa se stika z naravnim rezervatom Poden in Mlaka. Dolina Poden
(Bodental) je ena najlepših v Karavankah in izreden primer ledeniško preoblikovane doline.
Dolina je koritasta, v obliki črke U, pobočja nad njo so obrušena in razbrazdana, vrhovi
ošiljeni, v pobočjih so kotanjaste oblike, imenovane krnice, v katerih se dolgo zadrži sneg in
kjer se je redil ledenik. Dno doline je debelo prekrito s prodom in gruščem oziroma z
morenskim gradivom, v zgornjem delu doline, imenovanem Mlaka, so tudi ledeniška jezerca.
Nad dolinskim dnom, prekritim z moreno, na kateri najbolj uspevajo travniki, se dviga močno
razbrazdana, 2 km široka in 600 m visoka stena Vrtače (Vertascha).
Na vzhodnem robu osrednjega dela doline Poden je nekaj razpršenih prvotnih domačij, ki jih
obdajajo stari sadovnjaki in značilni seniki. Ena najlepših in najstarejših stavb v dolini je
domačija in gostilna Podnar (Bodenbauer) z znamenito lipo. Na domačiji Podnar živijo
prebivalci slovenskega porekla, tudi druge starejše domačije so prvotno imele slovensko
prebivalstvo, ki pa se stara in izumira. Znamenita je tudi arhitektura Podnarjeve domačije, ki
je lepo ohranjen primer tipične karavanške hiše in spominja na Jamenšnikovo domačijo v
Čadovljah ob vhodu v Dovžanovo sotesko.
Do domačije Podnar se lahko pripeljemo z avtom. Nato se začenja za avtomobilski promet
zaprt naravni rezervat, ki je obvaroval zgornji del doline pred počitniškimi hišami, katere so
na gosto posejane v spodnjem delu ledeniško preoblikovane doline. Te počitniške hišice niso
last domačega prebivalstva, ampak premožnejših, nemško govorečih meščanov iz Borovelj in
Celovca, ki so pokupili nekdanja kmetijska zemljišča (za gradbene parcele) in pobočja nad
dolino, ki so ugodna za alpsko smučanje. Zimski turizem je v dolini dobro razvit, imajo
številne smučarske proge, žičnice in dva hotelska objekta.
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Na osnovi analize značilnosti soteske Čepa sem izoblikovala prikaz prednosti in slabosti
soteske Čepa:
PREDNOSTI

SLABOSTI



Številni primeri naravne dediščine
(slapovi, brzice, tolmuni, kanjoni,
korita, vintgarji, ujete skale, naravna
okna …).



Prevelika obremenjenost soteske zaradi
velikega števila obiskovalcev.



Urejena krožna pot.



Ni izdelanega vodiča po soteski ali
vsaj prospekta, ki bi bil večjezičen
(obstaja zgolj nemški).



Urejena botanično-ekološka učna pot.



Nekatere železne konstrukcije za
mostove, ograje ne sodijo v naravno
okolje.



Nadzor nad številom obiskovalcev.



Domače prebivalstvo je najbolj
zanimive površine prodalo ali dalo v
najem bogatejšim podjetnikom,
predvsem iz Borovelj in Celovca, ki so
tu zgradili počitniške hišice,
restavracije, hotele.



Skromna, a urejena gostinsko turistična ponudba znotraj soteske ter
urejena parkirišča in avtobusni prevozi.



Čeprav le 5 km od slovenske meje, na
t.i. dvojezičnem območju, ni zaslediti
prav nič slovenskega (ni slovenskih
napisov, ne prospektov, table krajev in
znamenitosti so le v nemškem jeziku).



V bližini soteske so večji turistični
objekti v dolini Bodental.



Možnost izbire in prilagajanja dolžine
poti.
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Na osnovi analize značilnosti Dovžanove soteske in soteske Čepa sem izoblikovala prikaz
podobnosti in razlik med proučevanima soteskama v Karavankah:
PODOBNOSTI

RAZLIKE



Lega v osrednjih Karavankah.



Južna prisojna lega - severna osojna
lega.



Gorski soteski, ki sta jih izoblikovali
reki Tržiška Bistrica in Ljubeljska
Borovnica.



Tržiška Bistrica pripada savskemu,
Ljubeljska Borovnica pa dravskemu
porečju.



Slikovit vodni tok s slapovi, brzicami,
tolmuni, skakalci.



V pestrosti kamninske sestave glede
na vrste kamnin in glede na starost
kamnin.



Bogastvo raznolikih živih bitij,
predvsem rastlinskih / botaničnih.



V bogastvu okamnin v kamninah.



V obeh soteskah so botanični
endemiti.



V stopnji zavarovanja naravne
dediščine.



Urejene tematske učne poti (geološka,
gozdna, botanična pot v Dovžanovi
soteski ter botanično - ekološka pot v
soteski Čepa).



V stopnji znanstvene raziskanosti
območja.



V oddaljenosti od večjih krajev (Tržič
/ Borovlje oziroma Ljubljana /
Celovec).



V urejenosti krožne pohodne poti, v
ureditvi poti, mostov, galerij; v
dolžini peš poti po soteski.



V staranju prebivalstva v bližnjih
vaseh, naseljih.



V številu obiskovalcev in v strukturi
obiskovalcev ter v gostinski in drugi
ponudbi za obiskovalce.



Ime sotesk po domačinih (priimek
prvega prebivalca Doline je bil
Dovžan; dr. Peter Tschauko, ki je bil
rojen v gostišču Deutscher Peter ob
ljubeljski cesti, je bil prvi raziskovalec
soteske).



V možnostih dostopa in obiska
soteske ter v načinu vstopa v sotesko
(v Čepi je vstopnina).

Soteska Čepa je za množične oglede urejena in odprta zadnjih pet let. Po podatkih pisarne
Carnica region Rosental, ki zbira podatke o številu obiskovalcev na osnovi prodanih vstopnic
pri blagajni, letno obišče sotesko Čepa okoli 50 tisoč ljudi. Razlika v številu obiskovalcev
med Dovžanovo sotesko (okoli 5000 obiskovalcev) in sotesko Čepa (okoli 50000
obiskovalcev) je torej velika.
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6.4.3

UČNA POT PO LOGARSKI DOLINI

Številne naravne in etnografske znamenitosti ob poti pritegnejo pozornost obiskovalcev. Pot pa je
namenjena tudi zbliževanju ljudi z naravo. Vodniki razkrijejo obiskovalcem marsikatero zanimivost
kot so: drugi izvir Savinje, mogočni skalni balvani, olcarska in oglarska bajta, lovska preža in brin
velikan.
Dolino so verjetno naselili že v 13. stoletju, danes pa še gospodarijo na štirih kmetijah:
Logarjevi, Plesnikovi, Podbrežnikovi ter Ivanjškovi. V sami Logarski dolini je preko 40
naravnih vrednot: od slapov, skalnih stolpov, votlin, spodmolov, do ledeniških balvanov,
dreves izjemnih dimenzij, flore in favne. Slap Rinka je najvišji znani prosto padajoči slap v
Sloveniji (90 m). V parku so rastišča redkega lepega čeveljca, naše največje orhideje,
uspevajo pa tudi nekatere endemične rastlinske vrste: julijska smiljka, škrlatni luk, kamniška
ivanjščica. Na širšem območju Logarske doline gnezdita dva para planinskih orlov, dolina pa
je tudi življenjski prostor sokola selca.
V sklopu učne poti v krajinskem parku Logarska dolina je pestra ponudba:
 ٭naravoslovni dnevi Pot po Logarski dolini,
 ٭multivizijska predstavitev Solčavskega,
 ٭naravoslovno-etnografska pot,
 ٭olcarska (gozdarska) bajta,
 ٭planšarija Logarski kot s tradicionalno domačo kuhinjo, trim steza, organiziranje jahanja,
plezališče, izposoja koles, lokostrelstvo, polet s padalom v tandemu, plezanje v plezalnem
vrtcu, plezanje na umetni steni, informacije za kajakaštvo in rafting.

Fotografija 35:

SLAP RINKA V LOGARSKI DOLINI

( I. Gabrovšek, 2004)
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Po podatkih zaposlenih v podjetju Krajinski park Logarska dolina obiskovalci lahko izbirajo
med različnimi programi ogledov, ki se razlikujejo glede na trajanje, zahtevnost, ceno. Za
šolske skupine imajo pripravljena naslednja programa:
a) program, ki traja 3 ure
-

Pozdravna predstavitev Logarske doline na vstopni coni.
Voden sprehod po naravoslovno-etnografski poti do Plesti.
Ogled olcarske (gozdarske) bajte in lesne riže za spravilo lesa.
Ogled multivizijske predstavitve Solčavskega.
Ogled slapa Rinka.

b) program, ki traja 4 ure
- Pozdravna predstavitev Logarske doline na vstopni coni.
- Voden sprehod po naravoslovno-etnografski poti do Plesti.
- Odkrivanje skrivnosti olcarske bajte.
- Ogled multivizijske predstavitve Solčavskega.
- Voden sprehod do slapa Rinka.
- Degustacija domačih solčavskih jedi (solčavska ižina).

121

7. INOVATIVNI UČNI PRISTOPI K POUČEVANJU IN UČENJU
VSEBIN O ZAVAROVANIH OBMOČJIH
7.1 POSEBNOSTI INOVATIVNIH UČNIH PRISTOPOV
Med inovativnimi učnimi pristopi so najbolj uporabni in poznani štirje, in sicer: projektno
učno delo, problemski pouk, programirani pouk in mentorski pouk. Spoznavanje vsebin
o zavarovanih območjih je le delno vezano na sam pouk v učilnici in s tem na uporabo
klasičnih metod poučevanja in učenja. Pomembne so tudi oblike pouka, ki se izvajajo vsaj
delno izven šolskih prostorov, lahko tudi izven časa pouka. Med učnimi pristopi, ki so
inovativni in podpirajo procesno učenje in v učenca osredinjen pouk, hkrati pa uporabni pri
spoznavanju vsebin o zavarovanih območjih, v nadaljevanju predstavljam: projektno učno
delo, podjetnostno učenje in mentorski pouk.
Značilnosti inovativnih učnih pristopov, po katerih se razlikujejo od tradicionalnih, so
naslednje:
- izkustveno in aktivno učenje,
- kritično mišljenje,
- inovativnost in vedoželjnost,
- interdisciplinarnost ter povezava učnih vsebin z življenjsko situacijo,
- ciljno usmerjene aktivnosti,
- diferenciacija in individualizacija učencev,
- samostojno zbiranje gradiva,
- razvijanje komunikacije,
- samoizobraževanje.
Ena od poglavitnih značilnosti inovativnih učnih pristopov je spodbujanje ustvarjalnosti.
Ustvarjalnost je v literaturi različno opredeljena, z značilnostmi, ki se izražajo kot izvirnost,
fleksibilnost in fluidnost. Izvirnost ali originalnost pomeni neobičajnost, enkratnost. V
vsakdanjem življenju se najpogosteje kaže v transformaciji ali preoblikovanju, v novi
organizaciji gradiva, v novem načinu razlage podatkov, v spremembah pomena, v
spoznavanju nove funkcije. Izvirnost ni enovita značilnost, temveč jo je mogoče razlikovati
glede na to, kje in kako se kaže. Govorimo lahko o izvirni ustvaritvi, ki je neobičajna, redka,
izjemna; o izvirnem odgovoru ali izvirni rešitvi, ki je neobičajna, ni dana na osnovi spomina,
naučenega znanja in izkušenj, ampak je pridobljena po novi miselni poti. Fleksibilnost ali
gibkost je sposobnost prehajanja z enega principa, ideje ali rešitve na drugo. Gre za
preklapljanje možganov na nove možnosti, ko prehodi z enega področja na drugo ne delajo
težav. Nasprotje fleksibilnosti je togost. Fluidnost ali prehodnost je sposobnost proizvajanja
idej, hitrega in prostega asociiranja, ki ni vezano na shemo in šablono učenja. Kaže se v tem,
da ideja hitro pride na misel in se najde hiter učinkovit odgovor na vprašanje ali besedni
napad.
Rezultati ustvarjalnosti so novi, izvirni proizvodi oziroma ideje, ki se prvič pojavijo v
določeni dobi. Pomembna je tudi njihova koristnost, uporabnost. Ustvarjalnost ni izolirana
značilnost, temveč je zasidrana v celotni osebnosti, je trdna integracija sposobnosti, lastnosti
in čustvenih posebnosti, ki teži k samorealizaciji. Nekateri uvrščajo sposobnost ustvarjanja v
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skupino faktorjev divergentnega mišljenja. Faktorji divergentnega mišljenja omogočajo, da se
misel giblje po različnih poteh do različnih ciljev, medtem ko faktorji konvergentnega
mišljenja usmerjajo misel po znanih poteh do vnaprej pričakovanih rezultatov. Na
ustvarjalnost tako kot na razvoj celotne osebnosti vplivajo dedne dispozicije, okolje in lastna
aktivnost. Ustvarjalno delovanje zraste iz medsebojnega vplivanja svojstvenih kvalitet
posameznika ter možnosti in spodbud iz okolja, življenjskih okoliščin. Pravijo, da je otroštvo
zelo ustvarjalno. K razvoju in upadanju ustvarjalnosti prispeva tudi šola in družina. Mnoge
potencialne ustvarjalce zaduši neugodno okolje.

7.2 PROJEKTNO UČNO DELO

Projektno učno delo je vrsta pouka, ki praviloma ni vezana le na matično učilnico kot
prevladujoči ali celo edini učni prostor. Tudi šolski prostori, kot so učilnice-laboratoriji,
šolske delavnice, učni kabineti, knjižnice in drugi specializirani prostori znotraj šolskih zidov,
ne ustrezajo povsem smislu dela pri projektu. Učni proces v okviru projekta seže tudi zunaj
šolskih prostorov v vsakodnevno življenje. V neposrednem stiku z naravo, ljudmi,
proizvodnjo prihajajo učenci do neposrednih virov znanja, spoznanj in ugotovitev. Tako so
učbeniki le osnovni vir znanja, ki pa ga učenci dopolnjujejo še z drugimi viri, z lastnimi
izkušnjami in spoznanji.

problemski
pristop

TEMELJNA
IZHODIŠČA
PUD

učenje na
podlagi
izkušenj

konkretna
tematika
izhajanje iz potreb,
interesov in
sposobnosti učencev
ciljno usmerjena in
načrtovana
dejavnost

poudarek na procesu
učenja in ne na
vsebinah

sodelovalen
odnos med
udeleženci

aktivna udeležba
učencev

Projektno učno delo je vrsta pouka, ki se od klasičnega, standardnega pouka razlikuje po
vsebini, organizaciji dela, časovnem poteku in prostorski izvedbi. Temeljna značilnost
projektnega dela je povezovanje teorije in prakse; torej znanje, pridobljeno pri pouku,
povežemo z znanjem, ki ga učenci pridobijo s tem, da določene vsebine ali podatke poiščejo
sami s pomočjo različnih pripomočkov v raznovrstnih virih. Takšno znanje, ki ga učenci
pridobijo sami z raziskovanjem, reševanjem problemov in s svojo lastno aktivnostjo, temelji
na njihovih konkretnih izkušnjah in je tudi dolgotrajnejše.
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Projektno učno delo ni metoda ali oblika dela, ampak je didaktični sistem, ki združuje
elemente direktnega učiteljevega vodenja učnega procesa in elemente samostojnega dela
učencev. Presega okvire pouka, saj se ne omejuje vsebinsko ali organizacijsko pa tudi ne
časovno in prostorsko na pogoje, v katerih je organiziran pouk. (Novak, 1990)
Projektno učno delo kot učna oblika aktivnega sodelovanja učitelja in učencev v učnem
procesu, je prav gotovo zanimiva oblika izkustvenega učenja, ki ga je definiral Kolb. Proces
učenja poteka celostno, z vključitvijo različnih čutil, in izkušenjsko. Pri projektnem delu se
prepletajo različni načini spoznavanja in učenja. Vloga učenca je aktivna, iz prvotne vloge
sprejemnika informacij se »prelevi« v vlogo akterja učnega procesa. Prisotne so vse štiri
komponente t.i. Kolbovega cikličnega procesa izkustvenega učenja (Novak, 1990):

KONKRETNE
IZKUŠNJE
PRESKUŠANJE KONCEPTOV V
NOVIH SITUACIJAH / AKTIVNO
EKSPERIMENTIRANJE

RAZMIŠLJUJOČE
OPAZOVANJE IN
REFLEKSIJA

OBLIKOVANJE
ABSTRAKTNIH
KONCEPTOV IN
POSPLOŠITEV

Te stopnje učnega procesa se pokrivajo delno ali v celoti z etapami projektnega učnega dela.
Tako lahko izkušnja, ki so jo učenci pridobili o nekem pojavu pri pouku ali v vsakodnevnem
življenju, predstavlja izhodišče za oblikovanje zamisli akcije, ki jo želijo izvesti s projektom.
Lahko pa se projekt začne tudi z razmišljujočim opazovanjem nekega pojava in se konča s
konkretno izkušnjo, do katere učenci pridejo prek aktivnega eksperimentiranja v izvedbeni
etapi projekta.
Značilnosti projektnega učnega dela so:
¾ Aktivna udeležba učencev v vseh fazah učnega procesa (zbiranje idej in skupna izbira
proučevane učne teme oziroma predmeta projektnega dela; izdelava osnutka projekta in
načrtovanje dela; izvedba projekta; predstavitev dela in evalviranje opravljenega dela).
¾ Pri projektnem učnem delu poteka delo največkrat v manjših skupinah ali v dvojicah, s
čimer razvijamo tudi t.i. sodelovalno učenje.
¾ Učenje na podlagi lastnih izkušenj in hkratno razvijanje različnih spretnosti (opazovanje,
razvrščanje po pomembnosti, sklepanje, povezovanje idr.) in kritičnega razmišljanja.
¾ Predmet projektnega dela naj bo neka konkretna tematika, ki je zasnovana problemsko,
kajti takšne tematike zbudijo večje zanimanje pri učencih, bolj poglobljeno delo in lažjo
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in zanimivejšo predstavitev dela v obliki različnih izdelkov (npr. plakati, makete, skice,
slikovni ali fotografski prikaz, oblikovanje prospekta, brošure, učnega lista idr.).
¾ Različne metode dela, ki so zastopane v okviru projektnega učnega dela, spodbujajo k
vključitvi in razvijanju različnih čutnih sposobnosti: kognitivno, emocionalno, socialno
in motorično. Hkrati pa se v samem projektu lahko najdejo učenci različnih tipov
osebnosti: vizualni, kinestetični in auditivni. Prispevek vsakega učenca h končni podobi
projekta je lahko zadovoljiv, na kar pa vpliva tudi pravilna razdelitev vlog.
Projektno učno delo mora biti dobro načrtovano in vodeno po naslednjih stopnjah:
INICIATIVA

SKICIRANJE

NAČRTOVANJE

IZVEDBA

SKLEPNA
IZVEDBA

Iniciativa ali pobuda za projektno delo lahko pride s strani učencev ali s strani učitelja.
Veliko večja zavzetost in interes se pričakuje, kadar učenci delajo na projektu, za katerega so
se sami odločili. Za oblikovanje ustrezne iniciative za projektno delo poznamo različne
tehnike, npr.: viharjenje idej, tekmovanje v dajanju idej, miselni modeli v več manjših
skupinah, zbiranje predmetov, iskanje širših pojmov.
Ko je pobuda usvojena, sledi etapa skiciranje - priprava osnutka. Hkrati je v začetku
potrebno postaviti jasna pravila, kako se bodo udeleženci projektnega dela med njegovim
potekom ravnali. V osnutku je nakazano področje projektnega dela in cilji, katere s
projektnim delom želimo doseči.
V tretji etapi načrtovanje se iz pobude oblikuje načrt dela. Člani skupine si razdelijo naloge.
Dogovorijo se, kako se lotiti dela. Pri tem je potrebno upoštevati tudi sposobnosti, želje in
interese udeležencev, ker je od tega tudi odvisna kvaliteta opravljenega dela.
Glavnino celotnega dela predstavlja faza izvajanje ali uresničevanje projektnega dela. Delo v
tej etapi poteka lahko individualno, v parih ali manjših skupinah, ko se izvajajo različne
dejavnosti, npr.: opazovanje, eksperimentiranje, študij, terensko proučevanje.
Projekt se običajno konča s kakim vidnim izdelkom, če je bil to cilj projekta. Lahko pa
sklepni del projekta predstavlja povratek k začetni etapi projekta oziroma k iniciativi, ko
primerjamo svoje dosežke, odgovore z začetno iniciativo.
Sestavni del projektnega učnega dela sta usklajevalna in usmerjevalna medetapa, ki se
vključujeta v različnih obdobjih projektnega dela, zaradi potrebe po medsebojnem obveščanju
o stanju projekta po posameznih skupinah, zaradi dogovarjanja o nadaljnjem delu, zaradi
razreševanja nastalih problemov. Pri tem je pomembna tudi usmerjevalna funkcija učitelja.
Pri projektnem učnem delu oziroma po izvedbi projekta učenci dobijo določene izkušnje,
poglobijo, razširijo in utrdijo svoje znanje iz določenega predmeta, razvijejo določene
sposobnosti, navajajo se na medsebojno sodelovanje, samostojno prihajajo do določenih
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spoznanj, uporabljajo in iščejo različne vire informacij in spodbujene so njihove ustvarjalne
sposobnosti ter osebne lastnosti.
Terensko delo, ki ga opravljamo v okviru pouka geografije, lahko izvajamo tudi v obliki
projektnega dela. Projekti so različno obsežni glede na vsebino, zajemajo lahko eno ali več
nalog terenskega dela. Razlika med projektom in terenskim delom je torej predvsem v
vsebini. Pri projektu si zastavimo neke cilje in vsebine, ki bi jih radi uresničili in raziskali.
Končni rezultat terenskega dela so ponavadi izpolnjeni učni listi, končni rezultat projekta pa
rezultati, povezani z vsebino.

7.3 PODJETNOSTNO UČENJE
Podjetnostno učenje in poučevanje je izraz, prevzet od strokovnjakov univerze v Durhamu v
Veliki Britaniji. Spada k tisti vrsti projektnega učenja, ki je nastalo zato, da bi spodbudilo
razvoj podjetnega vedenja, lastnosti in spretnosti. Podlaga podjetnostnemu pouku je projektno
učno delo, ki sodi med učne oblike, ki temeljijo na učenju iz izkušenj, spodbuja k sodelovanju
in aktivnemu učenju. Učenci se samostojno učijo, opazujejo pojav, zbirajo podatke, rešujejo
probleme. S tako dejavnostjo pridejo do neposrednih spoznanj, izkušenj in znanja. (Avsenak
idr., 1998)
Pri podjetnostnem učenju učenci sami usmerjajo in vodijo svoje učenje, razvijajo
samoiniciativnost in spodbujajo lastno motivacijo. Vsak korak pri podjetnostnem učenju
omogoča razvoj spretnosti, osebnostnih lastnosti, stališč in vzorcev vedenja, značilnih za
podjetno osebnost. Med takšne spretnosti in sposobnosti uvrščamo: komunikacijske
spretnosti, spretnosti odločanja ali sprejemanja odločitev, spretnosti reševanja problemov,
pogajalske spretnosti, spretnosti načrtovanja, ustvarjalnost, spretnosti dela v skupini,
spretnosti branja, številčne spretnosti. Podjetnostno učenje in poučevanje poteka po naslednjih
korakih:

URESNIČITEV NAČRTOV

OBLIKOVANJE
VPRAŠANJ
Pomaga razviti
samozavest, iniciativnost,
motivacijo, samozavedanje
in sposobnost
prepoznavanja priložnosti.

Pomaga razviti neodvisnost,
predanost in vztrajnost.

ISKANJE ZAMISLI
Pomaga razviti ustvarjalnost
ter spretnosti iskanja in
raziskovanja priložnosti.

NAČRTOVANJE
Pomaga razviti spretnost
načrtovanja, pogajanja in
reševanja problemov.
Diagram1: Podjetno učenje in poučevanje, po korakih (Avsenak idr., 1998)
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Pri podjetnem učenju in poučevanju težimo k uporabi metod, ki »naredijo pouk izkušenjski in
poskrbijo, da naučena snov ostane v trajnem spominu« (Avsenak idr, 1998). K metodam in
tehnikam podjetnostnega učenja in poučevanja štejemo naslednje:
¾ VIHARJENJE IDEJ / MOŽGANSKA NEVIHTA / BRAINSTORMING – tehnika, ki spodbuja svobodno
razmišljanje in domišljijo in omogoča, da v kratkem času o izbrani temi zberemo čim več
zamisli ali mogočih rešitev in pri sodelujočih učencih razvijamo domišljijsko, divergentno
in ustvarjalno razmišljanje. Viharjenje idej pogosto uporabljamo kot uvod v učno uro.
Izberemo si problem, ki je povezan z vsebino učne ure. Določimo čas, v katerem učenci
nizajo ideje, a jih ne vrednotijo. Vse ideje zberejo, jih napišejo na tablo ali folijo, o njih
skupaj razpravljajo, jih razčlenijo in razvrstijo. Ta metoda je uporabna pri načrtovanju,
reševanju problemov, načrtovanju praktičnega dela, vpeljevanju nove učne snovi,
ponavljanju, utrjevanju, načrtovanju ekskurzije, evalvaciji dejavnosti in povzemanju.
¾ IGRA VLOG - metoda, ki jo uporabimo v primerih, ko želimo poudariti čustveni odnos
učencev do problema in njihovo vživljanje v stališča sošolcev. Dijaki lahko odigrajo vloge
zastopnikov različnih interesnih skupin, ki so vpletene v problem, ki bi ga radi proučili. S
sodelovanjem v igri vlog pri učencih razvijamo spretnosti vživljanja v vlogo,
utemeljevanje, strpnost, pogajalske in druge komunikacijske spretnosti.
¾ REŠEVANJE PROBLEMOV – tehnika, ki spodbuja učence k ustvarjalnosti, sistematičnosti, logičnemu

razmišljanju in razvijanju komunikacijskih spretnosti. Tehnika reševanja problemov je
sestavljena iz več korakov:
• podroben opis in določitev problema,
• analiziranje problema s postavljanjem vprašanj,
• iskanje možnih rešitev z metodo viharjenja, samostojno ali v skupini,
• izbira rešitve problema,
• preizkus rešitve,
• ovrednotenje izbrane rešitve.
¾ RAZPRAVA – tehnika, ki omogoča razvijanje in izražanje učenčevih zamisli, mnenj ter
njihovo utemeljevanje, hkrati pa tudi strpnega poslušanja. Tema razprave naj bo aktualna
in za učence zanimiva. Razprava je učinkovita, če imajo učenci o izbrani temi določeno
predznanje, ki ga lahko pridobijo z iskanjem podatkov po literaturi, z eksperimentiranjem
ali anketiranjem.
¾ SKUPINSKO DELO – oblika dela, ki razvija komunikacijske sposobnosti in spretnosti,
samostojnost, kritičnost in ustvarjalnost. Pomembno je skupno načrtovanje in usklajevanje
dela in zato je vsak učenec odgovoren za svoje delo v skupini.
¾ PRAKTIČNO DELO – se nanaša na terensko in laboratorijsko delo, ki omogočata razvoj
praktičnih spretnosti, učenje tehnik dela, uporabe pripomočkov in opreme. To je del
raziskovanja, ki vključuje izbiro problema, pregled literature, analizo zbranih podatkov,
izpeljavo terenskega ali laboratorijskega dela, analizo in interpretacijo eksperimentalnih
podatkov in poročanje.
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¾

– tehnika, pri kateri učenci rešujejo problem dejavno in sodelujejo v
dejavnosti, za kar je potrebna sposobnost vodenja, ustrezen prostor, oprema in viri.
Simulacija omogoča razvijanje komunikacijskih spretnosti, spodbuja sodelovanje učencev
v učnem procesu, njihovo vedoželjnost in razvijanje drugih socialni spretnosti.

¾

EKSKURZIJA – omogoča doseganje raznolikih izobraževalnih in vzgojnih ciljev, ko se
učenci seznanijo z določeno osebo, skupnostjo, objektom, organizacijo, naravnimi in
kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi. Ekskurzijo lahko načrtujejo, pripravijo in
izpeljejo učenci sami, učitelj je le spodbujevalec pri razvijanju različnih spretnosti, pri
iskanju virov, določanju ciljev. Učenci skupaj z učiteljem pripravijo tudi delovne liste in
izvedbeni načrt poti.

SIMULACIJA

V čem se podjetnostno učenje kot vrsta projektnega učnega dela razlikuje od tradicionalnega
učenja, je prikazano s primerjavo značilnosti tradicionalnega in podjetnostnega učenja:
TRADICIONALNO UČENJE

PODJETNOSTNO UČENJE

"

usmerjeno v vsebino

"

usmerjeno v proces

"

učitelj vodi in nadzira učenje

"

učenec nadzira svoje učenje

"

učitelj mojster, predavatelj,
izvedenec

"

učitelj usmerjevalec učnega
procesa

"

»znati to«

"

»znati zato«

"

pasivni odziv učencev

"

sodelovanje in razvijanje znanja

"

programirane učne ure

"

prilagodljive učne ure

"

vnaprej postavljeni cilji

"

"

poudarek na teoretičnem znanju

"

"

en sam – izoliran – učni predmet

"

"

strah pred napakami

"

cilji se uskladijo po pogajanjih ali
razpravi
poudarek na povezavi teorije s
prakso
medpredmetne – problemsko
postavljene – povezave
učenje iz napak

"

nezmotljivi učitelj

"

učitelj se uči

"

omejeni učni učinek – nekaj dni

"

učenje za življenje

"

učenje za ocene

"

učenje kot notranja potreba

"

pouk standardiziran

"

pouk, prilagodljiv osebnostnemu
razvoju posameznega učenca
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V nasprotju s tradicionalnim izobraževanjem, ki poudarja znanje kot poglavitno merilo
pripravljanja učencev za življenje, je cilj podjetnega učenja razvijanje osebnostnih
spretnosti, toda v takem okolju, da si učenec hkrati pridobiva znanje. Sposobnost za
spoprijemanje z napakami in življenje v negotovosti sta pomembni opori, tako kakor
pozitivna samopodoba in samozaupanje. Sposobnost za sodelovanje s širokim krogom ljudi in
prevzemanje odgovornosti za posameznikove in skupinske dejavnosti sta pomembni na vseh
življenjskih poteh. Ta vidik osebnostnega razvoja je pomemben v šoli, doma, na delovnem
mestu in v vlogi državljana sodobne družbe. Za podjetnostni prijem v poučevanju je značilno
tesno sodelovanje šole z okoljem (krajevna skupnost, podjetja, raziskovalne ustanove,
okoljevarstvene organizacije itd.). Učitelj kot vodja podjetnostnega učenja in poučevanja se
mora zavedati problemov lokalne skupnosti in razumeti njene potrebe. (Avsenak idr., 1998)
Katere so prednosti in slabosti podjetnostnega učenja in poučevanja, prikazuje naslednja

preglednica:
PREDNOSTI

"

razvijanje osebnostnih spretnosti v

SLABOSTI

"

večja poraba časa;

okolju, kjer učenci hkrati pridobivajo
znanje;
"

samostojno izbiranje in sprejemanje
odločitev;

"

pridobljeno znanje ni sistematično
grajeno;

"

razvijanje lastnosti, sposobnosti in

"

količina pojmov oz. faktografskega

"

spretnosti, značilnih za podjetne

znanja je bistveno manjša kot pri

ljudi;

frontalnem pouku;

učenec je v središču dogajanja, saj

"

pomanjkljiva opremljenost šol za
tovrstno delo;

podjetno učenje izhaja iz potreb in
interesov učencev;
"

učenci obravnavajo konkretno
pokrajino in tematiko;

"

premajhna zainteresiranost mnogih
učiteljev za tovrstne oblike pouka;

"

poudarek je na interdisciplinarnosti s

"

pomanjkanje znanja, spretnosti in

"

prekoračevanjem meja posameznih

veščin s strani učiteljev za podjetno

učnih predmetov;
učenje je procesno, s poudarjeno

učenje;
nezadostne korelacije med

vzgojno funkcijo;
"

"

posameznimi predmeti;

v izbranem učnem okolju, ki je
spodbudno, da učenci pokažejo vse

"

svoje zmožnosti;
vpliva na spreminjanje in
profesionalno rast učiteljskega
osebja.
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Naslednji prikaz je t.i. podjetnostni prijem pri geografski raziskavi (Avsenak idr., 1998,
str. 37):
POSTAVI
VPRAŠANJE

KAKO ZAČETI?

POSTAVI
HIPOTEZO

ZBERI PODATKE

ZABELEŽI PODATKE

PREDSTAVI PODATKE Z UPORABO
PRIMERNIH TEHNIK

RAZČLENI IN INTERPRETIRAJ
REZULTATE
ODGOVORI NA PRVOTNO
VPRAŠANJE

POTRDI ALI ZAVRŽI
PRVOTNO HIPOTEZO

SPLOŠNI SKLEPI

7.4 MENTORSKI POUK

Mentorski pouk lahko poimenujemo tudi raziskovalno učenje in poučevanje. Bistvo
raziskovalnega učenja je učenje v stiku z realnostjo. Pokrajina pomeni za geografijo
laboratorij in z delom v njem postane geografija živa. V tem pa je smisel raziskovalnega dela
za geografijo, ker pomeni inovativno pot, kjer je učenec aktiven v vseh etapah učnega
procesa.
V šoli je raziskovalnih možnosti zelo veliko. Raziskovanje lahko uvajamo pri rednem pouku,
krožkih, naravoslovnih dnevih, v šoli v naravi, na raziskovalnih taborih, v priložnostnih
raziskovalnih skupinah in z vključevanjem posameznih učencev v raziskovanje zunaj
matičnega razreda. Raziskovalni tabori, ki jih šole ponavadi organizirajo med poletnimi
počitnicami in so usmerjeni na različna področja raziskovanja, so enkratna priložnost za
spodbujanje raziskovalnega dela.
Raziskovalno delo je za učenca, poleg aktivnega osvajanja znanja, tudi dodatni korak k
izgradnji celovite osebnosti, ki bo sledila razvoju, znala (samo)kritično misliti s svojo glavo,
uspela definirati probleme, z ustrezno tehniko in metodo poiskala več poti za reševanje le-teh,
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in takšna osebnost bo dvomila. Dvom je namreč tisti agens, ki sproži verižno reakcijo
alternativnega razmišljanja, definiranja, reševanja problemov in dodatno vzpodbuja
ustvarjalnost. (Mosbuker, 1997)
Šolsko raziskovanje je zahtevno in za uspešno delo terja ustrezne subjektivne in objektivne
pogoje. K subjektivnim pogojem sodijo usposobljenost učitelja mentorja in značilnosti
učencev; k objektivnim pa prostor, čas in učna sredstva. Učitelj mentor se mora odlikovati v
kvaliteti pedagoškega vodstva in organizacijskih sposobnostih. Poznati mora svoje učence,
njihove splošne in posebne sposobnosti, interese, znanje, usposobljenost za raziskovanje in
posebne osebne lastnosti. Spremljati mora izobrazbeno raven svojih učencev, da na
obstoječem znanju zmore organizirati aktivnosti, ki učence pripeljejo do novega znanja.
Dobro poznavanje učencev in njihovega izhodiščnega znanja je pomemben kriterij za izbor in
oblikovanje raziskovalnega problema. Učitelj mora dobro poznati vsebino raziskovalnega
področja, zakonitosti, načela. Obvladati mora metodologijo raziskovanja na določenem
predmetnem področju in imeti dovolj didaktičnega znanja ter spretnosti poučevanja. Učence
je potrebno navdušiti za raziskovalno delo že pri rednem pouku v razredu. Pri uvajanju in
razvijanju mladih raziskovalcev je potrebna postopnost, hkrati pa je treba upoštevati tudi meje
zmožnosti mladih raziskovalcev. Kakovost njihovih del je odvisna predvsem od mentorja in
njegovih zahtev, delo pa naj bi odražalo tudi mentorjevo strokovno razgledanost,
inovativnost, odnos do znanosti in dela z mladimi. (Kobal, 1993)
Učenci gredo k mentorju že z bolj ali manj jasno željo po raziskovanju in ob vključitvi v
raziskovalno delo vidijo priložnost svobodnega pridobivanja znanj in raziskovanja, pa tudi
preizkus svojih sposobnosti, spretnosti in veščin. Mentor se ponavadi najprej z učencem
pogovori o problemu, ki ga zanima in to imenujemo znanstveno-logična naloga mentorja.
Pomembna je še psihološka naloga mentorja, ki se nanaša predvsem na problemsko
senzitivnost in pa tudi didaktična naloga, kjer je mentorjeva vloga pomembna pri izbiri
raziskovalne metode in tehnike, postopkov in sredstev ter zagotavljanju potrebne raziskovalne
in računalniške opreme. Da pa vse to mentor lahko uresniči, mora biti strokovno usposobljen
za mentorstvo, mora biti dober poznavalec strokovnega področja, na katerem želi delovati kot
mentor in po možnosti je tudi sam aktiven in poklicen raziskovalec. (Kobal, 1993)
Pri mentorskem delu z mladimi se ponavadi pojavljajo nekatere težave, predvsem zaradi
pomanjkanja znanja in poznavanja raziskovalne metodologije učencev ter nesamostojnosti in
premajhne motivacije učencev. Vzroki za težave pri raziskovalnem delu mladih so tudi v
okolju: slaba opremljenost šol, pomanjkanje literature, premalo finančnih sredstev,
prenatrpani učni programi, neenaki pogoji med šolami, ni podpore pri vodstvu šol, zunanjih
institucijah. (Kobal, 1993)
Zakaj torej raziskovati in kakšni so cilji šolskega mladinskega raziskovalnega dela?
¾ PRIDOBIVANJE IN ŠIRJENJE ZNANJA

y
y
y

z raziskovalnim delom učenci pridobijo in razširijo znanje s področja, ki jih
posebej zanima;
seznanijo se z metodami raziskovalnega dela;
spoznajo različne faze raziskovalnega dela;
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¾ RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI ANALIZE IN INTERPRETACIJE SPOZNANIH DEJSTEV

y
y

učenci razvijajo sposobnost analiziranja zbranih podatkov in
sposobnost interpretiranja ter medsebojnega povezovanja zbranih podatkov;

¾ RAZVIJANJE VEŠČIN

y
y
y
y
y
y

učenci se naučijo načrtovati posamezne faze raziskovalnega dela;
seznanijo se z ustrezno literaturo in ustanovami (npr. knjižnice), ki to literaturo
zbirajo in hranijo;
osvojijo posamezne metode raziskovalnega dela (terensko delo, anketiranje ipd.);
razvijajo sposobnost komunikacije in predstavitve rezultatov raziskovalnega dela;
razvijajo sposobnost skupinskega dela (če je raziskovalna naloga skupinska),
odgovornega samostojnega dela (če je naloga individualna) in
razvijajo delovne navade.

Mladinske raziskovalne naloge naj bodo rezultat osebnega dela mladih, to je sistematičnega
in metodološko ustaljenega, standardiziranega dela, ki ga sestavlja več etap ali faz. Faze
raziskovalnega dela so:
¾ IZBIRA RAZISKOVALNE TEME

Pomembno je, da imajo učenci o problematiki, za katero so se odločili, že nekaj strokovnega
znanja. Tema mora biti smiselna, aktualna, ne preširoka in mora učencu predstavljati izziv.
Izbor teme je povezan tudi z dostopnostjo literature in s časom, ki ga imajo učenci na
razpolago za raziskavo, po možnosti naj bo vezan na domači kraj oziroma bližnjo okolico.
¾ DEFINIRANJE PROBLEMA

Ta etapa vodi v preciziranje namena in ciljev raziskovalnega dela, ko se oblikuje hipoteza, ki
naj bo čim bolj racionalna, jasna in eksaktno opredeljena. Največji problem na osnovnih šolah
je, da mladi raziskovalci nimajo celostnega pregleda nad obravnavano tematiko, zato niso
sposobni določiti bistva. Srednješolci so sposobni širšega, kompleksnejšega razmišljanja,
jasnejšega definiranja problemov in izbire teme.
¾ ZBIRANJE IN ŠTUDIJ ZBRANEGA ŠTUDIJSKEGA GRADIVA

Preden se učenci lotijo izdelave konkretnega raziskovalnega projekta, morajo pregledati
dosedanje raziskovalne dosežke in ugotovitve, ki so zbrani v najrazličnejših publikacijah. S
študijem zbranega gradiva je možno opraviti selekcijo, izločiti nebistveno ter sestaviti
okvirno dispozicijo naloge. V tej fazi je pomembna tudi usmerjevalna in metodična pomoč
mentorja, hkrati pa tudi navajanje učencev na pomembnost in pravilnost citiranja iz različnih
virov.
¾ ORGANIZACIJA IN RAZPOREDITEV ZBRANE SNOVI IN NAČRTOVANJE RAZISKOVANJA

Na osnovi proučenega gradiva in s spoznanjem o bistvu temeljnega problema raziskovalne
naloge sledi razporeditev zbrane snovi. Nato sledi načrt eksperimentalnega dela, ki mora
obsegati predmet raziskovanja, metode in tehnike dela, organizacijo dela, časovne termine idr.
¾ DOLOČITEV METODE RAZISKOVALNEGA PRISTOPA
Osnovni izbor metodologije dela izhaja iz problema, ki ga rešujemo oziroma iz postavljene
hipoteze. Učenec se za ustrezno metodo odloči ob pomoči mentorja. Izbor ustrezne
raziskovalne metode je odločilen za uresničitev ciljev raziskave.
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¾

IZVEDBA RAZISKAVE

V tej etapi pridejo do izraza ustreznost in dodelanost prejšnjih etap ter nekatere osebnostne
lastnosti raziskovalcev (komunikativnost, samoiniciativnost, iznajdljivost, fleksibilnost,
vztrajnost, sistematičnost idr.), njihova znanja in sposobnosti. Pomembna mentorjeva podpora
se kaže pri opozarjanju, nenehnem usmerjanju k etapnim ciljem in h končnemu cilju; sproti
mora odkrivati, preprečevati in odstranjevati osnovne napake pri reševanju različnih
problemov. Sam raziskovalni problem lahko zahteva tudi terensko delo (npr. kartiranje,
fotografiranje, anketiranje) in laboratorijske analize.
¾ PISANJE TEKSTA

Pisanje primarnega dokumenta za mlade raziskovalce predstavlja velik intelektualni napor. To
je najtežji del raziskovalnega dela, a bistven, s katerim učenci pokažejo sposobnost
razumevanja raziskovalnega problema, sposobnost kritičnega vrednotenja zbranih podatkov
in pojasnijo povezanost zbranih podatkov s cilji raziskovalnega dela. Znati morajo tudi
predstaviti ugotovitve, do katerih so se sami dokopali. Potrebno jih je navajati na naslednja
dejstva in usmeritve: cilj primarnega dokumenta je informirati zainteresiranega bralca o
avtorjevem raziskovalnem delu; delo naj ima rdečo nit; besede naj bodo natančne, določne in
enostavne, stavki pa kratki, logični in jasni; zgradba primarnega dokumenta je
standardizirana.
¾ PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH IZSLEDKOV

Raziskovalno delo nima pravega smisla, če o rezultatih in ugotovitvah ne poročamo drugim.
Ponavadi je časovno omejena, zato je rezultate potrebno predstaviti kratko, jedrnato,
suvereno, strokovno, zanimivo in kompetentno. Predstavitev raziskovalnega dela naj ne bo le
v ustni obliki; bistvo naj bo prikazano v obliki posterja, na prosojnicah ali v obliki projekcije
v programu Powerpoint.
Problemske raziskovalne naloge omogočajo učencem hkrati učenje vsebine in procesa. Z
uvajanjem raziskovalne metode dela in problemskih raziskovalnih nalog v šolsko delo
postane le to za učence bolj smiselno, s tem se razvija pozitiven odnos do učenja in
raziskovanja, odgovornost za lastno delo in napredek ter neodvisnost. Učenci razvijajo
potrebne spretnosti in sposobnosti in si pridobijo trajno uporabno znanje. Pomembno je, da
izberemo takšne raziskovalne naloge, kjer bodo učenci aktivni, bodo raziskovali konkreten
problem ali pojav in se bodo v procesu raziskovanja veliko naučili. To posledično privede
tudi do notranje motivacije za delo pri vključenih učencih, le ta pa razvija željo po stalnem
učenju, izključuje negativen odnos do učenja, motenje pouka, izboljša učno klimo.
Katere posebnosti raziskovalnega dela učencev je potrebno in pomembno upoštevati pri
odločanju za raziskovalno delo in izdelavo raziskovalne naloge ali projekta?
¾

Namen naloge in pričakovanja morajo biti natančno definirana. Učenci morajo razumeti
raziskovalni proces, vse od zbiranja informacij do končne obdelave podatkov.

¾

Naloga naj bo povezana z učenčevimi izkušnjami, torej naj raziskuje področje, ki mu je
poznano. Začetne izkušnje namreč učencem pomagajo povezovati nove stvari s tistim,
kar že poznajo.
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¾

Učenci naj imajo možnost samostojne izbire raziskovalnega problema, kajti od interesa
za raziskovanje je odvisna tudi motivacija, lahko tudi končni uspeh.

¾

Naloga mora biti za učenca smiselna. Rezultati raziskovanja morajo biti povezani z
njihovimi izkušnjami, pomembni zanje ali za skupnost oziroma okolje, v katerem živijo.

¾

Izbira raziskovalnega problema iz okolja in časa, v katerem živimo, nudi učencem tudi
možnost uporabe primarnih virov (opazovanje, terensko raziskovanje,
eksperimentiranje, intervju, anketiranje, dnevniki, lokalni dokumenti idr.). Pomembno
je, da je raziskovalno vprašanje resnično, praktično, rešitev pa uporabna.

¾

Raziskovalno delo od učencev zahteva uporabo višjih nivojev mišljenja in kreativnosti;
od znanja se premaknejo proti aplikaciji, analizi, sintezi in tudi vrednotenju problema,
njegove rešitve in svojega raziskovalnega dela. Za nadaljnje raziskovalno delo je
pomembna tudi sprotna in končna refleksija učenčevega dela.

¾

Učenci, ki so vključeni v raziskovalno delo, se hkrati učijo. Ne pridobivajo le znanja, v
procesu razvijajo različne spretnosti, veščine, sposobnosti, npr.: opazovati, delati
terenske zapiske, izpeljati različne meritve na terenu, pripraviti in izpeljati intervju ali
anketo, uporabljati raznovrstne pripomočke in tehnike, od merilnih instrumentov do
računalniških programov, oblikovati besedilo, izdelati poročilo in poročati.

¾

Učence je potrebno motivirati ne le za pisni izdelek, kar naj bi raziskovalna naloga bila.
V okvir le te naj vključijo tudi lastne risbe, skice, fotografije, posnete audio in video
materiale, animacije, izdelane makete, izbrane vzorce iz terena in drugo. To še dodatno
prispeva k boljšemu razumevanju raziskovanega problema ter hkrati nudi učencem, da
se predstavijo na svoj, najboljši način.

¾

Raziskovalne naloge so lahko zelo kompleksne in časovno zahtevne, zato je pomembno
načrtovanje dela po korakih, z rednimi konzultacijami pri mentorju, ki učenca
raziskovalca usmerja, mu daje napotke za delo.

¾

Raziskovalno delo je lahko individualna ali skupinska oblika dela. Tudi delo v parih ali
skupinah prinese dobre rezultate, predvsem če aktivnosti vsebujejo veliko sodelovanja
med učenci v obliki skupnega reševanja problemov, razdeljevanja in sprejemanja nalog
in odgovornosti. Odkrivanje in upoštevanje različnih sposobnosti ustvarja sožitje, ki
prinaša kvalitetnejše učne rezultate kot individualno delo. Delo v skupinah navaja
učence na delo v različnih skupinah in situacijah kasneje v življenju, saj se tako
razvijajo praktične sposobnosti za medsebojne odnose in sodelovanje.

¾

Pomembno je, da se raziskovalno delo učencev predstavi širši publiki in ne le v razredu.
Vsako občinstvo in ocenjevalci izven razreda ali šole ima za učence večjo težo in
relevantnost. Seveda ta pomislek odpade, ko se raziskovalna naloga pripravlja s točno
določenim namenom, npr. za udeležbo na tekmovanju ali kot zunanji projekt.
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¾

Še bolj kot pri drugih aktivnih metodah in oblikah poučevanja, je pri raziskovalnem
učenju spremenjena vloga učitelja, ki mora zlasti težiti k oblikovanju pozitivnega
odnosa do raziskovanja.

¾

Le učitelji, ki se sprijaznijo z njihovo spremenjeno vlogo v učnem procesu in uživajo v
raziskovalnem načinu dela pri pouku, hkrati pa tudi sami razvijajo raziskovalno učenje,
lahko prenesejo pozitiven odnos do raziskovanja na učence.

¾

Ena temeljnih nalog učitelja je, da spodbuja aktivnost, raziskovalni duh, vedoželjnost in
odgovornost pri učencih, torej bistvene lastnosti učencev za raziskovalno učenje in delo.
Hkrati se je potrebno zavedati, da je prav vsak učenec lahko ustvarjalen, kreativen,
raziskovalno navdahnjen, če mu damo priložnost in ga zato navdušimo.

¾

Še zlasti pri raziskovalnem učenju se mora učitelj zavedati, da ni edini posredovalec
znanja, da ob poplavi raznovrstnih pisnih in multimedijskih virov učenci pridobijo
znanja, podatke in informacije, ki jih učitelj ne pozna. Torej se mora kontinuirano učiti
in izpopolnjevati svoje znanje.

¾

Za uspešno raziskovalno delo je potrebno navdušenje in motivacija za delo, tako pri
učencih kot pri učitelju. Če učenci opazijo, da se njihovo delo učitelju ne zdi
pomembno, bo njihovo navdušenje, motivacija, interes za delo upadlo. Učiteljevo
navdušenje ali skepsa se torej prenaša na učence.
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7.5 MOŽNOSTI ZA IZPELJAVO INOVATIVNIH UČNIH PRISTOPOV V
OBMOČJU PREDLAGANEGA KARAVANŠKO-KAMNIŠKO-SAVINJSKEGA
REGIJSKEGA PARKA
V teoretičnem delu so bili predstavljeni trije t.i. inovativni učni pristopi: projektno učno delo,
podjetnostno učenje in mentorski pouk oziroma raziskovalno delo učencev. V nadaljevanju
prikazujem tri praktične primere izpeljave takšnih učnih pristopov v območju načrtovanega
regijskega parka, ki so bili realizirani glede na priložene izvedbene načrte in cilje v okviru
različnih šolskih in obšolskih dejavnosti Osnovne šole Bistrica v Tržiču.

7.5.1

VODA IN VODOVJE V OSRČJU KARAVANK

Šolski okoliš Osnovna šola Bistrica v Tržiču je robni del območja načrtovanega regijskega
parka v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah in del, kjer se obe gorski skupini stikata.
Ker živimo ob vznožju imenovanih gorstev, so le ta velikokrat predmet oziroma cilj različnih
šolskih in obšolskih dejavnosti.
Z učenci, ki obiskujejo geografski krožek, smo ob mednarodnem letu celinskih voda izbrali
učno temo Voda in vodovje kot osrednji predmet našega proučevanja in raziskovanja v letih
2004 in 2005. Tudi sicer je veliko vsebin, ki jih spoznavamo pri geografskem krožku, vezano
na obeleževanje različnih mednarodnih ali svetovnih spominskih dni (npr. svetovni dan
mokrišč, svetovni dan voda, svetovni dan Zemlje, svetovni dan meteorologije, svetovni dan
varstva okolja) oziroma let (npr. mednarodno leto gora).
Iniciativa za projektno in raziskovalno delo je bila dana:
- s strani učencev, ki jih takšna oblika učenja zanima in privlači,
- s strani šole in
- Ministrstva za okolje in prostor, ki je razpisalo več natečajev za projektno učno delo na
temo vode in vodovja.
Sodelovali smo v mednarodnih projektih Moja voda in jaz ter Otroci za Alpe, ki sta ju
razpisala Svetovni sklad za varstvo narave in organizacija CIPRA, in v akciji GEOTRIP
Ministrstva za okolje in prostor.
V večini faz projektnega učnega dela so sodelovali učenci geografskega krožka. V osrednji
del projektnega učnega dela pa so bili vključeni vsi učenci sedmega in osmega razreda,
učitelji predmetne stopnje, zunanji strokovnjaki in lokalni vodniki.
Naslednji prikaz je shematski izvedbeni načrt za projektno in raziskovalno učno delo v
mednarodnem letu voda na naši šoli.
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Učna tema: VODA IN VODOVJE V OSRČJU KARAVANK
Namen in cilji projektnega dela:
Namen projektnega dela je spoznati pomen vode kot osnovnega vira za življenje in nekatere
značilnosti tekočih voda kot prevladujočo obliko voda v našem okolju. V območju Karavank
je vode veliko, številni so potoki in reke, ki so s svojim delovanjem vplivali tudi na druge
pokrajinske elemente. Izbrali smo si dolini, ki sta ju ustvarili reki Tržiška Bistrica na prisojni
strani Karavank in Ljubeljska Borovnica na osojni avstrijski strani, in ju primerjali po
različnih značilnostih. Imenovani reki sta ustvarili znameniti Dovžanovo sotesko in sotesko
Čepa. Njuna pritoka Mošenik in Žabnica pa pritečeta iz tipično ledeniško preoblikovane
pokrajine. Temeljni cilj projektnega dela je, da bi učenci spoznali in razumeli značilnosti in
posebnosti rečnih dolin, kakršni sta Dovžanova soteska in soteska Čepa, in ledeniško
preoblikovanih dolin, kakršni sta Šentanska dolina in dolina Poden.
Splošni cilji projektnega učnega dela o vodi in vodovju so:
 ٭učenci na terenu proučujejo in spoznavajo geografske, fizikalne, kemijske in biološke
značilnosti tekočih voda ter druge geografske posebnosti proučevanih dolin;
 ٭učenci se urijo v uporabi osnovnih geografskih metod terenskega raziskovanja in
proučevanja voda za ugotavljanje fizikalnih, kemičnih, bioloških in geografskih
značilnosti tekočih voda;
 ٭učenci na terenu obnovijo in poglobijo znanje o orientaciji, uporabi zemljevida in
kompasa ter drugih pripomočkov za terensko delo (meritve vremenskih parametrov,
analiza kamninskih vzorcev in vzorcev prsti, proučevanje rastlinstva idr.);
 ٭učenci analizirajo dobljene rezultate in ugotovitve terenskega proučevanja in znajo
oblikovati ustrezne zaključke ter le te povezati s teoretičnim znanjem, pridobljenim pri
pouku geografije in nekaterih drugih predmetov;
 ٭v učencih razvijamo in ob delu na terenu poglabljamo zavest o varovanju in ohranjanju
čistih voda, dolin in pokrajine na sploh;
 ٭učenci razumejo nekatere pereče okoljske probleme, ki se tičejo voda in gorske pokrajine,
poznajo razloge, navajajo možne rešitve in ideje, ki jih znajo argumentirati in zagovarjati.
Ö Trajanje izvedbe projekta:

september 2003 – april 2004, osrednji del je naravoslovni
dan 20.9. 2003, ob »Dnevu celinskih voda«

Ö Kraj dogajanja:

OŠ Bistrica, Tržič; Dovžanova soteska; Muzej Homogea v Tržiču;
Soteska Čepa in dolina Poden;

Ö Udeleženci:

učenci geografskega krožka ter učenci predmetne stopnje, razdeljeni v
skupine (kot je razvidno iz spodnje preglednice)

Ö Nosilec projekta: učitelji OŠ Bistrica, vodja projekta učiteljica geografije
Ö Izvedbeni načrt projektnega učnega dela:
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KDAJ?

KAJ?

5. 9. ob 19h

Predstavitev dela
geografskega
krožka OŠ
Bistrica, Tržič

5. – 12.9.
(9 - 17h)

KJE?
(ZBORNO
MESTO)
Atrij Občine
Tržič

KDO?
(CILJNA
PUBLIKA)
Učenci,
učitelji, starši
in vsa
zainteresirana
javnost.

Tematska razstava
»Naravna
dediščina pri
geografskem
krožku«

Atrij Občine
Tržič

Učenci,
učitelji, starši
in vsa
zainteresirana
javnost.

15.– 19. 9.

Tematske
delavnice »Voda
in jaz«

OŠ Bistrica

Učenci in
starši

1 9. 9.

Tematska razstava
»Voda in jaz«

Večnamenski
prostor OŠ
Bistrica

Starši in vsa
zainteresirana
javnost

2 0. 9.

Ekskurzija
oziroma
naravoslovni dan:

Vsi odhodi
izpred OŠ
Bistrica,
Tržič;

Učenci
predmetne
stopnje, učitelji
spremljevalci,
starši,
zainteresirani
posamezniki,
predstavniki
medijev (Radio
Gorenc,
Gorenjski glas,
Tržičan...)

ORGANIZATOR

KRATEK OPIS

Učenci
geografskega
krožka, učiteljici
geografije in
računalništva;
Informacijska
pisarna Občine
Tržič.

Predstavitev
projektov ob
mednarodnih letih
gora in celinskih
voda (raziskovalna
naloga Življenje v
tržiških gorah;
projekt Tržiška
Bistrica v okviru
projekta »Kids for
the Alps«
organizacije WWF;
Otroški alpski vrh v
Innsbrucku).
Učenci
Razstava izdelanih
geografskega
plakatov na temo
krožka, učiteljici
gora in celinskih
geografije in
voda, nastalih v
računalništva;
okviru zgoraj
Informacijska
navedenih projektov
pisarna Občine
ter razstava fotografij
Tržič.
.
Učitelji in vabljeni
Vsak učitelj v
strokovnjak
vsakem razredu eno
(okoljevarstvenik).
šolsko uro v tem
tednu posveti temi
»voda« in jo
obravnava z vidika
svojega predmeta.
Cilja sta vsaj dva:
medpredmetno
povezovanje in
izdelava nekega
izdelka (plakat,
maketa, zbirka pesmi,
pregovorov, slik ipd.,
eksperiment...).
Učenci in učitelji Razstava izdelkov na
temo »Voda« pri
različnih predmetih,
projekcija fotografij
in recitacije pesmi o
vodi itd.
Učitelji:
geografije,
biologije, kemije,
fizike, likovne
vzgoje; lokalni
turistični vodniki;
Muzej Homogea;
Informacijska
pisarna Občine
Tržič; Avtobusno
podjetje Integral
Tržič.
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8.00 – cca.
12.00

8.00 – cca.
14.00

* 5 a, b
Bistrica-Tržič(Gozdna učna pot Dovžanova
ter botanična in soteska-Tržič
geološka dediščina
Dovžanove
soteske; meritve
Tržiške Bistrice;
anketiranje).

* D 7 A , B, C ;
7 a, b, c
(Melišča na
Begunjščici,
Šentanska dolina,
Soteska Čepa
(Tcheppa
Schlucht) in
ledeniška dolina
Poden (Bodental)
– ogled in terensko
delo po skupinah).

BistricaUčenci
Podljubeljpredmetne
Ljubeljstopnje, učitelji
Unterloiblspremljevalci,
Bodentalstarši,
Ljubelj-Tržič zainteresirani
posamezniki,
predstavniki
medijev (Radio
Gorenc,
Gorenjski glas,
Tržičan...)

Lokalni turistični
vodnik, učitelji.

Ogled gozdne učne
poti in dela geološkobotanične poti,
selektivno nabiranje
vzorcev rastlin in
kamnin za izdelavo
herbarija in
popolnitev šolske
kamninske zbirke.
Meritve rečne struge
in meritve rečne vode
za kemijsko analizo
(na vsaj 3
predvidenih delih
reke). Izvedba ankete
»Voda-vir življenja«
na vzorcu cca. 100
gospodinjstev v
občini.

Lokalni turistični Vožnja po Šentanski
vodnik iz agencije dolini z vodnikom.
Carnica Region
Postanek na Ljubelju
Rosental;
(ogled in terensko
učitelji geografije,
delo na obsežnih
biologije, kemije,
meliščih na
likovne vzgoje;
Begunjščici,
fotografski krožek
orientacija, opis
idr.
doline). Prehod
državne meje, vožnja
do parkirišča v
Slovenj Plajberku.
Skupen ogled (z
vodnikom) dela
Soteske Čepa, ki jo je
izdolbla Ljubeljska
Borovnica (cca. 90
min.), nato delo po
skupinah (z učitelji):
geološko-geografska,
zgodovinskoetnološka, biološka,
kemijska, likovna,
fotografska,
novinarska in
jezikovna (cca. 45
min.). Prosto za
oglede ali počitek.
Nato vožnja do
ledeniške doline
Poden (ogled doline,
orientacija, terensko
delo: morena,
balvani, krnice,
koritasta dolina,
osoje...).
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8.00 – cca.
13.00

* 8 a, b, c
Bistrica –
Učenci
Lokalni turistični
Ogled zbirke
(Muzej Homogea
Tržič predmetne
vodnik, povabljeni Homogea o evoluciji
v Tržiču; ogled in
Dovžanova stopnje, učitelji
strokovnjak življenja, mamutih,
terensko delo v
soteska spremljevalci, geolog, vodnik v
geoloških dokazih
Dovžanovi soteski; Razstavnostarši,
muzeju, učitelji.
življenja v davni
RIS v Dolini).
informacijsko zainteresirani
preteklosti... (90
središče
posamezniki.
min.) Vožnja do
(=RIS) v
naravnega spomenika
Dolini - Tržič
Dovžanova soteska.
Ogled po označeni
geološki poti in
terensko delo po
skupinah (cca. 2 uri).
Nato krajši počitek,
ogled filma o
Dovžanovi soteski in
vodeni ogled zbirke
fosilov v RIS-u v
Dolini.

22. – 26.9.

Priprava
publikacije
»Naravna
spomenika v
Karavankah:
Dovžanova soteska
in Soteska Čepa«

OŠ Bistrica

Učenci
predmetne
stopnje,
učitelji, starši,
zainteresirani
posamezniki.

Učiteljici
geografije in
računalništva.

Na osnovi ekskurzije
in terenskega dela v
obeh soteskah
posamezne skupine
učencev z učitelji
pripravijo poročila,
referate, likovne in
literarne izdelke ipd.

26. 9.,
predvidoma
ob 19h

Predstavitev
publikacije

Večnamenski
prostor OŠ
Bistrica

Geografski
krožek, učiteljici
geografije in
računalništva.

Predstavitev zgoraj
opisane publikacije
in pripravljene
projekcije na power
pointu o Dovžanovi
soteski in o Soteski
Čepa, vmes
predvidene recitacije
in glasbene točke.

Okt. – apr.

Izdelava
raziskovalne
naloge

OŠ Bistrica

Učenci in
zaposleni iz
OŠ Bistrica,
starši,
zainteresirana
javnost,
povabljeni iz
Občine Tržič
in Občine
Borovlje
oziroma regije
Rosental,
povabljeni
mediji...
Geografski
krožek

Učiteljici
geografije in
računalništva

Zgoraj opisana
publikacija bo
osnova za izdelavo
raziskovalne naloge s
podobno temo
(raziskovalna
dejavnost v okviru
projektov Znanost
mladini).
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Fotografije 36,37, 38:

EKSKURZIJA V SOTESKO ČEPA

( I. Gabrovšek, 2004)

Kot je razvidno iz izvedbenega načrta, je bilo projektno učno delo na temo Voda in vodovje
obširno in dolgotrajno, sestavljeno iz več delov oziroma podprojektov. Sledi opis
posameznega dela.

141

1. Projekt TRŽIŠKA BISTRICA v okviru projekta »Kids for the Alps«
Celinske vode, eden najdragocenejših naravnih virov in pomemben del v mozaiku naravne in
kulturne dediščine, so izviri, vodotoki, jezera in mokrišča. Ob mednarodnem letu celinskih
voda je Svetovni sklad za varstvo narave s pomočjo CIPRE Slovenija – Zavoda za varstvo
Alp izpeljal projekt »Moja voda in jaz«, v okviru širše zasnovanega večletnega projekta
»Otroci za Alpe«. V tem projektu so sodelovale šole iz osmih alpskih držav. Slovenijo so
zastopale štiri osnovne šole, med njimi tudi OŠ Bistrica iz Tržiča. V projektu so sodelovali
učenci geografskega krožka, stari od 12 do 14 let.
Projekt Moja voda in jaz je bil trodelni in je imel naslednje splošne cilje:
- učenci se zavedajo, da čista voda ni samoumevno enako dostopna po
celem svetu in poznajo različne razloge za to;
- spoznavajo, kaj pomeni sonaravno ravnanje z vodo in načine takšnega
ravnanja;
- ugotavljajo, kje vse se dnevno voda uporablja in kateri so največji
uporabniki;
- se zavedajo, da obstaja tesna povezava med porabniki vode in stanjem
vode v naravi;
- se zavedajo velikega pomena pitne vode za življenje;
- na osnovi izbranega primera reke ali potoka znajo razložiti značilnosti
alpskih vodotokov.
V prvem delu smo ocenjevali sonaravno rabo vode doma in v šoli. Kje vse se dnevno
uporablja voda, kako sonaravno ravnati z vodo, kakšna je povezava med porabniki vode in
stanjem vode v naravi, kakšen je odnos otrok, staršev, učiteljev do vode, njene uporabe in
njene vrednosti za življenje. To je le nekaj vprašanj iz ocenjevalnega obrazca, ki je bil na
razpolago na spletni strani Svetovnega sklada za varstvo narave. Iz analize odgovorov smo
razbrali, da je naš odnos do vode malomaren in neodgovoren, čeprav ima alpsko območje
veliko zelo dobre vode. Presunil nas je podatek o povprečni količini porabljene vode na
vsakega Slovenca. Le za lastne potrebe v gospodinjstvu (umivanje, WC, pranje, kuhanje in
pitje) na dan porabi posameznik več kot sto litrov vode.
Z anketiranjem občanov smo želeli ugotoviti njihov odnos do trajnostne rabe vode. Z učenci
geografskega krožka smo pripravili spodnji vprašalnik, nato pa odgovore analizirali in
statistično obdelali, rezultate pa vpisali v poročilo na zgoraj imenovani spletni strani.
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VPRAŠALNIK O TRAJNOSTNI RABI VODE

STAROST IN POKLIC VPRAŠANEGA: ________________________________________________
1.

Organizacija združenih narodov vsako leto posveti izbrani temi. Kateri izmed spodaj
navedenih tem je posvečeno leto 2003? Ustrezen odgovor obkrožite!
A. leto gora
B. leto otroka
C. leto celinskih voda
D. leto vode
E. leto boja proti terorizmu

2.

V naši bližini je svetovno znana Dovžanova soteska. Ali vam je poznana, ste jo že obiskali?
A. da
B. ne

3.

Če ste odgovorili DA, navedite 3 značilnosti Dovžanove soteske, ki so se vam najbolj vtisnile v
spomin.
*
*
*

4.

Reka Tržiška Bistrica sodi med onesnažene slovenske reke. Njen spodnji tok sodi v 3.
kakovostni razred (med štirimi, od katerih je četrti najslabši). Kateri so po vašem mnenju
najpomembnejši onesnaževalci Tržiške Bistrice?

5.

Navedite vsaj 2 predloga, kako bi izboljšali kakovost vode v reki Tržiški Bistrici!

6.

Statistični podatki kažejo, da vsak Slovenec v povprečju v enem dnevu le za lastne potrebe
(kuhanje, pranje perila, umivanje, WC) porabi okoli 100 litrov vode. Ali ste začudeni?
Obkrožite ustrezen odgovor!
A.
B.
C.
D.
E.

7.

da, številka je prenizka;
da, številka je previsoka;
da, menim, da pretiravate;
ne, tudi jaz porabim približno takšno količino vode;
ne, ker ljudje malomarno ravnamo z vodo;

Kaj vam pomeni voda? Razložite!

.....................................................................................................................................................................................
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Drugi del projekta je bil vezan na reke in potoke. Mi smo si izbrali in proučevali reko
Tržiško Bistrico. Tržiška Bistrica je tipična alpska reka, ki je svojo pot urezala v pogorje
Karavank. Izvira pod planino Brsnina v najvzhodnejšem delu Košute. Njen zgornji tok ima
hudourniški značaj, z velikim padcem. To značilnost reke so za potrebe male hidroelektrarne
začeli izkoriščati že v začetku prejšnjega stoletja, ko je baron Born za potrebe električne
železnice za spravilo lesa in oglja v dolino postavil prvo malo hidroelektrarno v Medvodju.
Tržiška Bistrica ima 23 km dolg tok. Pri naselju Podbrezje se izlije v reko Savo. V svojem
toku dobi 8 večjih pritokov: Mošenik, ki izvira pod Ljubeljem in teče po slikoviti Šentanski
dolini; pod Bistriško planino izvira Blajšnica; po ledeniško preoblikovani Lomski dolini pod
severnimi ostenji Storžiča teče Lomščica; v obliki slapu pod istoimenskim gorskim hrbtom
izvira Stegovnik; Košutnik, Zali potok, Dovžanka in Kališnik pa so pritoki Bistrice, ki svojo
vodo zbirajo pod pobočji gora v Košuti.
Dolina Tržiške Bistrice je tipična rečna dolina. Njen najožji in hkrati najslikovitejši del je
Dovžanova soteska, zavarovana kot naravni spomenik, kjer so tudi zaradi delovanja reke na
površju zelo stare kamnine, ki v sebi nosijo izredno bogastvo različnih okamenelih rastlin in
živali. Kjer se dolina razširi, so se oblikovala naselja Jelendol, Dolina in Čadovlje. Največji
pritok dobi reka v središču Tržiča, kamor s severnega dela občine priteče Mošenik.
Tržiška Bistrica je v svojem zgornjem toku ohranila dokaj naravno podobo. Med glavne
onesnaževalce sodi promet (potniški promet domačinov in številnih izletnikov, tovorni
promet težkih tovornjakov, ki vozijo les v dolino). Tržiška Bistrica nad Tržičem ne vsebuje
pomembnejših škodljivih primesi. Tovarne v Tržiču so glavni onesnaževalci reke, kakor tudi
kanalizacijske in druge odplake, ki se povečini stekajo v reko, kar je vidno po številnih ceveh
ob rečni strugi. Na nenaravni izgled reke vplivajo tudi male hidroelektrarne, zajezitve, številni
mostovi, regulirani deli rečne struge.
Razlika med zgornjim in spodnjim tokom Tržiške Bistrice je, glede naravnega izgleda in
čistosti, očitna. V spodnjem toku reke ni opaziti rib in drugih živali, temperatura vode je višja,
prosojnost pa manjša, tudi barva vode je zlasti ob močnejšem deževju umazano rjava.
Oblikovali smo naslednje predloge za izboljšanje stanja reke Tržiške Bistrice:
1. zgraditev čistilnih naprav ob vsaki tovarni;
2. prepoved odlaganja smeti in večjih kosovnih odpadkov (kot so npr. stari stroji, deli
avtomobilov, kolesa, gume, kuhinjski pripomočki) v naravi ter vzgojno kaznovanje
kršiteljev;
3. ureditev sprehajalnih poti ob reki;
4. popravila in bolj estetska in domiselna ureditev zastarelih rečnih mostov, npr. barvanje
zarjavelih železnih delov mostov.
Opisane značilnosti reke Tržiške Bistrice in rezultate meritev rečne struge in vode smo
objavili na spletni strani Svetovnega sklada za varstvo narave. Učenci geografskega krožka so
oblikovali več plakatov s slikovnim gradivom in podatki, dobljenimi s terenskim delom in iz
različne literature. Plakati so bili razstavljeni in predstavljeni na javni predstavitvi dela
geografskega krožka v atriju Občine Tržič, na kateri smo rezultate projektnega dela
predstavili širši zainteresirani javnosti in predstavnikom Občine Tržič.
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Otroški alpski vrh v Innsbrucku
Otroški alpski vrh oziroma srečanje osnovnošolcev iz osmih alpskih držav je gostila tirolska
prestolnica Innsbruck. Glavni namen otroškega vrha je bil, da bi otroci razmišljali in
razpravljali o okoljskih problemih, ki zadevajo Alpe in alpske vode, ter oblikovali skupne
predloge oziroma zahteve za varovanje alpskega okolja.
Alpe so izjemno občutljiv in ranljiv ekosistem, ki že tisočletja daje prostor tudi človeku in
njegovim dejavnostim. Spoznanje, da so Alpe ogrožene, ni novo, niti otrokom. Nova niso niti
številna prizadevanja poznavalcev Alp, domačinov, naravovarstvenikov in gornikov, da bi
zaščitili in zavarovali ta enkratni prostor Evrope. Seveda pa je varstvo Alp možno in
učinkovito samo v mednarodnem kontekstu, če se zanj zavežejo vse države, ki si alpski
prostor delijo. Pri tem imata posebno vlogo Konvencija o varstvu Alp, ki jo je leta 1995
sprejel Evropski parlament, in CIPRA, Mednarodna komisija za zaščito Alp. Med
pomembnejšimi cilji strategije varstva Alp je vzgojiti zavest o pomenu ohranjanja in
trajnostnega razvoja alpskega sveta.

Fotografija 39:

OTROŠKI ALPSKI VRH V INNSBRUCKU – SKUPINSKO DELO

( I. Gabrovšek, 2004)

Otroci so delali v delavnicah, se pogovarjali o okoljskih problemih v Alpah, o alpskih vodah,
o varovanju okolja v naših domovih, v šolah in širši okolici. Slovenci smo delali v dveh
skupinah in s svojimi idejami oblikovali dva naravovarstvena predloga: Ekološki otoki (v
povezavi s sortiranjem odpadkov) in Mladi nadzornik ( v povezavi z varovanjem okolja in
nadzorom v zavarovanih območjih). Otroci alpskih držav so v okviru različnih delavnic svoja
znanja, razmišljanja in mnenja strnili in oblikovali niz zahtev Otroškega alpskega vrha
organizacije WWF. Med drugimi so izpostavili:
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 ٭varčevanje s papirjem, vodo in drugimi energetskimi viri;
 ٭varovanje življenjskega prostora za živali in ureditev več naravnih rezervatov za
ogrožene rastline in živali;
 ٭ureditev posebnega tunela za tovornjake skozi Alpe, da le ti ne bi več v tolikšni meri
onesnaževali ozračja;
 ٭pospeševanje t.i. mehkega turizma, ki je okolju prijazen in ne škoduje alpskemu svetu;
 ٭večkrat naj se izvedejo »dnevi brez avtomobila«;
 ٭večja naj bo podpora uporabi sončne energije;
 ٭da bi preprečili pogoste gozdne požare, je treba prepovedati uporabo žara in drugega
ognja v gozdu.
Svoje projekte in navedene zahteve so učenci predstavili v veliki kongresni dvorani v
Innsbrucku, in sicer avstrijskim politikom in predsedniku evropske CIPRE. Učenci so
oblikovali obvestila, poročila, časopisne članke, spletna sporočila in jih naslovili na državne
oblasti vseh alpskih držav.
2. Projektni teden »Voda in vodovje«
Projektni teden smo pripravili v tednu pred mednarodnim dnevom celinskih voda in je imel
dvojen namen:
 ٭razmišljati in diskutirati o pomenu vode v čim širšem pomenu ter dejavnosti pri pouku
oblikovati tako, da bo voda v najrazličnejših oblikah in pomenih rdeča nit učnega procesa;
 ٭pripraviti učence na ekskurzijo z vsebinskega in organizacijskega vidika.
Vsak učitelj je v vsakem razredu eno šolsko uro v tem tednu posvetil temi »voda in vodovje«
in jo obravnaval z vidika svojega predmeta. S tovrstnim pedagoškim delom smo zadostili vsaj
dvema ciljema:
 ٭medpredmetno povezovanje učnih vsebin in
 ٭izdelava poljubnega izdelka (plakat, maketa, zbirka pesmi, pregovorov, slik, eksperiment,
prečni in podolžni prerezi, miselni vzorec, scenarij za igro) oziroma izpeljava neke
dejavnosti (debatni klub, priprava različnih napitkov, predstavitev vodnih športov).
3. Ekskurzija v sotesko Čepa
Ekskurzijo smo načrtovali in izpeljali kot naravoslovni dan za učence 7. razreda. Program
naravoslovnega dne je obsegal naslednje dejavnosti:
¾
Ogled Šentanske doline z vodnikom in postanek na Ljubelju (ogled in terensko delo na
obsežnih meliščih na Begunjščici, orientacija, opis doline).
¾
Prehod državne meje, vožnja do parkirišča v Slovenj Plajberku, nato voden ogled
osrednjega dela soteske Čepa, ki traja približno uro in pol.
¾
Sledi delo po skupinah, približno 45 minut. Oblikovali smo naslednje skupine:
geološko-geografska, zgodovinsko-etnološka, biološko-kemijska, likovna, fotografskonovinarska.
¾
Nekaj časa namenimo za samostojne oglede, fotografiranje, sprehajanje ali počitek.
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¾

Nato sledi vožnja do ledeniške doline Poden, v kateri je vrsta možnosti za proučevanje,
terensko delo, raziskovanje, anketiranje ali zgolj opazovanje (ogled doline, orientacija,
terensko delo: morena, balvani, krnice, koritasta dolina, ledeniško jezero in potok,
osoje, melišča, rastlinski pasovi, tip poselitve, karavanška hiša, etnično ozemlje,
turizem). Pri domačiji Podnar nam dolino iz različnih zornih kotov predstavi njen
gospodar.

Vsak učitelj je vnaprej pripravil delovne liste in potrebne pripomočke za terensko delo svoje
skupine. Vsi učenci so dobili tudi splošen učni list s karto, da so lahko sledili poti ekskurzije
in si zapisali pomembnejše ugotovitve in spoznanja.
Splošni cilji ekskurzije v sotesko Čepa in dolino Poden so:
 ٭učenci spoznajo značilnosti naravnega rezervata kot vrsto ožjega zavarovanega območja;
 ٭v pokrajini prepoznajo in razložijo osnovne razlike med sotesko in ledeniško dolino na
primeru soteske Čepa in doline Poden;
 ٭se urijo v izvajanju različnih metod terenskega proučevanja površja, kamninske sestave,
značilnosti voda, vremenskih parametrov, rastlinstva, tipov poselitve in značilnosti
prebivalstva ter znajo rezultate meritev in raziskovanj vzročno in posledično ovrednotiti;
 ٭se urijo v orientaciji v naravi s karto, s karto in kompasom, znajo izračunati azimut,
določiti nadmorsko višino, ugotoviti višinsko razliko;
 ٭se seznanijo s problematiko narodnostnih manjšin, dvojezičnosti, etničnega ozemlja.
V soteski Čepa je po skupnem uvodnem delu sledilo skupinsko delo. Učitelji so glede na
vnaprej postavljene cilje projektnega učnega dela izbrali dejavnosti terenskega proučevanja in
raziskovanja in konkretne cilje, ki naj bi jih uresničili. Dejavnosti in cilji terenskega dela
posamezne skupine:
 ٭geološko-geografska (proučevanje oblikovanosti doline, oblike rečne struge, padca vode,
kamninske zgradbe, analiza kamninskih vzorcev, merjenje temperature zraka in vode na
različnih mestih);
 ٭biološka (popis rastlinstva in določitev najpogostejših drevesnih, grmovnih in zeliščnih
vrst s pomočjo rastlinskega ključa);
 ٭kemijsko-fizikalna (analiza vzorcev vode in merjenje hitrosti vode na različnih mestih);
 ٭likovna (skiciranje in risanje izbranih motivov iz območja soteske);
 ٭fotografska (fotografiranje zanimivih motivov iz soteske in dela učencev po skupinah;
izdelava karte z označeno potjo in opazovanimi točkami);
 ٭novinarsko-jezikovna (anketiranje obiskovalcev in domačinov, sestava poročila o delu
skupin ter pisanje članka o obiskani naravni znamenitosti).
4. Ekskurzija v Dovžanovo sotesko
Ekskurzijo smo načrtovali in izpeljali kot naravoslovni dan za učence 8. razreda. Program
naravoslovnega dne je obsegal naslednje dejavnosti:
 ٭ogled muzejske zbirke Homogea o evoluciji življenja, mamutih, geoloških dokazih
življenja v davni preteklosti v Muzeju Mamuti v Tržiču;
 ٭voden ogled Dovžanove soteske po označeni razgledni geološki poti in terensko delo po
skupinah (geološka, hidrološka, botanična, meteorološka, fotografsko-novinarska);
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 ٭ogled filma o Dovžanovi soteski in vodeni ogled zbirke fosilov
izobraževalnem središču v Dolini.

v

Razstavno –

Splošni cilji ekskurzije v Dovžanovo sotesko:
 ٭učenci spoznajo značilnosti naravnega spomenika kot vrsto ožjega zavarovanega
območja;
 ٭v pokrajini prepoznajo posebnosti soteske kot vrste rečne doline in dejavnike, ki so jo
oblikovali;
 ٭analizirajo kamninske vzorce in jih primerjajo glede na starost in nastanek, glede na
barvo, trdoto, sestavo, prisotnost karbonatov;
 ٭prepoznajo odvisnost reliefnih oblik, prsti, rastlinstva od kamninske osnove;
 ٭ovrednotijo pomen Dovžanove soteske glede na zastopanost in vrsto okamnin;
 ٭poimenujejo in poiščejo v kamninah dve najbolj znani fosilni vrsti;
 ٭se seznanijo z demografsko in ekonomsko problematiko doline Tržiške Bistrice.
V Dovžanovi soteski izvedemo tudi terensko delo po skupinah. Učitelji so glede na vnaprej
postavljene cilje projektnega učnega dela izbrali dejavnosti terenskega proučevanja in
raziskovanja in konkretne cilje, ki naj bi jih uresničili. Dejavnosti in cilji terenskega dela
posamezne skupine:
 ٭geološko-geografska (proučevanje značilnosti in oblike doline, kamninske zgradbe,
analiza kamninskih vzorcev, merjenja velikosti in oblike rečne struge, pravilno
evidentiranje in hranjenje kamninskih vzorcev);
 ٭botanična (popis rastlinstva in določitev najpogostejših drevesnih, grmovnih in zeliščnih
vrst s pomočjo rastlinskega ključa; analiza prsti; izdelava herbarija izbranih rastlinskih
vrst);
 ٭hidrološka (analiza vzorcev vode in merjenje hitrosti vode na različnih mestih);
 ٭meteorološka (merjenje temperature zraka, vlažnosti, hitrosti in smeri vetra, oblačnosti na
različnih mestih);
 ٭fotografsko-novinarska (fotografiranje zanimivih motivov iz soteske in dela učencev po
skupinah, anketiranje obiskovalcev in domačinov, sestava poročila o delu skupin ter
pisanje članka o obiskani naravni znamenitosti).
Natančen izvedbeni načrt za zgoraj navedeni ekskurziji v sotesko Čepa in v Dovžanovo
sotesko s podrobnimi učnimi cilji, opisom dejavnosti in priloženimi učnimi listi, kartami,
delovnimi listi za naloge terenskega dela in z vajami za ponavljanje je prikazan v poglavju
6.4.1.5 Karavanški soteski: soteska Čepa in Dovžanova soteska.
5. Analiza podatkov terenskega dela
Na osnovi analiziranja rezultatov različnih meritev ter podatkov, zbranih z opazovanjem,
popisovanjem, anketiranjem ter fotografiranjem na ekskurziji in pri terenskem delu v obeh
proučevanih karavanških soteskah, so posamezne skupine učencev z učitelji mentorji
pripravile poročila o terenskem delu, izpolnjene delovne liste, referate, posterje, likovne in
literarne izdelke, razstavo fotografij, urejen herbarij rastlin in zbirko kamninskih vzorcev.
Podatke, zbrane na terenu in podatke, dobljene v različni literaturi in virih, smo z učenci
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geografskega krožka uredili v skupno poročilo o projektnem delu in ga izdali v publikaciji z
naslovom Dovžanova soteska in soteska Čepa - naravna spomenika v Karavankah. Imenovana
publikacija, skupaj s projekcijo posnetih fotografij, je bila predstavljena na javni prireditvi,
katere so se udeležili tudi predstavniki Občine Tržič in zainteresirana javnost. Publikacijo
oziroma rezultate projektnega učnega dela smo predstavili v lokalnem časopisu Tržičan in v
časopisu Gorenjski glas ter na šolski spletni strani. Projektno učno delo o proučevanju tekočih
voda na primeru izbranih karavanških sotesk je bilo osnova za nadgradnjo dela v raziskovalno
nalogo, ki so jo pripravili učenci geografskega krožka. Skupina treh učencev je raziskovalno
nalogo predstavila na regijskem srečanju mladih raziskovalcev.
6. Izdelava raziskovalne naloge

SOTESKI V OSRČJU KARAVANK –
DOVŽANOVA SOTESKA IN SOTESKA ČEPA

Namen raziskovalne naloge je bil spoznati značilnosti osrednjega dela Karavank na primeru
reliefne izoblikovanosti dolin. Izbrali smo si dolini, ki sta ju ustvarili reki Tržiška Bistrica in
Ljubeljska Borovnica, in ju primerjali po različnih značilnostih. Hkrati smo želeli prikazati
razlike med rečnimi dolinami, kakršni sta Dovžanova soteska in soteska Čepa, in med
ledeniško preoblikovanimi dolinami, kakršni sta Šentanska dolina in dolina Poden.
V raziskovalni nalogi smo se podrobneje lotili proučevanja naslednjih značilnosti imenovanih
karavanških sotesk:
 ٭lega in oblikovanost soteske;
 ٭nastanek soteske in dejavniki, ki so ustvarili oziroma preoblikovali sotesko;
 ٭kamninska sestava površja in zastopanost okamnin v njem;
 ٭elementi, po katerih sta soteski prepoznavni oziroma zakaj sta vredni ogleda;
 ٭turistična zanimivost oziroma privlačnost sotesk;
 ٭značilnosti poselitve in pogoji za življenje ljudi v širšem območju sotesk;
 ٭možnosti povezovanja obeh sotesk, tudi v okviru načrtovanega širšega zavarovanega
območja.
Predmet proučevanja raziskovalne naloge sta bili izbrani karavanški soteski:
 ٭svetovno znana Dovžanova soteska, poznana zlasti po zastopanosti različnih in
številnih fosilov v kamninah iz starega zemeljskega veka;
 ٭turistično zelo zanimiva in atraktivna soteska Čepa, poznana po številnih slapovih,
vintgarjih, koritih, tolmunih, naravnih oknih in drugih reliefnih oblikah, ki sta jih s
svojim delovanjem ustvarili v prevladujočem apnencu reki Ljubeljska Borovnica in
Žabnica.
Po določitvi predmeta proučevanja smo postavili naslednjo hipotezo:
V osrednjih Karavankah sta soteski, ki ju loči državna meja in gorski prelaz Ljubelj.
Razlikujeta se po naravno geografskih, prebivalstvenih in turističnih značilnostih, hkrati pa
predvidevamo, da bi različnosti lahko izkoristili ob načrtovanem povezovanju obeh sotesk,
tudi v okviru regijskega parka.
Pravilnost zgoraj postavljene hipoteze smo poskušali dokazati z naslednjimi postopki dela
oziroma z uporabo naslednjih metod dela:
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 ٭zbiranje, študij in obdelava literature;
 ٭opazovanje, zapisovanje, skiciranje in fotografiranje različnih elementov v proučevani
pokrajini;
 ٭terensko proučevanje kamnin (izbira vzorca kamnine, ugotovitev lastnosti kamnin z
enostavnimi kemijskimi analizami, ugotovitev vrste kamnine s pomočjo geološkega
stebra in geološkega vodnika);
 ٭zbiranje statističnih podatkov;
 ٭izbira ustreznih statističnih metod za obdelavo in prikaz statističnih podatkov (tabele,
grafikoni, karte; računanje procentov in povprečij, postavitev razmerij);
 ٭zbiranje podatkov na terenu z anketiranjem domačega prebivalstva in z intervjuji
turističnih delavcev v turistično informacijskih centrih;
 ٭popisovanje dejavnosti (npr. gospodarske dejavnosti) in različnih značilnosti pokrajine
na terenu oziroma kartiranje, to je vrisovanje elementov v karto.
V teoretičnem delu raziskovalne naloge smo proučevani karavanški soteski opisali na osnovi
podatkov iz literature, turističnih vodnikov in prospektov ter podatkov, ki so objavljeni na
spletnih straneh. Najpomembnejši vir podatkov in spoznanj o Dovžanovi soteski je Vodnik po
slovenski geološki poti, avtorja Stanka Buserja. Literature o Dovžanovi soteski je veliko
(strokovna geološka in geografska literatura, turistični vodniki, revije in poljudna literatura).
Strokovne literature o soteski Čepa v slovenščini ni, z izjemo kratkega opisa v knjigi Čudoviti
svet Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, avtorice Ingrid Pilz. Pri opisu soteske Čepa smo
si pomagali s prospekti in kartami. Najpomembnejši vir podatkov je bilo terensko
proučevanje soteske Čepa in doline Poden, ki smo ga izvajali v okviru t.i. Dneva celinskih
voda in sistematičnega terenskega raziskovanja in proučevanja učencev geografskega krožka.
V eksperimentalnem delu naloge smo primerjali izbrani karavanški soteski, in sicer na
podlagi podatkov, spoznanj, ugotovitev, ki smo jih pridobili na zgoraj opisane načine. Soteski
smo primerjali glede na:
 ٭podobnosti in razlike med Dovžanovo sotesko in sotesko Čepa,
 ٭prednosti in slabosti Dovžanove soteske,
 ٭prednosti in slabosti soteske Čepa.
Številne informacije, podatke, zanimivosti in znanja smo pridobili v razgovorih z domačini.
Pripravili smo dva anketna vprašalnika, za vsako sotesko posebej. Z anketiranjem smo želeli
pridobiti predvsem podatke o življenju ljudi v širšem območju sotesk in o njihovem pogledu
na pomembnost soteske, na turistični razvoj idr.
Glede na postavljeno hipotezo smo z raziskovalno nalogo prišli do naslednjih ugotovitev
oziroma sklepov:
 ٭V znanstveno raziskovalnem pogledu je pomembnejša Dovžanova soteska, saj so v njej
odkrili primerke geološke dediščine svetovnega pomena.
 ٭Glede prepoznavnosti, turističnega razvoja in števila obiskovalcev je pomembnejša
soteska Čepa, saj jo letno obišče deset krat več obiskovalcev kot pa Dovžanovo sotesko.
 ٭Čeprav so domačini že pred več stoletji vedeli za izjemno bogastvo naravne dediščine, ki
jo nudi soteska Čepa, so sotesko za »širšo javnost« uredili in odprli šele pred desetletjem
ter v kratkem času sotesko naredili prepoznavno in privlačno za turiste.
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 ٭Kljub izjemnemu pomenu naravne dediščine v Dovžanovi soteski, pa je v njeni urejenosti,
ponudbi, prepoznavnosti in promociji preveč pomanjkljivosti. Eden od vzrokov je tudi v
sestavi domačega prebivalstva in v njihovem premajhnem zanimanju za razvoj soteske,
predvsem glede turistično gostinske ponudbe in komunalne urejenosti.
 ٭Glede na podobnosti in razlike ter prednosti in pomanjkljivosti, ki smo jih izluščili kot
rezultat analize značilnosti obeh sotesk, je razvidno, da bi bilo povezovanje in sodelovanje
med upravitelji obeh sotesk koristno.
 ٭V prihodnje bi lahko oblikovali tematsko učno pot v okviru zavarovanega območja.
Predlagamo pokrajinske enote oziroma točke tematske poti, ki smo jih v raziskovalni
nalogi obdelali: Dovžanova soteska – Šentanska dolina – Ljubelj – Soteska Čepa – Dolina
Poden. To bi bila lahko tudi pot šolskih in drugih strokovnih ekskurzij, raziskovalnih
taborov ali izletov.
Raziskovalna naloga je bila predstavljena na regijskem srečanju mladih raziskovalcev v
Kranju in na šolski zaključni prireditvi za starše in druge obiskovalce, kjer je v navadi, da
učenci predstavijo svoje delo, ki predstavlja nadgradnjo obveznega šolskega dela.
7. Evalvacija celotnega projektnega učnega dela z naslovom »Voda in vodovje v osrčju
Karavank«
Opisano projektno učno delo je bilo časovno in vsebinsko zelo obsežno. V celotnem projektu
so sodelovali učenci geografskega krožka, v osrednji del, ki je potekal v t.i. projektnem tednu
ob mednarodnem dnevu celinskih voda, pa so bili vključeni vsi učenci predmetne stopnje.
Cilji projektnega učnega dela, ki smo si jih zastavili na začetku, so bili uresničeni, kar je
razvidno iz različnih že opisanih interpretacij, izdelkov, predstavitev, prireditev.
Opisani primer je vključeval različne inovativne pristope k učenju in poučevanju. Projekt je
zajemal tako prvine projektnega učnega dela, podjetnostnega in problemskega učenja ter
mentorskega pouka z raziskovalnim delom učencev.
Takšno delo je imelo bistveno drugačne značilnosti od običajnega pouka v šoli. Vključevalo
je:
 ٭izkustveno in aktivno učenje (terensko delo),
 ٭kritično mišljenje (analiziranje in vrednotenje rezultatov meritev in drugih podatkov),
 ٭inovativnost (spletna stran, čezmejno sodelovanje),
 ٭vedoželjnost (večina pobud je vzklila iz vedoželjnosti, vsak opravljen korak projektnega
dela je spodbudil nove ideje za raziskovanje),
 ٭interdisciplinarnost (vključeni so bili različni predmeti, različne vsebine, različni učitelji
ter zunanji strokovnjaki),
 ٭povezavo učnih vsebin z življenjsko situacijo (ocenjevanje kakovosti in porabe vode),
 ٭ciljno usmerjene aktivnosti (vsaka aktivnost je imela definirane konkretne cilje – pridobiti
nova znanja, razvijati različne spretnosti in veščine, razvijanje vzorcev vedenja in drugih
osebnostnih lastnosti).
Osrednji del projektnega dela, to sta ekskurziji s terenskim delom v Dovžanovo sotesko in v
sotesko Čepa, sta stalnici v koledarju naravoslovnih dni za osme ali devete razrede naše šole.
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7.5.2 ŽIVLJENJE V TRŽIŠKI GORSKI POKRAJINI

V 9. razredu pri geografiji v okviru učne enote Prebivalstvo in poselitev Slovenije
obravnavamo tudi vrste naselij in kot najmanjšo obliko spoznamo samotno kmetijo ali
samnjo. Učenci spoznajo posebnosti samotne kmetije in celka, naravne razmere za življenje in
dejavnosti, s katerimi se ti kmetje ukvarjajo, ter najbolj tipična območja tovrstne oblike
poselitve na Koroškem, v Škofjeloškem, Cerkljanskem, Idrijskem in Posavskem hribovju ter
nad dolinami v Karavankah.
1. Podjetnostno učenje o samotni kmetiji kot obliki poselitve
Ker živimo na stiku dolin pod Karavankami, nas je zanimalo, ali so tudi na pobočjih osrednje
karavanških gora nad dolinami Lomščice, Tržiške Bistrice in Mošenika oblikovani celki s
samotnimi kmetijami. Na to vprašanje smo poiskali odgovore po pristopu podjetnostnega
učenja. Sodelovali so učenci 9. a razreda. Učenci so dobili točno določene naloge, delo je bilo
razdeljeno v več faz podjetnostnega učenja:
a) RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
Ali so tudi na prisojnih pobočjih osrednje karavanških gora nad dolinami Lomščice, Tržiške
Bistrice in Mošenika oblikovani celki s samotnimi kmetijami?
b) HIPOTEZA
Predvidevamo, da je za prisojna pobočja pod Košuto nad dolino Mošenika in za južna
pobočja gore Konjščica nad dolinama Lomščice in Tržiške Bistrice značilna poselitev v obliki
zaselkov in samotnih kmetij. Hkrati predvidevamo, da sta tudi zanje značilna procesa
depopulacije in deagrarizacije.
c) ZBIRANJE PODATKOV
V fazo zbiranja podatkov so bili vključeni učenci, razdeljeni v skupine. Vsaka skupina je
imela svojo zadolžitev.
1. skupina: Zbiranje podatkov o poselitvi tržiškega gorskega sveta iz
literature ( knjiga V. Kragla, Zgodovinski drobci župnije Tržič; članki S.
Rakovec – Lipoglavšek z naslovom Svet okrog Tržiča, objavljeni v
Planinskem vestniku; Krajevni leksikon Slovenije).
2. skupina: Zbiranje podatkov o poselitvi tržiškega gorskega sveta iz virov
(Topografska karta občine Tržič, Katalog turističnih kmetij, spletna stran
Občine Tržič).
3. skupina: Zbiranje podatkov o poselitvi tržiškega gorskega sveta na
Matičnem uradu Občine Tržič.
4. skupina: Zbiranje podatkov o poselitvi tržiškega gorskega sveta na
terenu (obisk samotne kmetije Pr' Tič, fotografiranje, intervju).
5. skupina: Zbiranje podatkov o poselitvi tržiškega gorskega sveta na
terenu (obisk samotne kmetije Rekar, fotografiranje, intervju).
d) OBDELAVA ZBRANIH PODATKOV
Vsaka skupina uredi zbrane podatke in zapiske, pripravi slikovno in fotografsko gradivo,
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zbrano na terenu ali iz drugih virov. Zbrani podatki so osnova za različne statistične prikaze
(tabele, grafikoni, računanje povprečij, primerjave, ugotavljanje prednosti in slabosti življenja
na samotni gorski domačiji) in zapise v obliki zaključkov, miselnih vzorcev, poročil in
referatov.
e) PREDSTAVITEV PODATKOV IN UGOTOVITEV Z UPORABO RAZLIČNIH TEHNIK
Vsaka skupina k skupnemu izdelku prispeva svoje rezultate, ugotovitve, statistične prikaze in
slikovno gradivo. Učenci oblikujejo plakat, druga in tretja skupina pripravita tematski karti
»Samotne kmetije v občini Tržič glede na velikost celka in glede na število prebivalcev na
domačiji«. Četrta in peta skupina pripravita poročili o obisku izbranih samotnih kmetij,
analizo odgovorov iz intervjuja ter predstavitev izbrane domačije v pisni in slikovni obliki.
f) RAZČLENITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV
Vsaka skupina oziroma njen vodja predstavi poročilo o delu skupine in interpretira rezultate
in ugotovitve, do katerih je prišla posamezna skupina s svojim delom. Izbrani učenci, ki
obvladajo delo z računalnikom (skeniranje, obdelava fotografij, izdelava prosojnic v
programu Powerpoint), pripravijo računalniško predstavitev za interpretacijo rezultatov in
ugotovitev, dobljenih s podjetnostnim učenjem kot obliko projektnega učnega dela. Vodje
skupin in učenci, ki so pripravili računalniško prezentacijo, predstavijo izsledke svojega dela
tudi v večnamenskem prostoru šole, in sicer učencem preostalih oddelkov 9. razreda ter
zainteresiranim učiteljem in učencem ostalih razredov. O našem delu in o zaključkih sta
izbrani učenki napisali članek, ki je bil objavljen v lokalnem časopisu Tržičan. Tako smo
življenje ljudi v tržiški gorski pokrajini in problematiko obstoja in razvoja samotnih kmetij
predstavili tudi širši javnosti.
g) ODGOVORI NA POSTAVLJENO VPRAŠANJE
Na prvotno raziskovalno vprašanje je odgovor pritrdilen, saj je na prisojnih pobočjih Košute
in Konjščice nad Šentansko in Lomsko dolino ter dolino reke Tržiške Bistrice več samotnih
kmetij. Nad Šentansko dolino so samotne kmetije na JZ pobočju Košute. V območju,
imenovanem Pod Košuto, so samotne kmetije: Zajmen, Geben, Čižovnik, Matizovec. V
območju Reber pa: Javornik, Završnik, Šiška in Počivalnik. Nad dolino Tržiške Bistrice na JZ
pobočju Konjščice so samotne kmetije Kušpegar, Pinč in Urh. Največ pa je samotnih kmetij
na južnem pobočju Konjščice nad Lomsko dolino: Uskovnik, Frona, Špan, Strmčan, Pinč,
Rekar, Gaberc, Pavšel. Šest je samotnih kmetij, ki stojijo višje od nadmorske višine 1000 m.
Najvišja je kmetija Pavšel iz Grahovš na 1100 m. Nad 1000 m nadmorske višine so še kmetije
Matizovec pod Košuto ter Gaberc, Tič, Strmčan in Rekar pod Konjščico.
h) POTRDITEV ALI ZAVRNITEV POSTAVLJENE HIPOTEZE
Glede na postavljeno hipotezo smo z različnimi metodami raziskovalnega dela prišli do
zaključkov, da postavljena hipoteza drži. Hipotezo potrjujejo naslednji zaključki:
 ٭Ker so pobočja strma in je uravnanih polic v pobočjih malo, je naseljenost v hribovitem
svetu redka, s prevlado raztresenih samotnih kmetij.
 ٭Življenjske razmere v tržiškem gorskem svetu so za sodobnega človeka precej neugodne.
Sama dejavnost na kmetiji družinam ne omogoča niti preživetja, zato je nujna usmeritev
še v katero drugo dejavnost (turizem na kmetiji, žagarstvo, oglarstvo, gozdarstvo, lov).
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 ٭Menimo, da je obstoj visokogorskih kmetij pomemben predvsem zaradi ohranjanja t.i.
kulturne krajine. Dokler bodo na gorskih uravnavah živeli kmetje, bodo zemljišče
obdelovali in preprečevali, da bi se zaraščalo. Tudi v območju, ki smo ga raziskali, so že
opuščene kmetije in zemljišča, ki se zaraščajo. Opazovali smo procesa ozelenjevanja in
ogozdovanja kmetijskih zemljišč.
 ٭Glede na podatke o velikosti celka, so samotne kmetije povečini velike, med zemljiškimi
kategorijami je največ gozda.
 ٭Glede na podatke o številu ljudi, ki živijo na samotnih kmetijah in glede na njihovo
starostno sestavo, bo čez dvajset let približno tretjina kmetij zagotovo opuščenih, ker
lastniki nimajo naslednikov. Torej lahko govorimo o procesih deagrarizacije in
depopulacije tudi v proučevanih območjih samotnih kmetij tržiškega gorskega sveta.
Podjetnostno učenje o proučevanju naselbinske oblike samotne kmetije na primeru izbranih
gorskih kmetij nad dolino Lomščice je bilo osnova za nadgradnjo dela v raziskovalno nalogo,
ki so jo pripravili trije učenci iz izbranega oddelka. Raziskovalna naloga je bila predstavljena
na regijskem srečanju mladih raziskovalcev in na javni predstavitvi dejavnosti tržiških
osnovnih šol v organizaciji Turistično-informacijske pisarne Občine Tržič.
2. Izdelava raziskovalne naloge ŽIVLJENJE V TRŽIŠKI GORSKI POKRAJINI
Namen raziskovalne naloge je spoznati značilen tip poselitve v obliki samotnih kmetij v
tržiškem gorskem svetu in način življenja ljudi daleč stran od mestnega vrveža. Postavili smo
naslednje cilje raziskovalne naloge:
 ٭prikazati značilnosti poselitve v območju treh dolin: Mošenika, Tržiške Bistrice in
Lomščice, ki se zajedajo v osrčje Karavank;
 ٭raziskati vzroke, zakaj je na pobočjih nad imenovanimi dolinami večje število samotnih
kmetij ter proučiti njihove značilnosti in posebnosti v primerjavi z dolinskimi kmetijami;
 ٭prikazati življenje ljudi in njihovo dejavnost na primeru obiskanih gorskih domačij ter
predvidevati, kakšna bo prihodnost gorskih kmetij glede na pripovedovanja domačinov, ki
smo jih obiskali;
 ٭spoznati tipične gospodarske dejavnosti, s katerimi se preživljajo prebivalci samotnih
gorskih domačij;
 ٭ter opisati arhitekturne in etnološke posebnosti tržiškega alpskega območja, ki so še
ohranjene predvsem na samotnih kmetijah.
Predmet proučevanja raziskovalne naloge so bile samotne kmetije na prisojnih pobočjih
Košute nad Šentansko dolino in na prisojnih pobočjih Konjščice nad dolinama rek Lomščica
in Tržiška Bistrica.
Po določitvi predmeta proučevanja smo postavili naslednjo hipotezo:
Predvidevamo, da je za prisojna pobočja pod Košuto nad dolino Mošenika in za južna
pobočja gore Konjščica nad dolinama Lomščice in Tržiške Bistrice značilna poselitev v obliki
zaselkov in samotnih kmetij. Hkrati predvidevamo, da sta tudi zanje značilna procesa
depopulacije in deagrarizacije.
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Za izdelavo raziskovalne naloge smo uporabili različne podatke, ki smo jih pridobili
predvsem na dva načina:
 ٭s terenskim delom (anketiranje, opazovanje, proučevanje in fotografiranje na terenu);
 ٭s proučevanjem literature in drugih virov (statistično gradivo, turistični prospekti, različne
karte, spletne strani na internetu).
Uporabljeno literaturo smo dobili v šolski in v občinski splošni knjižnici, različno gradivo pa
so nam dali v informacijski pisarni in na matičnem uradu Občine Tržič. Pravilnost zgoraj
postavljene hipoteze smo poskušali dokazati z uporabo naslednjih metod dela:
 ٭zbiranje, študij in obdelava literature;
 ٭opazovanje, zapisovanje, skiciranje in fotografiranje različnih elementov v proučevani
pokrajini
 ٭zbiranje statističnih podatkov;
 ٭izbira ustreznih statističnih metod za obdelavo in prikaz statističnih podatkov (tabele,
grafikoni, karte; računanje procentov in povprečij, postavitev razmerij);
 ٭zbiranje podatkov na terenu z anketiranjem domačega prebivalstva in z intervjuji
turističnih delavcev in krajevnih oblasti;
 ٭kartiranje.
V teoretičnem delu smo predstavili značilnosti samotne kmetije kot najmanjše naselbinske
oblike, vzroke za njen nastanek, življenje in delo na samotnih kmetijah nekoč in danes,
probleme, s katerimi se soočajo tudi ljudje samotnih kmetij ter tista območja Slovenije, kjer je
gostota samotnih višinskih kmetij največja.
V ekperimentalnem delu smo poskušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
 ٭V katerih delih naše občine zasledimo poselitev v obliki samotnih kmetij?
 ٭Katere so skupne naravno in družbeno geografske značilnosti območij, kjer so raztresene
samotne kmetije?
 ٭Katere gospodarske panoge imajo v danih naravnih pogojih gorskega sveta tržiške
občine možnosti za razvoj?
 ٭Zakaj je pomembno ohranjati poselitev in dejavnosti samotnih kmetij?
 ٭Na primeru dveh izbranih perspektivnih samotnih kmetijah ugotoviti, ali je usmeritev
kmetije v turistično oziroma ekološko kmetijo primerna razvojna usmeritev za preživetje
samotnih kmetij v gorskem svetu.
 ٭Na primeru Rekarjeve domačije z obnovljeno tradicionalno karavanško hišo in s
številnimi ohranjenimi orodji in pripomočki za raznovrstna kmečka in gozdarska dela
opisati posebnosti tradicionalne karavanške kmečke arhitekture in dejavnosti.
Glede na postavljeno hipotezo smo z raziskovalno nalogo prišli do naslednjih zaključkov:
 ٭Poselitev gorskih dolin je najgostejša tam, kjer so doline širše in toplejše. Največji naselji
sta Podljubelj in Lom pod Storžičem. Število prebivalstva se zmanjšuje v ozki, hladni
zgornji dolini Tržiške Bistrice, kjer so življenjski pogoji najbolj neugodni.
 ٭Tipična oblika poselitve pobočij pod Košuto so samotne kmetije. Te so nastale na višjih
nadmorskih višinah (med 800 in 1100 m), na uravnanih delih na prisojnih pobočjih.
Samotne kmetije so nad Šentansko dolino, nad dolino Tržiške Bistrice, največ pa jih je
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nad Lomsko dolino. Lomske samotne kmetije so tudi najvišje ležeče in po velikosti
zemljišča ali celka največje.
Glavni gospodarski dejavnosti samotnih kmetij sta gozdarstvo in živinoreja, vendar se
nekatere že usmerjajo v dopolnilne dejavnosti, kot so: kmečki turizem, ekološko
kmetovanje, žagarstvo, pridobivanje električne energije v malih hidroelektrarnah, ali pa
obujajo nekatere že nekoč uveljavljene dejavnosti, npr.: oglarstvo, nabiranje zelišč,
izdelovanje mlečnih izdelkov.
Z živinorejo hribovskih in dolinskih kmetij je tesno povezano tudi planinsko pašništvo.
Zanj so, predvsem na južnih pobočjih Košute, zelo dobri pogoji, zato delujejo številne
planine.
Nekatere samotne kmetije so tudi v svoji arhitekturi zelo zanimive. Ohranjeni so še
primeri tipične karavanške hiše s posebnostmi kot so: streha na čop, krita s skodlami;
gank, majhna okna, črna kuhinja, izba ali hiša.
Življenjske razmere v tržiškem gorskem svetu so za sodobnega človeka precej neugodne.
Sama dejavnost na kmetiji družinam ne omogoča niti preživetja, zato je nujna usmeritev
še v katero drugo dejavnost.
Največji problem številnih samotnih kmetij je v pomanjkanju ljudi, kmetije nimajo
naslednika. Mladi se tudi iz teh kmetij odseljujejo v dolino. Pri dveh kmetijah je zaslediti
preobrazbo kmetije v počitniško hišo.
Menimo, da je obstoj visokogorskih kmetij pomemben predvsem zaradi ohranjanja t.i.
kulturne krajine. Dokler bodo na gorskih uravnavah živeli kmetje, bodo zemljišče
obdelovali in preprečevali, da bi se zaraščalo.

3. Evalvacija podjetnostnega učenja in raziskovalne dejavnosti na temo Življenje v
tržiški gorski pokrajini
Temeljni cilj podjetnostnega učenja je razvijanje osebnostnih spretnosti, toda v takem okolju,
da si učenec hkrati pridobiva tudi znanje. Vsako postavljeno raziskovalno vprašanje s strani
učencev ali učitelja je lahko iniciativa za podjetnostni pristop k učenju.
V opisanem primeru so sodelovali vsi učenci oddelka 9. razreda, vsak učenec je imel točno
določeno vlogo v skupini in pri oblikovanju različnih predstavitev. Učno temo, ki jo po
klasični obliki pouka obdelamo v eni učni uri ali manj, smo raztegnili v dvotedensko delo, ki
je, z izjemo uvodne ure in zaključne predstavitve, potekalo v času izven pouka, v okviru ur
geografskega krožka in v prostem času učencev. Trije učenci so delo nadaljevali in izdelali
raziskovalno nalogo. Čeprav je tovrstno učenje časovno dolgotrajnejše in zahteva veliko
priprave tako s strani učitelja kot učencev, pa hkrati vključuje vrsto priložnosti za razvijanje
spretnosti in veščin geografskega raziskovanja v konkretni pokrajini z neko aktualno
problemsko situacijo. S tem učitelj geografije zadosti najpomembnejšim globalnim ciljem
pouka geografije kot so: pridobivanje in razvijanje sposobnosti neposrednega in posrednega
geografskega opazovanja naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov;
usposabljanje za proučevanje in raziskovanje domače pokrajine, kar pripomore k zanimanju
zanjo, njenemu razumevanju in pozitivnemu odnosu do nje, razvijanje sposobnosti za
odločanje o njenem razvoju; razvijanje sposobnosti uporabe preprostih metod geografskega
raziskovanja.
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7.5.3 VODNIK PO PLANINAH »TRŽIŠKIH ALP«

1. Projektno učno delo z namenom izdelave Vodnika po planinah »Tržiških Alp«
Učenci geografskega, planinskega in fotografskega krožka Osnovne šole Bistrica z mentorji
so bili v šolskem letu 2002/03 vključeni v projektno učno delo, katerega cilji so bili:
 ٭učenci na planinskih pohodih spoznajo niz planin pod Košuto, na Konjščici in na Dobrči;
 ٭učenci s fotografiranjem, zapisovanjem, kartiranjem, anketiranjem zbirajo različne
podatke in gradivo;
 ٭učenci z opazovanjem in enostavnim terenskim proučevanjem izoblikujejo primerjavo
med planinami na osnovi podobnosti in razlik med njimi;
 ٭učenci znajo s pomočjo zemljevida določiti lego posamezne planine;
 ٭učenci uredijo zbrano gradivo, ga ustrezno analizirajo in interpretirajo;
 ٭učenci oblikujejo prikaz izbranih planin v obliki brošure – vodnika po planinah.
Projektno učno delo je bilo razdeljeno na naslednje faze:
 ٭Iniciativo ali pobudo za projektno delo so dali učenci geografskega krožka, ko smo
razmišljali, kaj bi ustvarjali ob mednarodnem letu gora. Nekateri učenci so planine že
poznali, ker so jih s starši že večkrat obiskali. Večina učencev pa je bila le na Bistriški
planini ali na planini Kofce, ki sta najbolj obiskani in najlažje dostopni planini v tržiški
občini.
 ٭Pri geografskem krožku smo pripravili osnutek projektnega dela, v katerem smo določili
predmet proučevanja, cilje, ki jih s proučevanjem želimo uresničiti in se odločili, da k
sodelovanju povabimo tudi zainteresirane učence planinskega in fotografskega krožka z
mentorjema.
 ٭Na prvem skupnem sestanku smo oblikovali načrt dela in določili:
DEJAVNOST

KDAJ?

KJE?

KDO?

KAKO?

KAJ?

1. UVODNI SESTANEK
2. 1. PLANINSKI
POHOD

3. 2. PLANINSKI
POHOD

4. 3. PLANINSKI
5.
6.

POHOD
UREJANJE IN
OBDELAVA
GRADIVA
PREDSTAVITEV
ZBRANEGA
GRADIVA

 ٭Sledila je faza izvajanja ali uresničevanje projektnega dela na terenu in v šoli. Učenci
geografskega krožka so proučevali osnovne značilnosti planin, planinskih pašnikov,
planšarij na območju občine Tržič. Podatke so zbrali iz različnih virov, obiskali so tudi
Planinsko društvo Tržič in Turistično-informacijsko pisarno Občine Tržič. V treh
jesenskih sobotnih dopoldnevih smo se odpravili na planinski pohod s terenskim delom. Z
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različnimi metodami terenskega proučevanja in raziskovanja smo zbrali veliko pisnega,
slikovnega in fotografskega gradiva.
 ٭Odločili smo se, da opisano projektno delo zaključimo z izdelkom. Učenci so zbrano
gradivo obdelali, uredili, podatke prikazali z raznimi statističnimi prikazi, izbrali in
obdelali fotografije in drugo slikovno gradivo. Kot rezultat projektnega učnega dela smo
oblikovali Vodnik po planinah »Tržiških Alp« ter ustvarili računalniško predstavitev v
programu Powerpoint, kar je bilo predstavljeno na Dnevu odprtih vrat naše šole.
2. Kratka predstavitev Vodnika po planinah »Tržiških Alp«
a) Poiskali smo ustrezno poimenovanje za proučevano območje in namesto poimenovanja
planine v občini Tržič ali tržiške planine uporabili poimenovanje planine v Tržiških
Alpah, ki ga je v strokovno izrazoslovje vpeljal Svetozar Ilešič. Planince smo spraševali,
ali jim je to ime poznano. Ljudje uporabljajo poimenovanja kot so: tržiške gore, tržiški
gorski svet, Tržiške Karavanke (kar je ožji pojem kot Tržiške Alpe). Z imenom Tržiške
Alpe je Ilešič poimenoval svet, kjer se začno Karavanke pokrajinsko povsem zraščati s
Kamniškimi Alpami, torej svet, ki bi ga zajeli nekako od Begunjščice in Dobrče prek
Košute in Storžiča do zahodnega obrobja Jezerskega.
b) Glede na zbrane podatke iz različnih virov in terenskega dela smo analizirali različne
naravno in družbeno geografske dejavnike, ki vplivajo na to, kje je neka planina ali
planinski pašnik nastal. Najpomembnejše dejavnike smo strnili v naslednji zapis:
 ٭stalni vodni viri (studenec, potok),
 ٭izoblikovanost površja (pobočje, uravnava, sedlo, sleme,
dolina),
 ٭naklon površja oziroma strmina,
 ٭lega planine (sončna ali prisojna; senčna ali osojna),
 ٭dostopnost planine (nadmorska višina, urejene poti),
 ٭dolžina pašne sezone (glede na število dni z zadovoljivo
količino razpoložljive paše oziroma trave).
c) V tretjem poglavju smo predstavili skupne naravnogeografske značilnosti območij, kjer so
se izoblikovale planine.
d) Največ planin v tržiškem gorskem svetu je nastalo na nadmorski višini med 1200 in 1500
m, največkrat na stiku različno odpornih kamnin. Kjer se stikajo različne kamnine, glede
na vododržnost oziroma vodoprepustnost, privrejo na površje vodni viri. Za razvoj
planinskega pašništva so najbolj ugodna južna, prisojna pobočja Košute.
e) Osrednji del Vodnika predstavlja prikaz najpomembnejših planin, ki smo jih razdelili v tri
skupine: niz planin pod grebenom Košute, planine na Konjščici in planine na Dobrči.
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f) Niz planin pod Košuto, ki ležijo na prisojni strani, na južnih manj strmih pobočjih, ob
stiku različnih kamninskih plasti, sestavljajo naslednje planine:
 ٭Korošica
Leži na pobočjih Košutice, s pogledi na vrhove Baba, Veliki vrh, Begunjščica, Stol.
Planšarska koča s hlevom je na nadmorski višini 1554 m.

Fotografiji40, 41:

PLANINI KOROŠICA IN KOFCE, NAJZAHODNEJŠI PLANINI POD KOŠUTO

( I. Gabrovšek, 2002)

 ٭Kofce
Pod Velikim vrhom (2038 m) se v višini 1400 do 1550 m širijo pašniki planšarije Kofce,
veliki 175 hektarov. Pašna sezona traja 92 dni (od 15. 6. do 15. 9.). Na pašnikih se pase
goveja živina, ovce in konji. Na Kofcah poleg planšarije stoji tudi planinska postojanka.
 ٭Šija
Nad planino se dviguje gora Kladivo (2093 m). Pašniki se razprostirajo med 1500 in 1640 m
visoko. Po površini je planina Šija (176 ha) približno enaka kot Kofce. Na planini je pastirska
koča s hlevom za živino in taborniška koča.
 ٭Pungrat
Najobsežnejši pašniki pod Košuto so na planini Pungrat (204 ha). Razprostirajo se pod
Škrbino (1869 m), kjer je najlažji prehod na severno stran Karavank. Planina leži na višini
1500 m, v nekakšni kotanji med sosednjima planinama Šijo in Tegoščami. Pašna doba traja
118 dni (od 2. 6. do 27. 9.), kar je najdlje pod Košuto. Planina ima planšarsko kočo in hlev.
 ٭Tegoška planina
Leži med 1470 in 1620 m nadmorske višine. Planina je velika 103 ha. Pašniki Tegoške
planine se razprostirajo pod Tegoško goro (2044 m). Pašna doba traja 97 dni, pase se le
govedo. Na planini je obnovljena pastirska koča.
 ٭Dolga njiva
Je najvzhodnejša planšarija v tržiških visokih Karavankah. Planina leži pod pobočji
Košutnikovega turna (2133 m) in Tolste Košute (2057 m). Pašniki merijo 92 ha. Pašna doba
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na planinah Spodnja in Zgornja Dolga njiva traja 90 dni. Planina ima majhno planšarijo.
Slabosti planine sta neurejeno napajališče za živino in neurejena pot za dostop do planine.
Nekdaj je obstajal pod Košuto še drugi, nižji pas planin, na nadmorski višini okoli 800 m. To
so bile planine: Dovžanka, Zali potok in Krnica. Planine so, glede na pripovedovanja
kmetov, opuščene že okoli štirideset let in se zaraščajo, čeprav planino Dovžanka kmetje
kosijo še danes.
Na pobočju gore Konjščica sta dve planini, Spodnja in Zgornja Konjščica. Že iz imena je
razvidno, da so na planini med pašno živino prevladovali konji. Danes je več goveje živine.
Planini ležita sredi gozdnatih pobočij, v bolj senčnih legah, na močvirnatem zemljišču. Na
Konjščici pasejo lomski kmetje, podobno kot na planini Javornik. Pašna sezona traja tri
mesece. Na Spodnji Konjščici je planšarska koča s hlevom, na nadmorski višini 1667 m.
Tretjo skupino planin predstavljajo planine na Dobrči: Bistriška, Lešanska in Podgorska,
medtem ko je Breška planina opuščena. Tu prevladujejo apnenci, zato je glavni problem
pomanjkanje vode.
 ٭Bistriška planina
Leži na nadmorski višini 1100 m. Nad planino se dviga gora Dobrča (1634 m), ki je
najzahodnejša gora Kamniško-Savinjskih Alp. Na planini je planšarija in planinska koča.
 ٭Lešanska planina
Leži na vzhodnem pobočju Dobrče, na nadmorski višini 1400 do 1500 m. Planšarija stoji na
višini 1450 m. Do planšarije vodi gozdna cesta. Tako kot na vseh planinah na Dobrči pašna
sezona traja od 15. 6. do 15. 9. Na dokaj strmih pašnikih se pase govedo in ovce.

h) V zadnjem delu Vodnika smo opisali še nekatere običaje, ki so povezani z dejavnostjo
planinskega pašništva ali planšarstva. Po pripovedovanju lomskih kmetov (gradivo »Lom«,
Informacijska pisarna Občine Tržič) je bil dan, ko so živino gnali na pašo, praznik za vso vas.
Tisti dan so zgodaj molzli, potem pa živino dobro nakrmili. Gospodinja je vsako žival posebej
požegnala z blagoslovljeno vodo, na hlevski prag pa je položila baganco (velikonočno
butaro), da so krave stopile čeznjo, kar naj bi jih obvarovalo nesreč v planini. Krava vodnica
je nosila zvonec in vse ostale so ji sledile vse do planine. S prihodom na planino so skrb za
živino prevzeli planšarji in planšarice, ki jim po domače še danes rečemo majerji in majerice.
Skrbeti morajo, da se živina varno pase, krave pa dvakrat na dan molzejo. Včasih so mleko
skisali in z njega posneli smetano. Kislo mleko so postavili na toplo, da se je sesirilo v skuto.
Kmetje so potem vsak teden hodili v planino. Vsak se je v dolino vrnil s škafcem skute in
kanglo kisle smetane. Danes pa majer skuto, kislo mleko ali masunek proda planincem.
Živina ostane v planini približno tri mesece, najdlje drobnica.
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3. Evalvacija projektnega učnega dela
V opisanem primeru projektnega učnega dela so sodelovali učenci treh različnih krožkov. V
sklepni fazi priprave končnega izdelka v obliki Vodnika po planinah in računalniške
predstavitve pa je sodelovalo osem najbolj ambicioznih in delavnih učencev geografskega
krožka. S končnim izdelkom so bili zadovoljni udeleženci projektnega dela, starši in drugi
učitelji, ki so si ogledali predstavitev.
Projektno delo smo dobro načrtovali in izpeljali v vseh fazah projektnega dela. Ko smo k
sodelovanju povabili še učence fotografskega in planinskega krožka, smo razširili število
udeležencev. K Vodniku smo dodali tudi tematsko karto Planine v Tržiških Alpah z
označenimi potmi, ki vodijo do planin.
Iz opisanega primera se da razbrati osnovne značilnosti, po katerih se projektno učno delo loči
od drugih oblik pouka:
 ٭aktivna udeležba učencev v vseh fazah učnega procesa (skupna izbira proučevane učne
teme; izdelava osnutka projekta in načrtovanje dela; izvedba projekta; predstavitev dela in
evalviranje opravljenega dela);
 ٭delo poteka v skupinah, s čimer razvijamo tudi t.i. sodelovalno učenje;
 ٭razvijanje različnih spretnosti in veščin (opazovanje, fotografiranje, zapisovanje,
kartiranje, anketiranje, merjenja izbranih pokrajinskih parametrov);
 ٭konkretna tematika, ki zbudi večje zanimanje pri učencih, bolj poglobljeno delo in lažjo in
zanimivejšo predstavitev dela v obliki različnih izdelkov (plakati, slikovni ali fotografski
prikaz, oblikovanje brošure in vodnika).
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8. OBLIKE POUKA V ZAVAROVANIH OBMOČJIH
8.1 GEOGRAFSKA UČILNICA V NARAVI
»Teren pomeni za geografa isto kot laboratorij za kemika. Na terenu srečuje in spoznava
pojave ter ugotavlja procese, poleg tega pa dobi neposreden vtis o zunanji podobi pokrajine,
ki ga ne more nadomestiti niti najboljša karta ali literatura.« (Kunaver, 1989) Zato je eden
izmed temeljnih geografskih vzgojno-izobraževalnih ciljev odkrivanje in pojasnjevanje
geografskih procesov in pojavov v naravi in družbi v medsebojni odvisnosti in povezanosti.
Vsaka šolska zgradba je postavljena v specifičen geografski prostor, ki nudi različne možnosti
geografskega opazovanja in proučevanja. Učenci spoznavajo na osnovi neposrednega
geografskega opazovanja in proučevanja pod učiteljevim vodstvom ali pa samostojno z
vnaprej pripravljenimi nalogami objektivno stvarnost, oblikujejo jasne predstave in na osnovi
lastne miselne aktivnosti spoznavajo splošne geografske značilnosti.
Ekskurzija in terensko delo sta obliki pouka geografije, ki omogočata učencem pridobivati
znanje, sposobnosti in vrednote na konkretnih lokacijah ob konkretnih primerih, ko učenci
povezujejo teorijo s prakso in spoznavajo ter prepoznavajo vzročno-posledične zveze med
procesi in pojavi v naravnem ter družbenem okolju. Terensko delo se izvaja v neposredni
okolici šole ter kot sestavni del naravoslovnih dni, projektnega dela in geografskih oziroma
interdisciplinarnih ekskurzij.
Z uporabo aktivnih metod učenja pri učencih razvijamo kompleksno geografsko mišljenje.
Zavedati se moramo, da neposrednega vtisa o zunanji podobi pokrajine ne more nadomestiti
noben učni pripomoček ali sredstvo. Neposreden stik učencev z geografskim okoljem nudijo:
¾
naravoslovni dnevi in ekskurzije,
¾
geografski program v okviru obveznih izbirnih vsebin na srednjih šolah,
¾
geografski krožki ter
¾
postavitev geografskega laboratorija v neposredni bližini šole.
Med globalnimi cilji pouka geografije so tudi naslednji, ki so vezani na učenje v naravi:
 ٭učenci in dijaki pridobivajo in razvijajo sposobnosti neposrednega in posrednega
geografskega opazovanja naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov;
 ٭učenci in dijaki se usposabljajo za proučevanje in raziskovanje domače pokrajine,
kar pripomore k zanimanju zanjo, njenemu razumevanju in pozitivnemu odnosu do
nje, razvijajo sposobnosti za odločanje o njenem razvoju;
 ٭učenci in dijaki analizirajo vzroke in posledice onesnaženosti prsti, vode, gozdov,
ozračja na študiju primerov iz Slovenije oziroma domače pokrajine in s tem
razvijajo sposobnosti razumevanja problemov varstva geografskega okolja ter
pomena prizadevanj za vzdrževanje ravnotežja med človekovimi hotenji ter
naravo;
 ٭učenci in dijaki razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega
raziskovanja, kot so opazovanje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba
statističnih in drugih virov literature;
 ٭učenci in dijaki razvijajo z geografskimi kartami sposobnost orientacije v naravi.
(Učni načrt za geografijo, 2001, str. 40)
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8.2 NARAVOSLOVNI DAN IN EKSKURZIJA
Učni načrt za geografijo priporoča v vsakem razredu osnovne šole in v vsakem letniku
gimnazije izvedbo ene celodnevne ekskurzije s terenskim delom po Sloveniji in krajše
ekskurzije s terenskim delom v bližnji okolici. Program ekskurzij je sestavni del letnega
delovnega načrta šole. Na ekskurzijah v slovenske pokrajine učenci razvijajo prostorske
predstave, utrjujejo geografske pojme tako, da od blizu opazujejo in preučujejo pokrajino. Ob
spoznavanju in doživljanju lepot naše naravne in kulturne dediščine ter ob srečevanju z ljudmi
razvijajo ljubezen do domovine. Ekskurzije in terensko delo so zelo primerne oblike za
urjenje najrazličnejših veščin ter za nujno spoznavanje vrednot in problemov našega okolja.
(Učni načrt za geografijo, 2001, str. 40)
Nekateri učni cilji, ki predvidevajo pouk geografije v geografskem prostoru:
OSNOVNA ŠOLA

٭
٭
٭
٭
٭
٭

GIMNAZIJA

٭
٭
٭
٭
٭

SREDNJE POKLICNE
ŠOLE

٭
٭
٭
٭
٭
٭

učenci s kompasom določijo strani neba in se v naravi s pomočjo karte in
kompasa pravilno orientirajo;
učenci se gibajo v naravi s kompasom in karto;
učenci podnebje in vreme v domači pokrajini (vremenska opazovalnica)
primerjajo z vremenom in podnebjem v drugih slovenskih pokrajinah;
učenci naštejejo kmetijske panoge, razložijo njihov pomen za
prebivalstvo v domači pokrajini (kartiranje);
učenci z metodami terenskega dela analizirajo vrste in razvitost ter
pomanjkljivosti prometa in turizma v domačem kraju;
učenci vrednotijo razvitost trgovine v domačem kraju (terensko delo);
(Učni načrt za geografijo, 2001)
dijaki z metodami terenskega dela vrednotijo kvaliteto voda v domači
regiji;
dijaki na osnovi izbranih primerov analizirajo vzroke in posledice erozije
in degradacije prsti;
dijaki na osnovi izbranih primerov opišejo vpliv vremena in podnebja na
dejavnost ljudi;
dijaki na primeru domače pokrajine analizirajo procese urbanizacije;
dijaki s pomočjo anketiranja vrednotijo sodobne probleme različne
sestave prebivalstva.
(Učni načrt za geografijo, 1998)
dijaki v domači pokrajini prepoznavajo elemente pokrajine in njihovo
prepletanje;
dijaki uporabljajo preproste metode terenskega dela kot način
pridobivanja geografskih informacij;
dijaki se orientirajo v pokrajini s pomočjo zemljevida, položaja Sonca;
dijaki ob izbranih primerih ovrednotijo pomen posameznega elementa
pokrajine za življenje človeka in specifično dejavnost;
dijaki s pomočjo izbranih primerov ugotovijo, da se pokrajina spreminja
po naravni poti in zaradi delovanja človeka;
dijaki spoznavajo, da se pokrajina spreminja in kako se spreminja zaradi
specifične človekove dejavnosti.
(Katalog znanja za geografijo, 2001)
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V učnih načrtih za geografijo oziroma za družboslovje za vse programe osnovnošolskega in
srednješolskega izobraževanja je v zvezi s pomenom terenskega dela zapisano:
»Teoretske osnove vsebin se prepletajo z metodami neposrednega opazovanja in ostalimi
metodami terenskega dela, kar daje učencem / dijakom možnost za aktivno pridobivanje
znanja in vzpostavljanje neposrednega stika s pokrajino. Zato je nujno izvajati ekskurzije
(vsaj enkrat na leto) ter druge oblike terenskega dela.«
S katerimi dejavnostmi uresničujemo imenovane učne cilje? 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 in vode, določajo smer in moč vetrov, merijo in preučujejo
zračni tlak in vlažnost zraka, določajo vrste oblakov in stopnjo vidljivosti, anketirajo
prebivalstvo ter proučujejo njegovo 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)
Pretežni del naravoslovnih dejavnosti in ekskurzij je vezan na različna zavarovana območja
oziroma spoznavanje različnih elementov naravne dediščine. V okviru naravoslovnih dni in
ekskurzij ali raziskovalnih taborov učenci spoznavajo naravno dediščino, in sicer iz
spoznavnega, čustvenega (v konkretni pokrajini doživljajo naravo, naravne pojave,
preoblikovanje, vpliv človeka ipd.) in akcijskega vidika (s terenskim raziskovanjem in
proučevanjem). Cilj izobraževanja je usposobiti učence za samostojno miselno delo in
ustvarjanje ter večjo stopnjo uporabnosti znanja in spretnosti, ki so si jih pridobili med
šolanjem. Tako definirane cilje sodobne šole lahko dobro dosegamo s šolskimi ekskurzijami,
kajti metode terenskega dela omogočajo izkustveno učenje.
Ekskurzije so oblika pouka, kjer najbolje lahko uresničujemo nekatere učne cilje geografije.
Učni cilji, ki jih uresničujemo zlasti na ekskurzijah, so naslednji:
 ٭učenci si pridobivajo prostorske predstave o Sloveniji, svoji domovini in njeni
soseščini;
 ٭spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in
spoštovanje do naše naravne in kulturne dediščine;
 ٭pridobivajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavih in
procesih ter razvijajo zavest o nujnosti smotrnega izkoriščanja naravnih dobrin in
ohranjanja naravnega ravnotežja;
 ٭razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so
uporaba zemljevidov, literature, intervju itd;
 ٭razvijajo miselne procese, kot so opazovanje, primerjanje, razvrščanje, analiza,
sinteza, vrednotenje. (Cigler, 1995)
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S kvalitetnim poukom v učilnici jih sicer deloma lahko uresničimo, nikakor pa ne v celoti. Da
bi učenci resnično lahko pridobili prostorske predstave, bi morali pokrajino prepotovati po
dolgem in počez z zemljevidom v roki. In da bi jo lahko vzljubili, ni dovolj, da se o njej učijo
iz učbenika, ampak jo morajo obiskati, jo videti in doživeti. (Cigler, 1995)
Ekskurzija je učna oblika, sestavljena iz treh faz: priprave, izvedbe in sinteze (povratna
informacija o doseženih ciljih). Ekskurzija zahteva obširno in skrbno pripravo, in sicer iz
naslednjih razlogov:
¾
Interdisciplinarnost ekskurzije, kar zahteva usklajevanje ciljev in vsebine vseh
predmetov, ki so vključeni v program ekskurzije.
¾
Velike skupine učencev zahtevajo dobro premišljene oblike in metode dela na terenu, da
se ne bi ekskurzija spremenila v navaden izlet oziroma da bi se cilji uresničili na čim
višji ravni.
¾
Varnost je imperativ, ki se prične že pri načrtovanju ekskurzije, skrb zanjo pa preneha
šele po varnem povratku domov. Formalno je za varnost poskrbljeno z normativom o
številu učiteljev-spremljevalcev.
¾
Stroški ekskurzije, ki so delno kriti iz sredstev Ministrstva za šolstvo, preostanek pa
pokrivajo starši.
Priprava ekskurzije obsega organizacijsko pripravo, pripravo programa in pripravo učencev.
PRIPRAVA
EKSKURZIJE
PRIPRAVA UČENCEV

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA
PRIPRAVA PROGRAMA

▫
▫
▫
▫
▫
▫

naloge učiteljev,
določitev dolžine ekskurzije
in datuma,
rezervacija prevoza,
finančna konstrukcija,
najava obiskov,
seznanitev staršev;

▫
▫
▫
▫
▫

določitev ciljev,
izbor vsebine,
določitev smeri poti,
časovno umerjanje,
priprava nalog oz. učnega
lista;

▫
▫
▫
▫
▫

seznanitev s cilji in
programom,
razdelitev nalog,
zbiranje gradiva,
priprava gradiva,
navodila za delo na terenu
in za obnašanje;

Cilje ekskurzije načrtujemo v skladu z globalnimi cilji šole, vzgojno-izobraževalnimi cilji
predmeta in etapnimi učnimi cilji. Globalni cilji šolanja zajemajo razvoj učencev na
psihomotoričnem, čustvenem in vzgojno-izobraževalnem področju. Z ustreznim programom
ekskurzije je možno uresničevati cilje na vseh treh področjih, vendar je potrebno upoštevati
nekatera načela, kot so: načelo upoštevanja psihofizičnih sposobnosti in potreb učencev,
načelo aktivnosti učencev, načelo sočasnosti, ki zahteva hkratnost vidnega in slušnega
dojemanja.
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Učni načrt za geografijo (2001) določa globalne učne cilje, ki jih lahko uresničujemo s
programom ekskurzij. V preglednici so navedeni globalni cilji iz učnega načrta in metode
oziroma dejavnosti učencev, s katerimi na ekskurziji lahko navedene cilje uresničimo.

GLOBALNI CILJ V UČNEM NAČRTU

METODA, AKTIVNOST UČENCEV

RAZVIJANJE MIŠLJENJA

Opazovanje (pokrajinskih značilnosti, rastja, naselij,
gospodarskih objektov);
primerjanje le tega z že znanim, domačim;
sklepanje (npr. videz hiš – standard stanovalcev, neobdelana
zemlja – gospodarsko nazadovanje, izseljevanje).

RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI

Učenci jih razvijajo že v fazi priprave na ekskurzijo, ko
zbirajo gradivo, ga urejajo, izluščijo bistvo, na ekskurziji pa
kartirajo, npr. rabo kmetijskih površin, ki jih vidijo ob poti
oziroma intervjujajo naključno izbrane ljudi ali predstavnike
ustanov, ki jih obiščejo.

SAMOSTOJNEGA UČENJA IN
RAZISKOVANJA

RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI
KOMUNICIRANJA IN DELA V SKUPINI
TER IZRAŽANJA ZNANJA

Med pripravo na ekskurzijo se učenci v obliki skupinskega
dela vsebinsko pripravijo, zlasti na vodenje dela poti. V
skupini napravijo načrt, si razdelijo naloge ter odgovornost za
izvedbo. Med potjo predstavijo svoje ugotovitve sošolcem na
čim bolj živ in nazoren način.

SPOSOBNOST ORIENTACIJE

Učenci spremljajo pot na karti ali vrisujejo pot na karto,
vpisujejo imena krajev na nemo karto;
orientirajo se s kompasom in zemljevidom na razgledni točki
in imenujejo naselja, reke, vzpetine v vidnem polju.

PRIDOBITEV PROSTORSKIH PREDSTAV

Usklajujejo predstave o razdaljah na zemljevidu s porabljenim
časom za pot; razvrščajo pokrajine in kraje v prostoru (blizudaleč, vzhodno-zahodno, prej-kasneje).

Za temeljne vsebine, ki naj jih učenci pridobijo na ekskurziji, pripravimo delovne liste, na
katerih so nepogrešljive zlasti naloge za spremljanje poti in orientacijo. Dobro se obnesejo
tudi naloge za kartiranje, ki učence usmerjajo k zavestnemu opazovanju in omogočajo
sklepanje na osnovi dobljenih opažanj, ter intervjuji s predstavniki podjetij o pomenu njihove
dejavnosti v regiji ali s prodajalci na tržnici. Seveda je pri izboru nalog za učence potrebno
upoštevati njihove sposobnosti in predznanje. Pomembno je tudi urjenje sposobnosti za
samostojno učenje iz virov in literature, ko učenci ne le zberejo množico podatkov in dejstev
o izbrani pokrajini, ampak znajo izbrati pomembnejše in to tudi samostojno predstaviti.
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8.3 ŠOLA V NARAVI
Šola v naravi je opredeljena kot vrsta aktivnosti, ki se odvija v naravi, torej izven sedeža šole,
kjer se v posebnih okoliščinah in po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu nadaljuje
smotrno pedagoško delo. (CŠOD-Šola v naravi, 2000)
Pri tem se morajo upoštevati posebne zahteve, ki izhajajo iz izkušenj in z upoštevanjem
najnovejših spoznanj v pedagoški stroki, pa tudi na področju tehnologij, socialnih spoznanj
družinskega in družabnega življenja. Vsa ta spoznanja je potrebno ustrezno vgraditi v
izpeljavo kurikuluma, ki naj bi potekal v okviru šole v naravi. Kurikulum pa mora upoštevati
obseg vsebin, oblike in načine izobraževanja in organizacijo, ki so v veljavi v šoli. Poskrbeti
je potrebno za ustrezno prostorsko in didaktično opremljenost za šolo v naravi namenjenih
kapacitet. (CŠOD-Šola v naravi, 2000)
V šoli v naravi se pedagoški proces nadaljuje z drugačnimi razsežnostmi in značilnostmi. Gre
za večdnevni proces vzgoje in izobraževanja, temelječ na povezovanju vsebinskih in
organizacijskih delov. Pri tem se meje med vzgojo in izobraževanjem zabrisujejo. Glavna
prednost šole v naravi je vsekakor večdnevno kontinuirano delo, ki upošteva sproščeno
vzdušje, učinke skupinskega dela, skupinsko motiviranost, zgoščenost dela, ekonomizacijo
pouka in učinke socializacije. (CŠOD-Šola v naravi, 2000)
Najpogostejši kraj izvedbe šole v naravi so centri šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD),
kar je nedvomno posledica lociranosti izven urbanih okoljih, bodisi ob morju, v gorah, ob
jezeru, v gozdu ter kapacitete teh domov, ki so prvenstveno namenjene izvedbam šole v
naravi za osnovnošolske skupine. Objekti za izvajanje šole v naravi morajo ustrezati
naslednjim kriterijem: higienska in zdravstvena ustreznost, socializacijski pogoji (skupni
prostori in ležišča), učni pogoji (prostori za izvajanje učnih vsebin), cenovna dosegljivost,
zagotovitev ustreznih učnih pripomočkov in rekvizitov za pedagoško delo ter dostopnost do
prostorov in opreme za izvajanje športnih aktivnosti.
Pri izvajanju šole v naravi se zasledujejo različni vzgojno-izobraževalni cilji:
 ٭Učenci med aktivnostmi šole v naravi spoznajo tiste vsebine, ki jih v okviru rednega
šolskega pouka skoraj ali pa sploh ne morejo spoznati.
 ٭Vzgojni cilj je namenjen izoblikovanju učenčeve sposobnosti ocenjevanja lastnega
znanja, sprejemanja lastne odgovornosti in vztrajnosti, sodelovanja pri izvajanju
dodeljenih nalog.
 ٭Šola v naravi razvija tudi določena znanja in funkcionalne ter motorične sposobnosti,
hkrati pa zaradi večdnevne odsotnosti od doma tudi navaja na skrb za osebno higieno,
lastno zdravje.
 ٭Zelo pomemben cilj šole v naravi je t.i. razvedrilni smoter, ki zbližuje učence
medseboj in z učitelji oziroma pripomore k gradnji sodelovanja med učiteljem in
učenci.
Za šolo v naravi je značilno, da ne prevladujejo tradicionalne oblike pouka, ampak
interdisciplinarne oblike.
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Po Kristanu (1998) izven tradicionalnega pouka lahko poučevanje razdelimo na štiri pristope
poučevanja:
¾ DISCIPLINAREN PRISTOP
Temelji na eni disciplini ali enem predmetu ali celo na enem problemu. Za takšno poučevanje
je potrebno ozko specializirano znanje.
¾ MULTI-DISCIPLINAREN PRISTOP
Temelji na dejstvu, da učenci nimajo niti sposobnosti niti volje, da bi se vseskozi osredotočili
le na en predmet ali aktivnost. Program mora biti pester, učenec v določenem času spozna več
vsebin, ki pa med seboj niso povezane.
¾ INTERDISCIPLINAREN PRISTOP
Temelji na dogovarjanju učiteljev med seboj o tematiki in prepletenosti posameznih vsebin.
Življenje v naravi učenci doživljajo skozi oči različnih učiteljev, ko vsak prispeva svoj delež v
procesu poučevanja, spremljanja in vzgajanja. Ker ne obstaja povezovalni vzorec, je tak
pristop praviloma vertikalen in tematska integracija je le delna. Večina šol v naravi se odvija
po tem modelu. Učitelji so sposobni povezovanja na nivoju vodenja in vzgajanja, medtem ko
je tematski del veliko bolj prepuščen individualnim zahtevam in ciljem posameznih učiteljev.
¾ HOLISTIČEN ALI KROS-DISCIPLINARNI PRISTOP
Temelji na težnji po integralnosti in sintezi, kar pomeni, da je prioriteta v celovitem
obravnavanju učenca in vsebin, katero smo izbrali za šolo v naravi. Sodelovanje med učitelji
in učenci pri tem pristopu je usmerjeno horizontalno, kar pomeni, da prehaja prek meja
posameznih predmetov. Čeprav je določen del znanja pridobljen od posameznih predmetov,
bi moral obstajati koncept združevanja, ki proizvede tematsko povezano vsebino poučevanja.
Ta usmerjenost k več dimenzijam deluje na dejstvu, da je šola v naravi nadaljevanje
pedagoškega procesa, ki pa se razlikuje od tradicionalnega po vsebini in razsežnostih.
(Kristan, 1998)

Tip šole v naravi je opredeljen glede na odstotek osnovnih in dodatnih vsebin, ki so
opravljene iz določenega področja. Če je več kot 50% pedagoških ur namenjenih enemu
področju, se po njem šola v naravi tudi imenuje. Glede na to razlikujemo: športni,
naravoslovni, družboslovni, kulturni, jezikovni in interdisciplinarni teden v šoli v naravi.
Geografija ima med učnimi predmeti, ki se vključujejo v kurikulum šole v naravi, pomembno
mesto. Zasnovana je interdisciplinarno in med seboj združuje naravno in družbeno geografska
dogajanja in značilnosti okolja. Kot oblika pouka geografije se obravnavajo tudi ekskurzije in
terensko delo, ki omogočajo učencem pridobivati znanje, sposobnosti in vrednote na
primarnih lokacijah v bližnji in daljni okolici šole oziroma doma CŠOD. To so priložnosti, ko
učenci najlažje povezujejo teorijo s prakso ter spoznavajo in prepoznavajo vzročno posledične
zveze med procesi in pojavi v naravnem in družbenem okolju.
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Splošni cilji pouka geografije v šoli v naravi, povzeti po Učnem načrtu za šolo v naravi
(2000), so naslednji:
 ٭pridobitev osnovnega znanja o naravnogeografskih in družbenogeografskih procesih
in pojavih na lokalni in regionalni ravni;
 ٭pridobitev prostorske predstave o okolici doma CŠOD;
 ٭spoznavanje vrednosti in edinstvenosti slovenske pokrajine, razvijanje ljubezni in
spoštovanja do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnosti slovenski
državi;
 ٭razvijanje sposobnosti orientacije in uporabe različnih vrst zemljevidov;
 ٭razvijanje sposobnosti za izražanje geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in
grafični obliki;
 ٭razvijanje sposobnosti uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja;
 ٭spoznanje nujnosti smotrne rabe naravnih dobrin in s tem povezanega varovanja
naravnega okolja za prihodnje generacije;
 ٭spoznavanje lepot in geografske pestrosti Slovenije v okviru ekskurzij in terenskega
dela;
 ٭razvijanje mišljenja z urjenjem v opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju in
posploševanju;
 ٭razvijanje sposobnosti za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja:
 ٭razvijanje sposobnosti komunikacije in sposobnosti delovanja v skupini.
(CŠOD – Učni načrt za šolo v naravi: Geografija, 6/7/(8)9. razred, 2000)

8.4 CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
8.4.1 POMEN CENTRA ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Pomembno vlogo pri sistematični okoljski vzgoji, kakor tudi pri poznavanju geografije, imajo
tudi centri šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). S programi, ki se izvajajo v domovih,
CŠOD prispeva k boljšemu razumevanju geografije, saj učenci v naravi vidijo in sami
poskusijo, izmerijo in otipajo tisto, o čemer se v šoli učijo. Šole lahko organizirajo ekskurzije
in naravoslovne dni samostojno, lahko pa se odločijo za enega izmed programov, ki jih
izvajajo domovi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
V programih CŠOD ima osrednje mesto naravoslovje. Domovi so precej oddaljeni od večjih
naselij, kar omogoča dobre možnosti za poučevanje o naravi, o življenju v skladu z naravo in
o preživetju v naravi, kar učitelji s pridom izkoriščajo in večino izobraževalnih in vzgojnih
dejavnosti izvedejo v dobro ohranjeni naravi, na prostem. Poudarjena sta izkustveno učenje in
praktično delo učencev, s čimer naj bi konkretizirali in osmislili verbalno šolsko snov. CŠOD
si prizadeva povezati različna znanja različnih predmetov. Želja po interdisciplinarnem
pristopu v naravoslovju se zrcali tudi v izboru različnih profilov učiteljev. Učenci imajo
možnost preizkusiti v šoli pridobljena znanja v konkretnih biotopih, na obiskih kmetij, pri
srečevanju s krajani. Z opazovanjem spreminjanja rabe in zaraščanja kmetijskih površin, se
zavejo spremenljivosti okolja in spoznajo odvisnost obstoja kulturne krajine od človekovih
dejavnosti.
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Naravoslovje, preživetje v naravi, kultura in šport so tematski sklopi programa CŠOD, znotraj
katerih so zastopani tudi cilji okoljske vzgoje:
 ٭ponazoriti, povezati in osmisliti znanje o naravi in okolju, ki ga učenci pridobijo v
šoli;
 ٭spodbujati občutek odgovornosti pri izkoriščanju naravnih virov;
 ٭predstaviti možnosti, kako lahko posameznik prispeva k obvladovanju perečih
okoljskih problemov;
 ٭spodbuditi zanimanje za tradicionalna, na izkustven način pridobljena znanja;
 ٭spodbujati občutek odgovornosti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
Karta 9: LOCIRANOST DOMOV CŠOD PO SLOVENIJI
(VIR: Medmrežje 9, 2004)

V okviru CŠOD je v letu 2005 delovalo 23 domov, v katerih se izvaja tedenski program, in 17
dnevnih centrov. Domovi se nahajajo v različnih delih Slovenije, kar omogoča učencem
seznaniti se z različnimi naravnogeografskimi pokrajinami in njihovimi značilnostmi. Šole
izbirajo med naslednjimi programi:
¾
življenje v naravi;
¾
zimski športni teden;
¾
taborjenje in preživetje v naravi ter obvezne izbirne vsebine za srednje šole;
¾
projektni tedni za gimnazije;
¾
naravoslovni in kulturni dnevi v dnevnih centrih.
Geografske in hkrati tudi okoljske vsebine se obravnavajo v okviru programa življenje v
naravi in v okviru projektnih tednov za gimnazije. Program življenje v naravi je tedenski in
je deljen na obvezni učni del (naravoslovne teme, veščine in športne dejavnosti), usmerjeni
prosti čas in dejavnosti učencev, namenjene opravilom iz vsakdanjega življenja. Osnovni
obvezni sklop vzgojno-izobraževalnega dela programa je enak po vseh domovih, a vedno tudi
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krajevno obarvan. Približno 80% obveznega programa poteka kot praktično delo, ostalo pa je
teorija, ki je potrebna za izvajanje praktičnih vsebin. Program je sestavljen iz naslednjih
sklopov:
¾
naravoslovje (gozd, vremenoslovje, kamnine, onesnaženost zemlje, vode ali
zraka, opazovanje zvezdnega neba);
¾
športno-rekreativna in večerna animacija (jutranja gimnastika, pohodništvo,
lokostrelstvo...);
¾
življenje v naravi (vozli, ognji in ognjišča, prehrana v naravi, nevarnosti narave,
zavetišča, geografska in topografska orientacija).
Tematiko projektnih tednov za gimnazije lahko določi šola ali jo predlagajo učitelji
naravoslovja, zaposleni v domu. Namen projektnega tedna je običajno izdelava projektne
naloge, v preostalem času pa potekajo športne dejavnosti in del programa življenje v naravi.
Pri slednjem programu je tematika naloge lahko povsem geografska, saj gre za raziskovanje
okolja oziroma terensko proučevanje pokrajine.
Pri vseh programih je poudarek na terenskem delu, tako da učenci ali dijaki spoznavajo,
raziskujejo in se učijo v naravi. Geografske tematike, vključene v program življenje v naravi
za osnovnošolce od 5. do 7. razreda, zajemajo naslednja geografska področja:
¾
varstvo okolja (onesnaženost zraka, vode in tal ter varstvo le teh),
¾
geomorfologija (značilnosti pokrajine),
¾
pedogeografija (nastanek prsti),
¾
klimatogeografija (osnovne vremenske meritve),
¾
matematična geografija (gibanja Zemlje in ostalih planetov, opazovanje
zvezdnega neba),
¾
največji poudarek je na geografski in topografski orientaciji.
V območju predvidenega Karavanško-Kamniško-Savinjskega regijskega parka delujeta dva
domova CŠOD s tedenskim programom: dom Trilobit v zahodnem delu Karavank in dom
Peca v severovzhodnem delu.
8.4.2 DOM CŠOD TRILOBIT

Med vrhovoma Karavank, Stolom in Golico, na robu narcisnih poljan in na nadmorski višini
950 metrov, stoji dom Trilobit. Dom je dobil ime po okamninah že zdavnaj izumrle živalske
vrste trokrparja, ki je živel tu pred približno 290 milijoni let v plitvem morju. Štiri vrste, od
nekaj tisoč najdenih na svetu, se nahajajo kot fosilni ostanki samo na tem območju. Okolica
doma ponuja mnogo zanimivosti. Na pobočjih nad domom so pred okoli tisoč leti začeli
kopati železovo rudo, našli pa so tudi svinec, cink, grafit in mangan. V drugi polovici 18.
stoletja je v območju deloval Karel Zois, ki je raziskoval floro okolice. Na pobočju Karavank,
na meji z Avstrijo, je odkril Zoisovo vijolico, ob stari rudarski upravni stavbi na Pristavi iz
leta 1647 pa je uredil botanični vrt s tremi umetnimi jezerci. V bližini doma poteka Slovenska
geološka transverzala, ki povezuje tudi tamkajšnja nahajališča fosilov (Spodnja Počivala,
Lepene, Črni vrh) in stoji tretja najstarejša hidrocentrala v Sloveniji z edinstvenim sistemom
vodnih zajetij in cevovodi v Evropi.
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Dom deluje od junija 1993 in je drugi v vrsti domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. V
njem lahko prespi 50 učencev in učiteljev spremljevalcev. V domu izvajajo program življenja
v naravi, obvezne izbirne vsebine, tabore, izobraževanja, športne dneve in izvenšolske
dejavnosti, katerih se je v desetih letih udeležilo preko 11000 udeležencev. (Medmrežje 9,
2004)
Da bi v čim večji meri interdisciplinarno zajeli značilnosti kraja, ki bi bile povezane z
dejavnostmi doma, so oblikovali učno pot. Poimenovali so jo Naravoslovna in rudarska učna
pot. Dolga je osem kilometrov, z višinsko razliko 600 m, na njej je 15 opazovalnih točk, na
katerih so postavljene ustrezne table in smerokazi.

Karta 10:

NARAVOSLOVNA IN RUDARSKA UČNA POT

(VIR: Medmrežje 9, 2004)

Opazovalne točke naravoslovne in rudarske učne poti:
1. Značilne kamnine na pobočjih med Golico
in Stolom
2. Jezero Javorniški Rovt
3. Sistem zajetij potoka Javornik
A.Rudišče manganove rude
4. Varovalni gozd, gozdna meja in ekstremna
rastišča
B.Flora in favna na visokogorskem pašniku
Seče
5. Panorama območja in Julijcev

6. Rudnik železove rude pri Konjskih pečeh
7. Gozd
8. Rudišče Lepene - praženje rude in
oglarjenje
9. Okamenelo življenje v Lepeni
10. Zapuščina Karla Zoisa na Pristavi –
botanični vrt
11. Življenje v mlaki
12. Hidrocentrala Javorniški Rovt
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8.4.3

DOM CŠOD PECA

Dom se nahaja v bližini Mežice, pod južnimi pobočji gore Peca, na 670 m nadmorske višine,
na območju apneniške grape, imenovane Breg. Že samo ime Breg, ki izvira iz ljudskega
poimenovanja za to območje (Bergwerg = rudnik) pove, da je dala pokrajini pečat zgodovina
rudarjenja (rudnik svinca in cinka Mežica) in fužinarstva.
Številni iskalci rudarske sreče so v preteklosti dodobra preiskali vso okolico, danes pa jo
raziskujejo učenci kot raziskovalci, pohodniki, kolesarji, smučarji. Travniki in gozdovi za
nekaj dni postanejo njihove učilnice. Na kmetijah se seznanijo z delom in zgodbami iz
preteklosti, med drugim si ogledajo ohranjeno okrog 100 let staro kaščo. Graufova domačija
je prekrita s skodlami (šiklni) in ima tipični lesen balkon zgrajen iz brun (gank). Po razgibanih
poteh se seznanijo z osnovami gibanja v naravi in osvojijo številne bližnje vrhove: Pikov vrh,
Jesenikov vrh, Gorno, zmogljivejši pa tudi Peco. Reliefna oblika in zgodovina rudarjenja jih
na vsakem koraku opozarjata na pestrost geološke zgradbe (nahajališča fosilov in številni
ostanki starih rovov). Globoko pod površjem učenci spoznajo »šiht knapov« in skrivnostni
svet podzemlja Pece. S pravim rudarskim vlakom, opremljeni s čeladami in naglavnimi
svetilkami, se popeljejo po sledeh rudarjenja v osrčje Pece, kjer so rudarji od leta 1665 do
danes izkopali 800 km rovov. (Medmrežje 9, 2005) Kratka predstavitev štirih najpogosteje
izpeljanih učnih vsebin:
a) Podzemlje »Bergmandelca«
Rudno bogastvo Koroške so odkrili že Rimljani. Od takrat dalje se je pretopilo že mnogo
svinčeve in cinkove rude, kar je odločilno vplivalo na pokrajino in življenje v njej. Z ogledom
industrijskih obratov, ob njih zraslih delavskih naselij in značilnih nasipov jalovine (hald),
učenci začutijo utrip prave industrijske pokrajine. Pravi »knapovski šiht« pa je mogoče
opraviti v Rudniku svinca in cinka Mežica. V podzemeljsko kraljestvo Bergmandelca (škrat)
obiskovalce v »banduri« (zaščitna obleka, plašč) in pod strokovnim vodstvom s pravim
rudarskim vlakom zapeljejo po 3,5 km dolgem Glančnikovem rovu do rudišča. Za ogled sta
zanimiva tudi zunanji muzej (zbirka kamnin, mineralov, fosilov, jamarska zbirka, zbirka
fotografij priznanega fotografa Maksa Kunca) in »knapovška zgradba« (prikaz življenja
knapa).
b) Gorsko kolesarjenje in kolesarjenje po rudniških rovih
Z gorskimi kolesi, vodičem in svetilkami učenci lahko varno prekolesarijo več kot 5 km
edinstvene podzemne poti. Pot poteka po varnih rovih. Med kolesarjenjem se z učenci
ustavljamo in vodič predstavi rudarjenje v preteklosti.
c) Gozdna druščina
Brskanje po stelji, opazovanje drobnih talnih živali, iskanje sledi, izbljuvkov in iztrebkov
večjih gozdnih prebivalcev, nabiranje vejic in plodov, poslušanje naravnih zvokov, dajejo
dragocene neposredne izkušnje učencem. Spoznanje in zavedanje, da v gozdu nismo sami in
da nismo njegov gospodar, da gozd tvori popoln prehranjevalni in življenjski splet. Vse to
spodbuja zanimanje in zavedanje o nujnosti spoštovanja in ohranjanja narave.
d) Graufova kmetija
Najpomembnejšo gospodarsko dejavnost Mežiške doline je do 19. stoletja predstavljalo
kmetijstvo. Zanimivo zapuščino predstavlja tradicionalno kmečko stavbarstvo. Graufova
kmečka domačija je grajena tako, da različne stavbe stojijo vsaj navidezno brez reda in tako
oblikujejo najpogostejši gručasti tip doma.
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8.5 MOŽNOSTI ZA IZPELJAVO NARAVOSLOVNIH DNI IN EKSKURZIJ V
OBMOČJU PREDLAGANEGA KARAVANŠKO-KAMNIŠKO-SAVINJSKEGA
REGIJSKEGA PARKA
Kako vključiti raznoliko naravno in kulturno dediščino Karavank in Kamniško-Savinjskih
Alp v proces izobraževanja, predvsem v obliki naravoslovnih dni, ekskurzij in raziskovalnih
taborov, prikazujem v aplikativnem delu. Predstavljenim učnim potem in učnim listom so v
prilogi dodane rešitve. Ker celotnega območja ni mogoče zajeti v eno obliko dejavnosti, sem
določila izhodiščne točke, v okolici katerih so razdelane poti ekskurzij, terenskih proučevanj,
ogledov, raziskovalne dejavnosti. Kot izhodiščne točke sem določila: Tržič, Jezersko, dolino
Kamniške Bistrice, Logarsko dolino in Črno na Koroškem.
8.5.1 PRIPRAVA NARAVOSLOVNIH DNI IN EKSKURZIJ NA OBMOČJU OBČINE TRŽIČ

Na območju občine Tržič so številni primeri naravne in kulturne dediščine, ki jih lahko
vključimo v program naravoslovnih dni, ekskurzij in raziskovalnih taborov. V en primer
vključujem tudi sotesko Čepa in ledeniško dolino Poden na avstrijski strani Ljubelja,
predvsem zaradi primerjave z Dovžanovo sotesko. Predstavljeni programi so izdelani za
različne oblike pouka v naravi, z različno stopnjo zahtevnosti (glede na predznanje in fizično
zahtevnost) in z različnim obsegom (glede na čas trajanja in število proučevanih točk).
Karta 11:

OBMOČJE OBČINE TRŽIČ

(VIR: Atlas Slovenije)

LJUBELJ

ŠENTANSKI
RUDNIK

DOVŽANOVA
SOTESKA

KONJŠČICA
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8.5.1.1 PO MORJU IN PUŠČAVI DO GOZDA

-

trajanje: 3 ure

-

ciljna skupina: učenci druge triade osnovne šole

-

lokacija: geološka in gozdna učna pot v Dovžanovi soteski

-

učni cilji:
Učenci:
•
•
•
•
•
•
•

-

se orientirajo s karto in znajo določiti lego kraja;
spoznajo sotesko kot vrsto rečne doline;
spoznajo različne kamnine in jih med seboj primerjajo po barvi, sestavi, vsebnosti
karbonatov, prisotnosti fosilov;
spoznajo, kaj so fosili, in prepoznajo najbolj poznan fosil iz Dovžanove soteske;
spoznajo tipično karavanško hišo;
se zavedajo pomena varovanja geološke in druge naravne in kulturne dediščine;
se zavedajo pomena gozda in spoznajo nekatere značilnosti gozdnega ekosistema.

učila in učni pripomočki:

ročni zemljevid Slovenije, zemljevid občine Tržič, prospekt Dovžanova soteska, prospekt Gozdna
učna pot v Dovžanovi soteski, učni list Gozdna učna pot po Dovžanovi soteski, učni list Odkrivajmo
Dovžanovo sotesko, kompas, barvni svinčniki, povečevalno steklo, GPS, kladivce, papir in vrečka za
kamninske vzorce, zvezek za zapiske.
-

ključne besede:

zavarovano območje, naravni spomenik, soteska, slapišče, podor, samotna kmetija, kamnine,
okamnine

-

opis poti in dejavnosti:

Karavanke so nastajale pretežno na morskem dnu. Nekajkrat je bilo to ozemlje docela
dvignjeno iznad morske gladine, bila pa so tudi obdobja, ko so tu vladale puščavske razmere.
Ogled Dovžanove soteske poteka po urejeni razgledni poti, kjer se učenci seznanijo s
kamninami in okamninami različnih geoloških obdobij, kamnine med seboj primerjajo po
barvi, trdoti in vsebnosti karbonatov. Na poti učenci spoznajo tudi nekatere osnovne pojme
kot so: zavarovano območje, naravni spomenik, soteska, slapišče, podor, samotna kmetija.
Na levem bregu Tržiške Bistrice je urejena gozdna učna pot, po kateri se bomo vrnili do
izhodišča. Na sprehodu po gozdu se učenci seznanijo s sestavinami okolja, njihovim odnosom
do gozda in pomenom. Poučijo se o funkcijah, razvoju in sestavi gozda, gospodarjenju z
gozdovi, naravni obnovi gozda, o živalih, ki živijo v različnih slojih gozda, o značilnostih
gozdnega ekosistema ter o nekaterih posebnostih gozdnih površin na območju Slovenije.
Učenci učni list Odkrivajmo Dovžanovo sotesko rešujejo ob ogledu in poslušanju razlage, torej na
poti. Drugi učni list Gozdna učna pot po Dovžanovi soteski učenci rešujejo na gozdni učni poti,
večinoma samostojno, ko odgovore iščejo na razlagalnih tablah ali označenih elementih v pokrajini
(npr. označene kamnine, drevesa, reliefne oblike).
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Učni list:
ODKRIVAJMO DOVŽANOVO SOTESKO
Karta 12 : OBMOČJE DOVŽANOVE SOTESKE
(vir: Atlas Slovenije, 2004)

1. Na priloženi karti označi Dovžanovo
sotesko.
2. S pomočjo kompasa in karte občine
Tržič določi smeri neba in jih vpiši v
priloženo karto.
Določi in opiši lego Dovžanove soteske
glede na Tržič, Karavanke in
Kamniško-Savinjske Alpe.

3. Dovžanovo sotesko je v pogorje .................................. vrezala reka ...............................
Dovžanova soteska je zavarovana kot ......................................................... Na naši poti
skozi sotesko opazujemo različne vrste ........................... in okamnin ali .......................

4. Ob poti bomo spoznali JAMENŠNIKOVO HIŠO, ki je primer tipične karavanške hiše.
Navedi 3 njene značilnosti:
*
*
*

5. Razloži, kaj je in čemu je nekdaj služila PAŠTBA.
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6. Na zgornjem ovinku je lep pogled na sotesko. Nariši jo v prečnem prerezu in opiši njene
značilnosti.

7. Pri vsaki opazovalni točki bomo spoznali tipično kamnino in njene lastnosti ter jih vpisali v
spodnjo tabelo.
ŠT.

IME KAMNINE

BARVA KAMNINE

OPAZO-

SESTAVA KAMNINE

VRSTE RASTLINSTVA

(DELCI)

VALNE
TOČKE

orlova praprot,

1.

borovničevje, teloh

2.

3.

trbiška breča

bela, siva, črna

4.

5.

okrogli, gladki,
zaobljeni delci
PRODNIKI

8. V kateri kamnini smo opazili fosile? ...........................................
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9. V geološkem stebru si s pomočjo povečevalnega stekla oglej primere najbolj znanega
fosila iz Dovžanove soteske. Fosilno vrsto skiciraj in poimenuj. Pomagaj si tudi z
razlagalno tablo poleg geološkega stebra.

10. a) S pomočjo karte Občine Tržič ugotovi nadmorsko višino opazovalnih točk 1 in 5 in

izračunaj višinsko razliko.
Karta 13 : TEMATSKE POTI DOVŽANOVE SOTESKE
(vir: Prospekt o Dovžanovi soteski, 2004)

•

nadmorska višina 1 =

•

nadmorska višina 5 =

•

višinska razlika =

5
4
3
2
1

b) Pot, ki smo jo prehodili, je dolga 2 km. Izračunaj, za koliko metrov se dvignemo na
vsakih 100 m poti. Ali se ti je zdela pot naporna?
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Učni list:
GOZDNA UČNA POT PO DOVŽANOVI SOTESKI
Gozdna učna pot je speljana po levem bregu Tržiške Bistrice z začetkom pri predoru in
zaključkom pri parkirišču. Ob ogledu učne poti boš poslušal-a razlago in izpolnjeval učni list,
nekatere rešitve nalog pa boš poiskal-a na določenih razlagalnih tablah.

1. Poznamo več vrst gozda. Katere vrste gozda glede na njegovo funkciji smo omenili na
naši poti?
•
•
•
2. Gozd ima neposredne in posredne funkcije. Katere so, poleg gospodarske, varovalne in
posebne funkcije, še tiste, ki smo jih označili kot NEPOSREDNE?

3. Tako kot vsak organizem, se tudi gozd razvija po svojih zakonitostih. Od vznika do
sestoja v obnovi imamo šest faz, ki jih vsak sestoj »doživi«. Katere so te faze razvoja
gozda?
•
•
•
•
•
•

V____________________________
G____________________________
L____________________________
D____________________________
D____________________________
S_____________________________

4. Katere vrste gozdnih sestojev poznamo?
•
•
•
•
5. Kaj mislimo, ko rečemo, da »gospodarimo z gozdovi«? Zakaj so pomembne gozdne
ceste?
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6. Na poti smo povedali, katera je senčna in katera sončna stran. Vsaka stran ima svoje
drevesne vrste, ki zahtevajo različno količino svetlobe in s tem tudi toplote. Katere vrste
rastejo na zahodni (sončni) in katere na vzhodni (senčni) strani?
ZAHODNA (SONČNA ALI PRISOJNA) STRAN

VZHODNA (SENČNA ALI OSOJNA) STRAN

7. Živali so naselile vse sloje gozda, od tal, do zeliščnega in grmovnega sloja in tudi debla
ter krošnje. Omenili smo vrste, ki so za naše območje pogoste in tudi tiste, ki so redke.
Katere vrste so pogoste in katere so redke?
POGOSTE VRSTE ŽIVALI

REDKE VRSTE ŽIVALI

8. Človek in gozd sta med seboj tesno povezana, vendar se včasih izvršujejo posegi, ki za
gozdni sistem niso koristni. Kateri so negativni posegi v gozdni ekosistem?

9. Kolikšen del površja Slovenije pokrivajo gozdovi? Se ta delež še povečuje? Zakaj?

10. Opiši gozdni rob. Kakšno strokovno ime smo še omenjali zanj? Katere vrste dreves
najdemo na gozdnem robu?
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8.5.1.2 SKRITI ZAKLADI NAŠIH KAMNIN

-

trajanje: 5 ur

-

ciljna skupina: učenci tretje triade osnovne šole in srednješolci

-

lokacija: geološka učna pot v Dovžanovi soteski, RIS Dolina, Šentanski rudnik

-

učni cilji:

Učenci oziroma dijaki:
• poznajo značilnosti naravnega spomenika kot vrsto ožjega zavarovanega območja;
• spoznajo posebnosti soteske kot vrste rečne doline in dejavnike, ki so jo oblikovali;
• analizirajo kamninske vzorce in jih primerjajo glede na starost in nastanek, glede na barvo, trdoto,
sestavo, prisotnost karbonatov;
• prepoznajo odvisnost reliefnih oblik, prsti, rastlinstva od kamninske osnove;
• ovrednotijo pomen Dovžanove soteske glede na zastopanost in vrsto okamnin;
• poimenujejo in poiščejo v kamninah dve najbolj znani fosilni vrsti;
• spoznajo Šentanski rudnik kot primer tehniške dediščine.

-

učila in učni pripomočki:

ročni zemljevid Slovenije, zemljevid Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, učni list Odkrivajmo
Dovžanovo sotesko, učni list Šentanski rudnik, geološka karta (list Celovec), priročnik Spoznavamo
kamnine in okamnine, priročnik Rastlinski ključ, Vodnik po Slovenski geološki poti, Tabela geološke
zgodovine, kompas, barvni svinčniki, termometer za zrak in vodo, ura, svetilke, povečevalno steklo,
GPS, solna kislina, kladivce, papir in vrečka za kamninske vzorce, zvezek za zapiske, skicirka.

-

ključne besede:

zavarovano območje, soteska, paleozoik, peščenjak, breča, apnenec, konglomerat, luknjičarke,
ramenonožci, ruda, kovina, cinabarit, naravna in tehniška dediščina

-

opis poti in dejavnosti:

V času oblikovanja Zemljinega površja je bilo območje Karavank večkrat prekrito s toplim
morjem. Ostanki in sledovi nekdanjega življenja so se ohranili vse do danes. V Sloveniji ni
najdišča, v katerem bi bilo znanih toliko različnih fosilnih vrst kot jih je v Dovžanovi soteski.
Ogled Dovžanove soteske poteka po urejeni razgledni poti in delu Slovenske geološke poti,
kjer se učenci seznanijo s kamninami in okamninami različnih geoloških obdobij. Različne
vrste apnenca, peščenjaka, breče in konglomerata nam delajo družbo vse do Razstavnoizobraževalnega središča (RIS) v vasi Dolina, kjer lahko obnovimo znanje, ki smo si ga
pridobili na poti skozi sotesko. Pripravljen je film, ob katerem učenci tudi dokončajo
reševanje učnih listov. V RIS-u si ogledamo dve zbirki. Prva prikazuje fosile iz mlajšega in
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srednjega Zemljinega veka, najdene na območju Slovenije, druga pa zbrane primerke kamnin
in okamnin iz Dovžanove soteske.

Šentanski rudnik živega srebra leži v zgornjem delu naselja Podljubelj. Med posamezne plasti
apnenca se je ujela ruda cinabarit, iz katere so pridobivali nekdaj zelo cenjeno živo srebro. V
letih obratovanja, od 1557 do 1902, so v rudniku pridobili 180 ton živega srebra, za kar je
bilo potrebno izkopati 60.000 ton rude. Rudarji so kopali v strmih odprtih odkopih na osmih
obzorjih, pet obzorij je bilo med seboj povezanih s 150 m dolgim slepim jaškom. Celoten
jamski sistem je dolg 5 km in je povsem ohranjen. Za obiskovalce je primeren le Antonov rov
na petem obzorju, kjer poleg cinabaritne rude lahko opazujemo tudi značilen jamski mleček in
jamske hrošče ter druge žuželke.

Učenci učni list Odkrivajmo Dovžanovo sotesko rešujejo sproti ob poti. Rešitve preverijo in
dopolnijo ob ogledu multivizije in razstavišča kamnin in fosilov v RIS-u. Učni list Šentanski
rudnik učenci rešijo po koncu vodenega ogleda rudnika, saj vsebuje naloge, ki so vsebinsko
vezane le na Šentanski rudnik.
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Učni list:
ODKRIVAJMO DOVŽANOVO SOTESKO
1. a) Na karti občine Tržič poišči Dovžanovo sotesko in določi njeno lego glede na Tržič,
Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe.

b) Spodnja karta prikazuje tematske poti v Dovžanovi soteski z opazovalnimi točkami naše
poti. Ob poti boš v legendo h karti k posamezni opazovalni točki dopisal-a ključne besede, s
katerimi bi opisal-a posamezno točko (npr. točka 1 – orientacija).
Karta 14 : TEMATSKE POTI DOVŽANOVE SOTESKE
(vir: Prospekt o Dovžanovi soteski, 2004)

LEGENDA OPAZOVANIH TOČK

d

5

c 4
3

2
1

a

b

1–
2–
3–
4–
5–

2. Skiciraj prečni prerez soteske v najožjem delu, s puščico označi smer od mlajših k
starejšim kamninam in opiši značilnosti tipične soteske.

183

3. a) V naslednjo tabelo boš vpisoval-a rezultate merjenj zraka in vode reke Tržiške Bistrice.
Merilna mesta so v karti pri nalogi 1 označena s črkami (a – d). Na mestu merjenj ugotovi
nadmorsko višino, odčitaj čas in pravilno opravi meritve.
merilno
mesto

lokacija

a

PARKIRIŠČE V ČADOVLJAH

b

PRED PREDOROM

c

PRI GEOLOŠKEM STEBRU

d

PRI JEZU V DOLINI

nadmorska
višina

ura

temperatura
zraka

temperatura
vode

b) Pojasni, zakaj je na točki b temperatura nižja kot na točki c!

c) Razloži, zakaj se prebivalci Doline v hladnih mesecih zelo pogosto spopadajo s poledenelo
cesto skozi sotesko?

4. Dopolni manjkajoče besede!
Dovžanovo sotesko je v pogorje ................................ vrezala reka ........................................ Dovžanova
soteska je zavarovana kot ......................................................... Na naši poti skozi sotesko opazujemo
različne vrste ............................... in okamnin ali ....................... iz starega Zemljinega veka ali
................................. Kamnine v Dovžanovi soteski so stare od .............. do ............ milijonov let. Skozi
sotesko poteka del slovenske ..................................... poti.

5. Katere kamnine srečamo v Dovžanovi soteski? Razvrsti jih po starosti, od najstarejše do
najmlajše. Nalogo reši s pomočjo geološkega stebra na opazovalni točki 4!
*
*
*
*

6. Opiši, v kakšnih podnebnih razmerah sta nastajali kamnini rdeči peščenjak in trbiška
breča in po čem se razlikujeta!
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7. Na vsaki opazovalni točki bomo ugotovili lastnosti kamnine. S kladivom odbijemo vzorec
kamnine. S solno kislino ugotovimo, ali je vzorec karbonaten ali silikaten.
ŠT.

IME KAMNINE

TOČKE

PRISOTNOST

BARVA

SESTAVA

KARBONATOV

KAMNINE

KAMNINE

VRSTE RASTLINSTVA

(DELCI)
orlova praprot,
borovničevje, teloh

1.

2.

trbiška breča

3.

bela, siva,
črna

4.

5.

okrogli, gladki,
zaobljeni delci
PRODNIKI

8. Razloži, kaj so fosili in kaj nam pripovedujejo?

9. Napiši imeni dveh najbolj znanih fosilnih vrst, ki so jih odkrili v Dovžanovi soteski. K vsaki
vrsti nariši skico. Pomagaj si z geološkim stebrom in z razstavljenimi primerki kamnin s
fosili v RIS-u.
*

*

V kateri kamnini so ju odkrili?

10. Po čem se razlikujeta kamnini kremenov konglomerat in trbiška breča? Razlikovanje
kamnin glede na velikost, obliko in barvo delcev, ki gradijo kamnini, ponazori s preprosto
skico obeh kamnin!
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Učni list:
ŠENTANSKI RUDNIK

OBMOČJE RUDNIKA
Šentanski rudnik _______________ se nahaja v zaselku __________, na levi strani ceste
Tržič – Ljubelj, od Tržiča pa je oddaljen 9 km. Pot, ki je speljana po dolini potoka
__________________, je bila poznana že v zgodovini. Preko gorskega prelaza
______________ je bila to ena glavnih poti na Koroško. Do rudnika pridemo po poti, ki pelje
mimo nekdanjih ______________ objektov in dalje proti planini _______________. Rudniški
rovi so speljani v goro________________________, ki je dvatisočak v _________________.

Karta 15:

ŠENTANSKA DOLINA Z LOKACIJO NEKDANJEGA RUDNIKA IN RUDARSKEGA ZASELKA

(vir: Atlas Slovenije, 2004)

OBMOČJE
ŠENTANSKEGA
RUDNIKA
NA
LAJBU

ZGODOVINA RUDNIKA
Prve vesti o rudarjenju so iz _____ stoletja, ko je bil rudnik v lasti ________________
dvora, z njim pa so upravljali različni zakupniki. Leta________ je bila v rudnik, istočasno kot
v rudnik v _____________, prvič na Slovenskem uvedena ___________________. Z
obratovanjem je rudnik dokončno končal leta ___________, ko je bil v lasti barona
______________________.
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ŽIVALI V RUDNIKU
V šentanskem rudniku občasno ali stalno prebivajo številne živali, med katerimi so
najpogostejše ___________ in ___________, ki pripadajo rodu ________. V vhodnem rovu
je opaziti večje število _____________: _________, ________, _________.

OBKROŽI PRAVILNI ODGOVOR:
1. Šentanski rudnik je nekdanji rudnik:
a) srebra
b) premoga
c) živega srebra
2. Ruda, iz katere so pridobivali živo srebro, se imenuje:
a) cinabarit
b) grafit
c) vulfenit
3. Bolezen zastrupitve z živim srebrom, ki je povzročila zgodnjo smrt rudarjev, je:
a) ciroza
b) silikoza
c) viroza

ALI VEŠ...
•
•
•
•

da
da
da
da

•
•

Hg odkrili že leta 1490;
da se eden najstarejših rovov v Idriji imenuje Antonijev rov;
da sta prekrižani kladivi oznaka za rudnik oziroma geološko dediščino
v njem.

je živo srebro (Hg) edina tekoča kovina na svetu;
en liter živega srebra tehta 13,56 kg;
se živo srebro uporablja v znanosti, medicini, tehniki, industriji;
je bil drugi največji rudnik živega srebra na svetu v Idriji, kjer so

ODGOVORI NA VPRAŠANJA:
1. Rudo so kopali v odprtih odkopih na 8 obzorjih, pet jih je bilo povezanih z rudniškim
jaškom. Navedi imena osmih rudniških obzorij in obkroži tisto, ki je danes odprto za
obiskovalce.

2. Kolikšna je skupna dolžina rudniških rovov?
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3. V najboljših letih obratovanja rudnika (1875 - 1902) so pridobili 180 ton živega srebra.
Koliko rude je bilo potrebno nakopati za 180 ton živega srebra?
4. Katera kamnina gradi Begunjščico in je vsebovala cinabaritno rudo?
5. Razloži, zakaj v Antonovem rovu nastaja jamsko mleko in skromne kapniške oblike!

6. Opiši, kako je potekalo delo v Šentanskem rudniku. Zakaj so bili v rudniku poleg rudarjev
kopačev zaposleni tudi: tesarji, vozniki, topilničarji, kovači, strojniki, jamomerci, laboranti,
prebiralke rude, nadzorniki, upravnik?

7. Oglej si primer edine ohranjene tipične rudarske hiše na Lajbu, ki je podobna
števičnejšim v Idriji. Nariši tipično rudarsko hišo in označi njene posebnosti.
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8.5.1.3 TEMATSKA POT »KONŠCA«

-

trajanje: cca. 6 ur

-

ciljna skupina: učenci druge in tretje triade osnovne šole

-

lokacija: iz Grahovš v zgornji Lomski dolini do samotne kmetije Pr`Tič, nato po tematski
učni poti »Konšca« do doma pod Storžičem
učni cilji:

-

Učenci:
• s pomočjo zemljevida in kompasa znajo določiti lego in položaj posameznih opazovanih točk;
• ob intervjuju z domačini spoznajo način življenja na samotni kmetiji, tipične dejavnosti, s
katerimi se preživljajo;
• spoznajo planino Konjščico in dejavnost planšarstva;
• znajo opisati značilnosti tradicionalne karavanške hiše ob obisku Rekarjeve domačije ter
tradicionalne dejavnosti kot je oglarstvo;
• se urijo v izvajanju različnih terenskih vaj za proučevanje značilnosti kamnin, površja, prsti,
rastlinstva, vremena;
• se urijo v opazovanju različnih pokrajinskih zanimivosti ob tematski poti.

-

učila in učni pripomočki:

ročni zemljevid Slovenije, zemljevid Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, anketni listič, učni list
Tematska pot Konjščica, geološka karta (list Celovec), priročnik Rastlinski ključ, priročnik
Spoznavamo kamnine in okamnine, kompas, barvni svinčniki, termometer za zrak in vodo,
povečevalno steklo, GPS, solna kislina, kladivce, papir in vrečka za kamninske vzorce, zvezek za
zapiske, vrvica, meter, naklonomer, geotrikotnik, indikatorski papir, steklena čaša, lopatka, destilirana
voda

-

ključne besede:

sredogorje, visokogorje, planšarstvo, oglarstvo, samotna kmetija, turistična kmetija, ekološka kmetija,
celek, karavanška hiša

-

opis poti in dejavnosti:

Tematska pot »Konšca« nam omogoča spoznati način življenja v sredogorju, saj vključuje
samotno kmetijo, planšarijo in planinski dom. Zanimiva je tudi iz geološkega vidika, saj vodi
večinoma po kamninah, starih več kot 250 milijonov let. S poti se nam odpira čudovit pogled
na Storžič in najdaljšo slovensko goro Košuto.
Prva točka je kmetija Pr' Tič, ki spada med visokogorske kmetije. Rod Megličevih – Pr` Tič
tod gospodari že od konca 19. stoletja. Tičeva domačija je kljub obnovljeni zunanjosti
obdržala značilno razporeditev bivalnih in gospodarskih poslopij, ki še vedno razkrivajo
smiselno postavitev objektov – hiše, hleva, skednja in lope v ozadju. Ukvarjajo se z
živinorejo, gozdarstvom, zadnjih nekaj let pa intenzivneje tudi s turizmom. V bližini kmetije
je tudi umetno izkopana luknja, s koli na dnu, ki so jo v preteklosti uporabljali za lovljenje
zveri, in se imenuje »medvedja jama«
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Od kmetije Pr' Tič sledimo markirani poti proti planini »Spodna Konšca« in po približno 1 uri
hoje nas pot pripelje do razgledišča »Na Boštu«. Z razgledišča se nam odpre izjemen pogled
na greben Košute, ki je najdaljša gora v Sloveniji, njen greben pa je dolg več kot 12 km. Po
Košuti poteka meja med Slovenijo in Avstrijo, v njenem grebenu lahko opazujemo kar 11
vrhov, ki so višji od 2000 metrov.

Karta 16 : 12 KM DOLG GREBEN KOŠUTE

Z ENAJSTIMI DVATISOČAKI

(VIR: Medmrežje 13, 2003 )

Ob lepem vremenu so vidne tudi zahodne Karavanke z Begunjščico, Vrtačo in Stolom ter
Julijskimi Alpami. Pot nadaljujemo skozi leso na začetku planine »Spodna Konšca« in že po
nekaj minutah pridemo do pastirske bajte. V okolici Tržiča danes deluje še 10 planin. Na
»Spodni Konšci« so nekdaj pasli konje in od tod planini tudi ime. Danes pa na bližnjih
pašnikih lahko naštejemo do 60 glav govedi. V poletnih mesecih, ko je planšarija naseljena,
lahko tu poskusimo kislo mleko, masunek in skuto. Posebnost te planine je skalni osamelec,
poraščen z gozdom. V skali je manjša luknja, ki so jo včasih uporabljali kot naravno
hladilnico.
Nato nadaljujemo našo pot na »Zgorno Konšco«, planino, kjer se razgled široko odpre.
Piramidi Storžiča se pridruži še dolgi hrbet Košute. Mlake, v katerih plavajo planinski pupki,
so nastale zaradi neprepustne podlage iz kremenovega konglomerata, voda pa se v njih obdrži
celo leto. Z najvišje točke naše poti se bomo usmerili navzdol, proti visokogorski izletniški in
ekološki kmetiji Pr' Rekar. Rekarjeva domačija leži na višini 1030 m nad morjem in je ena
najvišje ležečih samotnih kmetij v Karavankah. V več kot 200 let stari kmečki hiši vas bodo
seznanili s črno kuhinjo, načinom kuhanja nekdaj, staro posodo in drugim orodjem. Vsako
pomlad Rekarjevi kurijo tudi kopo. Oglje pa so pridobivali tudi na naši naslednji ogledni
točki, v Kotlu. »Kopišča« - raven prostor, kjer so postavljali kope in kuhali oglje, so skrbno
izbrali glede na bližino primernega lesa. Tu je bila oglarska kopa ali »kopiše«. Vidni so še
ostanki oglarjevega bivališča, kožarce. Kožarce so bili preprosti, iz lubja in debel izdelani
trikotni šotori. V prsti na kopišču najdemo tudi koščke oglja.
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Iz Kotla gremo po označeni planinski poti skozi gozd do strmih senožeti »Srpičov«, nato se
spustimo skozi gozd do planinskega doma pod Storžičem.

Fotografiji 42, 43:

VISOKOGORSKA KMETIJA REKAR S TIPIČNO KARAVANŠKO ARHITEKTURO
IN ČRNO KUHINJO ( I. Gabrovšek, 2004)

Tematska pot po Konjščici omogoča izpeljavo različnih metod in tehnik terenskega dela.
Visokogorska kmetija Pr' Tič se ukvarja z različnimi dejavnostmi. Z učenci pripravimo
vprašanja za intervju z gospodarji dveh obiskanih samotnih kmetij. Na tematski poti učenci
opravljajo različne terenske vaje in sproti rešujejo učni list.
Vprašalnik za intervju:
» SAMOTNA KMETIJA«
1. Koliko hektarov meri vaša kmetija?
2. Na kakšni nadmorski višini stoji vaša domačija?
3. Kakšno je domače ime vaše kmetije in koliko je stara?
4. Kakšna je infrastrukturna opremljenost vaše kmetije (cesta, elektrika, telefon, vodovod)?
5. Kolikšna je oddaljenost do prvega soseda, do vasi in do mesta?
6. S katerimi dejavnostmi se ukvarjate?
7. Katera dejavnost pa je za vas najpomembnejša?
8. Kako izgleda vaš običajen delavnik? Opišite ga.
9. Ali imate naslednike, ki bodo prevzeli delo za vami?
10. Ali vam pri delu kdo pomaga? Kdaj imate največ dela?
11. Opišite nam, kako in s kakšnim orodjem obdelujete polja in opravljate druge dejavnosti (npr. v
gozdu)!
12. Ali ste zadovoljni z življenjem na vaši samotni kmetiji? Kaj vam je najbolj všeč in kaj najbolj
pogrešate?
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Učni list:
TEMATSKA POT KONJŠČICA
1. V spodnjo karto sproti vrisuj pot in točke terenskega dela, ki jih v legendi poimenuj tako,
kot je prikazano za točko 1.
Karta 17: OBMOČJE

KONJŠČICE

(VIR: Atlas Slovenije, 2004)

LEGENDA
1 – visokogorska turistična kmetija Pr' Tič

4–

2–

5–

3–

6–

2. Na zgornji karti poišči naselja, ki ležijo na pobočjih ali ob vznožju Konjščice in
njihova imena obkroži.
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3. Spodnja tabela prikazuje prebivalstveni razvoj imenovanih naselij. Z natančnim branjem
tabele boš odgovoril-a na naslednja vprašanja.
Naselje/leto

1961

1971

1981

1991

2002

Lom pod Storžičem

244

230

228

310

347

Jelendol

202

204

138

156

167

Grahovše

165

148

140

127

131

Dolina

116

96

89

84

70

Čadovlje

79

92

84

81

86

Potarje

57

51

46

66

70

٭

Katero naselje je po številu prebivalstva največje?

٭

V katerih naseljih se je število prebivalstva v prikazanem obdobju povečalo?

٭

V katerih naseljih se je število prebivalstva v prikazanem obdobju zmanjšalo?

٭

Za katera naselja je značilna depopulacija? Utemelji svojo odločitev!

٭

Približno koliko ljudi živi v območju Konjščice?

4. Ob poti proti planini Spodnja Konjščica se ustavimo na razgledni točki Boršt, kjer
opravimo vajo iz orientacije.
a) S pomočjo kompasa pravilno orientiraj topografsko karto.
b) Določi svoj položaj v pokrajini, na karti poišči stojno točko ter ugotovi
nadmorsko višino. _______________
c) Izmeri azimute naslednjih vrhov: Dobrče, Velikega vrha, Košutnikovega turna
in Storžiča.
GORSKI VRH

AZIMUT

d) Iz stojne točke imamo pogled na Košuto. Najprej oceni zračno razdaljo med
stojno točko in grebenom Košute z Velikim vrhom. S pomočjo zemljevida ob
upoštevanju merila zemljevida natančno določi zračno razdaljo med
omenjenima točkama.
zračna razdalja= ________________

193

e) S pomočjo zemljevida poimenuj dvatisočake Košute na naslednji skici.

5. Pri pastirski bajti na Spodnji Konjščici:
a) določi nadmorsko višino - ........................;
b) izmeri temperaturo zraka - .............. °C ob ........... uri;
c) v bližini bajte poišči večjo skalo, nato s pomočjo kladivca odlomi del kamnine in
ugotovi:
٭

ali je vzorec karbonaten ali silikaten ............................................;

٭

barva kamnine .........................................;

٭

zrnatost kamnine .......................................................................;

٭

ime kamnine .............................................;

d) Razloži povezanost proučevane kamnine z nastankom manjših mlak, ki jih je opaziti
po planini.

6. Na poti od Zgornje Konjščice proti kmetiji Rekar opazuj rastlinstvo. Imenuj 5 drevesnih
vrst, ki so najpogostejše.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. Samotna kmetija Rekar na nadmorski višini ................ m ima ohranjen kmečki dom v
tipični karavanški arhitekturi. Skiciraj Rekarjevo hišo in označi njene najpomembnejše
značilnosti (streha, kritina, gank, okna, gradbeni material).
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8. Navedi gospodarske dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo na Rekarjevi domačiji.

9. Na pobočju pod Rekarjevo hišo sta v razdalji približno 3 metrov dve drevesi. Med njima
napni vrvico in z naklonomerom izmeri naklon ali nagib pobočja med drevesoma.

a) Naklon pobočja= ..............°
b) Navedi 3 posledice takšnega naklona.
*
*
*

c) Razmisli, zakaj, kljub veliki nadmorski višini in strmini, pri Rekarju zasledimo
sadna drevesa, kot so: oreh, češplja, domači kostanj in nekatere vrste hruške.

10. a) Ob useku makadamske ceste, ki vodi k Rekarjevi domačiji, je viden profil prsti.
•

S kovinskim metrom izmeri debelino celotnega profila prsti.
Profil prsti meri .................... cm.

•
•
•
•

Glede na barvo prsti določi število horizontov, izmeri debelino posameznega horizonta.
Z indikatorskim papirjem izmeri vrednost pH in ugotovi, ali je prst kisla ali bazična.
S solno kislino ugotovi prisotnost karbonatov v matični kamninski osnovi.
Podatke zapiši v spodnjo tabelo.
HORIZONT

DEBELINA V CM

B AR V A

KISLOST (pH)

VELIKOST DELCEV

Matična osnova je ..........................................
b) Razloži, zakaj je v gozdu med Rekarjem in Srpiči prst izrazito črne barve?
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8.5.1.4 PO ZMAJEVIH STOPINJAH – LEGENDI O NASTANKU TRŽIČA

-

trajanje: cca. 7 ur

-

ciljna skupina: učenci tretje triade osnovne šole

-

lokacija: prelaz Ljubelj, Šentanska dolina, Tržič

-

učni cilji:

•
•
•
•

Učenci se urijo v različnih metodah terenskega dela in orientacije;
se urijo v opazovanju in branju zemljevida;
spoznajo pomen ljubeljske ceste za razvoj Tržiča v preteklosti;
navedejo in opišejo nekatere značilnosti Šentanske doline;
znajo utemeljiti trditev, da mestno jedro Tržiča izumira.

•

-

učila in učni pripomočki:

ročni zemljevid Slovenije, zemljevid občin Tržič, zemljevid Karavanke, učni list Z Ljubelja po
Šentanski dolini v Tržič, kompas, naklonomer, vrvica, palice, geotrikotnik, barvni svinčniki, GPS,
višinomer, zvezek za zapiske, topografski načrt mesta Tržič, knjiga Zgodovinski drobci mesta Tržič.

-

ključne besede:

gorski prelaz, mejni prehod, tovorna pot, tradicionalne obrti, mestne funkcije, staro mestno jedro

-

opis poti in dejavnosti:

Legenda o nastanku Tržiča, ki je ohranjena v knjigi Zgodovinski drobci župnije Tržič, v
osrednjem delu pripoveduje takole:
Ankat so gor poh Albelam an aldje žvel. Zemle niso deval, rudo so kupal, ta živ
srebro. Adn, k je žvu čist na konc, je imu anga švoh petelina. Soset, če so ga vidl,
so kuj rekl: ″ Z dga pa nav nč!″ ″ O, pa bo!″ , je djav Jaka. Pa j dobr sojga petelina
futrov, pa uben futr ni bil ta prav. Peteln je biu kumeren, da ni bvo za nkamr.
Ankat popovne, k sta se Jaka pa peteln greva na sonc pred hišo, pride mem ena
stara pukvasta baba. ″ Coprnca″ , jo kuj pogrunta Jaka, ″ n bom reku za futr″.
Pokliče babo, baba mu da eno štupo. Z no, prav, nej vsak dan pe telina poštupa.
Peteln je od zej naprej hitr rasu, pa zmerej bl srebrast je rat vov. Anga jutra, še
predn ga j Jaka mogu poštupat, jo j fletn preče vrh Kvadva pobr cov. Jaka je klicov
za nmo, peteln pa nč. Usedu se j na no skalo, pa prov na gvas z apev, mav sm, mav
če pogledov, pa zletu u ano lukno pa tm an jajc znesu, poj se j pa kraj lukne
ulegu, de j biv jajc zmerej na sonc. Z nega je čez en cajt zlez u an velk zmaj. Skoču
je tok hdo, da se j gora zamajava, pa pvas utrgov. Skale so let eve u vas, čes hiše so
skakale. Aldje so e zagnal adn za drujmo u dolino. Tud zmaj se je šundra ustrašu.
Takat se uthrga pvas čist blis nega, tok de j žavostno smrt doč akov.
Aldje so pa ltel pa ltel. Na dn kvanca so se ustavl, de b se od počil. Pa jm je bil krej
kr všeč. Tko so ani kr ustal. Naredl so hiše pa delavnce, tok j e ratov an mejhn mest.
Tržč so mu rekl. Ani, k so se pa bal, da b se gora še enkat nan e na zvrgva, so šl
mav dol. Pravjo, de so se ustavl u Krop. Nč čudnga, se j podobna Tržič, samo de
gore tam so.
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Legenda o nastanku Tržiča je lahko rdeča nit spoznavanja poti od Ljubelja skozi Šentansko
dolino do Tržiča. Pot nas bo najprej vodila z mejnega prehoda Ljubelj, po cesti, ki vodi na
najstarejši gorski prelaz v Evropi in pripoveduje nešteto zgodb o zgodovini in ljudeh, ki so
potovali po njej. Že za časa Rimljanov je peljala pot čez ljubeljski prelaz in je povezovala
Virunum na Gosposvetskem polju z rimsko Emono. Proti koncu 15. stol. je čez Ljubelj
potoval tudi Krištof Lamberger, ko se je šel na Dunaj boriti s »Pegamom«. V času
protireformacije je čez prelaz bežal pisec prvih slovenskih knjig, Primož Trubar. Leta 1728 je
dal tedanji deželni glavar Wolf Waikard Gallenberg, ob vesti da pride preko prelaza cesar
Karl V., predor razkopati in napraviti cestni usek. V spomin na ta dogodek so kranjski deželni
stanovi dali postaviti dve kamniti piramidi s podstavkom. Kamen za piramidi so pripeljali iz
Ljubljane na dvajsetih vozovih, za kar so potrebovali 187 vlečnih konj.

Fotografija 44:

GORSKI PRELAZ LJUBELJ

(M. Garbajs, 1998)

Od leta 1965, ko so odprli nov predor na Ljubelju, je stara ljubeljska cesta zanimiva kot
turistična točka. Avto moto društvo Tržič na njej vsako leto organizira tekmovanje
starodobnikov za Hrastov memorial. Proga je dolga 2300 metrov in na najstrmejši točki
doseže vzpon 33%. Z vrha Ljubelja se nam odpre lep pogled na Šentansko dolino ter severni
ostenji Košute in Begunjščice.
Po povratku v dolino se bomo mimo Spominskega parka taborišča Mauthausen odpeljali do
zaselka Lajb, kjer je po pripovedovanju domačinov stal prvotni Tržič. Tam je potekala stara
tovorna pot z doline Drage, prek planine Prevala do Lajba in nato čez Ljubelj na Koroško. Tu
je bilo tudi rudarsko naselje Šentanskega rudnika, kjer so več stoletij pridobivali živo srebro.
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Nižje v dolini Beli potok teče čez steno konglomerata Tominčev slap, ki se že na vrhu deli na
dva dela. Po nalivih se curka združita in bučeče odmevata po Šentanski dolini.
Ald j e so pa lt el pa lt el . N a dn kvan ca so s e u sta vl , de b s e od p oči l . Pa j m j e bil kr ej k r
v š eč. Tk o so ani k r u sta l . N a r edl so hi še pa de lavn ce , to k j e r atov an me jhn mest. Tržč s o
mu rekl .

V okviru zgodovinskih posebnosti se lahko med kranjskimi trgi edino Tržič izkaže z
ohranjeno ustanovno listino, s katero je bil leta 1492 povzdignjen v trg. Najhujša nesreča je
Tržič prizadela leta 1811, ko je izbruhnil grozovit požar. Kovačije, fužine in številne obrtne
delavnice ter meščanske hiše so pogorele do tal. Obnova Tržiča po požaru je potekala počasi.
Izdali so poseben predpis, ki je določal obvezno namestitev kovinskih vrat in polken, ki so
postala prava evropska posebnost. Pogled pritegnejo tudi številne druge značilnosti stavb v
mestnem jedru, npr. portali in okenski okviri iz zelenega peračiškega kamna, sušilne odprtine
na strehah, obcestni kamni opestniki, »firbec« okno.
Za konec si bomo ogledali še Tržiški muzej, kjer boste začutili podjetnost starih tržiških
rodbin. V razstavljenih zbirkah boste spoznali: usnjarstvo - skrivnostne recepture in postopki
strojenja kož, čevljarstvo - njegovo veličanstvo čevelj prihaja izpod rok spretnega rokodelca,
tkalstvo - sprehodili se boste od volne do preje, od lanu do platna ter od bombaža do različnih
tkanin in lesarstvo - les je darilo narave: živeti z njim, ga obdelovati, žgati oglje, les kriviti v
kolesa ali mu vdahniti življenje uporabnih predmetov.
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Učni list:

Z LJUBELJA PO ŠENTANSKI DOLINI V TRŽIČ

1. S pomočjo spodnje karte in ročnega zemljevida Slovenije opiši lego mesta Tržič glede na:
Karta 18: LEGA TRŽIČA NA STIKU KARAVANK IN KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP
(vir: Atlas Slovenije, 2004)

∗

pokrajinske enote

∗

lego v Sloveniji in državno
mejo

∗

bližnja mesta

∗

prometne povezave

2. Na zgornji karti obkroži gorski prelaz LJUBELJ. Razloži, zakaj je bil ta prelaz izredno
pomembna prometna povezava vse od rimskih časov do pred nekaj desetletij.

3. Opiši, kaj prikazuje slika in to utemelji z zgodovinskimi dejstvi.
Fotografija 45:

GORSKI PRELAZ STARI LJUBELJ (VIR:

OŠ Bistrica)
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4. V spodnjo karto sproti vrisuj pot in vpiši oziroma obkroži točke opazovanj.
Karta 19: ŠENTANSKA DOLINA
(vir: Atlas Slovenije, 2004)

5. Iz vrha Starega Ljubelja je lep razgled na okoliške vrhove Karavank in KamniškoSavinjskih Alp ter na Šentansko dolino. Ob natančnem opazovanju in s pomočjo
zemljevida občine Tržič ali zemljevida Karavank ter kompasa, odgovori na
naslednja vprašanja.

-

"

Določi nadmorsko višino prelaza Ljubelj. .........................................

"

S pomočjo kompasa določi:

V kateri smeri se vlečejo Karavanke oziroma njihovo slemenitev?
...............................................................................................................................

-

V kateri smeri poteka Šentanska dolina? ...................................................................

-

Izmeri azimut mednarodnega mejnega prehoda (1) in Velikega vrha (2):
azimut 1 =
azimut 2 =

Iz stojne točke (pri koči na Starem Ljubelju), gledano proti jugu, je pogled na
ogromna melišča.
- S pomočjo zemljevida ugotovi, katerima gorama pripadajo melišča.
.......................................................................................................................................
- Ali so ta melišča na prisojni ali osojni strani gora?
.......................................................................................................................................
"
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- Razloži, kaj melišče sploh je!
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

-

V smeri azimuta 220° je ledeniška dolina. S pomočjo kompasa in zemljevida
ugotovi:
ime doline ..............................................,
ime dveh gora, ki jo obdajata ....................................................................................,
po čem je dolina poznana ..........................................................................................

6.
a)
•
•
•

Izmeri naklon stare ceste na prelaz Ljubelj.
S pomočjo naklonomera, vrvice in dveh palic na treh mestih izmerimo naklon.
naklon 1 =
naklon 2 =
naklon 3 =

"

b) S pomočjo plastnic na zemljevidu ugotovi višinsko razliko med mejnim prehodom, kjer se
stara ljubeljska cesta prične, in med vrhom prelaza.

c) Dolžina poti med mejnim prehodom in vrhom prelaza je približno 3 km. Koliko metrov
višine pridobimo na en km prehojene poti?

7. S pomočjo danih besed napiši kratko zgodbo, ki bo utemeljila povezavo med Ljubeljem in
Tržičem.

tovorništvo, Sveta Ana, leto 1492, stiški menihi, Forum Lubellino, podor, Mošenik,
Neumarcktl
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
8. Dopolni!
Šentanska dolina je dolina potoka ................................................. V njej je razpotegnjeno naselje
................................................................., ki ga sestavlja več ...................................................:
........................................................................................................................................ Dolina ima več
stranskih dolin: dolina Potočnikovega grabna, kjer je več vhodov v nekdanji rudnik
.....................................; dolina Belega potoka, kjer čez konglomeratno steno pada ................................
slap; dolina Gebnovega potoka, kjer so pod Košuto številne ................ kmetije, najvišje na nadmorski
višini 1050 m je kmetija ........................................ Osrednji zaselek je ............................, do koder naj
bi segal ledenik izpod .......................... Med hišami so vidni številni ......................................................
9. Naslednja tabela prikazuje gibanje števila prebivalstva v mestu Tržič.
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leto

1869

1900

1931

1971

1991

2002

št. preb.

1751

2626

3244

4811

3937

3920

•

Do katerega leta se je število prebivalstva v mestu povečevalo?

•

Za koliko se je število prebivalcev zmanjšalo v zadnjih 30 letih?

•

S čim lahko povežemo rast prebivalstva do okoli leta 1975?

•

Zakaj se v zadnjih desetletjih prebivalstvo iz Tržiča izseljuje? Navedi vsaj 2 razloga!

10. a) Na spodnji karti označi in poimenuj 4 dele mesta Tržič, ki se med seboj razlikujejo po
starosti in po prevladujočih mestnih funkcijah.
Karta 20 : MESTNI NAČRT TRŽIČA
(vir: Atlas Slovenije, 2004)

b) V mestnem jedru Tržiča poišči in kratko opiši:
• opestnike

•

hiše 3 znamenitih Slovencev, ki so živeli ali službovali v Tržiču

•

stavbe, ki so kulturna dediščina mesta: Mallyeva hiša, grad Neuhaus, Zgornja kajža,
fužina Germovka, cerkev sv. Jožefa
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8.5.1.5 KARAVANŠKI SOTESKI: SOTESKA ČEPA IN DOVŽANOVA SOTESKA

-

trajanje: 2 dni

-

ciljna skupina: učenci 9. razreda osnovne šole in srednješolci

-

lokacija: botanično-ekološka učna pot v soteski Čepa, ledeniška pokrajina Šentanske
doline in doline Poden ter geološka učna pot v Dovžanovi soteski

-

učni cilji:

Učenci oziroma dijaki:
• v pokrajini prepoznajo in razložijo osnovne značilnosti tipične rečne doline, kakršni sta
proučevani soteski, ter tipične ledeniške doline, kakršni sta Šentanska dolina in Bodental;
• primerjajo različne tipe dolin glede na prečni prerez, obliko, kamninsko sestavo in nastanek
doline;
• ugotavljajo podobnosti in razlike med proučevanima soteskama glede na postavljene kriterije;
• se urijo v izvajanju različnih metod terenskega proučevanja površja, kamninske sestave,
značilnosti voda, vremenskih parametrov, rastlinstva, tipov poselitve in značilnosti prebivalstva ter
znajo rezultate meritev in raziskovanj vzročno in posledično ovrednotiti;
• se urijo v orientaciji v naravi s karto, s karto in kompasom, znajo izračunati azimut, določiti
nadmorsko višino, ugotoviti višinsko razliko;
• se seznanijo s problematiko narodnostnih manjšin, dvojezičnosti, etničnega ozemlja.

-

učila in učni pripomočki:

ročni zemljevid Slovenije, zemljevid Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, prospekt s karto
območja soteske Čepa in doline Poden, anketni listič, učni list Ljubelj - soteska Čepa - dolina Poden,
učni list Dovžanova soteska, geološka karta (list Celovec), priročnik Rastlinski ključ, priročnik
Spoznavamo kamnine in okamnine, kompas, barvni svinčniki, termometer za zrak in vodo, barometer,
higromer, vetromer, povečevalno steklo, GPS, solna kislina, kladivce, papir in vrečka za kamninske
vzorce, zvezek za zapiske, skicirka

-

ključne besede:

rečna dolina, ledeniška dolina, soteska, melišče, rastlinski pasovi, karavanška hiša, narodnostno ali
etnično ozemlje, turizem

-

opis poti in dejavnosti:

S primerjavo obeh karavanških sotesk:
raziskujemo in ugotavljamo podobnosti
preoblikovanju, pestri kamninski sestavi,
prepoznavnosti Karavank na slovenski
oblikovanja naravnega parka.

Dovžanove soteske in soteske Čepa z učenci
in razlike v geološkem nastanku, ledeniškem
dokaj težkih pogojih za življenje ter turistični
in avstrijski strani, tudi v luči načrtovanega

Približno po 10 minutah vožnje oziroma 4 km od prehoda državne meje na Ljubelju
zagledamo velik transparent nad ljubeljsko cesto, ki opozarja in vabi, da si ogledamo
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mogočno sotesko Čepa (Tscheppa Schlucht). Domačini jo poznajo že dobrih petsto let, za
oglede in množičen obisk je urejena le nekaj let. Soteska je bolj kot raziskovalcem znana
ljubiteljem adrenalinskih športov in izjemnih, bolj odmaknjenih naravnih lepot.
Poleg Ljubeljske Borovnice sotesko oblikuje in preoblikuje tudi potok Žabnica (Bodenbach),
ki pa priteče z zahodne strani, iz smeri doline Poden (Bodental) oziroma izpod Vrtače.
Soteska je bila dolgo časa nedostopna, danes pa vodi skozi sotesko Čepa in mimo slapa Šum
dobro urejena pot z razlagalnimi tablami o geoloških, botaničnih in ekoloških zanimivostih
doline. Ogled soteske je možno začeti na več vhodih. Najprimerneje je pričeti s parkirišča,
kjer je postavljena brunarica in je moč dobiti prospekte, zemljevide, razglednice in spominke,
hkrati pa je v brunarici gostinska ponudba in sanitarije. Druga možnost vstopa v sotesko je pri
starodavni gostilni ob ljubeljski cesti, imenovani Deutscher Peter, tretja varianta je iz doline
Bodental, ob toku potoka Žabnica, ob katerem je urejen kolovoz vse do Borovelj in je
priljubljena pot med številnimi kolesarji. Pot poteka ponekod tik ob dnu soteske, ponekod pa
daleč nad njo s pogledi v globino Ljubeljske Borovnice. Tam, kjer se Žabnica izliva v
Ljubeljsko Borovnico, je križišče različnih poti in osrednji, najbolj zanimiv del soteske. Ena
najlepših fotografij bo nastala skozi naravno okno, od koder je pogled na visok in mogočen
slap Šum.
Zahodni konec soteske Čepa se stika z naravnim rezervatom Poden in Mlaka. Dolina Poden
je ena najlepših v Karavankah in izreden primer ledeniško preoblikovane doline. Na
vzhodnem robu osrednjega dela doline Poden je nekaj razpršenih prvotnih domačij, tudi
Podnarjeva z ohranjeno tipično karavanško arhitekturo.
Ledeniško dolino Poden primerjamo po nekaterih značilnostih s Šentansko dolino na naši
strani Ljubelja, v kateri leži razpotegnjeno naselje Podljubelj. Zanimivosti Šentanske doline,
ki so vredne ogleda, so predvsem:
∗ Nekdanji rudnik živega srebra na Lajbu, kjer so rudo kopali okoli 400 let, do
leta 1903.
∗ Podružnica taborišča Mauthausen in spomenik, ki so ga postavili v spomin na
mnoge žrtve v taborišču, pri gradnji predora in v vojni, z napisom
»obtožujem«.
∗ Prelaz stari Ljubelj, ki je bila nekoč najkrajša povezava med dravskim in
savskim porečjem oziroma med Ljubljano in Celovcem.
∗ Tominčev slap, ki kot pramen pada 18 m globoko, in je izvir Belega potoka,
pritoka Mošenika.
∗ Planina in smučišče Zelenica, ki je tudi lepa ledeniška dolina pod
severozahodnimi pobočji Begunjščice.
∗ Najobsežnejša melišča v Sloveniji, ki so na osojni strani 2060 m visoke gore
Begunjščica. Severno in severovzhodno pobočje Begunjščice je na osojni,
senčni strani, zato ni poraslo z gorskim rastlinstvom. To je omogočilo, da so
peščeni, gruščnati in kamniti delci pobočja, ki so se zaradi mehaničnega
preperevanja kamnin (spremembe v temperaturi, zmrzali…) in gravitacije
odkrušili, odtrgali in zdrseli po pobočju navzdol.
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∗

Mošenik, največji pritok Tržiške Bistrice, izvira izpod melišč pri Ljubelju. Ima
izrazito smer sever-jug, kar je omogočilo eno ugodnejših prometnih povezav
Kranjske in Koroške oziroma Ljubljanske in Celovške kotline.

Ekskurzijo, katere cilj je spoznati in primerjati značilnosti različnih dolin, lahko načrtujemo
in izpeljemo kot naravoslovni dan ali kot raziskovalni tabor, z različnimi učnimi pristopi, npr.
kot projektno učno delo ali kot raziskovalno delo učencev. Program je sestavljen iz naslednjih
točk:
- Vožnja po Šentanski dolini z vodnikom.
- Postanek na Ljubelju (ogled in terensko delo na obsežnih meliščih na Begunjščici,
orientacija, opis doline).
- Prehod državne meje, vožnja do parkirišča v Slovenj Plajberku.
- Skupen ogled (z vodnikom) dela soteske Čepa, ki jo je izdolbla Ljubeljska Borovnica
(cca. 90 min.), nato je priporočljivo delo po skupinah.
- Oblikujemo lahko naslednje skupine: geološko-geografska, zgodovinsko-etnološka,
biološko-kemijska, likovna, fotografsko-novinarska.
- Nekaj časa lahko namenimo tudi za samostojne oglede, fotografiranje, sprehajanje ali
počitek.
- Nato sledi vožnja do ledeniške doline Poden, v kateri je kopica možnosti za proučevanje,
terensko delo, raziskovanje, anketiranje ali zgolj opazovanje, lahko v skupinah ali z
vodnikom (ogled doline, orientacija, terensko delo: morena, balvani, krnice, koritasta
dolina, ledeniško jezero in potok, osoje, melišča, rastlinski pasovi, tip poselitve,
karavanška hiša, etnično ozemlje, turizem ...).
Drugi del ekskurzije obsega proučevanje značilnosti Dovžanove soteske. Ogled poteka po
urejeni razgledni poti in delu Slovenske geološke poti, kjer učenci spoznavajo in proučujejo
kamnine in okamnine različnih geoloških obdobij in različnih vrst glede na nastanek. Pozorni
so tudi na izoblikovanost doline in druge geomorfološke, hidrološke in botanične značilnosti.
V Razstavno-izobraževalnem središču v vasi Dolina zaključimo s terenskim proučevanjem. Z
ogledom multivizije obnovimo znanje, ki smo si ga pridobili na poti skozi sotesko in
naredimo zaključke glede primerjalnih podobnosti in razlik med proučevanimi dolinami v
Karavankah. Pridobljeno znanje lahko nadgradimo z izdelkom – raziskovalno nalogo,
plakatom, poročilom o projektnem delu, razstavo. Primer projektnega dela, ki zajema tudi
tukaj opisani ekskurziji, je prikazan v poglavju 7.5 Karavanško-Kamniško-Savinjski regijski
park in možnosti za izpeljavo inovativnih učnih pristopov.
Učitelj glede na zastavljene cilje ekskurzije in projektnega dela pripravi primerne naloge za
učence (učni listi, eksperimenti, naloge za terensko proučevanje in zapiski terenskega dela).
Če se odločimo za naravoslovni dan, ki vključuje voden ogled osrednjega dela soteske Čepa,
opazovanje pokrajine Šentanske doline in doline Poden, je smiselno učencem dati učni list s
karto, v katerega bodo vpisali nekaj pomembnejših podatkov, kaj skicirali, narisali. V
nadaljevanju je prikazan primer učnega lista, ki ga učenci rešujejo med ekskurzijo. Za
ponovitev znanja o Dovžanovi soteski je primerna tudi križanka, ki jo učenci rešujejo po
koncu ogleda učne poti, razstavišča kamnin in okamnin in po ogledu multivizije o Dovžanovi
soteski.
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Učni list za naravoslovni dan

LJUBELJ – SOTESKA ČEPA – DOLINA PODEN
1. Šentanska dolina ima številne zanimivosti in primere naravne in kulturne dediščine.
Navedi vsaj štiri!

"
"
"
"

2. Dopolni!

Največji pritok Tržiške Bistrice je potok ..................................., ki je izdolbel dolino v smeri
............ - ............... Dolina je bila v ledeni dobi preoblikovana, zato je Šentanska dolina
primer ................................ tipa doline, kar dokazujejo: dolina v obliki črke ........, veliki
kamni ......................., ......................... vrhovi gora. Po dolini je razpotegnjeno naselje
........................................., ki ima več ........................... Osrednji del naselja, kjer je tudi
.............................. osnovna šola, se imenuje ................................
3. V spodnji karti označi z rdečim svinčnikom nekdanjo prometno povezavo čez gorski prelaz
Ljubelj in današnjo skozi predor Ljubelj. Katera povezava je imela za razvoj Tržiča večji
pomen. Utemelji!
Karta 21: GORSKI PRELAZ LJUBELJ
(vir: Atlas Slovenije, 2004)

• večji pomen:
.............................................
.............................................
• zakaj?
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
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4. Najobsežnejša melišča v Sloveniji so na osojni strani 2044 m visoke gore Begunjščice.
Skiciraj slikovita melišča na Begunjščici in opiši proces nastajanja melišč!

5. Na spodnji karti obkroži 2 potoka, ki sta oblikovala sotesko Čepa ter slap Šum. Z
rdečim svinčnikom vriši razgledno pot od gostilne Deutscher Peter do Bodentala.
Karta 22: OBMOČJE SOTESKE ČEPA IN DOLINE PODEN
(vir: Atlas Slovenije, 2004)

6. Razloži povezavo med sotesko Čepa (Tscheppa Schlucht), prelazom Ljubelj in več kot 500
let starim gostiščem »Dajčpeter« (Deutscher Peter) ob ljubeljski cesti!
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7. Nariši prečni prerez najožjega dela soteske in prečni prerez doline Poden (Bodental) ter
poimenuj glavne dejavnike nastanka obeh tipov dolin!
•

•

prečni prerez osrednjega dela soteske Čepa

prečni prerez osrednjega dela doline Poden

•

tip doline:

•

tip doline:

•

dejavniki nastanka:

•

dejavniki nastanka:

8. Dolina Poden ima številne zanimivosti. Napiši kratek sestavek o tej dolini, v katerega
vključi naslednje značilnosti oziroma pojme: skodle, morena, krnica, Vrtača, gank, turizem,
dvojezičnost, počitniške hišice, ledeniška jezerca, osoje, etnično ozemlje, samotne kmetije.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9. Dopiši manjkajoče črke k naslednjim pojmom, ki smo jih danes spoznali!

* b_____

* S_____j

* _o___a

* _or____e

* __t_č_

* n___v__

* _a__i__

* __l___e

___j____

* s___l_
* K_______e

_ez_____

* ____a
* k___š__

A _a
_lo___c_

10. Dolina Poden je poimenovana po najstarejši domačiji Podnar pod mogočnimi ostenji
Vrtače. Domačija in njena okolica ima vrsto geografskih zanimivosti. Navedi vsaj tri!
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Učni list s križanko za ponovitev znanja o Dovžanovi soteski:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poimenovanje za krajše slapove, ko voda pada s skale na skalo.
2. Najpogostejša sedimentna kamnina, ki jo gradi mineral kalcit.
3. Poimenovanje za brv čez Tržiško Bistrico, ki jo je voda, zlasti ob Miklavževih povodnjih
večkrat odnesla.
4. Dunajski geolog, ki je v Dovžanovi soteski odkril „karavanški ramenonožec“.
5. Fosili ali ........................ so ostanki odmrlih rastlin ali živali oz. le njihove sledi v
kamninah.
6. Prodniki in minerali kremena gradijo najtršo kamnino v Dovžanovi soteski: kremenov
................................
7. Rastlini ali živali, ki živi le v določenem kraju oz. območju, rečemo ......................
8. Pobočje nad desnim bregom Tržiške Bistrice, poznano po botaničnih reliktih nekdanje
toplejše klime.
9. Vrsta fosilov, ki so po zunanjosti podobni polžkom, so foraminifere ali ................
10. Stara Jamnšnikova hiša v Čadovljah je primer tipične .......................... .........
11. Kamnine v Dovžanovi soteski so iz starega zemeljskega veka, iz geoloških dob perm in
......................., in so na površju najstarejše kamnine v Sloveniji.
12. Pobočje, ki je razvodje med Mošenikom in Tržiško Bistrico, čez katero vodi tudi ena od
poti iz Tržiča pod Košuto.
13. Drugo ime za sušilnico (sadja, lanu, volne, klobas...).
14. Kamnina iz sprijetih peščenih delcev, ki ji značilno barvo daje FeO.
15. Spodnji del Doline, ki stoji na podornih kamnih.
16. Opuščena konjska planina, pod katero izvira Tržiška Bistrica.
17. Slovenska .................... ..... ima najznamenitejše točke v Dovžanovi soteski, v okolici
Jezerskega in v Javorniškem Rovtu.
18. Grški izraz za kamen.
19. Apnenčasti Kušpegarjevi turni ali ..................... iz Dovžanove soteske.
20. Ograjena velika kmetijska posest samotnih kmetij.
21. Ime svetnice, kateri je baron Born posvetil svoj gradič v Jelendolu.
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1

2
3

_

4
5
6
7
8

_

9
10
11
12
13
14
15

_
_

16
17

_

18
19
20
21

Iz osenčenih polj po vrsti izpiši črke v spodnje črtice in dobil-a boš geslo, ki je ena največjih
znamenitosti Dovžanove soteske.

___________ __________

Razloži dobljeno geslo. Obrazložitev dopolni tudi s preprosto skico!
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8.5.2

PRIPRAVA EKSKURZIJE NA ŠIRŠEM OBMOČJU JEZERSKEGA

Na območju Jezerskega se
stikajo
Karavanke
s
Kamniško-Savinjskimi
Alpami; smo torej v osrčju
alpskega sveta, zato je
Jezersko z dolino reke
Kokre ustrezen primer za
proučevanje
značilnosti
tipične alpske pokrajine.

Fotografija 46:

PLANŠARSKO JEZERO IN RAVENSKA KOČNA

( I. Gabrovšek, 2005)

Naravoslovni dan o značilnostih alpske pokrajine vključuje proučevanje:
- ledeniško preoblikovane pokrajine in zanimivega slapu,
- podnebnih posebnosti gorske kotline,
- značilnosti reke Kokre s prečno dolino, skakalci, brzicami in
- nahajališča tipične kamnine lehnjak v srednjem delu doline Kokre.

8.5.2.1 JEZERSKO – GORSKA KOTLINA V OSRČJU ALP

-

trajanje: 4 ure

-

ciljna skupina: učenci tretje triade osnovne šole

-

lokacija: Jezersko in zgornji del doline reke Kokre

-

učni cilji:

Učenci:
• v pokrajini prepoznajo in razložijo osnovne značilnosti tipične alpske pokrajine na primeru
Jezerskega in njegove okolice (mladonagubana gorstva, gubanje, preperevanje, erozija, ledenik,
krnica, priostreni, obrušeni vrhovi in pobočja gora, ledeniška morena, ledeniški balvani, ledeniška
dolina, gorska kotlina, gorski prelaz, slap, brzice);
• poznajo razliko med podolžnim in prečnim prerezom ter primerjajo različne tipe dolin

glede na prečni prerez in nastanek doline;
se urijo v izvajanju različnih terenskih merjenj vremenskih parametrov ter znajo rezultate
meritev vzročno in posledično ovrednotiti;
• poznajo značilnosti gorskega podnebja;

•

•

se urijo v orientaciji v naravi s karto, s karto in kompasom, znajo izračunati azimut.
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-

učila in učni pripomočki:

ročni zemljevid Slovenije, zemljevid Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, učni list Po dolini
Kokre na Jezersko, kompas, barvni svinčniki, termometer za zrak, barometer, higromer, vetromer,
balon z nitko, povečevalno steklo, GPS, solna kislina, kladivce, papir in vrečka za kamninske vzorce,
zvezek za zapiske

-

ključne besede:

mladonagubana gorstva, gubanje, preperevanje, erozija, ledenik, krnica, ledeniška morena, ledeniški
balvani, ledeniška dolina, gorska kotlina, gorski prelaz, slap, brzice, prečni in podolžni prerez, gorsko
ali alpsko podnebje

-

opis poti in dejavnosti:

Jezersko leži 906 m nad gladino morja. Visoke gore (Jezerska Kočna, Grintovec, Skuta)
zapirajo dolinski svet v mogočni amfiteater, ki ga sestavljata dve ledeniški dolini - Makekova
in Ravenska Kočna. V središču Jezerskega, izpred starega hotela Kazina, je lep pogled na
celotno ostenje Makekove Kočne, ki stoji na jugovzhodu kot ogromna skalnata kulisa. Na
njeni desni strani je poraščeni, do vrha zeleni Veliki vrh. To je zelo primerna točka za vaje iz
orientacije s karto in zemljevidom.
Žabji trg in predel Raven okoli cerkve Sv. Andreja, zgrajene v štirinajstem stoletju, je najširši
del kotline. Tukaj je zanimiva Šenkova domačija, ki je prava znamenitost alpske arhitekture iz
16. stoletja. Zraven stoji poslopje, t.i. Jenkove »kasarne«, ki je nekdaj rabila potujočim
državnim uradnikom in vojski za prehodno zatočišče. Danes je preurejena v etnološki muzej,
v katerem so poleg drugih razstavljenih predmetov najbolj zanimivi ostanki podpisov prehodnih gostov na stenah še iz časa Napoleona. Izpred muzeja je lep pogled na vso Ravensko
Kočno s Planšarskim jezerom pod bregovi Turnov. Vzhodno od Planšarskega jezera, ki je
nastalo z zajezitvijo potoka Jezernica, v smeri Ravenske Kočne je zaselek Sibirija, kjer glede
na poimenovanje lahko razložimo podnebne razmere in tipično gorsko podnebje ter opravimo
meritve temperature in vetra.
V Ravenski Kočni nad Planšarskim jezerom je naravni mineralni Ancljev vrelec. V sosednji
dolini Makekova Kočna je samotna kmetija Makek, nad njo je marof z mogočnima lipo in
tiso. Skozi zgornji del Makekove Kočne vodi steza pod severno ostenje Jezerske Kočne. Že
od daleč zbuja pozornost mogočna rdečkasta stena, čez katero pada ozek pramen 130-metrske
Čedce, najvišjega slovenskega slapa.
V Spodnjem Jezerskem je vrsta geomorfološko-geoloških zanimivosti: sotočje Jezernice in
Kokre, tesen Kokre, Virnikov Grintovec, na vrhu katerega so devonijski apnenci, najstarejše
znane avtohtone sedimentne kamnine v Sloveniji, nekaj južneje v Komatevri pa je večje
nahajališče lehnjaka, kjer so skladi debeli do 20 m, v njih pa je mogoče opazovati zanimive
strukture okamnelih mahov, listov.
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Učni list:

PO DOLINI KOKRE NA JEZERSKO

1. Na priloženi karti z rdečim
svinčnikom označi pot
ekskurzije in točke
opazovanj.

Karta 23: OBMOČJE JEZERSKEGA IN DOLINA REKE KOKRE
(vir: Atlas Slovenije, 2004)

2. Na zemljevidu poišči izvir
reke Kokre pod
Virnikovim Grintovcem,
nato sledi toku reke
navzdol vse do
Preddvora, ko se soteska
Kokre nekoliko razširi.
Skiciraj podolžni profil
oziroma potek doline
reke Kokre od izvira do
Preddvora, označi smer
in večja naselja.
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3. Dopolni!
Reka Kokra je med grebene ................................ in ...................................... Alp vrezala globoko
dolino, ki poteka ........................ na različne kamninske sklade vse do Spodnje Kokre, kjer se reka
obrne proti ......................... Naselje Kokra je ena najdaljših vasi v Sloveniji, saj združuje vrsto
zaselkov v dolini ................... in na ......................... pobočjih. V Zgornji Kokri je poznana domačija
........................................, ki ima tradicionalno .............................. hišo z naslednjimi značilnostmi:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Suhadolnik je tudi izhodišče za vzpon na .................................................. (.......... m), najvišjo goro
........................................................... in na goro ..........................., pod katero je najvzhodnejši ledenik
v Alpah, ki se močno ..........................
4. Južno od Spodnjega Jezerskega je sotočje Kokre in Jezernice.
a) S pomočjo kompasa in karte določi smer povirja obeh vodotokov.
 ٭Kokra:
 ٭Jezernica:
b) V zgornji dolini Kokre so nahajališča kamnine lehnjak. Poišči vzorec kamnine lehnjak in ga
primerjaj s prevladujočo kamnino apnenec, ki sicer gradi to območje.

c) S solno kislino preveri, ali je lehnjak karbonatna kamnina.

5. Od Zgornje Kokre do Fužin je dolina Kokre najožja, prostora je le za reko in cesto. Na
Jezerskem pa se dolina močno razširi. Nariši prečna profila obeh tipov doline in ju
poimenuj.
PREČNI PROFIL .....................................................

PREČNI PROFIL ......................................................
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6. Reka Kokra je globoko vrezala svojo dolino in razrezala Kamniško-Savinjske Alpe, ločila je
pogorje ................................ na zahodu od Grintovcev na vzhodu. Na karti poišči in
izpiši dvatisočake v t.i. pogorju Grintovci.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. Opazovanje vremena na 3 izbranih točkah:
- merilno mesto 1: v Zgornji Kokri (soteska),
- merilno mesto 2: na Zgornjem Jezerskem (gorska kotlina),
- merilno mesto 3: na Jezerskem vrhu (gorski prelaz).
a) Z meteorološkimi inštrumenti bomo izmerili vremenske parametre. Rezultate meritev
zapiši v tabelo.
merilno
mesto

nadmorska
višina

ura temperatura
zraka
v °C

vlažnost
zraka v %

hitrost vetra smer vetra

zračni tlak

b) Za posamezno merilno mesto ugotovi vidljivost in jo označi v tabeli z X.
merilno mesto
gosta megla, vidljivost do 100 m
megla, vidljivost do 500 m
meglica
dobra vidljivost

c) Za posamezno merilno mesto ugotovi oblačnost in jo označi v tabeli z X.
merilno mesto
jasno
rahlo oblačno
delno oblačno
poloblačno
pretežno oblačno
oblačno
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8. Naselje Jezersko leži v kotlini, obdani z dvatisočaki. V hladni polovici leta nastopi tudi
posebna vremenska situacija, ko je Jezersko zavito v meglo, na Jezerskem vrhu in višje v
gorah pa je prijetno sončno vreme.
a) Kako imenujemo takšen vremenski pojav?

b) Imenuj 3 pogoje za nastanek tega pojava.

9. Zakaj se zaselek v smeri proti Ravenski Kočni imenuje Sibirija?

10. Ravenska in Makekova Kočna sta tipični ledeniški dolini s številnimi naravnimi
zanimivostmi. Razloži, zakaj so zanimivi:
• PLANŠARSKO JEZERO

•

POTOK JEZERNICA

•

ANCLJEV VRELEC

•

SLAP ČEDCA

11. Krajevno ime Jezersko je povezano z alpsko poledenitvijo v pleistocenu. Razloži
povezavo!

12. V vsaki naslednji trditvi je ena napaka. Poišči jo, prečrtaj in popravi tako, da bo trditev
pravilna.
" Slap Rinka je najvišji slovenski slap pod Jezersko Kočno.
"

V dolini zgornje Kokre je ob apnencu zastopana tudi kamnina lapor z okamnelimi
mahovi in listi rastlin.

"

Tudi na Jezerskem se pozimi pojavi padavinska inverzija in megla.

"

Tradicionalna alpska hiša je grajena iz kamna in blata, s streho na čop, krito s
skodlami ali šinkelni, ima lesen gank in majhna okna.

"

Kokra je dolga, razpotegnjena vas v tesni reke Kokre z okoli 500 prebivalci.
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8.5.3 PRIPRAVA EKSKURZIJE V DOLINO KAMNIŠKE BISTRICE

Značilnosti površja in delovanje zunanjih Zemljinih sil oziroma procesov (mehanično in
kemično preperevanje, glacialna in fluvialna erozija in akumulacija) lahko spoznavamo tudi
na terenu na primeru doline Kamniške Bistrice in zakrasele alpske planote Velika planina.
8.5.3.1 REKA, LEDENIK in KOROZIJA SO PREOBLIKOVALI POVRŠJE

-

trajanje: 5 ur

-

ciljna skupina: učenci tretje triade osnovne šole, srednješolci

-

lokacija: dolina Kamniške Bistrice, Velika planina

-

učni cilji:

Učenci oziroma dijaki:
• prepoznajo posledice ledeniškega preoblikovanja pokrajine na primeru zgornjega dela doline
Kamniške Bistrice;
• v pokrajini prepoznajo in razložijo osnovne značilnosti tipične alpske pokrajine (mladonagubana

gorstva, gubanje, preperevanje, erozija, ledenik, krnica, priostreni, obrušeni vrhovi in
pobočja gora, ledeniška morena, ledeniški balvani, ledeniška dolina itd.);
• primerjajo različne tipe dolin glede na prečni prerez in nastanek doline;
• se urijo v izvajanju različnih metod terenskega proučevanja kamninske sestave,
značilnosti vodovja in vremena;
• znajo rezultate terenskega dela vzročno in posledično ovrednotiti;
•

primerjajo pomen dejavnosti planinskega pašništva na primeru Velike planine nekoč in danes.

-

učila in učni pripomočki:

ročni zemljevid Slovenije, zemljevid Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, učni list Iz doline
Kamniške Bistrice na Veliko planino, kompas, barvni svinčniki, termometer za zrak, termometer za
vodo, indikatorski papir, steklenička za vodo, povečevalno steklo, GPS, solna kislina, kladivce, papir
in vrečka za kamninske vzorce, Atlas Slovenije, zvezek za zapiske

-

ključne besede:

Alpe, mladonagubano gorovje, trias, terciar, pleistocen, alpska poledenitev, rečna in ledeniška erozija,
korozija, alpska planota, kraški izvir, balvan, ledeniška dolina, krnica, visokogorski kras, pastirska
bajta, planšarstvo

-

opis poti in dejavnosti:

Dolina Kamniške Bistrice sega daleč v osrčje gora in po njej pridemo prav do vznožja
dvatisočakov. Ledenik je v zadnji ledeni dobi drsel do Kopiš, kjer je danes spodnja postaja
žičnice na Veliko planino. Zgornji del doline je torej ledeniško preoblikovan, značilni so
ledeniški balvani (Žagana peč, Lepi kamen, Sivnica idr.). Od doma v Kamniški Bistrici se
povzpnemo do Lepega kamna, velikega ledeniškega balvana, ob katerem je koča in lovsko
opazovališče, povsem na robu ledeniške morene pod jugozahodnim pobočjem dvatisočaka
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Brana. Na vrh Lepega kamna se lahko povzpnemo po lesenih stopnicah, od koder je lep
razgled po celem Koncu (zatrepu doline) in po okoliških dvatisočakih (Kogel, Skuta,
Kranjska, Koroška in Štajerska Rinka, Turska gora, Brana). Z opazovanjem dotične pokrajine
spoznamo oziroma obnovimo poznavanje tipične gorske pokrajine (mladonagubana gorstva,
gubanje, preperevanje, erozija, ledenik, krnica, priostreni, obrušeni vrhovi in pobočja gora,
ledeniška morena, ledeniški balvani, ledeniška dolina...). Ob vračanju iz zgornjega konca
doline proti Domu ob izviru Kamniške Bistrice si ogledamo spominski park, posvečen
gornikom, ki so se ponesrečili v Kamniško-Savinjskih Alpah ter opozorimo na zahtevnost
gorskih vzponov v tem delu Alp ter na krušljivost triasnega apnenca. Zahtevnost ponazorimo
tudi s tem, da učenci s pomočjo plastnic na zemljevidu ugotovijo višinsko razliko med stojno
točko in vrhovi, ki jih obkrožajo.
Karta 24: OBMOČJE DOLINE KAMNIŠKE BISTRICE
(vir: Atlas Slovenije, 2004)

Opozorimo tudi na paleolitsko najdišče Mokriška jama v vzhodnem pobočju Debelega hriba,
v širšem območju Košutne, Kompotele in Mokrice. To je velika zijalka, nastala skoraj tisoč
metrov nad strugo Kamniške Bistrice. V njej so že zdavnaj našli kosti raznih živali, med njimi
tudi medveda, zato so jo poimenovali tudi Medvedova jama. Najdeni so bili tudi koščki
lesenega oglja in koščene konice, izdelane iz delov cevastih kosti jamskega medveda ali pa iz
jelenovega rogovja ter nekaj primerkov kamenega orodja, izdelanega iz raznih vrst kremena,
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ki izpričujejo, da je v jami vsaj občasno bival tudi človek. Glede na obliko najdenih
predmetov so ugotovili, da je človek bival tam v mlajšem delu stare kamene dobe. To je
približno v istem času kot je bival človek v Potočki zijalki na Olševi.
Reka Kamniška Bistrica ima kraški izvir, zelo močan in izredno mrzel obrh, kajti privre na
dan med skalami, poraslimi z mahom in se takoj razlije v manjše jezero. Ob izviru lahko
izmerimo temperaturo zraka in vode ter z indikatorskim papirjem ugotovimo pH vode in
prisotnost kemijskih primesi.
Po slabem kilometru toka se dolina močno zoži. Tam je reka v zgornjetriasne dachsteinske
bele apnence izdolbla dvojna korita. Zgornji Veliki Predaselj, ki je okoli 100 m dolg, do 20 m
globok in do 3 m širok, si ogledamo iz označene in zavarovane steze, ki je speljana čez
zagozdeni ledeniški balvan. Korita se nato malo razširijo, pa spet zožijo v 50 m dolgi in 10 m
globoki Mali Predaselj, v katerem tudi tiči skalni balvan. Ob dolini navzdol, vse do Kopišč in
spodnje postaje žičnice na Veliko planino, spremljamo kombinacijo značilnosti glacialnega in
fluvialnega oblikovanja doline.
Z gondolsko žičnico se povzpnemo do gostišča Šimnovec, nato nadaljujemo peš in si ogledamo
posebnosti največje planote Kamniških Alp in hkrati eno od najobsežnejših območij planin v
Sloveniji s posebnimi pastirskimi bajtami. Danes je ohranjena le še ena, Preskarjeva
tradicionalna pastirska bajta v prvotni izvedbi, ki je zavarovana kot spomenik kulturne
dediščine. Deset pastirskih bajt pa ima še ovalno skodlasto streho. Ker prevladuje apnenec, so
nastala številne kraške oblike, predvsem vrtače. Nekatere vrtače oziroma kraške kotanje so
zapolnjene z vodo. Na zahodnem robu planote je naravno okno Luknja. Z roba planote so lepi
razgledi in priložnosti za vaje iz orientacije.
Karta 25: IZ DOLINE KAMNIŠKE BISTRICE NA PLANOTO VELIKA PLANINA
(vir: Atlas Slovenije, 2004)
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Učni list:

IZ DOLINE KAMNIŠKE BISTRICE NA VELIKO PLANINO

1. Reka Kamniška Bistrica teče po raznoliki dolini. Opazovali jo bomo na 3 mestih: pri
Stahovici, pri Velikem Predaslju in pri izviru.
a) Nariši prečni prerez doline, poimenuj tip doline in navedi tisti zunanji Zemljin proces, ki
je dolino ustvaril oziroma preoblikoval.
•

•

prečni prerez pri Stahovici

prečni prerez pri Velikem
Predaslju

•

prečni prerez doline pri
izviru reke

•

tip doline:

•

tip doline:

•

tip doline:

•

Zemljin proces:

•

Zemljin proces:

•

Zemljin proces:

b) Lastnosti vodnega toka Kamniške Bistrice bomo proučevali na 2 mestih: pri Stahovici in
pri izviru reke.
" Merjenje temperature zraka in vode
KRAJ IN ČAS MERJENJA

"

TEMPERATURA ZRAKA V °C

TEMPERATURA VODE V °C

Določanje kislosti ali bazičnosti vode z vrednostjo pH

Indikatorski papir omoči v vodi, ki jo analiziraš, in takoj primerjaj njegovo barvo s standardno
barvno lestvico, ki je poleg indikatorja in na kateri so ob posameznih barvah navedene
ustrezne vrednosti pH.
ODVZEMNO MESTO

VREDNOST pH

REAKCIJA VODE
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Primerjaj vrednosti pH in razloži, zakaj se po tvojem mnenju vrednosti razlikujeta.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
"

Merjenje stopnje onesnaženosti vode

Neprijeten vonj je znamenje, da je voda onesnažena. V plastično posodo zajemi približno 2 dl
vode, jo dobro pretresi in nato povohaj. Moč vonja določi glede na vrednosti od 0 do 5 po
priloženi Ballovi lestvici.
ODVZEMNO MESTO

STOPNJA PO BALLU

MOČ VONJA

Ali glede na opravljena merjenja lahko vodo Kamniške Bistrice pri Stahovici ocenimo za
pitno?
........................................................................................................................................
V Atlasu Slovenije poišči karto Kakovost slovenskih vodotokov. V kateri kakovostni razred
sodi Kamniška Bistrica v zgornjem, srednjem in spodnjem toku?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ob rečni strugi pri Stahovici vzemi nekaj različnih kamninskih vzorcev. Primerjaj
jih medseboj po velikosti, obliki, sestavi, barvi in po navzočnosti karbonatov v
njih. Kakšnih kamnin je največ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
"

2. Dopolni!
V dolini Kamniške Bistrice spoznavamo značilnosti rečne ali .............................. in ledeniške ali
................................ erozije in .................................. V zgornjem toku je reka v zgornjetriasne bele
......................... izdolbla dvojna ......................: Veliki in Mali ................................, v katerih sta
zagozdena ledeniška ............................. Korita so ozke in globoke oblike dolin. Navedi vsaj še troje
korit iz Slovenije: .......................................................................................................................................
3. Izvir Kamniške Bistrice je kraški. Navedi dva dokaza za takšno trditev!
*
*
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4. Dolina Kamniške Bistrice sega daleč v osrčje Kamniško-Savinjskih Alp, kjer so vidne
številne značilnosti ledeniško preoblikovane pokrajine.
a) S pomočjo zemljevida ugotovi imena 5 dvatisočakov, ki jih vidimo iz opazovane točke pri
Lepem kamnu!

b) Po čem poznamo goro Skuta?

5. Številni ledeniki so se spuščali v dolino Kamniške Bistrice. Vidno so obrusili pobočja gora,
priostrili vrhove in ustvarili številne kotanjaste oblike krnic. V smeri azimuta 300° boš
opazil značilno krnico. S pomočjo zemljevida ugotovi njeno ime in jo skiciraj.

6. Ledenik je v dolino prinesel različno gradivo, od velikih kamnov ............................. do
drobnejšega kamninskega materiala, ki sestavlja ....................... ali .........................
Lepi kamen, ................................. in ............................. so ogromni ...........................
7. Osrednji del Kamniško-Savinjskih Alp gradita predvsem kamnini .......................... in
................................. iz geološke dobe ...................., ki je najstarejša doba ................
zemeljskega veka ali ........................... Kamnina se kruši in razpada zaradi ....................
preperevanja, zato so predvsem pod ................... pobočji obsežna ................................
8. Ugotovi nadmorsko višino planinskega doma in izračunaj višinsko razliko do najvišjega
vrha, ki ga vidimo izpred doma. Ali je vzpon nanj zahteven?

9. Na zemljevidu poišči t.i. Kopišča.
• S katero dejavnostjo bi lahko povezali to krajevno ime?
•

Kaj dokazuje tamkajšnje drobno morensko gradivo?

•

Od tu vodi pot v stransko dolino Korošice, iz katere pa k paleolitskemu najdišču Mokriška
ali Medvedja jama. Poišči jo na zemljevidu in razloži njen pomen.
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10. Dopolni!
Velika planina je največja ......................... Kamniško-Savinjskih Alp, ki se v Gradišču vzpne do višine
.............. m. Vrhnji del je travnat in sodi med največja območja ..................... v Sloveniji. Avtohtona
....................... bajta ima kamniti obod, v sredini je pastirjevo bivališče z ognjščem, ki ga obdaja lopa
za živino. Danes je ohranjena le.................................., ki je zavarovana kot spomenik ..........................
dediščine. Ker je planota zgrajena iz ........................., je voda izoblikovala številne ................... oblike,
predvsem ........................ in ........................ Na zahodnem robu planote je naravno okno ......................
11. Oglej si avtohtono pastirsko bajto Velike planine, jo nariši in opiši njene posebnosti.

12. Razloži, kako je turizem vplival na dejavnost planinskega pašništva na Veliki planini.

13. S pomočjo zemljevida Slovenije imenuj še tri alpske kraške planote v območju KamniškoSavinjskih Alp.

14. Poveži sorodne pojme. Enemu iz leve ustreza en pojem iz desne strani. Pojem, ki ostane
nepovezan, razloži.
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

morena
trias
krnica
mehansko preperevanje
predaselj
Brana
obrh
korozija
ledenik Ledine
Potočka zijalka

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

ledeniška erozija
Skuta
Grintovec
Mokriška jama
kras
kraški izvir
balvani
mezozoik
melišča
korito
Planjava

-------------------------- = ...................................................................................................
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8.5.4 PRIPRAVA EKSKURZIJE V LOGARSKO DOLINO

Ekskurzija v Logarsko dolino je ena najbolj pogostih smeri ekskurzij (Cigler, 1995), zlasti v
prvih letnikih gimnazij in štiriletnih srednješolskih programih, ko dijaki v okviru obče
geografije spoznavajo učno temo Zgradba Zemlje in značilnosti njenega površja.
-

trajanje: 1 dan

-

ciljna skupina: dijaki 1. letnika gimnazije oz. srednje šole

-

lokacija: Zgornje Savinjska dolina in Logarska dolina

-

učni cilji:

Dijaki:
• znajo razložiti preoblikovalne procese v pleistocenu na primeru Logarske doline;
• v pokrajini prepoznajo tipične ledeniške reliefne oblike in jih poimenujejo;
• ugotavljajo, kateri zunanji Zemljini procesi spreminjajo današnjo pokrajino doline;
• primerjajo gospodarstvo Zgornje Savinjske doline nekoč in danes;
• poznajo stopnje varovanja narave in pomen varovanja Logarske doline za domačine, turiste in
pokrajino samo.
-

učila in učni pripomočki:

ročni zemljevid Slovenije, zemljevid Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, učni list Ekskurzija v
Logarsko dolino, kompas, kotomer, barvni svinčniki, balon z nitko, termometer, povečevalno steklo,
GPS, solna kislina, kladivce, papir in vrečka za kamninske vzorce, zvezek za zapiske

-

ključne besede:

alpska poledenitev, pleistocen, ledena in medledna doba, ledeniška ali koritasta dolina, slap,
skalni samotar, soteska, balvan, morena, prag ali pregib, krnica, krajinski park, samotna
kmetija, turistična kmetija, gozdarstvo, olcarstvo
-

opis poti in dejavnosti:

Ekskurzijo pripravi učitelj, pri čemer ima možnost v program vključiti tudi voden ogled učne
poti. V sklopu učne poti v krajinskem parku Logarska dolina je vključeno strokovno
vodenje po naravoslovno-etnografski poti po Logarski dolini, multivizijska predstavitev
Solčavskega, ogled olcarske (gozdarske) bajte. Drugi izvir Savinje, mogočni skalni balvani,
lovska preža in brin velikan so nekatere zanimivosti, ki jih tudi vključijo v vodeni sprehod po
dolini, ki traja od ene do treh ur.
Na poti v Logarsko dolino je dijake smiselno opozoriti tudi na naslednje zanimivosti:
∗ naravna spomenika Igla - okoli 40 m visok skalni samotar, ki ga od matične
stene loči 2 m široka in več metrov visoka razpoka - in Presihajoči studenec;
∗ stranska ledeniška dolina Robanov kot, zavarovana kot krajinski park;
∗ Solčava – zadnje večje naselje v Zgornji Savinjski dolini s starodavno cerkvijo
na skalni kopi in z orjaško solčavsko tiso;
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∗
∗
∗

pri odcepu za Podolševo spomnimo na Potočko zijalko in mejo stalne
poselitve;
soteska Socka – zelo ozka, okoli 3 km dolga tesen Savinje med Solčavo in
Klemenčo pečjo, nad katero se dvigata Golarjeva in Icmanikova peč;
ledeniška dolina Matkov kot s potokom Jezera, Matkovim oknom, s krnicami
pod stenami Mrzle gore in z Matkovim škafom - ogromno ledeno posodo
oziroma kraterju podoben snežni kotel.

Logarska dolina je ena najlepših alpskih dolin, ki jo obkroža sklenjen niz dvatisočakov
(Ojstrica 2350 m, Planjava 2394 m, Brana 2252 m, Štajerska Rinka 2289 m, Koroška Rinka
2433 m in Mrzla gora 2203 m). Med naravnimi znamenitostmi Logarske doline izstopajo:
slapova Rinka in Palenk, Rastovški slap, izvir Črne, Logarjevo lipo in Plesnikov brest ter
posledice poledenitve v pokrajini kot so skalni pragovi in nad njimi krnice, slapovi, balvani.
Med objekti kulturne dediščine so: muzej Potočke zijalke, cerkvica Kristusa kralja,
Podbrežnikova kapelica, naravoslovno-etnografska pot po Logarski dolini, olcarska in
oglarska bajta.
Ob ogledu Logarske doline dijaki spoznajo posledice poledenitve: tipično ledeniško dolino,
pregib ali stopnjo, priostrene vrhove gora, ledeniške balvane in moreno, krnico, slap,
hudournik, ponor, drugi izvir Savinje. Reka Savinja izvira v več izvirih pod krnico Okrešelj.
Nato teče preko manjših skalnih stopenj v obliki slapičev in brzic do tektonsko-ledeniške
stopnje, kjer pada v 90 m visokem loku kot slap Rinka v amfiteatralno kotanjo. Kmalu nato se
izgubi v prodnem nanosu hudournika Kotovec in se znova pojavi v Logu, nekdanjem
ledeniškem jezeru, ki se je postopoma zamočvirilo. Domačini so jo na tem odseku
poimenovali Črna, ker teče po jezerski ilovici in je zato temne barve.
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Učni list:
EKSKURZIJA V LOGARSKO DOLINO
1. S pomočjo zemljevida Slovenije in ob opazovanju pokrajine, po kateri se vozimo, dopolni
manjkajoče besede.
Pri naselju ....................................., kjer je sotočje .............................. in ................................, se prične
Zgornja Savinjska dolina, v kateri so večja naselja: L.............................., L.............................. in
S................................ Nekdaj je bilo ......................................... lesa po reki zelo pomembna dejavnost.
Dolino na severu obdajajo pobočja ................................. in ................................., na katerih so številne
........................... kmetije s ............................, tudi najvišja v Sloveniji, kmetija .......................................
(1327m). SZ od Luč reka Savinja teče po ozki ............................ med ........................................ planoto
in goro ................................................
V njej sta: okoli 40 m visok skalni samotar
..................................
in
..................................................,
ki
sta
zavarovana
kot
........................................; in odcep v stransko ledeniško dolino ......................................................, ki
je zavarovana kot ..................................... park.

2. Pri domačiji Logar sledita vaji iz orientacije in klimogeografije.
a) S pomočjo zemljevida in kompasa ugotovi smer poteka Logarske doline!

b)
•
•
•

Določi azimut naslednjih točk:
vrh Ojstrice ..........................
vrh Orlovca ..........................
Klemenčja peč in Pavličevo sedlo ...............................

c) Izmeri temperaturo zraka na dveh merilnih mestih:
• pri domačiji Logar ob vstopu v dolino: .................
• pri koči pod slapom Rinka v zatrepu doline: ...................
d) Kolikšna je razlika v temperaturi med merilnima mestoma. Pojasni, zakaj se temperaturi
razlikujeta.

e) Na istih merilnih mestih določi še smer vetra. Najprej s kompasom določi smer sever-jug.
Nato primi balon in s pomočjo kotomera ali kompasa odčitaj odklonski kot nitke balona
glede na smer sever-jug. Nariši odklonski kot in ugotovi smer, iz katere piha veter.
•
•

smer vetra pri domačiji Logar ob vstopu v dolino: .........................................
smer vetra pri koči pod slapom Rinka v zatrepu doline: ..................................

3. Karta prikazuje območje Logarske doline. V njej:

226

Karta 26: LEDENIŠKI DOLINI LOGARSKA DOLINA IN MATKOV KOT
(vir: Atlas Slovenije, 2004)
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"
"
"
"

označi sotesko Socka in mejni prehod Pavličevo sedlo;
pobarvaj stransko ledeniško dolino, v kateri obkroži potok, znameniti škaf in
samotno kmetijo, po kateri se dolina imenuje;
z različnimi barvami pobarvaj 3 dele Logarske doline (Log, Plest, Kot);
označi 3 dvatisočake, slapova Rinka in Palenk ter izvir Črne.

4. V Logarski dolini so vidne številne posledice ledeniškega preoblikovanja pokrajine. Nariši in
poimenuj 3 posledice ledeniške erozije, ki si jih prepoznal-a v naravi!
*

*

*

5. Stojiš na razgledišču ob slapu Rinka. Pozorno opazuj okolico in odgovori na naslednja
vprašanja.
a) Poišči melišče, nariši skico in opiši, kako nastaja!

b) Imenuj 2 preoblikovalna dejavnika, ki dandanes spreminjata pokrajino Logarske doline!
*
*
c) Opazuj rastlinski sestoj v dolini in po pobočjih navzgor. Primerjaj zastopanost drevesnih
vrst in navedi vidne rastlinske višinske pasove.
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d) Spusti se bližje slapu in poišči 4 različne kamninske vzorce. Glede na sestavo (sprijeta,
nesprijeta kamnina, velikost in oblika delcev) in kemijsko reakcijo s kislino HCl razlikuj
med apnencem, dolomitom, brečo in konglomeratom. Po čem se razlikujejo? Dopolni
tabelo!
IME KAMNINE

SESTAVA KAMNINE

BARVA KAMNINE

PRISOTNOST

SKICA KAMNINE

KARBONATOV

1.

2.

3.

4.

6. Dopolni!
Reka Savinja izvira v več izvirih pod krnico ......................... Nato teče preko manjših skalnih stopenj v
obliki .................... in brzic do tektonsko-ledeniške stopnje, kjer pada v ......... m visokem loku kot slap
................... Kmalu nato se izgubi v ..................... nanosu hudournika .......................... in se znova
pojavi v .................., kjer je bilo nekdaj ledeniško jezero, ki se je postopoma zamočvirilo. Domačini so
reko na tem odseku poimenovali .................., ker teče po jezerski ilovici in je zato temne barve. Ob
sotočju z ............................., ki priteče iz doline ..................................., pa nastane Savinja, ki se po
nekaj km že prebija skozi sotesko .......................... Savinja se pri Zidanem Mostu izlije v .....................,
torej njeno porečje pripada ................................................. povodju.

7. Logarska dolina je od leta 1987 zavarovana kot krajinski park.
" Kaj pomeni takšna oblika zaščite za domačine, turiste in za samo pokrajino?

"

Katera krajinska parka v Kamniško-Savinjskih Alpah še poznaš?
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8. Učna pot po Logarski dolini vključuje tudi prikaz dveh nekoč tipičnih gospodarskih
dejavnosti: .....................................................................................................
Napiši nekaj značilnosti za vsako dejavnost, ki si jih spoznal na ogledu!

•

.....................................................

•

.......................................................

9. V Logarski dolini si spoznal številne pojme, zanimivosti, zemljepisna imena.
Reši naslednje premetanke in jih razloži!
–

"

RANČ

"

REŠEKLJO

–

"

STOJCARI

–

"

SNEPIKL

"

ČLOSAVA

–
–

10. Na današnji ekskurziji smo spoznali številne značilnosti površja (doline, reke, gore,
slapove). Pobrskaj v zakladnici tvojega geografskega znanja o Sloveniji in navedi:
* 5 ledeniških dolin:
*

3 soteske:

*

3 reke, ki izvirajo v obliki slapu:

*

5 dvatisočakov v Kamniško-Savinjskih Alpah:
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8.5.5

PRIPRAVA RAZISKOVALNEGA TABORA V MEŽIŠKI DOLINI

Mežiška dolina ima vrsto primerov naravne in kulturne dediščine, ki so zanimivi z vidika
šolske geografije. Glede na relativno oddaljenost in odmaknjenost območja od osrednje
Slovenije, predlagam izpeljavo naravoslovnega ali raziskovalnega tabora ali šole v naravi (z
možnostjo nastanitve v domu CŠOD Peca v Mežici).
-

trajanje: 3 dni

-

ciljna skupina: učenci 9. razreda osnovne šole, srednješolci

-

lokacija: Črna na Koroškem – dolina Topla – Peca z Matjaževo jamo – Bistra in
Smrekovec – Žerjav – rudnik v Mežici

-

učni cilji:

Učenci oziroma dijaki:
• znajo določiti lego Mežiške doline glede na različne regionalizacije;
• poznajo razmejitev med Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami;
• obnovijo znanje o tektoniki plošč in izbrane elemente v pokrajini znajo povezati z dogajanji v
geološki zgodovini;
• se urijo v izvajanju različnih terenskih meritev in eksperimentov ter rezultate le teh znajo razložiti
in povezati z dogajanji v pokrajini;
• spoznajo različne vrste rude in minerale;
• ocenijo pomen delovanja mežiškega rudnika z ozirom na pozitivne in negativne posledice, zlasti z
vidika okoljevarstvene problematike;
• kritično diskutirajo o sedanjem ekonomskem, demografskem, ekološkem stanju v Mežiški dolini,
znajo svoje trditve ustrezno argumentirati in podati predloge, kako spet »oživiti« Mežiško dolino.
-

učila in učni pripomočki:

ročni zemljevid Slovenije, zemljevid Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, Atlas Slovenije, učni
list Doživimo Mežiško dolino od njenih začetkov do danes, geološka karta (list Slovenj Gradec),
učbenik Obča geografija za 1. letnik SŠ, kompas, kotomer, barvni svinčniki, termometer za zrak in za
vodo, štoparica, zamaški iz plute, indikatorski papir, steklena čaša, povečevalno steklo, GPS, solna
kislina, kladivce, papir in vrečka za kamninske vzorce, vrvica, kovinski meter, 4 metrske palice,
letvica z merilom, kalkulator, milimetrski papir, zvezek za zapiske

-

ključne besede:

Koroški kot, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe, Alpidi, Dinaridi, litosferska tektonska plošča,
tektonika plošč, vulkanske kamnine, rudarstvo, svinčeva in cinkova ruda, vulfenit, degradacija
pokrajine, celek, izseljevanje

-

opis poti in dejavnosti:

Črna leži v tesni trikraki kotlini ob Meži, Bistri in Javorskem potoku, pod strmimi pečinami
Pece in pobočji Smrekovškega pogorja. Nedaleč od Črne leži ena najslikovitejših gorskih
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dolin v Sloveniji – dolina Topla, ki je skupaj z ovršjem Pece že od leta 1966 zavarovana kot
krajinski park. Pet je še ohranjenih starih kmetij: Burjakova, Florinova, Kordeževa,
Fajmutova in Končnikova domačija. V tem območju je zatočišče številnih ogroženih rastlin in
živali: divja orhideja, avrikelj, alpski zvončki, alpska azeleja, kamniška murka in divji petelin,
belka, ruševec, gams, alpski zajec. Dolina Topla je lahko izhodišče za vzpon na Peco. Lažji in
krajši je vzpon iz sosednje doline Helenskega potoka, iz zaselka Podpeca, kjer je od opuščene
kmetije Mihev po označeni in zavarovani poti do Doma na Peci dve uri hoda. Nedaleč od
doma je Matjaževa jama, kjer je v votlini bronasti kip kralja Matjaža.

Karta 27: ŠIRŠE OBMOČJE ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE
(vir: Atlas Slovenije, 2004)

Z vidika geološkega raziskovanja je zanimiva dolina potoka Bistra s pritokom Vrtačnikov
potok, ki se zajeda v Smrekovško pogorje in predstavlja območje t.i. Periadriatskega šiva. Tu
je predvsem zanimiv smrekovški prelom, kjer je bil aktiven vulkanizem še v oligocenu, zato v
smrekovški sinklinali najdemo različne vulkanske kamnine: andezit, vulkanska breča, bazaltni
konglomerat, andezitni tuf in tufit. Več točk, kjer je kamnina odkrita (usadi ob cesti),
omogoča, da z dijaki spoznavamo različne kamnine in z analizo ugotavljamo njihove
značilnosti. Hkrati navajamo dijake k sklepanju, logičnemu povezovanju in razmišljanju o
posledicah takšne geološke sestave na druge elemente pokrajine.

232

Na območju Pece v Vzhodnih Karavankah, to je v okolici Črne, Mežice, Podpece in Žerjava,
so več stoletij izkoriščali svinčevo in cinkovo rudo. Mežiški rudnik je bil najbogatejše
nahajališče minerala vulfenita v Evropi. Rudnik je imel več nivojev, najstarejši se je imenoval
Fridrih, med važnejšimi so bili Peca, Topla, Graben, Navršnik, Moring, Jug, Unionski prelom,
Igrče in Staro Igrče. S pravim rudarskim vlakom se je moč popeljati po sledeh rudarjenja v
osrčje Pece. Po dobrih treh kilometrih vožnje po Glančnikovem rovu izstopimo v rudišču
Moring in nadaljujemo peš po rovih, kjer nas strokovnjak ob razstavljenih eksponatih seznani
z zgodovino rudarjenja. V enem izmed nekdanjih stanovanj v zgradbi na Glančniku je
muzejska predstavitev stanovanja rudarske družine in muzejske zbirke rud, mineralov in
fosilov mežiških rudišč ter geološka sestava okolice mežiških rudišč.
Rudarjenje v Mežiški dolini je imelo dobre in slabe strani. Po zaprtju rudnika so ostali pereči
socialni problemi in močno poškodovana rudniška pokrajina. To je vidno predvsem v
območju naselja Žerjav zaradi dolgotrajnega onesnaževanja nekdanje topilnice. Opustošeni
pokrajini rečejo kar Dolina smrti. Opisani primer je lahko iztočnica za razgovor in navajanje
učencev na kritično razmišljanje o okoljevarstvenih vprašanjih.
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Učni list:
DOŽIVIMO MEŽIŠKO DOLINO OD NJENIH ZAČETKOV DO DANES
1. KOROŠKI KOT sestavljajo tri doline, poimenovane po rekah. S pomočjo zemljevida jih
imenuj in v oklepaju navedi večja naselja v njih.
*
*
*

2. Dopolni!
Mežiško dolino v zgornjem delu obdajata gori ........................ in ...................... ki sta v Karavankah,
južno sta pogorji ................................ in ................................ v ........................................... Alpah ,
na vzhodu pa ................... gora in vznožje Pohorja. Meža izvira pod ......................... vrhom v Avstriji,
nato dobi 3 pritoke: ..................................., ........................... in ...................................., v naselju Črna
je njeno sotočje z ....................................
3. Na spodnji karti poišči in pobarvaj dolini potoka Bistra in Vrtačnikovega potoka, ki
predstavljata mejo med Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami. S pomočjo
zemljevida imenuj najvišje vrhove obeh gorskih skupin, ki jih ločujeta imenovani dolini.
Karta 28: MEJA MED KARAVANKAMI IN KAMNIŠKO-SAVINJSKIMI ALPAMI
(vir: Atlas Slovenije, 2004)

•

Karavanke: ................................................................................................................

•

Kamniško-Savinjske Alpe: ..........................................................................................
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4. Dolini Koprivna in Bistra sta pravi lokaciji za spoznavanje geološke zgodovine, kajti tukaj
poteka t.i. PERIADRIATSKI ŠIV, ki loči geotektonski enoti DINARIDI in ALPIDI.
a) Preizkusimo vaše znanje o tektoniki plošč. Odgovori na naslednja vprašanja!
Kako se je imenoval nekdanji prakontinent?
Zakaj je začel razpadati?
Kaj ti povejo imena: Lavrazija, Gondvana in Tetis?

Na kateri tektonski plošči leži Slovenija?
Katere so tri glavne posledice tektonike plošč?

b) Dopolni manjkajoče besede!
Periadriatski šiv ali .......................................... predstavlja mejo med ............................................. in
............................................. tektonsko ploščo. V tem delu meja poteka od ................................, Vitanja,
....................... do ........................................ To je meja med geotektonskima enotama ...........................
in ..................................... Večji del slovenskih Alp pripada ..........................................., le pogorja
........................, ................................. in .................................. pripadajo ....................................... Tako
večina današnjega ozemlja Slovenije geološko pripada tektonski plošči ..................................................
c) Kaj je povzročil trk Afriške in Evrazijske plošče v starejšem delu dobe terciar?

d) Spodnja slika ponazarja zbliževanje in narivanje Evrazijske in Afriške plošče. Razloži to
geološko dogajanje ob naslednji ponazoritvi: Robova plošč se »spopadeta« kot dva
krokodila.
Slika 2: EVRAZIJSKA IN AFRIŠKA PLOŠČA
(vir: Geotrip 02 v Sloveniji, 2005)

TVOJA RAZLAGA:
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e) V dobi ............................... je ob nekaterih delih Periadriatskega šiva oživel močan
................................ Zato so v pogorju .............................. zastopane ..................
kamnine ali ................................: b................, a....................., vulkanski t.......,
t..............

f)

Kje poteka Periadriatski šiv, v naravi lahko opazimo po številnih mestih močno
zdrobljene kamnine, kar dokazuje izjemno moč delovanja notranjih Zemljinih sil.
Vzhodno in severno od te doline Bistra sta pogorji P..................
S...................., ki geološko sodita k ....................................
٭

S pomočjo geološke karte ugotovi, katere kamnine ju gradijo.
.........................................................................................

٭

Imenuj najpogostejšo kamnino! .........................................

٭

Ali ta kamnina sodi med trše in odpornejše kamnine? Navedi dokaz za to!
..........................................................................................................

٭

In to kamnino so Zemljine sile zdrobile v ................... in ............... delce.

in

g) Na več mestih v dolini Bistre in Koprivne bomo vzeli vzorec kamnine, ki ga odbijemo od
večjega kosa kamnine. Kamnine primerjamo po različnih lastnostih.
ŠT.

OPIS LOKACIJE ODVZEMA

VZORCA

VZORCA

B AR V A

SESTAVA KAMNINE

PRISOTNOST

IME KAMNINE

KARBONATOV

5. V dolinah .............................., ............................ in .................................... pod
.......................... pobočji gore ....................... je razpršena poselitev .......................
kmetij. Precej veliko zemljišče s prevlado ....................... je običajno razporejeno okrog
kmečkega doma v enem kosu ali ................. . Po obsegu največje kmetije so v dolini
.............., znane so F......................, K...................., K......................., B.....................
in F....................... domačija. Ta dolina je zavarovana kot .............................................
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6. Raziskujemo pokrajino pod goro PECA in njeno notranjost. Zapiši 4 trditve, s katerimi bi
najbolje predstavil to koroško goro.

7. Na območju Pece v okolici Črne, Mežice, Podpece in Žerjava so več stoletij izkoriščali
svinčevo in cinkovo rudo. Po vodenem ogledu rudnika v Mežici odgovori na naslednja
vprašanja.
a) V zgodovinskem pregledu ste o rudniku slišali vrsto podatkov. Kaj nam povedo naslednje
številke?
 ٭leto 1665
٭

po letu 1870

٭

okoli 1000 km

٭

19 000 000 ton rude

٭

obdobje 1945-90

٭

leto 1994

b) Rudnik Mežica se je raztezal v več nivojih. Imenuj 3 najbolj znane.
..................................................................................................................................
c) V kateri kamnini je bila ruda zastopana? ......................................................................
d) Imenuj dva najpomembnejša rudna minerala! ..............................................................
e) Po katerem mineralu pa je bil mežiški rudnik najbolj znan? Zakaj so ga uporabljali med 2.
svetovno vojno?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
f)

Iz 19 milijonov ton nakopane rude v mežiškem rudniku so pridobili milijon ton svinca in
500 000 ton cinka oziroma za en voziček kovine so morali nakopati 70 vozičkov rude. Kaj
lahko sklepaš iz danih podatkov?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

237

g) Eden od rudniških obratov je bil tudi v Žerjavu. Kateri? ................................................
h) Zakaj območje naselja Žerjav imenujemo tudi Dolina smrti? Navedi vsaj dva dokaza!
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
h) Navedi nekaj primerov degradiranih pokrajin (zaradi posledic rudarstva in težke
industrije) iz Slovenije in Evrope.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
j) Nekdaj je rudnik krojil gospodarski razvoj doline in privabljal ljudi. Kakšne so po tvojem
mnenju možnosti za nadaljnji razvoj doline, predvsem z vidika zmanjšanja izseljevanja in
privabljanja turistov?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

8. Lastnosti VODNEGA TOKA REKE MEŽE bomo proučevali na 4 mestih:
• v dolini Koprivna,
• na Pristavi, do koder Meža že pridobi pritoke: Topla, Bistra, Helenski potok;
• v središču Črne, ob sotočju z Javorskim potokom;
• v Žerjavu, ob sotočju z Jazbinskim potokom.
"

Merjenje temperature zraka in vode
KRAJ IN ČAS MERJENJA

"

TEMPERATURA ZRAKA V °C

TEMPERATURA VODE V °C

Določanje kislosti ali bazičnosti vode z vrednostjo pH

Indikatorski papir omoči v vodi, ki jo analiziraš, in takoj primerjaj njegovo barvo s standardno
barvno lestvico, ki je poleg indikatorja in na kateri so ob posameznih barvah navedene
ustrezne vrednosti pH.
ODVZEMNO MESTO

VREDNOST pH

REAKCIJA VODE
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Primerjaj vrednosti pH in razloži, zakaj se po tvojem mnenju vrednosti razlikujejo.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
"

Merjenje stopnje onesnaženosti vode

Neprijeten vonj je znamenje, da je voda onesnažena. V plastično posodo zajemi približno 2 dl
vode, jo dobro pretresi in nato povohaj. Moč vonja določi glede na vrednosti od 0 do 5 po
priloženi Ballovi lestvici.
ODVZEMNO MESTO

STOPNJA PO BALLU

MOČ VONJA

V katerem delu toka reke Meže bi glede na opravljena merjenja lahko vodo ocenili še za
pitno?
........................................................................................................................................
V Atlasu Slovenije poišči karto Kakovost slovenskih vodotokov. V kateri kakovostni razred
sodi reka Meža v zgornjem, srednjem in spodnjem toku? Poglej tudi kakovost njenih
pritokov.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9. Proučevanje TOKA REKE MEŽE v dolini Koprivna

"

Merjenje hitrosti vodnega toka

Ob bregu reke zasadi palici v razdalji 10 m. Pred prvo palico približno na sredini struge vrzi
zamašek in izmeri čas, ki ga porabi za pot do druge označene točke. Meritev ponovi
desetkrat na različnih točkah širine rečne struge. Podatke zapiši v tabelo in izračunaj
srednjo vrednost hitrosti vode.
meritev
čas (s)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

povpr.

pot
(m)
hitrost
(m/s)
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"
"

Merjenje ovlaženega profila rečne struge

Med obema bregovoma reke napni vrvico v višine vodne gladine. Z letvico vsakih 20 cm
izmeri globino reke ali vodostaj. Presek ali profil izračunaš tako, da izračunaš delne preseke
širine a (20 cm) in globine h in jih potem sešteješ. Skupen profil je:
S= a (h1 + h2 + h3 + hn)

Odgovor: .........................................................................................................................

"

Merjenje vodnega pretoka reke

Koliko vode steče v eni sekundi po rečni strugi, izračunaj s podatki iz prejšnjih vaj po
naslednjem obrazcu in napiši odgovor:
Q= S x v / 2

Odgovor: .........................................................................................................................

10. Pa preverimo, kaj smo se naučili.
a) Domisli si čimbolj izvirno geslo ali stavek, s katerim bi zajel najpomembnejše značilnosti
tega dela Koroške in bi hkrati bilo vabilo za raziskovalce in ljubitelje narave.

b) Dopolni tabelo zemljepisnih imen, ki smo jih spoznali v območju Mežiške doline.
DOLINE

•
•

Topla

VODOTOKI

•
•

Topla

GORE, POGORJA,
HRIBOVJA...

•
•

Peca

NASELJA

•
•

Topla

RUDNIŠKI ROVI

•

Topla

•
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8.5.6

EVALVACIJA PREDSTAVLJENIH UČNIH POTI IN UČNIH LISTOV

Ekskurzija in terensko delo sta obliki pouka geografije, ki omogočata učencem pridobivati
znanje, sposobnosti in vrednote na konkretnih lokacijah v pokrajini ob konkretnih primerih,
ko učenci povezujejo teorijo s prakso in spoznavajo ter prepoznavajo vzročno-posledične
zveze med procesi in pojavi v naravnem ter družbenem okolju. Terensko delo se izvaja v
neposredni okolici šole ter kot sestavni del naravoslovnih dni, projektnega in raziskovalnega
dela učencev ter geografskih oziroma interdisciplinarnih ekskurzij.
Oblike pouka v zavarovanih območjih so vezane na ekskurzije, naravoslovne dni, šole v
naravi, projektne tedne, naravoslovne in druge tabore, tudi v okviru dejavnosti Centra šolskih
in obšolskih dejavnosti. Poti ekskurzij, ki jih šole že izvajajo, najpogosteje vodijo v
zavarovana območja, tudi v območje Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp.
V tem poglavju so predstavljene učne poti v območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp,
ki so bile zasnovane na temelju strokovnih podlag oziroma geografskih značilnosti
imenovanega območja in ob upoštevanju didaktičnih zahtev za učne poti (npr. glede učnih
ciljev, starosti učencev, pestrosti geografskih terenskih metod dela). Nekatere predstavljene
učne poti imajo osnovo v obstoječih tematskih poteh (razgledna učna pot v Dovžanovi
soteski, tematska pot »Konšca«, učna pot po Logarski dolini), vendar so prikazane izpeljave
različnih oblik pouka in priloženi učni listi moje delo. Preostale predstavljene učne poti so
rezultat lastnega natančnega terenskega proučevanja izbranih delov predlaganega regijskega
parka v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah.
Kako vključiti raznoliko naravno in kulturno dediščino Karavank in Kamniško-Savinjskih
Alp v proces izobraževanja, predvsem v obliki naravoslovnih dni, ekskurzij in raziskovalnih
taborov, je prikazano v pričujočem aplikativnem delu. Ker celotnega območja ni mogoče
zajeti v eno obliko dejavnosti, sem določila izhodiščne točke, v okolici katerih so razdelane
poti ekskurzij, terenskih proučevanj, ogledov, raziskovalnih dejavnosti. Kot izhodiščne točke
sem izbrala naslednje: Tržič (Dovžanova soteska, Konjščica, Šentanska dolina z rudnikom,
Ljubelj, soteska Čepa in dolina Poden na avstrijski strani Ljubelja), Jezersko (dolina Kokre,
gorska kotlina Jezersko z Ravensko in Makekovo Kočno), dolina Kamniške Bistrice
(ledeniška in rečna dolina Kamniške Bistrice, zakrasela alpska planota Velika planina),
Logarska dolina (Zgornje Savinjska dolina, Logarska dolina s stranskima dolinama Robanov
in Matkov kot, slap Rinka) in Črno na Koroškem (doline Meže, Bistre, Koprivne in Tople,
rudnik v Mežici, Žerjav).
V tem poglavju so predstavljene učne poti v območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp,
ki so bile zasnovane na temelju strokovnih podlag oziroma geografskih značilnosti
imenovanega območja in ob upoštevanju didaktičnih zahtev za učne poti (npr. glede učnih
ciljev, starosti učencev, pestrosti geografskih terenskih metod dela). Nekatere predstavljene
učne poti imajo osnovo v obstoječih tematskih poteh (razgledna učna pot v Dovžanovi
soteski, tematska pot Konšca, učna pot po Logarski dolini), vendar so prikazane izpeljave
različnih oblik pouka in priloženi učni listi moje delo. Preostale predstavljene učne poti so
rezultat lastnega natančnega terenskega proučevanja izbranih delov predlaganega regijskega
parka v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah.
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Predstavljene učne poti s pripadajočimi učnimi listi so bile praktično izpeljane z učenci
oziroma dijaki. Sodelovali so učenci predmetne stopnje Osnovne šole Bistrica iz Tržiča ter
dijaki prvega in četrtega (skupina za maturo iz geografije) letnika Gimnazije Škofja Loka.
Učne poti na območju občine Tržič, na območju Jezerskega in v Mežiški dolini so bile
preizkušene z učenci OŠ Bistrica, učni poti v dolini Kamniške Bistrice in v Logarski dolini pa
z gimnazijci. Učne poti so bile preverjene z naslednjimi skupinami učencev OŠ Bistrica
oziroma dijakov Gimnazije Škofja Loka:

NASLOV UČNEGA LISTA

VKLJUČENE UČNE POTI

SKUPINA UČENCEV ALI
DIJAKOV
naravoslovni dan za učence 5.
razreda OŠ Bistrica

1. Po morju in puščavi do
gozda

Razgledna učna pot in gozdna
učna pot po Dovžanovi soteski

2. Skriti zakladi naših
kamnin
3. Tematska pot Konšca

Razgledna učna pot po
Dovžanovi soteski, Šentanski
rudnik
Tematska pot po Konjščici

4. Po zmajevih stopinjah –
legendi o nastanku Tržiča

Ljubelj, Šentanska dolina,
mestno jedro Tržiča

učenci geografskega krožka OŠ
Bistrica

5. Karavanški soteski:
Soteska Čepa in
Dovžanova soteska

Razgledna pot po soteski Čepa,
razgledna učna pot po
Dovžanovi soteski

naravoslovni dan za učence 7. in
8. razreda OŠ Bistrica

6. Jezersko – gorska kotlina
v osrčju Alp

Dolina Kokre, Jezersko

učenci – mladi raziskovalci OŠ
Bistrica

7. Reka, ledenik in korozija
so preoblikovali površje

Dolina Kamniške Bistrice,
Velika planina

dijaki 4. letnika Gimnazije
Škofja Loka

8. Ekskurzija v Logarsko
dolino

Učna pot po Logarski dolini,
Zgornje Savinjska dolina

dijaki 1. letnika Gimnazije
Škofja Loka

9. Doživimo Mežiško dolino
od njenih začetkov do
danes

skupina nadarjenih učencev OŠ
Črna na Koroškem – dolina
Topla – Peca z Matjaževo jamo Bistrica iz 8. in 9. razreda
– Bistra in Smrekovec – Žerjav
– rudnik v Mežici

naravoslovni dan za učence 8.
razreda OŠ Bistrica
učenci geografskega krožka OŠ
Bistrica

V raziskavo so bili vključeni učitelji geografije v osnovni šoli in v gimnaziji. Vprašalnik za
učitelje je izpolnilo in vrnilo sedem osnovnošolskih učiteljev ter pet gimnazijskih učiteljev
geografije. Učitelji so dobili pripravljene učne liste z opisi učnih poti in navodili ter
vprašalnik, s katerim sem želela pridobiti mnenje učiteljev v zvezi z ekskurzijami in
naravoslovnimi dnevi na splošno ter predvsem njihovo oceno učnih poti z učnimi listi, ki so
predstavljeni v tem poglavju. V vprašalnik za učitelje, ki je dodan kot priloga magistrskemu
delu, sem vključila naslednja vprašanja za učitelje:
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1. Po učnem načrtu so ekskurzije s terenskim delom obvezni sestavni del pouka geografije.
Koliko ekskurzij za dijake na vaši šoli (gimnaziji) izpeljete?
2. Navedite, kam peljete učence (dijake) na ekskurzije!
3. Ali se vam zdi območje Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp zanimivo za različne
oblike pouka v naravi (za ekskurzije, naravoslovne dni, terensko delo, raziskovalne
tabore)? Utemeljite!
4. Ali katero izmed prikazanih poti ekskurzij ali naravoslovnih dni že sami izvajate?
5. Predlagane poti so bile praktično preizkušene z učenci izbrane osnovne šole ali z dijaki
izbrane splošne gimnazije. Vi ste dobili učne liste z opisi poti na vpogled. Ocenite, prosim,
katere učne poti s pripadajočimi učnimi listi bi vi uporabili pri svojem delu, ker se vam
zdijo primerni za ekskurzijo ali naravoslovni dan?
6. Katere učne liste oziroma učne poti bi vi le delno spremenili, prilagodili? Kaj predvsem
pogrešate, kaj bi dodali, kaj bi spustili, spremenili? Vaše tehtne pripombe so zelo
dobrodošle.
7. Zadnji primer je priprava raziskovalnega tabora za boljše učence (dijake), za učence
(dijake) izbirnega predmeta. Ali na vaši šoli pripravljate večdnevne raziskovalne tabore
(ali projektne tedne) za izbrane skupine učencev?
8. Ovrednotite težavnost posameznega učnega lista (zelo zahteven, zahteven, primeren,
premalo zahteven, neprimeren) glede na ciljno skupino učencev, ki jim je posamezen učni
list namenjen.
Iz analize odgovorov vrnjenih vprašalnikov sledijo naslednje ugotovitve:
¾

Praviloma v vseh osnovnih šolah izpeljejo eno interdisciplinarno ekskurzijo v vsakem
razredu. Najpogosteje izpeljane smeri za osnovnošolce so: Notranjska (Cerkniško
jezero, Rakov Škocjan, Postojnska jama, Predjamski grad, Močilnik), Posočje (Vršič,
Trenta, Kluže, korita Mlinarice, Kobarid) in Koprsko primorje (Sečoveljske soline,
Piran, luka Koper). Poleg že imenovanih smeri so pogosto izpeljane smeri za gimnazijce
še: Logarska dolina, Kamniška Bistrica, Velenjska kotlina in Kras.

¾

Ekskurzija v Logarsko dolino in naravoslovni dan v Dovžanovi soteski sta najpogosteje
izvajani obliki pouka v naravi v območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp.
Naravoslovni dan v Dovžanovi soteski se največkrat izpelje za učence 8. in 9. razreda
osnovne šole, ekskurzija v Logarsko dolino pa se največkrat izpelje za dijake 1. letnika
gimnazije.

¾

Sodelujoči učitelji so vrednotili težavnost in primernost posameznega učnega lista glede
na ciljno skupino učencev oziroma dijakov in glede na predvidene učne cilje izbrane
oblike pouka v naravi.
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¾

Večina učiteljev je kot primerne učne liste tudi za uporabo v lastni pedagoški praksi
ocenila učne liste: Odkrivajmo Dovžanovo sotesko, Iz doline Kamniške Bistrice na
Veliko planino, Ekskurzija v Logarsko dolino. Ti učni listi vsebujejo učne cilje, ki se
skladajo s cilji iz učnega načrta za geografijo. Učni list Po dolini Kokre na Jezersko ima
podobne učne cilje kot učni list o Logarski dolini, zato bi učitelji izbrali slednjega.

¾

Učni listi: Šentanski rudnik, Ljubelj - soteska Čepa – dolina Poden, Z Ljubelja po
Šentanski dolini v Tržič, Tematska pot Konjščica so primerni za osnovnošolsko raven.
Ker so učni listi glede na učne cilje zelo raznoliki, je ciljev, ki so povzeti iz učnega
načrta za geografijo, manj ali pa so manj zahtevni. Hkrati pa zajemajo takšne elemente
naravne ali kulturne dediščine, ki so zanimivi bolj na lokalni ravni. Za sodelujoče
učitelje je bila predstavljena smer naravoslovnega dne v sotesko Čepa doslej nepoznana,
kakor tudi predstavljena smer raziskovalnega tabora v Mežiški dolini. Zatorej bi lahko
tudi v nepoznavanju pokrajine in njenih značilnosti s strani učiteljev iskala vzrok za
pomanjkanje zanimanja za morebitno uporabo prikazanih učnih listov v pedagoški
praksi.

¾

Učitelji, ki so dobili učne liste z opisi in navodili na vpogled in v oceno, so navajali
predvsem naslednje pomanjkljivosti učnih listov:
-

Učni listi so namenjeni predvsem delu na terenu, zato bi nekatere naloge, ki so
bolj teoretičnega značaja in temeljijo na posredovanju informacij in dejstev,
lahko izpustili ali zamenjali z vajo, ki zahteva uporabo izbrane terenske
metode dela.

-

Predvsem gimnazijski učitelji predlagajo, da je teoretični del (npr. splošne
geografske značilnosti območja) potrebno vključiti že v vsebinsko pripravo na
izbrano obliko pouka v naravi, zato po njihovem mnenju naloge z vstavljanjem
manjkajočih besed niso posebej uporaben tip nalog za delo na terenu, ker
zahtevajo natančno poslušanje in zapisovanje. Bistvo terenskega dela pa naj bo
opazovanje, terensko delo, brskanje, iskanje.

-

Večina vprašanih osnovnošolskih učiteljev se strinja z uporabo učnih listov na
naravoslovnem dnevu ali ekskurziji, ker naj bi bil prav učni list v kombinaciji z
zemljevidom vodilo učencem za učinkovito spremljanje in izvajanje tovrstne
oblike pouka. Večina učiteljev od učencev pričakuje, da bodo reševali učni list
in tako sledili vsebinski razlagi in izvajanju različnih oblik terenskega dela.
Rešen učni list je praviloma tudi osnova za pisanje poročila o ekskurziji ali
terenskem delu, ki ga večina učiteljev oceni po izdelanih in vnaprej podanih
kriterijih za ocenjevanje terenskega dela in različnih izdelkov.

-

Osnovnošolskim učiteljem se zdijo nekateri učni listi preobsežni oziroma bi
samo terensko delo zahtevalo preveč časa. Strinjam se z ugotovitvijo, da bi
naloge iz učnih listov razvrstila na naloge, ki jih učenci rešujejo sproti, in na
naloge, ki jih lahko rešujejo ob koncu terenskega dela, na zadnji točki ali pa
šele v šoli (predvsem naloge za ponavljanje, utrjevanje in preverjanje znanja).
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-

Zadnji učni list, ki podpira izvedbo raziskovalnega tabora v Mežiški dolini, je
za osnovnošolsko raven prezahteven. Gimnazijskim učiteljem se zdi zanimiv
in bi z njim lahko uresničili del zahtevnejših učnih ciljev, ki jih predvideva
učni načrt obče geografije za prvi letnik. Večina učiteljev ne pozna dovolj
dobro ne terena in ne nekaterih geoloških posebnosti. To je tudi pomemben
dejavnik, da imenovani učni list oziroma predstavljeno učno pot za terensko
proučevanje in raziskovanje ne bi uporabili v svoji pedagoški praksi.

-

Strinjam se, da so nekateri segmenti učne poti in učnega lista »Doživimo
Mežiško dolino od njenih začetkov do danes« zelo zahtevni. Vključujejo tudi
vsebine, ki jih učna načrta za geografijo v 9. razredu in v 1. letniku gimnazije
ne predvidevata, npr. Periadriatski šiv. Zato predlagam, da je predstavljeni učni
list osnova za terensko raziskovanje izbrane skupine učencev, npr. učencev
geografskega ali geološkega krožka, učencev izbirnega predmeta Raziskovanje
domačega kraja in varstvo njegovega okolja, nadarjenih učencev, dijakov
izbirnih vsebin, dijakov, ki so izbrali geografijo kot maturitetni predmet.
Priprava raziskovalnega tabora za izbrano skupino učencev ali dijakov od
učitelja zahteva veliko priprave, tako vsebinske kot organizacijsko-tehnične.
Opisana pot zahteva od učitelja veliko znanja s področja geologije, zato je
potrebna tudi učiteljeva strokovna priprava. Med šolami, ki so bile zajete v
raziskavo, le ena gimnazija in dve osnovni šoli pripravljajo raziskovalni ali
projektni tabor za dijake ali učence. Dejavnost raziskovalnega tabora je vezana
na izdelavo raziskovalne naloge. Večina učiteljev se strinja, da bi lahko bila
takšna oblika raziskovalnega tabora ustrezna oblika dela z nadarjenimi učenci.
Prav z nadarjenimi učenci Osnovne šole Bistrica je bila predstavljena učna pot
z učnim listom tudi praktično preverjena.
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9. RAZPRAVA IN SKLEPI
Za geografsko izobraževanje je neposredno spoznavanje pokrajine in njeno terensko
proučevanje bistvenega pomena, kar je med drugim zapisano v učnih načrtih za geografijo, ki
določajo smernice za izvajanje geografskega pouka. Temu načelu sledijo tudi oblike
eksternega preverjanja znanja geografije ob koncu devetletne osnovne šole in na maturi. Prav
tako kot preverjanje znanja iz fizike in kemije vključuje tudi praktični del v obliki
eksperimentov, je geografija posebna v tem, da vključuje terensko delo kot sestavni del
eksternega preverjanja, ki pa ga izvedejo in ocenijo učitelji. Če gledam iz perspektive
geografije, potem menim, da napovedane spremembe zunanjega preverjanja v 9. razredu, ko
iz enega izbirnega predmeta opravlja preverjanje znanja cela generacija devetošolcev, niso
pozitivne. Če bo namreč izbrani predmet geografija, bo zunanje preverjanje iz znanja
geografije le v pisni obliki, kajti praktični del ob tako velikem številu učencev v dosedanji
obliki ni izvedljiv. Za identiteto geografije med šolskimi predmeti ima terensko delo velik
pomen, ker se z njim dejansko uresničuje osnovni cilj pouka geografije, to je spoznavanje,
proučevanje, raziskovanje značilnosti pokrajine.
Med najbolj zanimiva območja geografskega proučevanja in raziskovanja, ne glede na stopnjo
in zahtevnost le tega, sodijo območja izjemne naravne in kulturne dediščine in njene pestrosti,
katera so praviloma omejena in zaščitena. Zavarovana območja Slovenije so deli pokrajine, ki
so zaradi raznolikosti in pestrosti geografskih značilnosti zelo vabljivi za izvajanje različnih
oblik pouka v naravi.
V magistrskem delu so predstavljena zavarovana območja z vidika geografskega
izobraževanja, in sicer:
¾
zavarovano območje kot t.i. geografska učilnica v naravi, ki zaradi pestrosti in
izjemnosti naravnih in kulturnih vrednot omogoča izpeljavo različnih oblik pouka;
¾
in zavarovano območje kot vsebinsko področje, kot predmet geografskega
izobraževanja, ki je tudi v okviru različnih predmetnih področij in različnih oblik pouka
vključeno v izobraževanje na različnih ravneh izobraževanja.
Glede na predmet proučevanja ima magistrsko delo dvoje izhodišč: okoljevarstveno in
izobraževalno. Tako so vsebine o okoljski vzgoji ter aplikacija izbranih oblik pouka in učnih
pristopov vezni člen med obema izhodiščema. Osnovna vprašanja, rdeča nit magistrskega
dela, so: kje, kaj in kako izvajati geografsko izobraževanje v zavarovanih območjih in katere
vsebine o zavarovanih območjih vključiti v različne oblike pouka.
Glede na postavljene hipoteze v uvodu magistrskega dela so se tekom raziskovanja
izoblikovali naslednji sklepi:
1. Slovenija ima zaenkrat še nizek delež zavarovanih območij, vendar bo po ustanovitvi vseh
predvidenih regijskih in krajinskih parkov njen delež primerljiv z okoljsko najbolj
ozaveščenimi državami.
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Zavarovana območja predstavljajo 11% ozemlja Slovenije, kar je zaenkrat manj od povprečja
EU, predvsem glede na pokrajinsko in biotsko pestrost Slovenije. Najbolj intenzivno
ustanavljanje različnih kategorij zavarovanih območij v razvitih državah Zahodne in Srednje
Evrope je bilo v osemdesetih letih, ko so se države že približale sedanjim vrednostim v deležu
zavarovanega ozemlja. Če bomo v Sloveniji uresničili predloge za nove regijske in krajinske
parke, bomo postali v tem pogledu primerljivi z najbolj razvitimi državami. Glede na predlog
o novih zavarovanih območjih bi v Sloveniji največja površina pripadala osmim regijskim
parkom (Škocjanske jame, Kozjanski, Notranjski, Karavanško-Kamniško-Savinjski, Kraški
regijski park ter regijski parki Pohorje, Kočevje-Kolpa in Trnovski gozd).

2. Predpostavljam, da so praviloma gospodarsko razvitejše evropske države razvitejše tudi v
smislu sonaravnosti in ohranjanja prvobitne narave. Po eni strani je to v nasprotju s
hipotezo, da se nova zavarovana območja v Sloveniji oblikujejo zlasti v demografsko in
ekonomsko šibkih območjih, kjer naj bi bila zaradi manjših prebivalstvenih in ekonomskih
pritiskov naravna krajina bolj ohranjena.
Z ustanovitvijo vseh načrtovanih naravnih parkov bi znašal delež zavarovanega ozemlja
Slovenije 33%, pri čemer bi največji delež zavarovanih območij pripadal demografsko in
ekonomsko šibkim območjem Slovenije.
Podobnosti med predlaganimi zavarovanimi območji so: biotska pestrost, velika pestrost
naravnih vrednot, pokrajinska občutljivost, prevlada karbonatnih kamnin, velika gozdnatost,
ozelenjevanje in ogozdovanje obdelovalnih zemljišč, ekstenzivno kmetijstvo, neugodne
življenjske razmere, zemljišča v celkih ali grudah, redka in neenakomerna poselitev, upad
števila prebivalstva, staranje prebivalstva, majhno število domačih delovnih mest,
depopulacija, skepticizem domačinov do zavarovanih območij, potencialno velik
izobraževalen, raziskovalen in turistično-rekreacijski pomen zavarovanih območij.
Na območju regijskih parkov je zato potrebno predvsem: zaustaviti upadanje števila
prebivalstva, usposabljati domačine za vodenje in izvajanje novih dejavnosti, ki jih omogoča
in prinaša park, podpirati zaposlovanje lokalnega prebivalstva, razvijati turizem in dejavnosti,
ki podpirajo, razvijajo in ohranjajo naravne in kulturne vrednote območja ter zagotoviti sistem
spodbud in nadomestil s strani države in drugih organizacij, npr. Phare, razni evropski skladi.
3. Med predlaganimi novimi regijskimi parki je tudi regijski park v območju Karavank in
Kamniško-Savinjskih Alp, kjer so številni primeri naravne in kulturne dediščine oziroma
naravne vrednote, ki jih je smiselno zavarovati. Nekatere so že zavarovane z ožjimi
oblikami zavarovanih območij, kot so: krajinski parki, naravni rezervati in naravni
spomeniki.
Območje Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp ima številne naravne vrednote, med katerimi
so nekatere že zavarovane z eno od oblik ožjih zavarovanih območij, npr. krajinski parki:
Logarska dolina, Robanov kot, Topla; naravni rezervat Smrekovec-Komen in naravni
spomenik Dovžanova soteska.
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V območje predlaganega regijskega parka ne sodijo večja naselja in srednji oziroma spodnji
deli rečnih dolin, tako da naj bi bila po podatkih Uprave RS za varstvo narave (2003)
predvidena velikost Karavanško-Kamniško-Savinjskega regijskega parka 803 km². Poselitev
je zgoščena na vznožjih gora, v širših delih dolin in na nekaterih prisojnih pobočjih, kjer so
življenjske razmere ugodnejše kot v zaprtih, ozkih in odročnih dolinskih delih. Za visokogorje
in sredogorje Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp so značilne tradicionalne gospodarske
dejavnosti, katerih pomen se vseskozi zmanjšuje.
Na osnovi analize značilnosti območja Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, sem
oblikovala t.i. SWOT analizo, v kateri so prikazane prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti območja.
¾
Prednosti območja so: obmejna lega, prometna lega oziroma prehodnost (prevali),
relativna bližina večjih mest in infrastrukturnih objektov (letališče, avtocesta),
pokrajinska pestrost, razgledi, prevladujoča prisojna ekspozicija, urejene planinske poti
in postojanke, več pomembnih ožjih zavarovanih območij znotraj predvidenega
regijskega parka (krajinski park Logarska dolina, Topla, Golte; naravni rezervat
Smrekovec; naravni spomenik Dovžanova soteska).
¾

Slabosti območja so: demografska gibanja, praznjenje hribovitih samotnih kmetij in
zaselkov, negativni učinki degradiranih območij (Mežiška in Zgornje Savska dolina),
brezposelnost, počasno in težavno prestrukturiranje iz propadlih, neperspektivnih
dejavnosti, razdrobljenost med številne občine in kar med tri zavode za varstvo narave.

¾

Priložnosti območja, če bi se zavarovalo, so: povezovanje in sodelovanje s koroškimi
zavarovanimi območji, nove zaposlitvene možnosti, promocija celotnega območja,
ohranjanje biotske in pokrajinske raznovrstnosti, zmanjšanje škodljivih imisij, omejitev
prekomerne gradnje počitniških hišic, različni projekti in stimulacije za ohranjanje
poseljenosti in kulturne krajine, razvoj dopolnilnih dejavnosti, razvoj različnih učnih
poti (geomorfoloških, botaničnih, etnoloških, arheoloških) z razvitim informacijskim
sistemom.

¾

Nevarnosti območja so: staranje prebivalstva, propadanje kmetij zaradi
nekonkurenčnosti ekstenzivne pridelave, zaraščanje, neenotnost delovanja parka zaradi
razdrobljenosti med občine, razgibanosti terena in gravitacije k več središčem.

4. Glede na velikost, razpotegnjenost, dostopnost in navezanost na različne ustanove
(občine, zavode za varstvo naravne dediščine), bo ustanavljanje Karavanško-KamniškoSavinjskega regijskega parka počasno.
Ustanovitev predlaganega regijskega parka v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah je
vprašljiva. V zvezi s tem se porajajo težave, predvsem pri določanju velikosti parka, območij
različnih varstvenih režimov, pri vključitvi naselij, pri določitvi sedeža parka. Vsekakor bi
bila strateška priložnost območja v razširitvi zavarovanega območja tudi na avstrijsko stran.
Vendar je v zadnjem letu prišlo do velikega razkoraka v pogledih na imenovano zavarovano
območje. Osrednji del Kamniško-Savinjskih Alp je v postopku ustanavljanja regijskega parka
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Kamniško-Savinjske Alpe, medtem ko so območje Osrednjih in Zahodnih Karavank
priključili Naturi 2000. Osrednje in Zahodne Karavanke so območje izjemne geološke
pestrosti, naravnih vrednot, so ekološko pomembno območje in varovano območje Natura
2000. Zaradi ohranjanja tega dela Karavank so občine: Tržič, Kranjska Gora, Jesenice,
Žirovnica in Jezersko pristopile k projektu PHARE - Ohranjanje biotske pestrosti, v okviru
katerega od leta 2004 teče tudi projekt Natura 2000.

5. Znotraj zavarovanih območij, kakršno je predlagani regijski park v Karavankah in
Kamniško-Savinjskih Alpah, so številni elementi pokrajine, ki jih je smiselno vključiti v
geografsko izobraževanje, in sicer v obliki ekskurzij, naravoslovnih dni, naravoslovnih
taborov, šol v naravi.
Med naravnimi znamenitostmi območja predvidenega Karavanško-Kamniško-Savinjskega
regijskega parka izstopajo po svoji enkratnosti zlasti naslednji primeri naravne dediščine:
Logarska s stranskima dolinama Robanov in Matkov kot, izvir Kamniške Bistrice in zgornji
del doline z Velikim in Malim predasljem, Dovžanova soteska, slapova Čedca in Rinka,
ledenik pod Skuto, Matkov škaf, Igla s presihajočim studencem v dolini Savinje, Mokriška in
Snežna jama. Našteti primeri naravne dediščine so bili osnova za oblikovanje različnih učnih
poti, poti ekskurzij, naravoslovnih dni, terenskih proučevanj in raziskovalnih taborov, in so v
večini vključeni v različne oblike pouka v naravi, ki jih v delu predstavljam.

6. Med dejavnostmi v zavarovanih območjih, ki služijo izobraževanju in dvigu zavesti o
pomenu varovanja okolja, je pomembna dobra interpretacija naravnih in kulturnih
vrednot, ki je vezana na različne načine interpretacije. Predvidevam, da so različne učne
poti najpogostejši medij za interpretacijo narave, vendar med njimi prevladujejo klasični
načini prikazovanja.
Zelo pomemben element zavarovanih območij je dobra interpretacija naravne in kulturne
dediščine, za katero so na voljo različni mediji. Najpogostejši način interpretacije so različne
tematske učne poti. Glede na analizo podatkov Uprave RS za varstvo narave so gozdne in
naravoslovne učne tematske poti številne tudi v zavarovanih območjih. Najpogostejši medij
za interpretacijo naravne ali kulturne dediščine po učni poti so razlagalne table, ki:
 ٭omogočajo predstavljanje in interpretacijo naravnih ali kulturnih znamenitosti na
kraju samem;
 ٭dovoljujejo obiskovalcem, da prilagajajo dolžino in smer ogleda učne poti, tempo
in postanke;
 ٭pri zainteresiranih obiskovalcih spontano vzbudijo željo po lastnem raziskovanju
in proučevanju določenega elementa pokrajine;
 ٭označena učna pot, kateri naj bi bil priložen tudi zemljevid poti z okolico ali pa
vodič po poti, vodi in usmerja obiskovalce, zmanjša se možnost, da se obiskovalci
izgubijo, hkrati pa poveča občutek varnosti;
 ٭učna pot praviloma ne zahteva vodnika po poti.
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Vendar pa imajo obstoječe učne poti z razlagalnimi tablami tudi vrsto pomanjkljivosti:
 ٭vsebina razlagalnih tabel je zahtevna, zahteva že nekaj predznanja, hkrati je
skromna, vezana predvsem na pisno vsebino, zemljevidov, grafičnih prikazov,
slikovnega gradiva je premalo;
 ٭praviloma učno pot predstavljajo razlagalne table, le redke ponujajo tudi vodstvo
po poti ali vodiča v obliki knjižice ali »info točko«, kjer si obiskovalci lahko
pridobijo prospekte, razglednice, zemljevide, vodiče, druge podatke o učni poti in
njeni okolici;
 ٭komunikacija je vezana le na branje in sledenje vsebini razlagalnih tabel, je
enosmerna, zato manj učinkovita;
 ٭uporaba učne poti je odvisna tudi od vremena, urejenosti poti in dostopa;
 ٭večina učnih poti je hkrati tudi planinska ali sprehajalna pot, torej ima učna pot več
namenov in več tipov obiskovalcev, kar je povezano tudi z negativnimi
posledicami v naravi.
V območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp sta evidentirani le dve učni poti: razgledna
in gozdna učna pot po Dovžanovi soteski ter naravoslovno-etnografska pot po Logarski
dolini. Sodita med boljše učne poti v Sloveniji glede načinov interpretacije naravne in
kulturne dediščine ter glede urejenosti. Pri obeh je interpretacija vodena s strani
informacijskega centra zavarovanega območja. Glede na evidentirano število obiskovalcev sta
obe učni poti zelo pogost cilj tako šolskih skupin kot drugih obiskovalcev.

7. Predpostavljam, da so vsebine o zavarovanih območjih vezane na spoznavanje različnih
vrst zavarovanih območij ter varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
Tovrstne vsebine o zavarovanih območjih obravnavajo nekatera predmetna področja tako
na osnovnošolski kot srednješolski ravni, vključena pa so tudi v različne učne pristope.
Kako so vsebine o zavarovanih območjih vključene v geografsko izobraževanje in na sploh v
pouk, sem proučila z analizo učnih načrtov za geografijo, biologijo in izbirne predmete na
ravni osnovne šole, srednjih šol in gimnazij. Vsebine o zavarovanih območjih so zajete v
okviru širših vsebin o okoljskih vprašanjih, in sicer:
 ٭v okviru različnih predmetnih področij kot tematski sklopi ali del njih;
 ٭pri izbirnem predmetu v tretji triadi devetletne osnovne šole in v gimnaziji;
 ٭v okviru drugih šolskih in obšolskih dejavnostih (naravoslovni in tehniški dnevi,
ekskurzije, terensko delo, raziskovalne dejavnosti in projektni tedni, naravoslovni
tabori ali šole v naravi, ki jih načrtujejo in vodijo učitelji ali pa potekajo v okviru
programov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti);
 ٭v okviru sodelovanja šol v različnih nacionalnih ali mednarodnih projektih (mreža
eko šol, mreža Unescovih šol).
Vsebine o zavarovanih območjih so skromno vključene v učne načrte nekaterih predmetov na
ravni osnovne in srednjih šol. Prevladujejo spoznavni učni cilji. Tudi nekateri mednarodni
projekti, v katere se vključujejo šole, omogočajo raziskovalno in projektno delo učencev v
zavarovanih območjih.
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Med inovativnimi učnimi pristopi so za obravnavo vsebin o zavarovanih območjih najbolj
uporabni: projektno učno delo, podjetnostno učenje in raziskovalna dejavnost učencev.
Aktivna udeležba učencev, sodelovalno učenje, učenje na podlagi lastnih izkušenj in hkratno
razvijanje različnih spretnosti, konkretna tematika, ki je zasnovana problemsko, razvijanje
različnih čutnih sposobnosti, so značilnosti projektnega učnega dela.
Projektno učno delo je praviloma osnova za podjetnostno in raziskovalno učenje, katerih
bistvene posebnosti so: učenci se samostojno učijo, opazujejo pojav, zbirajo podatke, rešujejo
probleme in s tako dejavnostjo pridejo do neposrednih spoznanj, izkušenj in znanja. Zato je
terensko delo ali ekskurzija praviloma sestavni del in pomembna oblika pouka, ko pouk
organiziramo kot projektno učno delo, podjetnostno ali raziskovalno učenje.
Območje Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, tako kot druga zavarovana območja, s
pestrostjo pokrajinskih elementov omogoča izpeljavo opisanih inovativnih učnih pristopov z
uporabo različnih metod dela. Terensko delo v konkretni pokrajini je osnovni vir podatkov in
znanj o pokrajini, ki jo učenci proučujejo s projektnim ali raziskovalnim učnim delom. V delu
so prikazani primeri izpeljave projektnega in podjetnostnega učnega dela ter raziskovalnega
dela učencev v območju predlaganega Karavanško-Kamniško-Savinjskega regijskega parka,
ki so bili izvedeni, glede na priložene izvedbene načrte in cilje, v okviru različnih šolskih in
obšolskih dejavnosti z učenci Osnovne šole Bistrica. Predstavljeni projekti, z vključenimi
fazami od načrtovanja, priprave, izvedbe do evalvacije, so:
 ٭Voda in vodovje v osrčju Karavank, ki je bilo celoletno projektno učno delo, v katero so
bile vključene ekskurzije in naravoslovni dnevi, s poudarkom na terenskem delu učencev;
 ٭Življenje v tržiški gorski pokrajini, ki je primer podjetnostnega učenja pri geografiji;
 ٭Vodnik po planinah Tržiških Alp, ki je primer projektnega učnega dela z namenom
izdelave konkretnega izdelka.
Projektno učno delo »Voda in vodovje v Karavankah« je bilo časovno in vsebinsko zelo
obsežno. V celotnem projektu so sodelovali učenci geografskega krožka, v osrednji del, ki je
potekal v t.i. projektnem tednu ob mednarodnem dnevu celinskih voda, pa so bili vključeni vsi
učenci predmetne stopnje. Imenovani primer je vključeval različne inovativne pristope k
učenju in poučevanju. Projekt je zajemal tako prvine projektnega učnega dela, podjetnostnega
in problemskega učenja ter mentorskega pouka z raziskovalnim delom učencev. Takšno delo
je imelo bistveno drugačne značilnosti od običajnega pouka v šoli. Vključevalo je:
 ٭izkustveno in aktivno učenje (terensko delo),
 ٭kritično mišljenje (analiziranje in vrednotenje rezultatov meritev in drugih podatkov),
 ٭inovativnost (spletna stran, čezmejno sodelovanje),
 ٭vedoželjnost (večina pobud je vzklila iz vedoželjnosti, vsak opravljen korak projektnega
dela je spodbudil nove ideje za raziskovanje),
 ٭interdisciplinarnost (vključeni so bili različni predmeti, različne vsebine, različni učitelji
ter zunanji strokovnjaki),
 ٭povezavo učnih vsebin z življenjsko situacijo (ocenjevanje kakovosti in porabe vode),
 ٭ciljno usmerjene aktivnosti (vsaka aktivnost je imela definirane konkretne cilje – pridobiti
nova znanja, razvijati različne spretnosti in veščine, razvijanje vzorcev vedenja in drugih
osebnostnih lastnosti).
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Osrednji del projektnega dela sta bili ekskurziji s terenskim delom v Dovžanovo sotesko in v
sotesko Čepa, ki sta stalnici v koledarju naravoslovnih dni za osme ali devete razrede
Osnovne šole Bistrica.
Vsako postavljeno raziskovalno vprašanje s strani učencev ali učitelja je lahko iniciativa za
podjetnostni pristop k učenju. V predstavljenem primeru o poselitvi tržiške gorske pokrajine
so sodelovali vsi učenci oddelka 9. razreda, vsak učenec je imel točno določeno vlogo v
skupini in pri oblikovanju različnih predstavitev. Učno temo, ki jo po klasični obliki pouka
obdelamo v eni učni uri ali manj, smo raztegnili v dvotedensko delo, ki je, z izjemo uvodne
ure in zaključne predstavitve, potekalo v času izven pouka, v okviru ur geografskega krožka
in v prostem času učencev. Trije učenci so delo nadaljevali in izdelali raziskovalno nalogo.
Čeprav je tovrstno učenje časovno dolgotrajnejše in zahteva veliko priprave tako s strani
učitelja kot učencev, pa hkrati vključuje vrsto priložnosti za razvijanje spretnosti in veščin
geografskega raziskovanja v konkretni pokrajini z neko aktualno problemsko situacijo. S tem
učitelj geografije zadosti najpomembnejšim globalnim ciljem pouka geografije, kot so:
 ٭pridobivanje in razvijanje sposobnosti neposrednega in posrednega geografskega
opazovanja naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov;
 ٭usposabljanje za proučevanje in raziskovanje domače pokrajine, kar pripomore k
zanimanju zanjo, njenemu razumevanju in pozitivnemu odnosu do nje;
 ٭razvijanje sposobnosti za odločanje o njenem razvoju;
 ٭razvijanje sposobnosti uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja.
V projektnem učnem delu, katerega namen in rezultat je bil izdelava vodnika po planinah
Tržiških Alp, so sodelovali učenci treh različnih krožkov. V sklepni fazi priprave končnega
izdelka v obliki Vodnika po planinah in računalniške predstavitve pa je sodelovalo osem
najbolj ambicioznih in delavnih učencev geografskega krožka. S končnim izdelkom so bili
zadovoljni udeleženci projektnega dela, starši in drugi učitelji, ki so si ogledali predstavitev.
Projektno delo smo dobro načrtovali in izpeljali v vseh fazah projektnega dela. Ko smo k
sodelovanju povabili še učence fotografskega in planinskega krožka, smo razširili število
udeležencev. K Vodniku smo dodali tudi tematsko karto Planine v Tržiških Alpah z
označenimi potmi, ki vodijo do planin.
Projektno učno delo se loči od drugih oblik pouka. Iz analize predstavljenih primerov in iz
njihovih evalvacij s strani učencev in sodelujočih učiteljev ter na osnovi primerjave med
kakovostjo pridobljenega znanja po projektni ali klasični metodi pouka, so značilnosti
projektnega učnega dela naslednje :
 ٭aktivna udeležba učencev v vseh fazah učnega procesa (skupna izbira proučevane učne
teme, izdelava osnutka projekta in načrtovanje dela, izvedba projekta, predstavitev dela in
evalviranje opravljenega dela);
 ٭delo poteka v skupinah, s čimer razvijamo tudi t.i. sodelovalno učenje;
 ٭razvijanje različnih spretnosti in veščin (opazovanje, fotografiranje, zapisovanje,
kartiranje, anketiranje, merjenja izbranih pokrajinskih parametrov);
 ٭konkretna tematika, ki zbudi večje zanimanje pri učencih, bolj poglobljeno delo in lažjo in
zanimivejšo predstavitev dela v obliki različnih izdelkov (plakati, slikovni ali fotografski
prikaz, oblikovanje brošure in vodnika).
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V opisane primere inovativnih učnih pristopov so bile vključene tudi ekskurzije in terensko
delo učencev, izvedeno v območju osrednjih Karavank, torej v območju t.i. domače pokrajine
učencev OŠ Bistrica. Opisane učne vsebine bi lahko zajeli v katerikoli učni pristop v različnih
delih v območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp.

8. Ekskurzije in druge oblike pouka v naravi so pogosteje izpeljane v območja zavarovane
narave kot v preostale dele Slovenije. Tudi centri šolskih in obšolskih dejavnosti so
praviloma locirani znotraj zavarovanih območij.
Ekskurzija in terensko delo sta obliki pouka geografije, ki omogočata učencem pridobivati
znanje, sposobnosti in vrednote na konkretnih lokacijah ob konkretnih primerih, ko učenci
povezujejo teorijo s prakso in spoznavajo ter prepoznavajo vzročno-posledične zveze med
procesi in pojavi v naravnem ter družbenem okolju. Terensko delo se izvaja v neposredni
okolici šole ter kot sestavni del naravoslovnih dni, projektnega dela in geografskih oziroma
interdisciplinarnih ekskurzij.
Oblike pouka v zavarovanih območjih so vezane na ekskurzije, naravoslovne dni, šole v
naravi, projektne tedne, naravoslovne in druge tabore, tudi v okviru dejavnosti Centra šolskih
in obšolskih dejavnosti. Poti ekskurzij, ki jih šole že izvajajo, najpogosteje vodijo v
zavarovana območja, tudi v območje Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp.
Imenovano zavarovano območje v delu prikazujem kot vzorčni primer za geografsko
izobraževanje in različne didaktične aplikacije v zavarovanih območjih, tako z vidika
inovativnih učnih pristopov kot različnih oblik pouka v naravi, ki so tudi sestavni del
prikazanih učnih pristopov.
Vsebine ekskurzij so odvisne od geografskih značilnosti območja Karavank in KamniškoSavinjskih Alp, med katerimi so najbolj zanimive: geološka pestrost Karavank (Dovžanova
soteska, Javorniški rovt, Zgornja Mežiška dolina), rečni in ledeniški relief (Kamniška Bistrica,
Logarska dolina, Jezersko), tipi poselitve (samotne kmetije, zaselki, kotlinska ali dolinska
lega večjih naselij, tradicionalna arhitektura), tradicionalne dejavnosti (rudarstvo, oglarstvo,
planinsko pašništvo, splavarstvo) in degradirano okolje (kot posledica težke industrije in
rudarstva (Zgornji Savska in Mežiška dolina).
Ekskurzija v Logarsko dolino in naravoslovni dan v Dovžanovi soteski sta najpogosteje
izvajani obliki pouka v naravi v območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp.
Naravoslovni dan v Dovžanovi soteski se največkrat izpelje za učence 8. in 9. razreda
osnovne šole, ekskurzija v Logarsko dolino pa se največkrat izpelje za dijake 1. letnika
gimnazije.
V aplikativnem delu so torej prikazane možnosti, kako vključiti raznoliko naravno in kulturno
dediščino Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp v proces izobraževanja, predvsem v obliki
naravoslovnih dni, ekskurzij in raziskovalnih taborov. Ker celotnega območja ni mogoče
zajeti v eno obliko dejavnosti, sem določila izhodiščne točke, v okolici katerih so razdelane
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poti ekskurzij, terenskih proučevanj, ogledov, raziskovalnih dejavnosti. Kot izhodiščne točke
sem izbrala naslednje:
 ٭Tržič (Dovžanova soteska, Konjščica, Šentanska dolina z rudnikom, Ljubelj,
soteska Čepa in dolina Poden na avstrijski strani Ljubelja),
 ٭Jezersko (dolina Kokre, gorska kotlina Jezersko z Ravensko in Makekovo Kočno),
 ٭dolina Kamniške Bistrice (ledeniška in rečna dolina Kamniške Bistrice, zakrasela
alpska planota Velika planina),
 ٭Logarska dolina (Zgornje Savinjska dolina, Logarska dolina s stranskima dolinama
Robanov in Matkov kot, slap Rinka) in
 ٭Črno na Koroškem (doline Meže, Bistre, Koprivne in Tople, rudnik v Mežici,
Žerjav).
Predstavljene učne poti kot poti ekskurzij, naravoslovnih dni ali raziskovalnega tabora na
terenu v območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp so bile zasnovane na temelju
strokovnih podlag oziroma geografskih značilnosti imenovanega območja in ob upoštevanju
didaktičnih zahtev za učne poti (npr. glede učnih ciljev, starosti učencev, pestrosti geografskih
terenskih metod dela). Nekatere predstavljene učne poti imajo osnovo v obstoječih tematskih
poteh (razgledna učna pot v Dovžanovi soteski, tematska pot Konšca, učna pot po Logarski
dolini), vendar so prikazane izpeljave različnih oblik pouka in priloženi učni listi moje delo.
Preostale predstavljene učne poti so rezultat lastnega natančnega terenskega proučevanja
izbranih delov predlaganega regijskega parka v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah.
Predstavljene učne poti s pripadajočimi učnimi listi so bile praktično izpeljane z učenci
oziroma dijaki. Sodelovali so učenci predmetne stopnje Osnovne šole Bistrica iz Tržiča ter
dijaki prvega in četrtega (skupina za maturo iz geografije) letnika Gimnazije Škofja Loka.
Če upoštevam evalvacije učnih poti s pripadajočimi učnimi listi s strani izbranih
osnovnošolskih in gimnazijskih učiteljev, hkrati pa podam oceno tudi glede na lastno
poznavanje in izkušnje iz dosedanjih izpeljav večine učnih poti, ki sem jih izvedla tudi z
drugimi šolskimi skupinami in z različnimi skupinami odraslih (študijski krožki, univerza za
tretje življenjsko obdobje, vodstvo različnih društev in organizacij ali le zainteresirane
javnosti), lahko podam naslednje ugotovitve glede uporabnosti in primernosti predstavljenih
učnih poti s pripadajočimi učnimi listi:
 ٭Učitelji so kot primerne učne liste tudi za uporabo v lastni pedagoški praksi ocenili učne
liste: Odkrivajmo Dovžanovo sotesko, Iz doline Kamniške Bistrice na Veliko planino,
Ekskurzija v Logarsko dolino. Ti učni listi vsebujejo učne cilje, ki se skladajo s cilji iz
učnega načrta za geografijo.
 ٭Učni listi: Šentanski rudnik, Ljubelj - soteska Čepa – dolina Poden, Z Ljubelja po
Šentanski dolini v Tržič, Tematska pot Konjščica so po oceni učiteljev primerni za
osnovnošolsko raven. Ker so učni listi glede na učne cilje zelo raznoliki, iz različnih
predmetnih področij, je ciljev, ki so povzeti iz učnega načrta za geografijo, manj ali pa so
manj zahtevni. Ti učni listi tako sledijo tudi načelu o nujnosti medpredmetnega
povezovanja znanja. Hkrati pa zajemajo takšne elemente naravne ali kulturne dediščine,
ki so po mnenju nekaterih učiteljev zanimivi bolj na lokalni ravni, ker ne predstavljajo
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splošno znanih elementov, vendar so vseeno lahko ustrezen primer za razlago določenih
geografskih značilnosti (npr. Rekarjeva domačija kot primer alpske arhitekture ni tako
odličen primer kot Liznjekova domačija v Kranjski Gori ali Budnarjeva domačija v
Radovni, a ima vse bistvene elemente za spoznavanje značilnosti alpske arhitekture in
poselitve).
 ٭Zdi se mi pomembno, da učitelji geografije spoznavajo tudi manj poznane, odmaknjene
dele pokrajine, ki so lahko za terensko proučevanje in raziskovanje prav tako zanimivi kot
že splošno znane lokacije in smeri ekskurzij ali terenskega dela. Tako npr. značilnosti
rečnega in ledeniškega reliefa lahko spoznavamo na različnih in številnih območjih
Slovenije oziroma območja proučevanega predlaganega zavarovanega območja. Zakaj bi
potem primere iskali nekje daleč ali v sosednji državi? Takšna vprašanja so se porajala
tudi mojim sodelavcem, ki so bili kot spremljevalci določeni za naravoslovni dan v
sotesko Čepa in dolino Poden. Vendar so po vrnitvi zatrjevali, da se splača ogledati
zanimivo sotesko in ledeniško dolino, ker je drugačna kot Dovžanova soteska ali Blejski
vintgar. Hkrati pa učenci začutijo tudi širšo problematiko območja, npr.: položaj
narodnostne manjšine, dvojezičnost, depopulacija domačega prebivalstva in razprodaja
zemlje bogatim meščanom za počitniške hišice. Za vse sodelujoče učitelje pri recenziji
učnih listov in poti je bila predstavljena smer naravoslovnega dne v sotesko Čepa doslej
nepoznana, kakor tudi predstavljena smer raziskovalnega tabora v Mežiški dolini. Zatorej
bi lahko tudi v nepoznavanju pokrajine in njenih značilnosti s strani učiteljev iskala vzrok
za pomanjkanje zanimanja za morebitno uporabo prikazanih učnih listov v pedagoški
praksi.
 ٭Tako kot večina vprašanih osnovnošolskih učiteljev, menim, da je uporaba učnih listov
na naravoslovnem dnevu ali ekskurziji za učence oziroma dijake potrebna, ker naj bo prav
učni list v kombinaciji z zemljevidom vodilo učencem za učinkovito spremljanje in
izvajanje tovrstne oblike pouka. Večina učiteljev od učencev namreč pričakuje, da bodo
reševali učni list in tako sledili vsebinski razlagi in izvajanju različnih oblik terenskega
dela. V kolikor terensko delo opravljamo z vsemi učenci nekega oddelka, moramo
natančno določiti učne cilje terenskega dela in naloge učencev. Učitelj mora ustrezno
osmisliti vsako fazo oblike pouka v naravi, tudi fazo preverjanja in / ali ocenjevanja
znanja, pridobljenega s terenskim proučevanjem in raziskovanjem. Rešen učni list je
praviloma osnova za pisanje poročila o ekskurziji ali o terenskem delu, ki ga večina
učiteljev oceni po izdelanih in vnaprej podanih kriterijih za ocenjevanje terenskega dela in
različnih izdelkov.
 ٭Na osnovi izkušenj v izvajanju različnih oblik pouka v naravi in na osnovi primerjave med
različnimi šolskimi skupinami (kot lokalna turistična vodička med drugim izvajam
naravoslovne dni ali ekskurzije v Dovžanovo sotesko, v Šentanski rudnik, v sotesko Čepa)
lahko zatrdim, da še tako kvalitetno pripravljena oblika pouka za učence ali dijake ni
zanimiva, če vnaprej natančno ne poznajo učnih ciljev in namena takšnega dela.
Praviloma v posameznem oddelku ni veliko učencev, ki jih spoznavanje konkretne
pokrajine zares zanima in zaradi svojega interesa vneto sodelujejo pri pouku v naravi. Vse
več je učencev, ki bodo pripravljeni neko delo opraviti oziroma vneto sodelovati pri njem
le, če v tem vidijo neko korist ali nagrado. Če bo konkretna tematika iz terenskega dela
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vključena v različne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, potem je pripravljenost za
delo večja. Z učitelji, ki pripeljejo svoje učence na ekskurzijo ali pa z učitelji v okviru
srečanj mentorskih šol, se o opisani problematiki velikokrat pogovarjamo in je splošen
problem. Zadovoljstvo z opravljenim terenskim delom s strani učitelja in učencev je
neprimerno večje, če gremo na teren z izbrano manjšo skupino učencev, ki v terenskem
delu vidi nek smisel ter jih samo delo in spoznavanje pokrajinskih značilnosti zanima.
Terensko delo z učenci geografskih izbirnih predmetov ali z učenci geografskega krožka
ali z učenci, ki so izbrali geografijo za eksterno preverjanje znanja, ali z nadarjenimi
učenci, je z vidika spoznavnih ciljev za učitelja praviloma zahtevnejše, a bolj učinkovito
in uspešno.
 ٭Zadnji učni list, ki podpira izvedbo raziskovalnega tabora v Mežiški dolini, je za osnovnošolsko raven prezahteven, predvsem v tistih delih, ki zahtevajo razumevanje geoloških
vsebin. Gimnazijskim učiteljem se zdi zanimiv in bi z njim lahko uresničili del
zahtevnejših učnih ciljev, ki jih predvideva učni načrt obče geografije za prvi letnik.
Večina učiteljev ne pozna dovolj dobro ne terena in ne nekaterih geoloških posebnosti.
To je tudi pomemben dejavnik, da imenovani učni list oziroma predstavljeno učno pot za
terensko proučevanje in raziskovanje ne bi uporabili v svoji pedagoški praksi.
 ٭Strinjam se, da so nekateri segmenti učne poti in učnega lista »Doživimo Mežiško dolino
od njenih začetkov do danes« zelo zahtevni. Vključujejo tudi vsebine, ki jih učna načrta za
geografijo v 9. razredu in v 1. letniku gimnazije ne predvidevata, npr. Periadriatski šiv.
Zato predlagam, da je predstavljeni učni list osnova za terensko raziskovanje izbrane
skupine učencev, npr. učencev geografskega ali geološkega krožka, učencev izbirnega
predmeta Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja, nadarjenih učencev,
dijakov izbirnih vsebin, dijakov, ki so izbrali geografijo kot maturitetni predmet. Priprava
raziskovalnega tabora za izbrano skupino učencev ali dijakov od učitelja zahteva veliko
priprave, tako vsebinske kot organizacijsko-tehnične. Opisana pot zahteva od učitelja
veliko znanja s področja geologije, zato je potrebna tudi učiteljeva strokovna priprava.
Med šolami, ki so bile zajete v raziskavo, le ena gimnazija in dve osnovni šoli pripravljajo
raziskovalni ali projektni tabor za dijake ali učence. Dejavnost raziskovalnega tabora je
vezana na izdelavo raziskovalne naloge. Večina učiteljev se strinja, da bi lahko bila takšna
oblika raziskovalnega tabora ustrezna oblika dela z nadarjenimi učenci. Prav z
nadarjenimi učenci Osnovne šole Bistrica je bila predstavljena učna pot z učnim listom
tudi praktično preverjena in menim, da so učenci z izvedbo tovrstnega raziskovalnega
tabora veliko pridobili tako z vidika spoznavnih kot emocionalnih ciljev pouka v naravi.
Takšna oblika pouka je primerna za izbrano skupino učencev, vendar zahteva od učitelja
veliko priprave, predvsem v smislu dobrega poznavanja proučevane pokrajine. Seveda pa
bi predstavljeni učni list lahko razdelili na več delov (Rudarjenje v Mežiški dolini,
Geologija Mežiške doline, Poselitev in gospodarstvo Mežiške doline, Vodovje) in bi
takšne uporabili za izpeljavo naravoslovnega dne, ekskurzije ali le terenskega dela.
Kako še izvajati različne oblike pouka v naravi z uporabo različnih učnih pristopov? Kako še
vključiti zavarovana območja v geografsko izobraževanje? Med možnostmi za večjo
vključitev vsebin o zavarovanih območjih v pouk, predlagam naslednje:
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 ٭V območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp bi izbrali zainteresirane šole, ki bi
predstavljale informacijske točke zavarovanega območja, učenci geografskega krožka ali
geografskega izbirnega predmeta bi bili vključeni kot lokalni vodniki po učnih poteh za
druge šolske skupine in za obiskovalce.
 ٭V proučevanem območju je veliko različnih primerov naravne in kulturne dediščine, tako
da bi zainteresirane šole lahko oblikovale šolske tematske poti znotraj zavarovanih
območij, ki bi med drugim omogočale tudi izvajanje geografskih terenskih metod dela.
 ٭Učitelji, ki pri svojih učencih razvijajo t.i. raziskovalni čut in spodbujajo učence k
raziskovalnim dejavnostim, bi lahko usmerili raziskovalne dejavnosti učencev tudi v manj
raziskane primere naravne dediščine. To bi povečalo vrednost raziskovalni nalogi z vidika
ustvarjalnosti in originalnosti. S tem bi tudi povečali zanimanje nekaterih inštitucij,
predvsem Zavoda za varstvo narave, da sodelujejo pri raziskovalni dejavnosti, jo
podprejo in potem tudi omogočijo javno predstavitev rezultatov raziskovalne dejavnosti.

S svojim delom sem nakazala možnosti za izvajanje različnih oblik pouka in različnih učnih
pristopov v izbranem območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Zavedam se, da so to
le primeri in da je zaradi pestrosti pokrajine možnosti še veliko. Tako z vidika oblikovanja
novih učnih poti za različne oblike pouka kot z vidika drugačne uporabe predstavljenih učnih
poti in oblik pouka. Predstavljene učne poti so bile oblikovane predvsem z vidika upoštevanja
učnih ciljev za geografijo, ker sem izhajala iz izhodišč magistrskega dela, da predstavljam
zavarovano območje z vidika geografskega izobraževanja. Seveda so možnosti za dodelavo
učnih poti tudi v širšem naboru učnih ciljev iz različnih predmetnih področij. Najbrž bi se v
vsak učni list dalo vključiti tudi vsebine, ki se tičejo biologije, fizike, kemije, likovne vzgoje,
tehnike, računalništva in digitalne fotografije, zgodovine, etnologije. Nekaj tovrstnih vsebin je
že vključenih. V primeru večje zastopanosti vsebin drugih predmetnih področij, bi izpeljava
pouka že prerasla okvire naravoslovnega dne ali ekskurzije in bi prerasla v projektno učno
delo. Menim, da naravoslovni dan ali ekskurzija ne sme biti sama sebi namen, ampak jo
morajo učitelji vpeti v širši kontekst pouka. Naj bo ekskurzija v neko pokrajino osnova za
projektno učno delo ali za raziskovalno delo učencev. Tako tudi povečamo smiselnost izvedbe
pouka v naravi z vidika učencev, vzbudimo zanimanje in motivacijo za delo.
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VPRAŠALNIK ZA UČITELJE
1. Po učnem načrtu so ekskurzije s terenskim delom obvezni sestavni del pouka geografije.
Koliko ekskurzij za dijake na vaši šoli (gimnaziji) izpeljete?

2. Navedite, kam peljete dijake na ekskurzije!

3. Ali se vam zdi območje Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp zanimivo za različne
oblike pouka v naravi (za ekskurzije, naravoslovne dni, terensko delo, raziskovalne
tabore)? Utemeljite!

4. Ali katero izmed prikazanih poti ekskurzij ali naravoslovnih dni že sami izvajate?

5. Predlagane poti so bile praktično preizkušene z našimi učenci. Vi ste dobili učne liste z
opisi na vpogled. Ocenite, prosim, katere učne poti s pripadajočimi učnimi listi bi vi
uporabili pri svojem delu, ker se vam zdijo primerni za ekskurzijo ali naravoslovni dan?

6. Katere učne liste oziroma učne poti bi vi le delno spremenili, prilagodili? Kaj predvsem
pogrešate, kaj bi dodali, kaj bi spustili, spremenili? Vaše tehtne pripombe so zelo
dobrodošle.

7. Zadnji primer je priprava raziskovalnega tabora za boljše dijake, za dijake izbirnega
predmeta. Ali na vaši šoli pripravljate večdnevne raziskovalne tabore (ali projektne tedne)
za izbrane skupine učencev?

8. Ovrednotite težavnost posameznega učnega lista (zelo zahteven, zahteven, primeren,
premalo zahteven, neprimeren) glede na ciljno skupino učencev, ki jim je posamezen učni
list namenjen. Svojo oceno utemeljite!

REŠITVE PREDSTAVLJENIH UČNIH LISTOV
Rešitve učnega lista Odkrivajmo Dovžanovo sotesko (za učence druge triade OŠ):
1, 2.
Lega Dovžanove soteske:
- SV od Tržiča,
- na severu so Karavanke (Košuta),
- stik Karavank in KamniškoSavinjskih Alp,
- na jugu Kriška gora in Tolsti vrh
iz Storžiškega pogorja,
- na vzhodu Konjščica iz Tržiške
sredogorske pokrajine,
- na zahodu gorski hrbet Pirmance.

S

Z

V

J
3. Karavank, Tržiška Bistrica, naravni spomenik, kamnin, fosilov.
4. * streha na čop, krita s skodlami,
* spodaj kamnita, zgoraj lesena, lesen gank,
* majhna okna in vrata (zadrževanje toplote;

5. Paštba je sušilnica, v kateri so nekdaj sušili lan, meso, klobase in sadje. Hkrati je pozimi
privabljala vaščane, da so se v njej zbirali in družili.

6.
-

Dolina v obliki črke V (= rečna dolina).

-

Rezultat rečne erozije.

-

Ozka, globoka, hladna, temačna.

-

Sivi in črni apnenec.

7.
ŠT.

IME KAMNINE

BARVA KAMNINE

OPAZO-

SESTAVA KAMNINE

VRSTE RASTLINSTVA

(DELCI)

VALNE
TOČKE

1.

rdeči grodenski
peščenjak

rdeča

peščeni delci

bukev, orlova praprot,
borovničevje, teloh,
resje

2.

trbiška breča

pisana (rdeča,
bela, siva, roza)

večji, ostro
robni, nepravilnih

bukev, orlova praprot,
borovničevje, teloh,

oblik (=grušč)

resje

sprijeto

smreka, bor, javor

apnenec

3.

bela, siva, črna

apnenčevo blato
in odmrli ostanki
rastlin in živali

4.

rožnati apnenec

rožnata (rdeče
roza)

sprijeto
apnenčevo blato
in odmrli ostanki
rastlin in živali

smreka, bor, javor

5.

kremenov
konglomerat

bela, siva

okrogli, gladki,
zaobljeni delci

smreka, bukev

PRODNIKI

8. v apnencu
9. Schwagerina Carniolica ali kranjska luknjičarka

10.
n.v. 1 = 592 m
n.v. 5 = 739 m
višinska razlika = 147 m

2 km ............. 147 m
100m ............ X
X = 7, 35 m

Rešitve učnega lista Odkrivajmo Dovžanovo sotesko (za učence tretje triade in
srednješolce):

1. a) Lega Dovžanove soteske:
- SV od Tržiča,
- na severu so Karavanke (Košuta),
- stik Karavank in KamniškoSavinjskih Alp,
- na jugu Kriška gora in Tolsti vrh
iz Storžiškega pogorja,
- na vzhodu Konjščica iz Tržiške
sredogorske pokrajine,
- na zahodu gorski hrbet Pirmance.

b)

1 – rdeči peščenjak iz srednjega perma
2 – trbiška breča
3 – najožji del soteske iz sivega in
črnega apnenca
4 – geološki steber
5 – najtrše in najstarejše kamnine iz
karbona (kremenov konglomerat)

3. b) Ker je točka »b« v osrednjem, najožjem delu soteske, pri točki »c« pa se soteska že razširi.
c) Vzroka sta dva: ker cesta poteka ob reki, znotraj soteske (nižja temperatura, večja vlaga) in
zaradi močnega severnega vetra, ki zapiha po dolini navzdol.

4. Karavank, Tržiška Bistrica, naravni spomenik, kamnin, fosilov, paleozoika, 250, 300, geološke

5. *
*
*
*

kremenov konglomerat (iz karbona),
rožnati in črni apnenec,
trbiška breča (iz perma),
rdeči peščenjak

6. Rdeči peščenjak – na kopnem, v puščavskih razmerah, močno mehanično preperevanje prvotne
kamnine.
Trbiška breča – na kopnem, v nekoliko hladnejšem podnebju, z manj intenzivnim preperevanjem
kamnine, zato so kamninski delci večji, ostro robni, nepravilnih oblik.
Kamnini se razlikujeta po velikosti in obliki delcev, ki ju gradijo.

8. FOSILI ali okamnine so okameneli ostanki odmrlih rastlin in živali, njihovi deli ali le
odtisi. Fosili nam pripovedujejo o življenju v preteklosti, predvsem o podnebnih in
drugih življenjskih razmerah.

9. * luknjičarke ali foramenifere (kranjska luknjičarka)
* ramenonožci ali brahiopodi (karavanški ramenonožec)
Največ fosilov so odkrili v kamnini apnenec.

10. Kremenov konglomerat sestavljajo prodniki (zaobljeni, okrogli, gladki, obrušeni delci)
- ob tekočih vodah.
Trbiško brečo sestavljajo delci v obliki grušča (večji, ostro robni delci, nepravilnih
oblik) – na kopnem.

7.
ŠT.

IME KAMNINE

OPAZO-

PRISOTNOST

BARVA KAMNINE

KARBONATOV

SESTAVA KAMNINE

VRSTE

(DELCI)

RASTLINS

VALNE

TVA

TOČKE

1.

rdeči grodenski

NE

rdeča

peščeni delci

bukev, orlova
praprot,
borovničevje,
teloh, resje

peščenjak

2.

trbiška breča

NE

pisana (rdeča,
bela, siva, roza)

večji, ostro robni,
nepravilnih oblik
(=grušč)

bukev, orlova
praprot,
borovničevje,
teloh, resje

3.

apnenec

DA

bela, siva, črna

sprijeto apnenčevo
blato in odmrli

smreka, bor,
javor

ostanki rastlin in
živali

4.

rožnati apnenec

DA

rožnata (rdeče
roza)

sprijeto apnenčevo
blato in odmrli
ostanki rastlin in
živali

smreka, bor,
javor

5.

kremenov
konglomerat

NE

bela, siva

okrogli, gladki,
zaobljeni delci
PRODNIKI

smreka,
bukev

Rešitve učnega lista Šentanski rudnik:

OBMOČJE RUDNIKA
Antonov rov, Na Lajbu, Mošenik, Ljubelj, rudniških, Preval, Begunjščica, Karavankah
ZGODOVINA RUDNIKA
16., Dunajskega, 1893, Idriji, elektrika, 1902, Born-a
ŽIVALI V RUDNIKU
pajki, kobilice, jamski hrošči, žuželke
OBKROŽI PRAVILNI ODGOVOR
1 – c, 2 – a, 3 – b
ODGOVORI NA VPRAŠANJA
1. Julij, Avgust, Friderik, Jakob, Anton, Jurij, Alojz
2. 5 km
3. 60 000 ton rude
4. sivi apnenec
5. Po stenah se odlaga siga, kajti voda apnenec topi.
6. raziskovanje – kopanje – nakladanje in transport rude – pranje, prebiranje rude – stiskanje
in drobljenje rude – žganje in topljenje rude – lovljenje in shranjevanje kovine
7. rudarske hiše so dvonadstropne, vendar ozke, z majhnimi okni, s strmo streho

Rešitve učnega lista Tematska pot Konjščica:
1. in 2.

LEGENDA
1 – visokogorska turistična kmetija Pr' Tič

4 – planina Zgornja Konjščica

2 – razgledna točka Boršt na Vršeh

5 – samotna ekološko-turistična kmetija Rekar

3 – planina s planšarijo na Spodnji Konjščici

6 – senožet Srpiči na poti proti Domu pod
Storžičem

2. *
*
*
*

Lom pod Storžičem
Lom pod Storžičem, Čadovlje, Potarje
Jelendol, Grahovše, Dolina
Depopulacija je značilna za naselja Dolina, Jelendol in Grahovše. Predvsem se odseljuje mlado
prebivalstvo, zaradi neugodnih življenjskih razmer (oddaljenost, slabe cestne povezave, zaprtost
doline).
* 871 ljudi.

5. a) 1466 m
c) silikaten, sivo-rožnata-bela, prodniki in grušč, kremenov konglomerat in breča

d) Prevladujoča kamnina je nepropustna, zato se na planotastem površju voda zastaja, nastajajo
mlake, kar je (bilo) ugodno predvsem za pašo konj. Po tem je planina tudi dobila ime.
8.

Gospodarske dejavnosti: ekološko kmetijstvo, reja damjakov, dejavnost turistično-izletniške
kmetije, oglarstvo, gozdarstvo, lovstvo

9. b) Posledice takšnega naklona: erozija ali odnašanje prsti, plazovitost terena, izdelava teras v
pobočje, kar omogoča pašo živini, težavna obdelava zemlje
c) zaradi izrazito sončne lege

10. b) Posledica kopišč, kjer so kuhali oglje. V prsti so koščki oglja.

Rešitve učnega lista Iz Ljubelja po Šentanski dolini v Tržič:

1. Lega Tržiča
∗

na stiku Karavank, Kamniško-Savinjskih Alp in Ljubljanske kotline;

∗

v severnem delu Slovenije, 12 km stran od državne meje z Avstrijo (Ljubelj);

∗

15 km do Kranja, 45 km do Ljubljane, 10 km do Radovljice in 20 km do Jesenic;

∗

ob magistralni cesti Ljubelj – Tržič – Podtabor, kjer se priključi »gorenjski« avtocesti.

2. Že v času Rimljanov je čez prelaz Ljubelj potekala cesta, ki je povezovala tedanji Virunum na
Gosposvetskem polju in Emono oziroma to je bila dolga stoletja najkrajša povezava med Dunajem
(Srednjo Evropo) in Trstom (Sredozemljem). Promet po stari ljubeljski cesti je potekal vse do leta
1965, ko so odprli nov predor na Ljubelju. Prometna povezava čez Ljubelj je postala manj
pomembna po zgraditvi predora Karavanke.

3. Slika prikazuje dve kamniti piramidi na vrhu prelaza Stari Ljubelj, ki so ju dali postaviti kranjski
deželni stanovi v spomin na potovanje cesarja Karla V. čez Ljubelj v Ljubljano leta 1728.

4.

PRELAZ
LJUBELJ
MEJNI
PREHOD
LJUBELJ

SPOMENIK

NA LAJBU

5.

1369 m
smer Z – V
smer S – J
azimut 1 = 220°, azimut 2 = 100°
Melišča so na Begunjščici (S in SV pobočja) in na Zajmenovih pečeh (S pobočja).
Na osojni strani.
Melišče je gruščnata nasipina, nastala zaradi mehaničnega preperevanja kamnine, na vznožju
strmih skalnatih pobočij gora.
Dolina Zelenica.
Gori Begunjščica in Vrtača.
Po smučiščih, planinski koči, kot izhodišče za planinske vzpone na Begunjščico, Vrtačo in na
Stol.

6. b)

višinska razlika = 311 m
n.v. prelaza Ljubelj = 1369 m
n.v. mejnega prehoda Ljubelj = 1058 m

c) Na 1 km prehojene poti pridobimo 104 m višine.
7. Potok Mošenik izvira pod Ljubeljem in teče po Šentanski dolini do Tržiča, kjer se izlije v Tržiško
Bistrico. Ob njunem sotočju je nastalo mesto Tržič, ki je trške pravice dobilo leta 1492, kar mu je
med drugim omogočilo tudi priprava 4 letnih sejmov. Prvotno naselje se je oblikovalo precej višje,
na območju današnjega zaselka Na Lajbu, kjer so stiški menihi oskrbovali ljudi, ki so tovorili blago

čez prelaz Ljubelj. Prvotno naselje, nastalo zaradi tovorništva, se je imenovalo Forum Lubellino s
cerkvico svete Ane, priprošnjico za srečno pot. Zaradi velikega skalnega podora je to naselje
propadlo. Ljudje so se naselili nižje in ustanovili naselje Neumarcktl (Tržič).
8. Mošenik, Podljubelj, zaselkov, Na Lajbu, Na Plazu, Deševno, Podkošuto, živega srebra, Tominčev,
samotne, Matizovec, Na Plazu, Košute, balvani
9.

1971
za 891 ljudi
z razvojem industrije
zaradi suburbanizacije, zmanjšanega pomena industrije, slabših pogojev za življenje v Tržiču
(stare hiše, premalo prostora, pomanjkanje parkirišč)

10.

OBRTNIŠKI DEL

TRŽNI DEL

CERKVENI DEL
INDUSTRIJSKI DEL

b)
∗ Opestniki – kamni ob hišah, ki so obvarovali fasado hiše pred poškodbami vozov, ki so tovorili
po ozkih ulicah proti Ljubelju.
∗ Znameniti Tržičani: Vojteh Kurnik (ljudski pesnik v dobi romantike, napisal t.i. tržiško himno),
Anton Feliks Dev (avtor prve slovenske posvetne opere Belin, urednik Pisanic), Andrej Pirc
(osebni zdravnik Franceta Prešerna), Peter Hicinger (pesnik, pisatelj in zgodovinar v času
moderne).
∗ Mallyeva hiša – najstarejša hiša v mestnem jedru, z vrsto arhitekturnimi posebnostmi in hiša
najpomembnejše tržiške usnjarske rodbine.
∗ Grad Neuhaus – grad na griču nad Tržičem, ki ga je po požaru leta 1811 obnovil J. Radetzky.
∗ Zgornja kajža – nekdanja Pollakova kajža z znamenito čevljarsko obrtjo; danes je v njej Tržiški
muzej.
∗ Germovka – edina še ohranjena fužina v obrtniškem delu Tržiča, ob rakah potoka Mošenik.
∗ Cerkev sv. Jožefa – najstarejša tržiška cerkev, na griču, z znamenitim stropom.

Rešitve učnega lista Ljubelj – Soteska Čepa – Dolina Poden:
1.
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

nekdanji rudnik živega srebra (Antonov rov – tehniški spomenik);
Tominčev slap;
gorski prelaz Ljubelj s staro ljubeljsko cesto;
cerkvica sv. Ane;
spomenik in del nekdanje podružnice taborišča Mauthausen;
ledeniške doline (Šentanska dolina, Zelenica);
melišča na Begunjščici.

2. Mošenik, S – J, ledeniškega, U, balvani, obrušeni, Podljubelj, zaselkov, podružnična, Na Plazu
3. Večji pomen: nekdanja cesta čez gorski prelaz Ljubelj, ki je predstavljala več stoletij najkrajšo
povezavo med Dunajem in Trstom. Danes ima ljubeljska cesta skozi predor manjši pomen,
predvsem zaradi lažjega prehoda čez Karavanke. To se odraža tudi v življenju doline, kajti več
gostinskih lokalov je prenehalo delovati zaradi zmanjšanega prometa čez Ljubelj.
4. Melišče je gruščnata nasipina, nastala zaradi mehaničnega preperevanja kamnine, na vznožju
strmih skalnatih pobočij gora.
5.

Žabnica

slap Šum

Borovnica

6. Ime »Dajčpeter« ob ljubeljski cesti se nanaša na cesarjevo željo ali ukaz z dne 25. avgusta
1728, ko so odprli cesto čez prelaz Ljubelj. Takratni lastnik gostišča je namreč potujočemu
cesarju, ki ni znal slovensko, zelo pomagal kot prevajalec.

7.
•

•

prečni prerez osrednjega dela soteske Čepa

•

tip doline:

•

dejavniki nastanka:

rečna dolina (soteska)

prečni prerez osrednjega dela doline Poden

•

tip doline:

•

dejavniki nastanka:
ledeniška erozija in akumulacija

rečna erozija, tektonika

ledeniška ali koritasta dolina

8. Ledeniška dolina Poden leži na osojni stran gore Vrtača v osrednjih Karavankah. V dolini so vidne
posledice ledeniškega delovanja: Krnice, obrušeni vrhovi, ledeniška jezerca in material, ki ga je
ledenik odložil: morena in balvani. Dolina sodi v slovensko etnično ozemlje, domačini so povečini
koroški Slovenci, vendar ni dvojezičnih napisov. Najstarejša domačija je pri Podnarju. Hiša je lepo
ohranjeni primer karavanške hiše z gankom, streho na čop in krita s skodlami. V okolici je še več
podobnih samotnih kmetij, v dnu doline pa so številne počitniške hišice bogatih meščanov Borovelj
in Celovca. Dolina ima razvit turizem, predvsem zimski.
9.
*
*
*
*

balvan
morena
Vrtača
Žabnica

*
*
*
*

Slovenj Plajberk
Borovlje
naravni rezervat
melišče

*
*
*
*

skodle
Karavanke
sveta Ana
koroški Slovenci

10. Domačija Podnar je najstarejša v dolini Poden., ki je ledeniška dolina z lepo vidnimi posledicami
ledeniškega preoblikovanja. Dolina je zaradi botaničnih, ekoloških in geoloških posebnosti
zavarovana kot naravni rezervat.

Rešitve učnega lista s križanko za ponovitev znanja o Dovžanovi soteski:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

slapišče
apnenec
Hudičev most
Schellwein
okamnine
konglomerat
endemit
Borova peč
luknjičarke
karavanške hiše
karbon
Pirmance
paštba
rdeči peščenjak
Na Jamah
Brsnina
geološka pot
litos
piramide
celek
Katarina

Geslo: SCHWAGERINA CARNIOLICA

Najpomembnejši fosil, ki so ga našli le v Dovžanovi soteski. Je endemit. Spada v skupino luknjičark
ali foramenifer, karbonske starosti.

Rešitve učnega lista Po dolini Kokre na Jezersko:
1, 2.
GORSKI PRELAZ
JEZERSKI VRH
KAMNOLOM
LEHNJAKA V
POVIRJU KOKRE
SOTOČJE
JEZERNICE IN
KOKRE

GORSKA KOTLINA
ZG. JEZERSKO
PLANŠARSKO
JEZERO IN SIBIRIJA
SLAP ČEDCA V
MAKEKOVI KOČNI

3. Karavank, Kamniško-Savinjskih, prečno, zahodu, Kokre, prisojnih, Suhadolnik, alpsko, :
nadstropna hiša s streho na čop, krito s skodlami, z lesenim gankom, grajena iz kamna in lesa, z
majhnimi okni; Grintovec (2558 m), Kamniško-Savinjskih Alp, Skuta, krči.

4. a) Kokra: SZ, Jezernica: SV
b) V okolici so najstarejše sedimentne kamnine v Sloveniji – devonijski apnenci, ob Kokri pa
najdemo po nastanku mlado kamnino lehnjak, v kateri so zanimive strukture okamenelih
mahov, lišajev, listov.
5.
PREČNI PROFIL: DOLINE ZGORNJE

KOKRE

(SOTESKA ALI DEBRSKA DOLINA)

PREČNI PROFIL:

JEZERSKEGA
(LEDENIŠKA DOLINA)

6. Storžiča;
Grintovec (2558 m), Jezerska Kočna (2540 m), Skuta (2532 m), Kranjska Rinka (2453 m),
Koroška Rinka (2433 m), Štajerska Rinka (2289 m), Velika Baba ( 2127 m);
8. a) temperaturna inverzija ali toplotni obrat
b) hladna polovica leta, visok zračni tlak, lepo vreme, mirno ozračje, kotlinska lega
9. Sibirija – zaradi zaprtosti doline in osojne lege, kjer po pripovedovanju domačinov skoraj pol leta
niso deležni sončnih žarkov.
10. Planšarsko jezero – umetno jezero, ki so ga uredili po 2. svetovni vojni z zajezitvijo potoka
Jezernica (sicer je nekdaj bilo večje ledeniško jezero, ki se je v 15.stol. osušilo).
Potok Jezernica – izvira v Ravenski Kočni, nato teče čez kotlino in se pri Spodnjem Jezerskem
izliva v reko Kokro.
Ancljev vrelec – naravni mineralni vrelec, nekaj metrov nad Planšarskim jezerom v Ravenski
Kočni.
Slap Čedca – 130 m visok slap v Makekovi Kočni, ki pada iz severnega ostenja Jezerske Kočne in
je najvišji slap v Sloveniji.
Jezersko je gorska kotlina, ki jo je izoblikoval ledenik. Ko se je ledenik po koncu ledene dobe
umaknil, je nastalo obsežno ledeniško jezero, ki pa je do 15. stol. presahnilo.
12.

Rinka → Čedca
lapor → lehnjak
padavinska → temperaturna
blata → lesa
500 → 300

Rešitve učnega lista Iz doline Kamniške Bistrice na Veliko planino:
1. a)
• prečni prerez pri Stahovici

•

prečni prerez pri Velikem
Predaslju

•

prečni prerez doline pri
izviru reke

•

tip doline:
• tip doline:
•
dolina s ploskim dnom
rečna dolina (predaselj / korito /
vintgar)

tip doline:
ledeniška dolina

•

Zemljin proces:
•
bočna erozija in akumulacija

Zemljin proces:
ledeniška erozija in
akumulacija

Zemljin proces:
•
globinska erozija

2. fluvialne, glacialne, akumulacije, apnence, korita, Predaselj, balvana, korita:
Tolminke in Zadlaščice, Soče, Mlinarice, Mostnice

3. * močan, izredno mrzel kraški izvir, ki se takoj razlije v manjše jezero;
* prevladuje kamnina triasni apnenec;

4. a) Kogel, Skuta, Kranjska Rinka, Koroška Rinka, Štajerska Rinka, Turska gora, Brana.
b) Na severni, osojni strani med vrhovoma Skuta (2532 m) in Kranjska Rinka (2451 m), v višini
2000 do 2160 m, je najbolj jugovzhodno ležeči ledenik v Alpah. Zanj je značilna zelo senčna
lega v izraziti krnici.

5. krnica Gamsov skret

6. balvanov, moreno, grobljo, Žagana peč, Sivnica, balvani

7. apnenec, dolomit, trias, srednjega, mezozoika, mehaničnega, severnimi (osojnimi), melišča

8. n.v. planinskega doma = 600 m
n.v. gore Skuta = 2532 m
višinska razlika = 1932 m
9. * z oglarstvom (kuhanje kope)
* Da je v ledeni dobi segal ledenik do Kopišč, kjer so ostanki čelne morene.
* Mokriška ali Medvedja jama - Paleolitsko najdišče, velika zijalka, nastala skoraj tisoč metrov
nad strugo Kamniške Bistrice. V njej so že zdavnaj našli kosti raznih živali, med njimi tudi
medveda. Najdeni so bili tudi koščki lesenega oglja in koščene konice, izdelane iz delov
cevastih kosti jamskega medveda ali pa iz jelenovega rogovja ter nekaj primerkov kamenega
orodja, izdelanega iz raznih vrst kremena, ki izpričujejo, da je v jami vsaj občasno bival tudi
človek.

10. planota, 1666 m, planin, pastirska, Preskarjeva, kulturne, apnenca, kraške, vrtače, jame, Luknja

11. Avtohtona pastirska bajta – Lesena, z ovalno skodlasto streho, ki sega skoraj do tal. Bajta ima
kamniti obod, v sredini je pastirjevo bivališče z ognjiščem, ki ga obdaja lopa za živino.

12. Razvoj turizma, predvsem smučanje pozimi in planinarjenje poleti, ki se je razmahnil predvsem z
zgraditvijo gondolske žičnice leta 1964, ima tudi negativne posledice (spreminjanje pastirskih bajt
v počitniške hišice, največkrat v neskladju z okolje; hrup, onesnaževanje, pomanjkanje prostora in
kvalitetne paše).

13. Dleskovška planota, Menina, Golte

14. 1g, 2h, 3a, 4i, 5j, 6k, 7f, 8e, 9c, 10 d
c – GRINTOVEC (= najvišja gora v Kamniško-Savinjskih Alpah, 2558 m)

Rešitve učnega lista Ekskurzija v Logarsko dolino:
1. Ljubno ob Savinji, Ljubnice, Savinje, Ljubno, Luče, Solčava, splavarjenje, Raduhe, Olševe,
samotne, celki, Bukovnik, sotesko, Dleskovško, Raduha, Igla, presihajoči studenec, naravni
spomenik, Robanov kot, krajinski
3. a) smer JZ - SV
4. Posledice ledeniške erozije: ledeniška ali koritasta dolina, pregib ali stopnja, priostreni, obrušeni
vrhovi gora, krnica Okrešelj, slap Rinka

5. a) Melišče je gruščnata nasipina, nastala zaradi mehaničnega preperevanja kamnine, na vznožju
strmih skalnatih pobočij gora.
b) korozija, rečna erozija, mehanično preperevanje
c) V dolini združba bukve in smreke. V bolj senčnih legah je več smreke. Na prisojni strani pobočij je
bukev zastopana višje kot na osojni strani, kjer je več smreke, višje tudi bora in macesna. Nad
pasom iglavcev je pas ruševja, nato sledi le še golo skalovje.
d)
IME KAMNINE

SESTAVA KAMNINE

BARVA KAMNINE

PRISOTNOST
KARBONATOV

1. apnenec

nesprijeta
sedimentna

bel, siv, rožnat

da

2. dolomit

nesprijeta
sedimentna

siv, temno siv

da

3. breča

sprijeta
sedimentna iz
gruščnatih delcev
sprijeta
sedimentna iz
prodnikov

pisana (belo-sivarožnata)

da

pisan (belo-siv)

da

4. konglomerat

SKICA KAMNINE

6. Okrešelj, slapičev, 90 m, Rinka, prodnem, Kotovec, Logu, Črna, Jezero, Matkov kot, Socka, Savo,
Črnomorskemu
7. Krajinski park – širša oblika zavarovanja in zaščite pokrajine oziroma njenih elementov.
Krajinski park Topla in krajinski park Robanov kot
8. oglarstvo in olcarstvo
9. Črna (drugi izvir Savinje v Logu), Okrešelj (krnica, kjer privre voda Savinje in nato pada v slap
Rinka), Ojstrica (2350 m visoka gora, ki zapira Logarsko dolino na JZ), Plesnik (ime domačije in
hotela v srednjem delu doline, imenovanem Plest), Solčava (zadnje večje naselje v Zgornji
Savinjski dolini, tudi svoja občina z okoli 500 prebivalci).

Soteska
Socka

LOG
izvir Črne

PLEST
slap Palenk

KOT

slap Rinka

Rešitve učnega lista Doživimo Mežiško dolino od njenih začetkov do danes:
1.
*
*
*

Koroški kot:
Dravska dolina (Dravograd),
Mislinjska dolina (Slovenj Gradec),
Mežiška dolina (Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna).

2. Olševa, Peca, Raduha, Smrekovec, Kamniško-Savinjskih, Uršlja, Maroldčevim, Koprivna, Topla,
Bistra, Javorski potok
3.

BISTRA

*
*

VRTAČNIKOV
POTOK

Karavanke: Peca, Olševa, Ludranski vrh, Uršlja gora
Kamniško-Savinjske Alpe: Raduha, Smrekovec, Komen

4. a)
Pangea (prakopno, pracelina)
Zaradi tektonike ali premikanja litosferskih plošč.
Pangea je najprej razpadla na severni del – Lavrazijo in južni del – Gondvano, vmes je nastala
razpoka (geosinklinala), ki jo je zalilo morje Tetis.
Evrazijski tektonski plošči.
potresi, vulkani, gorotvorno gubanje ali orogeneza
b) lineament (prelom), Evrazijsko, Afriško, Železne Kaple, Zreč, Slovenske Bistrice, Alpidi, Dinaridi,
Dinaridom, Strojne, Pohorja, Kobanskega, Alpidom, Afrike
c) Gubanje in narivanje sedimentov ter nastajanje gorstev (Alpidska orogeneza).
d) Zbliževanje, narivanje in podrivanje Afriške in Evrazijske plošče lahko ponazorimo kot spopad
dveh krokodilov. Alpe kot rezultat tega dogajanja ponazorimo kot med seboj sprijeti čeljusti dveh
krokodilov. Pri tem je zgornja čeljust vsakega sedimentni del, spodnja pa magmatsko metamorfni
del, kar vemo iz kamninske sestave Alp.

e) oligocen, vulkanizem, Smrekovca, vulkanske, predornine, bazalt, andezit, vulkanski tuf, tufit
f) Pohorja, Strojne, Alpidom
• magmatske in metamorfne
• tonalit
• sodi med trše in odpornejše kamnine, zato so jo uporabljali tudi za tlakovanje cest
• peščene in meljaste
5. Koprivne, Tople, Podpece, južnimi (prisojnimi), Pece, samotnih, gozda, celku, Tople, Florinova,
Končnikova, Kordeževa, Burjakova, Fajmutova, krajinski park
6.
Okoli 6 km dolg gorski masiv ima tri izrazite vrhove: Kordeževa glava (2126 m), Končnikov
vrh (2110 m) in Bistriška špica (2114 m).

Zgrajena iz triasnih dolomitov in apnencev.
Zanimive endemične rastline: zoisova zvončnica, skalna smiljka, alpska zlatica, peška
ovsika.
Na območju Pece so več stoletij izkoriščali svinčevo in cinkovo rudo, predvsem vrsti galenit
in sfalerit, najbolj cenjeni, a redki pa so oranžnorumeni kristali vulfenita.

7. a)
• leto 1165 – od tega leta je potekalo neprekinjeno intenzivno izkoriščanje svinčeve rude
v rudniku Mežica
• po letu 1870 – pridobivajo tudi cinkovo rudo, hkrati pride rudnik v last Avstrijcev
• okoli 1000 km – dolžina rovov
• 19 000 000 ton rude – količina rude, ki so jo nakopali v rudniku Mežica
• obdobje 1945-90 – največji razmah izkoriščanja rude
• leto 1994 - postopek zapiranja rudnika
b) Fridrih, Peca, Topla, Navršnik, Moring
c) v srednjetriasnih apnencih
d) galenit, sfalerit
e) vulfenit – za pridobivanje molibdena
g) separacija in topilnica rude
h) čezmerna onesnaženost, poškodbe in izumiranje gozda, goličave, bolezni
i) Zgornje Savska dolina, Porurje, Šlezija, Black country, »Pas rje«

