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Izvleček in ključne besede
Naravoslovno-zgodovinska učna pot po Kraškem robu
Namen magistrskega dela je bil zasnovati primer pouka izven učilnice za predmet
zgodovine. Izbrali smo učno pot, ki se osredotoča na lokalno zgodovino in spoznavanje
lokalnega okolja. Trasa učne poti je postavljena na območje Kraškega roba in nižje ležeče
Bržanije. Območje je s svojo naravno in kulturno dediščino predstavljeno v prvem delu
naloge. Sledijo pedagoški poudarki, namenjeni učiteljem, ki pripravljajo pouk izven učilnice,
ter predstavitev vrst pouka izven učilnice. Pred terenskim pregledom območja smo s
pomočjo relevantnih učnih načrtov postavili cilje učne poti po Kraškem robu. Predstavljena
je tudi terenska analiza pripravljene poti in pripravljeno gradivo. Naloge na poti so
namenjene učencem tretje triade osnovne šole. Ostali obiskovalci območja lahko preko
geografskega informacijskega sistema na trasi učne poti dostopajo do informacij o lokalni
naravni in kulturni dediščini. Magistrsko delo predstavlja izvedbo pouka na učni poti in
evalvacijo učne poti. Zadnje poglavje opisuje mnenje lokalnih skupnosti o učni poti in
morebitne težave, na katere lahko naletimo pri postavitvi učne poti. Magistrsko delo
poudarja pomen raziskovanja lokalne naravne in kulturne dediščine.

Ključne besede: zgodovina, osnovna šola, pouk izven učilnice, učna pot, Kraški rob,
medpredmetno povezovanje, lokalno okolje, naravna dediščina, kulturna dediščina
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Abstract and key words
Natural and historical educational trail on the Crast edge
The purpose of the master's thesis is to design an example of class outside the classroom
for the subject of history. We have chosen an educational trail that focuses on local history
and local environment. The route of the educational trail is set in the area of the Karst edge
and the lower lying Bržanija. The area is presented with its natural and cultural heritage in
the first part of the master's thesis, followed by pedagogical highlights intended for
teachers who prepare classes outside the classroom, as well as presentation of types of
classes outside the classroom. The objectives of the educational trail along the Karst edge
were set up using relevant curricula prior to the field inspection of the area. The field
analysis of the chosen path and study material is presented. The tasks on the way are
intended for pupils of the third triad of elementary school. Other visitors to the area can
access information on the local natural and cultural heritage through the geographic
information system on the educational trail. The first class performed on the educational
trail and the evaluation of the educational trail is also presented in the master's thesis. In
the last chapter we present the opinion of local communities about the educational trail
and possible problems that we may encounter when setting up the educational trail. The
master's thesis emphasizes the importance of exploring the local natural and cultural
heritage.
Keywords: history, elementary school, teaching outside the classroom, educational trail,
karst edge, cross-curricular integration, local environment, natural heritage, cultural
heritage
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1 UVOD
1.1 Opredelitev vsebine
Učni načrti geografije in zgodovine predvidevajo v okviru pouka tudi spoznavanje
domačega kraja in bližnje okolice. Učenci lahko na terenu neposredno spoznavajo lokalne
posebnosti, učitelj pa lahko delo na terenu izkoristi tudi za obravnavo ostalih vsebin,
določenih v učnih načrtih. Osebna izkušnja učencem pomaga povezati že predelano teorijo
z bolj konkretno stvarnostjo, ki jo opazuje na terenu. Pouk izven učilnice lahko na pozitiven
način prekine klasične pristope predajanja znanja in učence spodbudi k zanimanju za
bližnjo okolico in nadaljnje terensko raziskovanje. Zaradi prepletenosti dejavnikov, ki
vplivajo na pokrajino, in zaradi pomanjkanja ur, ki so učitelju na voljo, je smiselno terensko
raziskovanje medpredmetno povezati v družbeno-naravoslovne dneve, kar je v
slovenskem učnem prostoru ustaljena praksa.
Ena od možnosti za izvedbo takega družboslovno-naravoslovnega dneva je pohod po učni
poti. Učne poti sicer namenjene tako aktivnemu preživljanju prostega časa kot tudi
izvajanju pedagoških dejavnosti. Učne poti so lahko osredotočene na določeno temo (npr.
gozdne učne poti), lahko pa povezujejo več lokalnih posebnosti.
Območje Kraškega roba in pod njim ležečega Brega (tudi Bržanije) ima slikovite
naravnogeografske značilnosti, zaznamuje pa ga tudi burna zgodovina, ki je tem krajem
dodala še svoj pečat. Območje je tako tudi danes, kot je bilo že v preteklosti pomembno
zaradi prehodov iz obalnega območja v notranjost Slovenije, ki se tukaj nahajajo in so jih
lokalne politične sile želele obvladovati. Tudi zaradi mešanja sredozemskih in celinskih
vplivov, apnenčastega krasa na severu in flišnih gričevij na jugu spada območje med najbolj
pestra območja v Sloveniji, deli območja Kraškega roba pa spadajo med zavarovana
območja.
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1.2 Namen in cilji naloge
Namen magistrskega dela:
Zaradi omenjenih značilnosti smo se odločili po večjemu delu Kraškega roba zasnovati
učno pot, ki bi bila namenjena tako pouku izven učilnice za lokalne osnovne šole, kakor
tudi izobraževanju pohodnikov, med katerimi je Kraški rob priljubljena destinacija,
predvsem v zgodnjih spomladanskih mesecih.
Zato je namen magistrskega dela terensko analizirati naravnogeografske,
družbenogeografske in kulturne elemente pokrajine Kraškega roba in Brega, jih podpreti
z relevantno literaturo in s pomočjo priporočil sodobne pedagogike in didaktike pripraviti
učno pot po območju.
Zastavili smo si tudi več specifičnih ciljev:







Na podlagi pridobljenih podatkov terenske analize in pregleda relevantne literature
pripraviti traso poti in informativni del učne poti ter predstaviti naravno in kulturno
dediščino območja.
Zasnovati didaktične komponente poti za izobraževalne namene v skladu z načeli
sodobne pedagogike.
Analizirati učne načrte za zgodovino in ostale relevantne predmete, povezane s
tematiko poti za osnovno šolo, ter postaviti cilje učne poti.
S skupino učencev izvesti didaktični del poti po Kraškem robu in jo ustrezno
ovrednotiti.
Poizvedeti, kakšne so možnosti za konkretno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi
za postavitev potrebne infrastrukture za učno pot.

Hipoteze magistrskega dela:
H1: Območje Kraškega roba nudi vpogled v številne naravne in kulturne zanimivosti.
H2: Učna pot je dober način pouka izven učilnice, ki ga podpira sodobna pedagogika.
H3: Spoznavanje lokalnega okolja, ter lokalne naravne in kulturne dediščine je pomemben
del učnih načrtov zgodovine, geografije, spoznavanje družbe in biologije za osnovne šole.
H4: Učna pot po Kraškem robu nudi učencem in obiskovalcem aktivno učenje
naravoslovno-zgodovinskih vsebin lokalnega okolja.
H5: Za postavitev učne poti po Kraškem robu so zainteresirana tudi lokalna društva in
skupnosti, ki so pripravljena pri tem sodelovati.

Stran 7

1.3 Metodologija dela in vsebina
Magistrsko delo obsega šest poglavij.
V prvem poglavju smo zajeli kratko geografsko in daljšo zgodovinsko analizo območja, ki
smo jo sestavili s pregledom za območje relevantne literature in s terensko analizo
območja.
Drugo poglavje obsega predstavitev različnih načinov pouka izven učilnice, s poudarkom
na ekskurziji in učni poti. V njem je zajeta tudi analiza morebitnih prednosti in slabosti teh
oblik pouka.
Tretje poglavje vsebuje analizo učnega načrta za poučevanje zgodovine v osnovni šoli z
namenom postavitve ciljev učne poti.
Osrednji del naloge predstavlja zasnova učne poti v četrtem poglavju. V prvem delu
poglavja so predstavljeni rezultati terenske analize območja. S pomočjo pridobljenih
podatkov smo pripravili traso učne poti, informativno gradivo in naloge za pedagoško delo
na poti. Da bi bila pot ustrezno opremljena za obe skupini obiskovalcev, smo pripravili
informativno gradivo za najpomembnejše točke, za pedagoško delo pa še didaktični
material za učitelja in učence. Del nalog učne poti je zasnovan tako, da jih lahko učenci
rešujejo sami ali v skupinah, kar jih spodbuja k bolj aktivni vlogi kot med klasičnim
frontalnim poukom z metodo razlage. Poleg tega učenci na terenu lažje kot v učilnici
pridobivajo nekatere spretnosti in ključene kompetence, ki jim posodobljeni učni načrti
namenjajo vse večjo pozornost. Vse pomembnejša vloga šole pa postaja tudi zagotavljanje
aktivnega življenjskega sloga učencev, ki ga učna pot z gibanjem v naravi prav tako
podpira.
Učno pot smo opravili s heterogeno skupino učencev tretje triade osnovne šole in prvih
dveh letnikov srednje šole. Predstavljeni so rezultati kratke evalvacije učne poti in refleksija
same izvedbe v petem poglavju.
Šesto poglavje je namenjeno analizi in vrednotenju podatkov, pridobljenih v pogovorih z
lokalnimi skupnostmi in društvi.
Ključne ugotovitve s potrditvijo oz. zavrnitvijo hipotez so povzete v zaključku magistrskega
dela.
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2 GEOGRAFSKI IN ZGODOVINSKI ORIS OBMOČJA
V poglavju so predstavljene ključne značilnosti območja Kraškega roba, ki naj bi jih poznal
vsak, ki namerava po učni poti voditi obiskovalce. Če želimo obiskovalcem predati kar
največ znanja, moramo predtem sami pridobiti relevantno predznanje. Ker za preučevanje
pokrajine zgodovinski pregled ne zadostuje, dodajamo tudi geografski oris območja. Ta
vsebuje tako družbeno geografske značilnosti območja, ki so rezultat zgodovinskih
dogodkov, kot tudi naravnogeografske značilnosti, ki so vplivale na zgodovinski razvoj
območja.

2.1 Geografski oris
Slikovito območje Kraškega roba je lahko prepoznavno vsem, ki potujejo iz notranjosti
Slovenije v Istro. Kraški rob namreč ostro ločuje Koprsko primorje od preostale Slovenije.
Naravnogeografsko gledano severni konec območja Kraškega roba določa doline reke
Glinščice v Italiji, Rob poteka od severozahoda v jugovzhodno smer in obroblja sever
celotne Istre ter se končuje na vznožju Učke na Hrvaškem. Na severovzhodu je območje
omejeno s Podgorskim Krasom, planotastim površjem, nad katerim se vzpenja najvišja
vzpetina širšega območja; tj. Slavnik (1028 m. nmv.). Jugozahodno mejo območja
predstavljata dve dolini, in sicer manjša Osapska dolina in večja Rižanska dolina (Žitko et
al., 1990, , str. 9).

2.1.1 Naravnogeografske značilnosti
2.1.1.1 Geološke, geomorfološke in pedološke značilnosti
Širše območje, ki obkroža Rob, lahko razdelimo na tri dele. Jugozahodni del območja
sestavljajo izrazito flišno gričevje imenovano Šavrinija ali Šavrinsko gričevje ter dolini rek
Osp in Rižana. Severni in vzhodni del pa sta del apnenčastega sveta Podgorskega krasa s
svojo planotasto obliko. Mejo med obema predstavlja območje Kraškega Roba, ločnice,
kjer se planotasti Kras strmo spušča v Istro. Kraški rob lahko naprej razdelimo na z
apnenčastimi stenami prepredeni del – to je sam Rob. Pod stenami na stiku apnenca in fliša
se nahaja manj strma Bržanija ali Breg (Žitko et al., 1990, str. 9).
Svojo današnjo podobo je Istra pridobila po eocenu, ko je območje pokrivalo morje, v
katerem je z odlaganjem različnih plasti sedimentov nastala značilna kombinacija kamnin,
imenovana fliš. Fliš je lahko sestavljen iz več vrst kamnin, za proučevano območje pa sta
najznačilnejši plasti laporja in peščenjaka. Plasti zlahka prepoznamo po njunih barvah in
trdnosti. Lapornate plasti so običajno debelejše, modro-sive barve in postanejo hitro sipke,
če so izpostavljene eroziji. Za trdnejši peščenjak so bolj značilne tanjše plasti in rumena ter
rjavo-oranžna barva. Ker se peščenjak velikokrat lomi v obliki nepravilnih kvadrov in škrl,
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so ga v preteklosti široko uporabljali pri gradnji. Apnenec na tem območju je še starejšega
nastanka. Poleg planote Podgorskega Krasa ga najdemo še v stopničastih zaplatah, v
katerih se spušča proti obema dolinama. Morje je z območja odteklo v obdobju pliocena,
tedaj so tektonski premiki začeli pokrajino preoblikovati v današnjo podobo, dvignili in
nagubali so se flišni skladi, na njih pa so se marsikje narinili apnenci. Erozija je flišna območja
razrezala z jarki, ki so ponekod dobro vidni, in dolinami v gričevnato pokrajino, medtem ko
je proces zakrasovanja na Podgorskem krasu potekal počasi in kraške oblike niso zelo
izrazite. Med njimi najdemo le manjše vrtače in suhe doline, v katerih so ponekod zaplate
fliša, zaradi česar najdemo tu manjše izvire, ob katerih so se razvila naselja. Kljub slabi
razvitosti kraških oblik je vseeno na razmeroma majhnem področju več kot 20 jam in
jamskih sistemov, ki presegajo dolžine 20 metrov (Žitko et al., 1990, str. 9 in 10).
Med bolj zanimivimi jamami so:








Jama sv. Socerba, globoka 44 m in dolga skoraj 200 m. Sistem ima dva rova,
zgornjega, ki je suh, in spodnjega, po kateremu se pretaka voda. Jama je znana po
legendi o svetem Socerbu, tržaškem svetniku. Del jame je tako služil za bogoslužja,
kar je edinstven primer v Sloveniji.
Osapska jama, z izvirom in zidom, domačini jo imenujejo tudi Grad.
Pečina nad Črnim Kalom, jama, ki je nekoč služila kot pomožni grajski prostor.
Zvroček, sistem vodnih jam, iz katerih izvira reka Rižana, glavni vodotok na
območju. Nahaja se pod vasjo Bezovica.
Jama v gradu, nad Podpečjo, jama je bila v preteklosti zagrajena za obrambne
namene.
Golobja jama, med domačini znana kot »Ladrica« (poitalijančeno – Tatica), saj so v
njej po ustnem izročilu blago skrivali tihotapci iz okolice (Žitko et al., 1990, str. 10).

Svet pod apnenčastimi stopinjami Kraškega Roba je geološko in reliefno prehoden svet.
Površje je tu položnejše od ponekod prepadnih sten, a še vedno strmejše od položnega
reliefa obeh dolin na vznožju. Stik obeh kamnin je vzrok za številne izvire, ki so postali jedra
vseh naselij na robu. Mehkejšo, nepropustno flišnato kamnino je voda razrezala, ponekod
lahko opazimo prava erozijska žarišča, kjer se material hitro transportira proti dnu dolin.
Še nevarnejša od erozije je soliflukcija oziroma počasno drsenje terena, ki na tem območju
otežuje postavljanje infrastrukture, starejše zgradbe na območju pa že ogroža. Glavni
primer je poševni zvonik v Črnem kalu, ki že visi pod strmejšim kotom od znamenitega
stolpa v Pisi (Žitko et al., 1990, str. 11 in 12).
Najnižjo stopnjo območja predstavljata Osapska in Rižanska dolina. Osapska dolina je nižje
ležeča (od 26 do 30 m. nmv.) in širša od Rižanske, kar daje slutiti da je bila reka Osp v
preteklosti bolj vodnata od Rižane, kar pa danes ne velja več. Široka dolina se na severni
strani dviga v Kraški rob z dvema visokima podoroma, ki oblikujeta stene. Na jugu jo zapira
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hrib Tinjan, vzhodni del se dviga v Bržanijo proti Črnem Kalu, zahodni pa se počasi spušča
proti Italiji, reka se izliva v Tržaški zaliv pri Žavljah (Žitko et al., 1990, str. 12).

Slika 1: Osp in osapska dolina, viden je strm prehod na apnenčasto površje (2018)

Dolina Rižane se razteza na skrajnem jugozahodnem robu Bržanije in hkrati predstavlja
njeno vznožje. Približno 15 km doline se začne že nekoliko višje od izvira reke Rižane v
Hrastovski »vali« (dolini) pri vasici Dol. Zgornji del doline je v sušnih obdobjih brez
vodotokov, v deževnih mesecih pa tukaj tečeta Hrastovski potok in Rakovec, potoka
hudourniškega značaja. V temu delu doline se prepletajo kraški in flišnati svet, rodovitno
dno doline je sestavljeno iz naplavin, dolino pa obkrožajo pretežno apnenčaste vzpetine.
Poleg roba je večja še vzpetina Lačna, z grebenom vzhod–zahod, ki dolino obroblja na jugu.
Dolina Rižane je v primerjavi z Osapsko ozka, od izvira pa do vasi Dekani je vrezana med
dve flišni pobočji. Kjer se je dolina dovolj razširila, so nastali številni zaselki. Poleg Dola in
Hrastovelj v zgornji dolini ležijo v srednjem delu reke še vasi Žgani, Kortine in Rižana (Žitko
et al., 1990, str. 9–12 ).
Različne prsti na območju so se razvile zaradi razlik v matični podlagi. Pretežno apnenčasta
območja so tako razvila karbonatne zaplate prsti, ki je sicer plitva, a zelo rodovitna. Pojavlja
se predvsem v vrtačah na vrhu Roba (Žitko et al., 1990, str. 15).
Kjer v flišu prevladuje lapor, se je razvila močno glinena prst, ki je v primerjavi s sosednjo
karbonatno prstjo dokaj debela (do 70 cm). Ker je predvsem na področju Brega zelo
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izpostavljena eroziji, so prebivalci površine, namenjene kmetijstvu, preoblikovali v terase.
Danes jo pred erozijo ščiti tudi obsežno zaraščanje Brega, ki je posledica deagrarizacije
prebivalstva. Prst v dolini je po sestavi bolj glinena, manj zračna in težja, zaradi česar je
manj primerna od prsti v terasah Brega. Vseeno sta dna obeh dolin primerna in privlačna
za obdelovanje, ker so to praktično edine večje uravnane in sklenjene površine na območju
(Žitko et al., 1990, str. 15).
Na redkih območjih, kjer v flišu prevladuje peščenjak, se razvije zelo plitva prst, ki je za
kmetijstvo manj primerna. Pogosto je tudi mešanje karbonatne in flišnate prsti, kar
kmetijstva ne ovira, prebivalstvo pa je moralo v preteklosti obdelovanje zemlje prilagoditi
velikim količinam kamenja v prsti (Žitko et al., 1990, str. 15).

2.1.1.2 Hidrologija širšega območja Kraškega roba
Območje je hidrološko najpomembnejše v celotni slovenski Istri, na kar vpliva predvsem
stik kraškega sveta z nepropustnim flišnatim površjem. Na stiku voda kraških podzemnih
sistemov izvira na več mestih. Najpomembnejša sta izvira Rižane in Ospa, poleg tega se na
območju nahaja še več hudourniških potokov, ki napajajo reki. Najpomembnejši med njimi
so Rakovec, ki izvira pri Kubedu, Hrastovski potok, Krniški potok in Griža, ki se vsi iztekajo
v reko Rižano. Osp napaja še Gabrovški potok (Žitko et al., 1990, str. 14).
Rižana je reka, ki z vodo napaja večino Istre, njena vodnatost pa je posledica velikega
vodozbirnega zaledja (ocenjeno na 200 km2, zajema kras od Brkinov pa do Movraške vale),
iz katerega se voda podzemno steka proti Zvorčku (izviru Rižane).

Slika 2: Izvir Rižane v deževnem obdobju (2018)
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Danes je na izviru postavljeno zajetje rižanskega vodovoda, rezervna zajetja pa so
postavljena tudi ob manjših lokalnih izvirih. Čeprav se slovenska Istra napaja iz tega vira, so
nekateri kraji na vodozbirnem območju odvisni od vode iz lokalnih krajevnih in vaških
zajetij. Ti viri vode so bili v preteklosti tudi pogoj, da se je lahko vas razširila, in hkrati
omejitveni faktor za velikost naselja. V sušnih obdobjih so se prebivalci v preteklosti
namreč velikokrat morali oskrbovati iz zalog deževnice v vaških »štirnah«. Vodnatost obeh
rek je omogočala obratovanje številnih mlinov. Na Rižani so lahko mleli celo leto v kar 20
mlinih v zgornjem toku reke (do Cepkov). Na Osapski reki je bilo mlinov manj, saj v obdobjih
suše niso obratovali (Žitko et al., 1990, str. 14 in 15). Obe reki imata zaradi podnebnih
značilnosti območja dežni rečni režim, viški padavin se tako ujemajo z viški vodostajev rek.
Zaprtost ravnin tudi rekama ne dovoljuje poplav v večjih obsegih, le te so omejene na
manjša območja poplavnih ravnic neposredno ob rekah (Ogrin, 1991, str. 23). Sistem oskrbe
z vodo dopolnjujejo še čistilne naprave. Največja na območju se nahaja v bližini izvira
Rižane in čisti vodo iz vasi višje ležečega Brega. Skrb za vodozbirno okolje zagotavlja
nadpovprečno kakovost vode, kar se odraža tudi v količini rib v rekah. Nekoliko
zaskrbljujoče je izginotje rakov iz spodnjega dela potoka Rakovec, kar naj bi kazalo na
poslabšanje kakovosti vode na tem delu vodotoka. Na Rižani sta samo na območju KS dve
ribogojnici, ki gojita pretežno ribe za prodajo, v manjši meri pa še za izpust v reko (Oskrba
z vodo. Rižanski vodovod Koper, 2018)Na območju kljub sušnosti zasledimo manjša
mokrišča – kale, puče, lokve in mlake. Ta vaška mokrišča so v preteklosti služila napajanju
živine. Z deagrarizacijo prebivalstva so jih ponekod začeli zasipavati, kakovost vode se je
marsikje tudi poslabšala, zato so začeli z programom za obnovo in čiščenje vsaj nekaterih
od teh kalov. (Trampuš in Babič, 2003).

2.1.1.3 Podnebne značilnosti
Pokrajino zaznamuje submediteransko podnebje. Zime so torej mile, poletja pa suha in
vroča.
Iz Klimograma lahko razberemo da so povprečne temperature poleti nekoliko višje od 20
°C, zimske pa okoli 5 °C, na Podgorskem krasu so temperature poleti in pozimi nižje za 2–3
°C. Padavin je na področju precej, saj presegajo 1000 mm letno, a so razporejene zelo
neenakomerno. Velika večina padavin tako zapade v zimskih mesecih, ko jih rastline ne
potrebujejo toliko kot v spomladanskih in poletnih mesecih rasti. Padavine poletnih
mesecev zapadejo v močnih nalivih, voda pa zaradi tega hitro odteče. Velika večina padavin
je tekočih, redki so pojavi toče, snežne padavine pa se pojavijo v povprečju enkrat na leto.
(Ogrin, 1991, str. 25–27).
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Slika 3: Klimogram za kraj Portorož (ARSO, 2017)

Za območje sta značilna dva vetrova. Hladna in suha burja prinaša krajem nekoliko
hladnejši celinski pridih. Burja piha neredno od jeseni do spomladi, običajno več dni
zaporedoma. Burja sicer lahko preseneti tudi v poletnih mesecih. Jugo, ki piha iz
jugovzhodne smeri, prinaša na območje otoplitev za nekaj stopinj in deževje. V zadnjih
desetletjih pogostost dni z burjo upada, kar botruje nastanku megle v hladnejših mesecih
na dnu dolin, kar za obočje v preteklosti ni bilo značilno. Neobičajne so na območju tudi
pozebe, ki se pojavijo vsakih nekaj deset let in uničujejo predvsem kulturno rastje, ji na njih
ni prilagojeno (Žitko et al., 1990, str. 13).
Znotraj območja lahko ločimo šest različnih klimotopov. Obalnemu klimotopu pripadajo
nižji deli obeh rečnih dolin, ki sta odprti proti morju in zato pod njegovim vplivom.
Vegetacijska doba je tu daljša kot na Bregu in v zgornjih delih dolin (Ogrin, 1991, str. 25–27).
Ožji zgornji del obeh dolin do nadmorske višine 200 m ima zato prehodni klimotop, ki je
pod manjšim vplivom morja, pozna pa se že razlika med osojnimi in prisojnimi deli gričevja,
hladnejše osojne dele tako zarašča gozd, na prisojnih pa so obdelovalne površine.
Temperature so letno povprečno za 0,5 °C nižje, padavin pa zapade kar 200 mm več (Ogrin,
1991, str. 25–27).
Bržanijo v zavetju apnenčastih strukturnih stopenj lahko uvrstimo v poseben klimatop
predvsem zaradi izrazito prisojne lege in zavetja pred burjo, ki tem višje ležečim krajem
daje pogoje za rast mediteranskih kulturnih rastlin (Ogrin, 1991, str. 25–27).
Gričevja, ki so višja od 200 m, počasi izgubljajo mediteranske značilnosti, na tem območju
oljka skorajda ne uspeva več, trta pa le še do 300 m nmv. Podnebje je kar za 1,5 °C hladnejše
od nižje ležečega prehodnega klimatopa. Za hlad je kriva tudi odprta lega teh višjih krajev,
ki jo izpostavljajo burji (Ogrin, 1991, str. 25–27).
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Podgorski Kras, ki leži med 400 in 550 m, ima že veliko značilnosti kontinentalnega
podnebja. Povprečne temperature so tu še posebej v zimskih mesecih za okoli 4 °C nižje od
temperatur ob morju. Padavine se gibljejo od 1300 mm do 1500 mm, a zaradi kraškega
površja zelo hitro odtečejo (Ogrin, 1991, str. 25–27).

2.1.1.4 Biogeografske značilnosti
Rastlinstvo
Rastlinstvo na območju lahko definiramo kot submediteransko, a z nekaterimi
posebnostmi. Na rastlinstvo območja poleg podnebja vpliva še kakovost in globina prsti
ter človekova dejavnost. Slednja se danes kaže predvsem v intenzivnem obdelovanju za
kmetijstvo bolj primernih zemljišč. Deagrarizacija pa povzroča zaraščanje površin že več
kot 50 let. Sprva so se začeli zaraščati le nekdanji pašniki in travniki, postopno pa se
zaraščajo še ostala obdelovalna zemljišča. Pogozdovanje je bilo na nekaterih delih v
preteklosti tudi načrtno. Zasajevanje večinoma črnega bora se je izkazalo kot
nepremišljeno, saj danes ta vrsta konkurira domačim vrstam.

Slika 4: Pogled na Podpeč, pozimi je dobro vidna razlika med črnim borom in listopadnim gozdom (Ruter, 2018)

Ostali pogosti drevesni vrsti na območju sta še hrast puhavec in gaber. Večino grmiščnega
sloja pa tvorijo brin, ruj, šipek, kristusov trn in črni trn. Najbolj opazni kulturni rastlini na
območju sta trta in oljka, značilni rastlini sredozemskega prostora. Trta ponekod sega do
vrha Kraškega roba, oljka pa uspeva le v predelih, ki so bolj odprti vplivom morja in na
izrazito prisojnih delih Bržanije (kot npr. Črni Kal, ki je nekoč tudi veljal za mejo rastišča
oljke). Uspeva tudi češnja in nekatero ostalo sadno drevje. Med tujimi vrstami, ki so se
razširile, so najopaznejše kanela, robinja in brnistra. Te se v manjši meri uporabljajo (ali so
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se uporabljale) v kmetijski dejavnosti. Vse tri vrste se nenadzorovano širijo na opuščenih
zemljiščih in jih je zelo težko izkoreniniti (Ogrin, 1991, str. 27–30).
Območja različnih vegetacij in rabe tal lahko združimo v 7 tipov. Prvi je travniški in pašniški
svet najvišjih vzpetin (Tinjan, Slavnik, Kuk) ter kraških planot, ki postopoma prehajajo v t.
i. kraško gmajno, kjer dominirajo nizka drevesa z grmičjem (bor in brin). So značilna prva
faza zaraščanja površin. Razširjeni črni bor je prisoten na velikemu delu območja, saj se je
iz kraške planote in erozijskih žarišč, kjer so ga zasajevali umetno, začel sam širiti. Poleg
tujega bora se v višjih predelih in na osojah pojavljata še gaber in hrast. Za prisojne in nižje
ležeče predele je značilen tudi hrast puhavec z ostalimi toploljubnimi rastlinami (Ogrin,
1991, str. 27–30).
Na področju najdemo tudi antropogena tipa. To sta intenzivno vrtnarstvo in
vinogradništvo, ki sta značilna za manjša območja in za ravnice v dolinah ob Rižani in Ospu.
Manj intenzivno poljedelstvo in živinoreja sestavljata drugi antropogeni tip, značilen za
manj primerna zemljišča, na primer vrh Kraškega roba (Ogrin, 1991, str. 27–30).

Živalstvo
Danes je pestro tudi živalstvo na območju. Na območja se vračajo nekatere redkejše vrste
ptic, predvsem v visoko steno Štrkljevice, ki je danes zavarovana. Med manjšimi pticami so
najpogostejše pastirica, sinica, kos, vrabec, vrana, sraka, ščinkavec, vrnili so se tudi divji
golobi. Od gozdne divjadi je opazna rast fazanov, zajcev in srnjadi. Srnjad v zadnjem času
skupaj z divjimi svinjami povzroča veliko škodo na obdelovalnih površinah na nekaterih
območjih, ki jih kmetje zaradi tega dodatno zavarujejo. Kraški plato so poselili še šakali,
volk in medved pa redko zaideta na območje, pri iskanju novih življenjskih prostorov. Kali,
ki so jih vaščani uspeli ohraniti v dobrem stanju, so pomembna območja lokalnih dvoživk,
žuželk in ptic selivk (Žitko et al., 1990, str. 135–140).

2.1.2 Družbenogeografske značilnosti
Obseg slovenskega dela pokrajine Kraškega roba na severozahodnem delu Mestne občine
Koper skoraj v celoti leži v območju krajevne skupnosti Črni Kal. Krajevna skupnost je
največja KS v občini z 5256 ha (Žitko et al., 1990, str. 16) in meji na: KS Zazid, Rakitovec
(vzhod in jugovzhod), Beka, Prešnica, Podgorje (severovzhod), Dekani, Škofije (zahod),
Gračišče (jug), ter z občinama Hrpelje-Kozina na severu ter Dolina (Italija) na zahodu. KS
obsega enaindvajset vasi, neposredno na območju Roba in Bržanije se nahajajo (od zahoda
proti vzhodu) Socerb, Kastelec, Gabrovica, Črni Kal, Loka, Bezovica, Podpeč, Zanigrad,
Brežec. Pod območjem Bržanije se v Osapski in Rižanski dolini nahajajo še na Rob vezane
vasi Osp, Predloka, Hrastovlje in Dol (SISTAT. Mestna občina Koper, 2018).

Stran 16

2.1.2.1 Demografija in značilnosti vasi na območju
Danes ima KS Črni Kal okoli 2000 prebivalcev. Demografsko gibanje prebivalstva je bilo v
zadnjih 150 letih zelo zanimivo, politični in gospodarski vzroki v okolici so namreč močno
vplivali na število prebivalcev v vaseh na Bregu (SISTAT, Mestna občina Koper, 2018).
V prvo obdobje uvrščamo leta gospodarske rasti lokalnega središča – Trsta. Razvoj Trsta v
močno gospodarsko središče in naraščajoče število meščanov je bilo pomembno tudi za
razvoj Bržanije. Razvijajoči Trst je namreč predstavljal veliko tržišče za kmetijske izdelke, ki
so morali v Trst prispeti čim bolj sveži, za kar je bila pozicija Bržanije odlična. Istrani so v
Trst izvažali meso, jajca, mleko, sadje, zelenjavo, kruh, moko, vino in seno za vprežno
živino. Razcevt Bržanije v tem obdobju se vidi tudi v rasti prebivalstva v tem obdobju, kar
velja za vse vasi na območju (Žitko et al., 1990, str. 15 in 16).
Prvo obdobje upada prebivalstva lahko zasledimo v letih 1900–1910, ki je bilo posledica
raznih bolezni na pridelku, a se naravna rast prebivalstva na območju ni ustavila, le mlajše
prebivalstvo je začelo odhajati v Trst, ki je potreboval vse več delovne sile (Žitko et al.,
1990, str. 16).
Med leti 1910 in 1931 je prebivalstvo znova upadlo, za 159. Upadanje prebivalstva je vidno
predvsem zaradi spremenjenih političnih razmer. Zagotovo je motnjo v demografskem
razvoju povzročila 1. svetovna vojna, po njej pa še Italijanska okupacija Trsta in Primorske.
Oblasti so uvedle ukrepe, ki so škodili Istrskim kmetom. Poleg tega je svojo vlogo
najpomembnejšega pristanišča v državi izgubil Trst, ki je za razliko od Avstro-Ogrske v Italiji
predstavljal periferijo. Prebivalci Bržanije so se novim razmeram prilagajali na različne
načine. Ker to ni zadostovalo, se je pojavljalo tudi izseljevanje iz območja v tujino. Veliko
ljudi se je v tem obdobju odselilo v Združene države Amerike in Argentino ter v Jugoslavijo,
a so se vanjo izselili predvsem zaradi političnih razlogov. Gospodarsko je bilo to obdobje
opuščanja vinogradov, v tem obdobju je propadla tudi večina mlinov na Rižani in Osapski
reki (Žitko et al., 1990, str. 16–18).
V obdobju 1930–1945 je spet vidno upadanje prebivalstva, tokrat zaradi 2. svetovne vojne.
Ta je zmanjšala naravni prirast, del prebivalstva pa je umrl zaradi vojnih razmer, veliko se
jih je iz vasi odselilo zaradi dela v ladjedelnicah v Trstu (Žitko et al., 1990, str. 16–18).
Od leta 1945 sledi še hujša depopulacija območja KS, leta 1954 je bil Trst za zaledni prostor
dokončno izgubljen. Mesto in tržišče z več kot 200 tisoč prebivalci je bilo odrezano od
zaledja, ki ga je oskrbovalo s kmetijskimi izdelki. Mladi ljudje so začeli iskati zaposlitev
drugje, odseljevali so se v Reko, Rovinj, notranjost Slovenije. Z razvojem Kopra so se selitve
začele tudi na novo pridobljeni slovenski obalni pas, ki se je začel industrializirati. Razvile
so se tovarne Tomos, Cimos, Delamaris, Lama, Mehanotehnika in logistične službe Luka
Koper ter Splošna plovba. Od tega obdobja dalje se začne tudi popolno opuščanje
kmetijskih površin, mladi kmetje namreč kmetij ne prevzemajo več, zaradi staranja
prebivalstva pa se je zmanjšal tudi naravni prirast prebivalstva. V obdobju od leta 1945
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naprej smo priča pravemu begu z dežele, saj se je do leta 1989 populacija zmanjšala za 50
% (Žitko et al., 1990, str. 16–18).

Slika 5: Zanigrad, vas brez stalnih prebivalcev stoji tik ob železnici Koper – Kozina (2018).

2.1.2.2 Gospodarske dejavnosti
Gospodarska moč tega področja je majhna, večina prebivalcev se vozi na delo drugam, saj
so možnosti za zaposlitev na območju majhne.
Primarne dejavnosti, v preteklosti najpomembnejši vir dohodkov za prebivalstvo, so po 2.
svet. vojni začele zamirati. Pravih kmetov je danes na območju zelo malo, veliko površin pa
še vedno obdelujejo polkmeti. Med njimi prevladuje samooskrbno kmetijstvo, tako
poljedelstvo kot tudi živinoreja. Poljski pridelki ostajajo krompir, zelenjava, sadje, vino in
oljčno olje. V živinoreji prevladuje vzreja prašičev, nekaj je še govedi. Drobnica in osli, ki so
bili nekoč značilni za Istro, pa so skoraj izginili s kmetij. V zadnjih letih se nekatere kmetije
trudijo z obujanjem starih lokalnih pasem živine, na primer goveda Boškarin. Prevladuje
ekstenzivno kmetijstvo, le vinogradništvo je ponekod bolj intenzivno (Žitko et al., 1990, str.
105–106).
Gozdarsko je bilo za območje pomembno v daljni preteklosti, ko so Benečani izsekali
hrastove gozdove in črno jelšo ob rekah za razvoj svojega velikega ladjevja. Od tedaj do
pogozdovanja z gospodarsko nezanimivim črnim borom je bilo območje večinoma golo in
izkoriščeno za pašo ali košnjo. Danes je les uporabljen večinoma za ogrevanje lokalnega
prebivalstva (Žitko et al., 1990, str. 105–106).
Stran 18

Dva kamnoloma (pri Črnem Kalu in Črnotičah) sta edina večja obrata na območju krajevne
skupnosti. Pravih industrijskih obratov ni, nekaj je manjših delavnic, ki pa v zadnjem času
stagnirajo. Tudi storitvenih dejavnosti je na območju malo, prebivalstvo se za večino
potreb odpelje v regionalno središče Koper.
Turistična ponudba Kraškega roba se v zadnjem desetletju postopoma razvija. Že v
preteklosti so bili gostinski lokali na voljo potnikom čez Rob, danes je ponudba dopolnjena
s prenočišči. Prenočujejo predvsem tuji gostje, ki potujejo proti morju, in plezalci, ki so jih
pritegnila plezališča najtežjih smeri v Ospu in Črnem kalu (Karo,1998, str. 3–6).

2.1.2.3 Pomen prometa na območju
V desetletju pred 1. svet. vojno je bilo območje zaradi svoje lega dobro razvito in povezano
z bližnjo okolico. Svetovni vojni, italijansko in fašistično zanemarjanje Istre ter izguba
regionalnega centra – Trsta, so razvoj tega dela podeželja skoraj ustavili. Sledila je
depopulacija, druga Jugoslavija pa je glavne napore na širšem območju usmerila v
industrijo in razvoj pridobljenega Kopra. Tudi zmožnosti za kmetijstvo na območju KS se
niso skladale s kmetijsko politiko nove države. Težave na gospodarskem in demografskem
področju so ustavile tudi razvoj infrastrukture. Večina vasi na območju je tako asfaltne
ceste, vodovod, elektriko in telefonske priključke dobila šele v osemdesetih in
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, kar je depopulacijo vsaj delno ustavilo (Žitko et al.,
1990, str. 72, 73, 81, 83, 106). Popolnoma drugače pa se je razvijala med-regionalna
infrastruktura. Stara železnica do obale je skupaj s Trstom ostala na drugi strani meje. Nova
proga je bila zaradi potreb hitro rastočega pristanišča Luke Koper zgrajena leta 1967.
Enotirna proga Prešnica – Koper prečka celotno KS kar dvakrat, saj se prav na tem območju
spusti s kraških stopenj v Rižansko dolino. Proga je bila kasneje (1975) elektrificirana, leta
1979 pa je bila prvič uporabljena tudi za potniški promet (Žitko et al., 1990, str. 105–106).

Slika 6: Značilni ovinki glavne ceste pri Črnem Kalu, na levi je viden spomenik prekomorskim brigadam (Ruter, 2018)
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Na območju je pomembna tudi cestna povezava med Koprom in Kozino, ki poteka skozi
vas Črni Kal v značilnih serpentinah. Danes na tej nekdaj glavni in edini asfaltirani povezavi
med slovensko Istro in preostalim delom države skoraj ni med-regionalnega prometa, saj
je bil v letu 2004 dograjen avtocestni odsek Koper – Kozina. Najzahtevnejši del gradnje se
nahaja ob Črnem kalu, kjer najdaljši viadukt v državi z enokilometrskim lokom prečka dolino
reke Osp med Stepani in Podgorskim krasom (Viadukt Črni Kal. Wikipedija, 2018).

Stran 20

2.2 Zgodovinski oris območja
2.2.1 Uvodna predstavitev
Lega in geografske značilnosti območja so v veliki meri oblikovale človekovo dejavnost, na
težko dostopnih točkah so se razvila posamezna predantična gradišča, lokalne jame pa so
ljudje izkoriščali za zavetje že pred pojavom teh gradišč. Območje poselitve je bilo kljub
periferni legi na robu Rimskega imperija močno romanizirano. Tu so bili najdeni nekateri
pomembni ostanki rimske ceste in vile rustike. Burno je bilo na območju tudi obdobje
priseljevanja ljudstev, a so prebivalci zaledja in mestni komuni našli možnosti za uspešno
sobivanje kljub kulturnim razlikam. Obdobje tekmovanja v trgovanju z zaledjem se je
končalo s trkom avstrijskih Habsburžanov in lokalne pomorske velesile – Benetk. Nemirno
obdobje zgodnjega novega veka so poleg avstrijsko – beneškega spora še dodatno
razburkali turški vpadi, humanizem in reformacijsko gibanje ter kužne bolezni. To burno
obdobje je celotno območje Istre in tudi Kraškega roba pahnilo v gospodarsko krizo, ki jo
je bilo čutiti vse do konca Napoleonovih vojn, ko je območje prišlo pod avstrijsko oblast in
je bilo prvič združeno v eni državi. Primat in razvoj Trsta je pozitivno vplival tudi na
gospodarski in socialni razvoj Brega. Obdobje razvoja so prekinili svetovni vojni, italijanska
okupacija in fašistični teror. Ta je sprožil močan odpor med lokalnim prebivalstvom. Tudi
obdobje po vojni je bilo obdobje stagnacije in celo propadanja vaške pokrajine, predvsem
zaradi izgube Trsta. Z razvojem Kopra v nov regionalni center pa je sledil tudi počasen, a
vztrajen, razvoj njegovega zaledja, ki se je pričel v poznih sedemdesetih letih.
Osamosvojitev in predvsem pridružitev Evropski uniji je dala regiji potencial za nov zagon,
ki ga je začelo prebivalstvo počasi izkoriščati. Z razvojem modernih prometnih povezav je
območje Kraškega roba spet postalo območje, ki povezuje Istro z celino in ne območje, ki
ju ločuje.

2.2.2 Predantično obdobje
Daljna preteklost Kraškega roba je bila do nedavnega slabo raziskana iz različnih vzrokov.
Prevladovalo je zanimanje za antiko, veliko prazgodovinskih najdišč so prekrile gradnje
novejših zgradb, predvsem utrdb srednjega in zgodnjega novega veka. Zanimanje za
predantične najdbe je spodbudilo delo C. Marchesettija in izkopavanja dunajskega
spomeniškega varstva in ter vojvodinje Meklemburške na območju Socerba. Arheologi so
od tedaj na območju identificirali kar 15 utrjenih naselij – gradišč, ki pa so slabo raziskana,
in še ni jasno, ali so bila vsa naseljena v istem obdobju ali so bila posamezna opuščena, ko
so na drugih mestih že rastla nova. Le po ostalih že raziskanih gradiščih lahko sklepamo,
da so nastala v obdobju v srednji bronasti dobi in da so se nekatera najverjetneje obdržala
do prihoda Rimljanov. Skupna vsem gradiščem na območju je tudi spretna izraba težko
dostopnih predelov za obrambne namene. Gradišča tako lahko razdelimo v polkrožna, ki

Stran 21

jih je delno varovala prepadna stena, in krožna, ki so obkrožala vrhove gričev in hribov
(Žitko et al., 1990, str. 19–26).
Poleg najdišč v gradiščih najdemo arheološke ostanke istega obdobja v kraških jamah, ki
so jih sprva opazili raziskovalci kraških pojavov. Najdišča nakazujejo, da so manjše lokalne
jame od neolitika dalje človeku nudile skrivališče in zatočišče. Tudi jame lahko razdelimo v
dve skupini. Prvo sestavljajo jame, v katerih so dobro vidni ostanki človeškega prizadevanja
za ureditev jame v zatočišče. V ostalih, praviloma manjših jamah, pa posamezne najdbe
pričajo o občasnih obiskih nekdanjih prebivalcih, ki so jih verjetno uporabljali za skrivališča
dragocenih predmetov v nemirnih časih. Med glavnimi ostanki lahko omenimo delce
keramike, oljenke, nakit in fini pribor ter bronasto bodalo (Žitko et al., 1990, str. 19–26).

Slika 7: Bronasti uhani, najdeni v bližini gradu Socerb (Žitko at al., 1990, str. 19)

Naseljenci gradišč in lastniki najdenih predmetov so po zgodovinskih virih Histri, prebivalci
Istre in širše okolice, velikokrat so navedeni kot sorodniki Venetov in Ilirov, svojih zahodnih
in jugovzhodnih sosedov. Iz rimskih opisov jih spoznamo kot divje pirate severnega
Jadrana in dobre bojevnike, ki obvladujejo razčlenjeno severovzhodno obalo Jadrana do
leta 177 pr. Kr. (Žitko et al., 1990, str. 19–26).
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2.2.3 Od rimske zasedbe do naselitve Slovanov
V dveh vojnih pohodih so Rimljani dokončno premagali Histre in njihovo ozemlje večinoma
priključili severovzhodni regio X. (decima – deseta regija). Sledilo je razmeroma mirno in
postopno obdobje romanizacije področja. Kot popolnoma romanizirano območje ga
navedejo šele v 5. stoletju po Kr. V obdobju rimske oblasti nastanejo zasnove vseh
pomembnejših naselij Istre. Gradišča na težje dostopnih krajih so se v obdobju miru
opuščala in tudi nekdanji prebivalci so se počasi naseljevali v doline. Rimljani so tudi v
notranjosti Istre kolonizirali svoje legionarske veterane in postavljali latifundije. Latifundija,
oblika rimskega veleposestva, je bila značilna tudi za območje Rižanske in Osapske doline
(Žitko et al., 1990, str. 27–30).
Najznačilnejše je rimsko najdišče v Predloki. Predvidevamo, da je že v dobi republike tu
stala vojaška postojanka, ki se je v 1. ali 2. stoletju preoblikovala in razširila v manjšo
latifundijo. Kompleks je verjetno obsegal vilo rustiko po latinskem zgledu s pripadajočimi
gospodarskimi poslopji. Le sklepamo lahko, da so bili pridelki podobni kot drugod, tj. žito,
vino in olje. Za taka bolj oddaljena posestva pa so bile značilne še obrtne delavnice, ohranili
pa so se zgolj temelji in, del kanalizacije. O živahni dejavnosti na območju pa pričajo številne
naključne najdbe vsakodnevnih predmetov in bližnje pokopališke najdbe (Žitko et al., 1990,
str. 27–30). S propadanjem imperija je propadla tudi latifundija v Predloki, a je območje
ostalo poseljeno. Čeprav je območje s padcem Rima prišlo v roke Ostrogotov, nam zapiski
Cassiodorja iz 6. stol. pričajo o relativni blaginji v Istri. Da je Istra preživela najhujša ropanja
hunskih in germanskih plemen, so verjetno pripomogle zavarovane in težko dostopne
točke, ki omogočajo dohod v Istro, in relativna odmaknjenost območja od poti barbarskih
ljudstev, katerih cilj je bil predvsem bogati Apeninski polotok. Pod bizantinsko oblast je
Istra prešla v letih 538–539, a je bila ta zasedba kratkotrajna. Langobardi so območje prešli
in oropali v letu 568, ko so se preselili iz Panonske nižine proti Furlanski ravnini. Ponoven
vdor je Istra doživela leta 599, ko so skupaj vdrli Avari in Slovani, kar je tudi prva omemba
Slovanov na tem območju. Langobardi, Avari in Slovani so se v tem obdobju spopadali z
bizantinskimi posadkami in mestnimi milicami obalnih mest. Večji vdori so datirani na leto
602, ko so hkrati vdrli Slovani in Langobardi, in na leto 611, ko so spet vdrli Slovani. Od
prvega vpada Slovanov na območje so se nekateri od njih tu naselili na opuščenih obrobnih
predelih, se asimilirali in pomagali pri obrambi, saj sta za prevlado 200 let tekmovali
bizantinska in langobardska struja. O tej prvi naselitvi nam pričajo najdbe iz Predloke, kjer
se med domačimi staroselci pojavljajo grobovi s slovanskimi najdbami. Leta 751 je
langobardski kralj Astulf zasedel Raveno, hkrati je vpadel tudi v Istro, a je tokrat še ni
zasedel. Zasedbo je izvedel šele njegov naslednik, kralj Desiderij (757–774), najverjetneje
leta 770. Langobardi upravne strukture na območju niso spreminjali, kar je starim istrskim
mestom omogočilo tudi ohranitev starih pravic. Leta 774 so Franki porazili in osvojili večino
langobardske države v severni Italiji, leta 788 pa so osvojili še bizantinsko Istro (Žitko et al.,
1990, str. 30–32).
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2.2.4 Naselitev Slovanov in Rižanski sodni zbor
Konec 8. stoletja je bila Istra priključena Frankovskemu cesarstvu. Prav v tem obdobju je
bila začeta načrtna kolonizacija kmetov na opustošena in neobdelana zemljišča v
notranjosti Istre. Da je bila kolonizacija pretežno slovanska, nam potrjuje listina Rižanskega
sodnega zbora oz. »placita« iz leta 804, ki je potekal nekje ob reki Rižani (Žitko et al., str.
13).
Sodni zbor naj bi zgladil spore med mestnimi komuni, škofovsko oblastjo in istrskim
vojvodo Janezom, ki je nadomestil vlogo bizantinskega magistra milituma. Franki so zaradi
avarske nevarnosti namreč začeli z upravnimi reformami območja in uvajanjem fevdalizma.
Odpravljati so začeli privilegije staroselcev, uvajali so splošno vojaško obveznost, višje
dajatve in tlako. Ozemlje Kraškega roba je dobilo obrambno vlogo s postojankami,
utrdbami in konjeniškimi oddelki Merovingov. Nekateri od Slovanov so se na Kraškem
območju ustalili sami. Vojvoda Ivan je na ozemlja, ki niso bila poseljena, tudi pod Kraški rob,
naseljeval Slovane, kar je motilo predstavnike mest, saj naj bi ta prostor pripadal njim in
njihovim naseljem v zaledju. Istrane so Slovani motili predvsem kot prišleki, ki naj bi bili še
vedno pogani, ki so kradli in izkoriščali istrska ozemlja. Škofje in patriarh Fortunat, ki so
podpirali fevdalizacijo, so prav tako brez plačila izkoriščali mestno zemljo in je bila obtožba
usmerjena tudi proti njim (Žitko et al., 1990, str. 32).
Sklep zbora je na območju dosegel kompromis med starimi pravicami mest in novim
fevdalnim redom. Samovolja škofov, patriarha Fortunata in vojvode Janeza nad Istrani naj
bi se končala, morebitni kršitelji pa bi bili kaznovani. Slovansko kolonizacijo pa so omejili le
na kraje, ki so jih staroselci zapustili. S to pogodbo in vojno med Franki in Bizancem (802–
812) je bila Istra tudi formalno vključena v Frankovsko cesarstvo (Žitko et al., 1990, str. 32).
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2.2.5 Značilnosti istrskega prostora in Kraškega roba v srednjem veku
2.2.5.1 Upravna razdelitev Istre do 14. stoletja.
Ob koncu Avarskih vojn je Karel Veliki leta 803 Istro vključil v Furlansko marko, obrambno
tvorbo na jugovzhodu svojega cesarstva. Tvorbo je ponovno razdelil Ludvik Nemški leta
828, ki je na območju nekdanje Furlanske marke ustanovil 4 grofije. Poleg grofije ob Savi
(prednice Kranjske), Spodnje Panonije in ožje Furlanske grofije je ustanovil še obsežno
Istrsko grofijo, ki ji je z Istro pripadal še Kras, Vipavska dolina in Brkini. Na severu je bila
omejena z Nanosom in Snežnikom. Z delitvijo karolinškega cesarstva je Istra padla pod
Italsko kraljestvo (Žitko et al., 1990, str. 32).
Nove spremembe je prinesla zmaga Otona I. proti Madžarom pri Augsburgu leta 955 Istra
je bila v tem obdobju pripojena Bavarski, ki je s Karantanijo opravljala varstvo jugovzhodne
meje. Ker se je Oton II zbal moči in ambicij bavarskega vojvode Henrika II., mu je odvzel
vojvodino Karantanijo. Tako imenovani Veliki Karantaniji sta bili leta 976 priključeni Istra in
Veronska krajina. Povezava nemških dežel s Furlansko nižino se je izkazala za pomembno
predvsem v obdobju investiturnega boja med papežem in cesarjem v 11. stol. (Žitko et al.,
1990, str. 34).
Henrik II. je Istro povzdignil iz grofije v mejno krajino in jo podelil v fevd svojemu zavezniku
Ulriku Weimarskemu v upravljanje in obrambo. Temu obdobju pripisujejo izgradnjo gradu
v Črnem Kalu. Mejni grof je leta 1077 postal oglejski patriarh Sikard. Po Sikardovi smrti
naslednje leto je patriarh prestopil na papeževo stran, zaradi česar je cesar Istro podelil v
fevd Henriku Eppensteinu, za njim Poponu in Ulrihu Weimar-Orlamundeju, ki je del svoje
posesti v Istri prepustil oglejskemu patriarhu. Leta 1127 so postali mejni grofje Istre
Spanheimi, Friderik I. Rdečebradec pa jo je leta 1173 podelil Andeškim. Istra v tem času ni
bila primarna posest navedenih družin, ampak le oddaljen fevd, ki je pogosto menjeval
lastnike. Močna centralna oblast se tako ni razvila, kraji so uživali visoko stopnjo
avtonomije (Žitko et al., 1990, str. 34).
Težnja oglejskega patriarha po močnejši oblasti nad Istro od leta 1208 je vodila v spore med
patriarhi in lokalnimi oblastmi v mestih. Ker so bili patriarhi vojaško šibki, so se naslonili na
upravitelje svojih posesti – Goriške grofe in na vzhajajočo morsko velesilo Beneško
republiko. Tako oglejski patriarh kot tudi Benečani so v tem burnem obdobju med istrskimi
mesti podpirali Koper v njegovih bojih proti Trstu in centralni oblasti. Mesta so za svoje
voljene predstavnike »pedestate« največkrat imenovala kar Benečane in Benečanom
naklonjene ljudi ter se upirala centralni oblasti nemških »richterjev« oz. upravnikov širšega
področja. Največ avtonomije je zaradi zunanje podpore uspelo ohraniti Kopru. Ta je
ekonomska pooblastila Benečanov in politično podporo izkoristil za ekspanzijo. Njegovo
ozemlje je raslo v letih 1204 do 1278. Tedaj je bil obseg mesta celo večji od današnjih meja
vseh obalnih občin. Leta 1251 mu je Oglejski patriarh podelil še Buje, Oprtalj, Buzet in
Dvigrad. V vojni s sosednjim Trstom je Koper pridobil celoten Kraški rob s pripadajočim
zaledjem in Bržanijo. Pridobitev teh obrambnih kapacitet in nadzor nad kraškimi prehodi
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je še dvignil pomen Kopra nad ostala istrska mesta. Izjema je bil grad Socerb, ki je ostal v
rokah Trsta. Ekspanzija Kopra s tem ni bila končana, a je agresivna politika mestu izgubila
zaveznike Benečane in oglejske patriarhe. Koper se je povezal z goriškim grofom. Ostala
istrska mesta so se povezala z Benečani, ki so leta 1278 napadli Izolo, leta 1279 pa še Koper.
Mesto se je bilo prisiljeno predati. Benečani so prevzeli nadzor nad zunanjo politiko mesta
in vanj namestili svojo največjo posadko v Istri, ki ji je načeloval »Capetaneus Istriae«.
Trinajsto stoletje in predvsem njegova druga polovica sta z vojnami in kugami, ki so jih
spremljale, dodobra izpraznili koprsko zaledje. Ozemlje je bilo kolonizirano s
prebivalstvom slovanskega rodu iz Hrvaške, Goriške, Kranjske in Koroške. Agrarni zakon iz
leta 1300 je tako zaledje Pirana, Izole in Kopra že definiral kot popolnoma slovansko
območje (Žitko et al., 1990, str. 35).
Benečani so novo pridobljeno ozemlje začeli razdeljevati zvestim podložnikom, meščanom
in cerkvi, medtem ko so strateško najpomembnejša območja zadržali zase. Območje
utrjenega Kraškega roba in Bržanije je tako prešlo v neposredno državno oblast Benetk.
Ko so obrambo dežele znova reorganizirali, je obrambo območja prevzel kapetan
Slovanov, nastanjen v Kopru. Njegova naloga je bila davčna, sodna in vojaška uprava
koprskega zaledja. Kapetan je imel tako civilno kot finančno funkcijo, sodeloval je, na
primer, pri sejmu ob izviru reke Rižane, ki je bil največji sejem na območju in je vsaj od 14.
stoletja dalje potekal na praznik kronanja device Marije, to je 15. avgusta. Zaposloval je dva
»sergenteja«, pisarja in dva sodnika (Žitko et al., 1990, str. 35).
Ne moremo preko dejstva, da je beneški način naseljevanja kmetov ob meji spominjal na
pretekli rimski in bizantinski model branjenja tega območja. Nanj je spominjal tudi kapetan
Slovanov, s svojo civilno in vojaško funkcijo. Prav tako kot vrhovni poveljnik so imeli tudi
vaški poveljniki »gasteldi«, ki so bili hkrati tudi vaški župani podobno vlogo. Sistem
obrambe je imel tako svojevrstno kontinuiteto od pozne antike do zgodnjega novega veka
(Žitko et al., 1990, str. 37).

2.2.5.2 Vaška samouprava
Z gastaldom sta pri upravnih in sodnih zadevah sodelovala še dva vaška sodnika, kar določa
koprski statut. Zaledno ozemlje Kopra je nadziralo še 17 »birrov«, biričev, ki so nadzirali vasi
fevdalcev, vasi, podrejene mestu, pa prokuratorji oziroma »provvidori«. Eden takih je bil
tudi kapetan Slovanov. Čeprav naj bi župani sodili le v manjših lokalnih primerih, so večkrat
sami reševali tudi večje prekrške izven svojih pooblastil, pri čemer sta imela glavno vlogo
vaška sodnika. Ponekod se je uveljavila zanimiva praksa, da je v posebnih primerih o
sodstvu odločalo mlado dekle, ki naj bi s svojo nedolžnostjo in neskorumpiranostjo sodilo
nepristransko (Žitko et al., 1990, str. 38).
Ohranil se je tudi način volitve županov. Te so lahko volili le lastniki gospodinjstev. Ob
volitvah so izmed sebe izbrali od 5 do 10 najpomembnejših vaščanov. Vsak od njih je v
klobuk vrgel svojo številko, vrezano na majhno leseno palico. Prvi, ki je izvlekel svojo
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številko, je moral predlagati župana, vsi preostali lastniki vaških gospodinjstev so ga
potrdili. Funkcija najverjetneje ni imela omejenega mandata, župana so odstavili v primeru
hujših kršitev in ga nadomestili s »požupom«, to je podžupanom. Volitve in vsakoletno
potrjevanje župana je po tradiciji potekalo na vaške praznike, »šagre«, »sejme« in »opasila«,
enkrat na leto (Žitko et al., 1990, str. 38).
Ostale vaške službe so bile še: mežnar in cerkveni starešina, ki sta skrbela za cerkev, ter
vaški stražarji. Te so imenovali »gvardijani« in »vardijani«, ki so varovali vas, preprečevali
kriminal in požare ter nadzirali poljska opravila (Žitko et al., 1990, str. 38).

2.2.5.3 Trgovina in promet čez kraške prehode
Dvanajsto in trinajsto stoletje sta prinesli zmeren gospodarski razvoj na širšem območju
Istre, z razvojem pa se je krepila tudi trgovina med notranjostjo slovenskih dežel in Istro.
Na povečan obseg trgovine je vplivala strateška pozicija istrskih mest, razvoj, ki so ga
spodbujali lokalni samostani, novo naseljena delovna sila in splošno povečana agrarna
produkcija. Ti dejavniki so obremenili ceste, ki so vodile čez kraške prelaze v Bržaniji in so
jih vasi na območju zaradi tega vedno znova obnavljale. Istra je nudila dobre pogoje za
proizvodnjo soli, sadja, oljčnega olja in vina. Velik presežek teh pridelkov je bil prepeljan
čez območje Kraškega roba. Iz notranjosti v Istro so tovorili predvsem žito, ki ga Istrani
niso pridelali dovolj. Istrska mesta so bila tako od trgovine močno odvisna za dobavo živil,
a ji je izvoz dražjih proizvodov prinašal velike dobičke (Žitko et al., 1990, str. 39–41).
Glavna tekmeca v tej trgovinski vojni sta bila Trst in Benetke. Benečani so si že v vojni z
Koprom zagotovili močno mesto v Istri, njihova pristanišča pa so bila za tisti čas
naprednejša in so imela boljše naravne pogoje od konkurenčnega Trsta, Štivana in Reke.
Benetke so zasedle tudi večino kraških prelazov in jih utrdile. Trstu je ostala pot preko
Socerba in utrdba Mokovo. Benečani so lahko kupcem ponudili boljše cene, obnovili so
svoje poti, ob njih postavili gostišča za tovornike in omilili mitnine za trgovce, ki so v mesta
pripeljali žito. Trst je le s težavo odgovoril na te poteze Benetk. Leta 1334 so prvič zaprli
poti v Istro (Žitko et al., 1990, str. 39–41).
Leta 1368 so Benečani napadli Trst zaradi številnih kršitev njihovega pomorskega
monopola in oviranja proste trgovine. Tržačani so bili poraženi in so izgubili utrdbo
Mokovo do leta 1381. Trst, ki na morju z Benetkami ni mogel tekmovati, je svoje sile usmeril
v obvladovanje zaledja. 1381 se je povezal s Habsburžani, ki so svoje posesti v tem obdobju
razširili tudi zaledno kraško območje. Spet so razširili svojo mrežo posesti po zaledju, leta
1463 je znova izbruhnila vojna zaradi oviranja trgovine. Istrska mesta so bila tokrat še v
posebno veliki stiski, saj so Tržačani zdaj obvladovali tudi pot čez Brkine in Čičarijo. Trst je
ponovno izgubil vojno in se je moral odreči utrdbam, ki so nadzorovale prehode v Istro,
med njimi tudi Mokovo in Socerb. Mir je potrdil tudi cesar Friderik III., ki je sicer podpiral
Trst. Vseeno je Benečanom priznal premoč na morju leta 1477 in svobodno trgovino v Istri
leta 1486. Ponižujoči mir pa prizadevanj Trsta za močnejšo vlogo v regionalni trgovini ni
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ustavil, kar je netilo manjše spore in spopade na lokalni ravni. Glavna tarča Tržačanov je bil
zanje najpomembnejši Socerb, ki je v tem obdobju večkrat zamenjal gospodarja (Simoniti,
2003, str. 132–137).
Nasploh je bilo v tem obdobju značilno pripravljanje na obračun med Habsburžani in
Benečani. Predvsem Benečani so svoja istrska posestva utrjevali in nanje naseljevali novo
vojaško silo, za ta čas so bili značilni priseljenci iz Albanije (Simoniti, 2003, str. 132–137).

2.2.6 Novi vek do propada Beneške republike
2.2.6.1 Turška nevarnost (2. polovica 15. stol.)
Stalni spopadi s sosedi so prebivalstvo Bržanije utrdili, utrjeni položaji pa proti koncu
srednjega veka niso pričeli propadati, ampak so bili redno vzdrževani. Leta 1444 je bila na
območju kraških prehodov zaukazana stalna straža, ki so jo opravljale vse razpoložljive sile.
Torej vojska in lokalno prebivalstvo, ki je bilo najverjetneje že v tem obdobju organizirano
v črno vojsko oz. černide. Pred prihajajočimi sovražniki so se kmetje opozarjali z grmadami
in zvonovi. Že na prvi turški vpad, leta 1469 je bilo prebivalstvo dobro pripravljeno. Istra je
sicer imela dve obrambni liniji. Prvo so predstavljale posadke nad Kraškim robom, drugo
pa kašteli Roba in Bržanije. 13 vasi Kraškega roba so Benečani zaradi učinkovitosti obrambe
in za povračilo stroškov vzdrževanja utrdb oprostili davkov (Žitko et al., 1990, str. 40).

2.2.6.2 Prva avstrijsko-beneška vojna (1508–1516)
Po obdobju turških vpadov so se spet začele težnje Habsburžanov in Beneške republike za
prevlado v Istri. Spor med Maksimiljanom in Benetkami je potekal pod imenom 1.
avstrijsko-beneška vojna. Spor med lokalnima velesilama je izbruhnil ob izumrtju Goriških
grofov, katerih fevdi so predstavljali neke vrste »buffer cono« med državama. Za izumrlimi
Goriškimi grofi so večinsko po pogodbi dedovali Habsburžani, a je prišlo do sporov zaradi
ozemelj, ki so jih goriški grofje uživali kot beneški vazali. Spor pa je temeljil tudi na osebni
ravni, povod za vojno je namreč Maksimiljan I. iskal, odkar so mu Benetke odrekle možnost
prehoda svojega ozemlja na kronanje v Rim, uradno zaradi velikega vojaškega spremstva.
Vojna je imela tudi mednarodne razsežnosti, ki pa na slovensko ozemlje niso imela veliko
vpliva (Simoniti, 2003, str. 132–137).
Na istrskem bojišču so v obrambnih akcijah sodelovali predvsem vpoklicani kmetje, torej
črna vojska. Za večje ofenzivne akcije pa sta obe strani uporabili oddelke lahke konjenice
od drugod. Benečani so v Istro pripeljali grške in albanske stratiote, Habsburžani pa husarje
in Hrvate. Boji so se približali Istri, potem ko so cesarske čete zasedle Novi grad in Rašpor
leta 1510. Kapetan Slovanov je zaradi vdorov sovražnika na Kraški rob postavil svoje
kmečke čete, a se te v bojih proti poklicni konjenici niso izkazale. Tako je v bojih nad Črnim
Kalom 30 husarjev zajelo več kot 60 kmetov. Prav tako se kmetje niso izkazali v ofenzivnih
akcijah. Eden od beneških proveditorjev poroča, da mu je spodletela akcija napada na neki
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cesarski grad, ker je bilo njegovih 200 kmetov preglasnih in so sovražnika opozorili nase.
Glavna ofenziva habsburških čet je potekala oktobra leta 1511, ko so se je vdala večina
beneških postojank na Kraškem robu. Predvidevamo lahko, da je imela cesarska vojska
očitno premoč. O tem priča tudi dejstvo, da se je ofenziva cesarskih vojakov ustavila šele v
Miljah, ki so jih Benečani po poročilu o vdoru močno okrepili. Ko se je umaknila glavnina
cesarske vojske, je pobudo spet prevzel kapitan Slovanov, sovražniku je ponovno vzel
nekaj utrdb. Ko je želel sprejeti vdajo Socerba, se je izkazalo, da gre za vojno ukano in
Benečani so spet utrpeli hude izgube. S to akcijo je bilo vojaških operacij na območju konec,
še naprej pa so potekli plenilski in uničevalni pohodi prebivalcev z obeh strani meje. Ti so
se zaključili ob uradnem koncu vojne 18. januarja 1516 (Simoniti, 2003, str. 132–137).
Rezultat vojne je imel obširne posledice na mednarodnem področju, lokalno gledano pa je
poskrbel za določitev meje med velesilama, ki pa je veljala samo na papirju. Meja je bila
tako določena s pogodbo v Wormsu leta 1521, Benečani pa so v Bologni leta 1529 priznali
še pravico do svobodne plovbe po Jadranskem morju. Svobodno plovba je v tem primeru
pomenila le pravico do plutja, vse ostale privilegije in pravila so si še vedno pridržali
Benečani (Simoniti, 2003, str. 132–137).
Razmeroma gosta poselitev ob meji je »differentie«, to je skupna zemljišča na mejnem
področju, hitro spremenila iz kompromisne rešitve v nov problem. Kmetje na območju
lastništva zemljišč niso hoteli prepustiti nobenemu. Spore so reševale razne komisije z
mešanimi uspehi. Kmetje in lokalni upravljalci in mali plemiči so namreč sosedom na drugi
strani meje kradli in uničevali pridelek, jih ovirali pri delu in podobno (Žitko et al., 1990, str.
43–45).
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Slika 8: Beneški zemljevid meje med Socerbom in Črnim Kalom (Žitko et al., 1990, str. 53)

Omenimo le dva spora, ki jih je reševala komisija. Prebivalci Podgorja so se v letih 1567/68
želeli naseliti na ozemlju vasi Podpeč in tako spremeniti potek meje. Podpejci so na to
opozorili kapetana Slovanov. Leta 1571 sta koprski podestat in upravitelj Socerba
»kaštelan« prišla na ogled situacije, meje in na zaslišanje prič. Vse priče, zbrane iz sosednjih
vasi, so enoglasno potrdile, da je zemljišče last vasi Podpeč. Hkrati so rešili še vprašanje
vasi Brežec. Tudi o tej vasici so pričali, da je bila, odkar pomnijo, last Ivana Contestabila,
nižjega plemiča iz Podpeči. Ob tej priliki je ena od prič, Jacobus Maior, tudi povedal, da bi
o lastništvu moral obstajati dokument, ki ga potrjuje (dokument je bil resnično najden). Še
zanimivejša je razprtija med vasjo Kastelec (Hab.) in Gabrovico (Ben.). Gabrovica, vas v
Bregu pod Robom, si je namreč lastila tudi nekaj pašnikov nad Kraškim robom, v bližini
Kastelca. Leta 1562 je kaštelan Socerba Petazzi prinesel listino, po kateri so pašniki pripadali
nekaterim družinam v Kastelcu. Izkazalo se je, da je bila listina ponarejena. V korist
Gabrovice so pričale štiri priče, od tega dve iz habsburških dežel. Kaštelan pa je vseeno
samovoljno kršil mejo in dve priči celo zaprl, ju ni izpustil, dokler pritožbe niso dosegle
dvora na Dunaju (Žitko et al., 1990, str. 44).
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2.2.6.3 Druga avstrijsko-beneška vojna (1615–1617)
Napetosti so se še sto let po prvi vojni na območju še vedno čutile. Čeprav je tudi druga
vojna med velesilama imela mednarodne razsežnosti, so h krutosti in uničenju
preučevanega območja prispevale predvsem lokalne zamere prebivalstva na obeh straneh
meje. Tudi vzroki za vojno so bili tako lokalni kot tudi še vedno napetosti Habsburžanov in
Benečanov. Med glavnimi lokalnimi spori velja omeniti trdo ravnanje sil ob meji, spore
zaradi »diferenc«, tihotapstvo, uničevanje solin, in oviranje trgovine. To so ovirali predvsem
tržaški »liberajterji«, nekakšni predniki carine in mejne policije, ki so tudi trgovcem z
dovoljenji včasih zaplenili konje ali blago. Zaradi zamer so z njimi včasih obračunali tudi
kmetje sami. Prebivalci Bržanije so napetosti zagotovo čutili, saj so začeli s popravilom
utrdb na Robu. Popis tega časa omenja dobro oborožitev utrdbe v Ospu, kamor se lahko
po potrebi zateče cela vas, podobno je bilo še v Podpeču. Poleg teh se omenjajo še kašteli
v vaseh Tinjan, Rožar, Loka, Hrastovlje, Movraž, Kubed in Glem (zadnje tri utrdbe se
nahajajo izven ožjega območja Kraškega roba) (Žitko et al., 1990, str. 48–50).
Glavno bojišče vojne se je odvijalo na Goriškem, Istra pa je bila le sekundarno bojišče, kjer
je bilo le malo profesionalnega in najemniškega vojaštva. Glavnino operacij ob meji so tako
opravljali lokalni prebivalci, organizirani v črno vojsko, obrambne oddelke, pa tudi v
roparske tolpe, ki so ropale po sovražnikovem ozemlju, kar je bila značilnost obeh
vojskujočih strani. Zaradi povečevanja posadk na obeh straneh meje so se spopadi na
istrskem bojišču začeli že pred uradnim začetkom vojne (Žitko et al., 1990, str. 48–50).
Leta 1614 so Benečani začeli z napadanjem tržaških ladij, ki so prevažale sol. V naslednjem
letu so udrli še na kraško področje nad Robom in tam opustošili Črni Kal, Črnotiče in Trpce.
Cesarska posadka ga je odbila pri Socerbu, nakar so Benečani ponovno poizkusili z
uničenjem tržaških solin. Tu so jih prestregle nasprotnikove čete, ki sta jih vodila brata
Nikola in Vuk Frankopan, in jih v bitki prepričljivo premagale. Tržačana sta avstrijsko vojsko
povedla v protinapad in v njem uničila več beneških krajev. Papeški inkvizitor v Istri,
Gregorio de Cagli, opisuje tudi razdejanje v farni cerkvi v Predloki, kjer so cesarski vojaki
oplenili in uničili cerkev in njeno notranjo opremo, kar je tudi prijavil župnik Martin Luber iz
Loke. Po akciji je beneški poveljnik zahteval okrepitve, ki jih je tudi dobil in razmestil po
vaseh, ki niso bile razdejane. Vojna je kraje ob robu močno prizadela, dodatno so vasi
obremenile tudi posadke, ki so zase zahtevale dobro oskrbo. Žito, ki je v preteklosti
prihajalo v Istro s Kranjske, so morali Benečani zdaj najti in pretovoriti od drugod. Vasi ob
meji so bile docela depopulirane, v njih so ostali le možje, sposobni za boj. Po hudem
uničenju so se bojne operacije na območju umirile, potekali so le manjši spopadi, ki pa so
se nadaljevali tudi po koncu vojne 6. septembra 1617. Koprski podestat Anzolo Gabriel je
vzdrževal posadke na meji še v letu 1618 ter prebivalcem mejnih vasi podelil orožje za
obrambo. Proveditor za Istro je Kraški rob označil za prednji zid Istre, nekakšen častni
naslov za kaštele ob meji (Žitko et al., 1990, str. 48–50; Simoniti, 2003, 152–153).
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2.2.6.4 Življenje na obmejnem območju
Konec vojn na območju Roba ni prinesel miru. Kot po prvi vojni je tudi druga vojna prinesla
veliko ozemeljskih sporov, ki so jih reševale sodne komisije obeh strani. Zaradi sovražnosti
je trpela trgovina, ki je bila za Istro tako pomembna, območje Kraškega roba pa se je
spremenilo iz prehodnega območja v zaprto območje. Predvsem avstrijski biriči so tudi
zelo nasilno preusmerjali trgovino v Trst. Kmetijske dobrine so bile uničene v vojni, saj oljke
in trte potrebujejo nekaj let preden rodijo obilnejše sadove. Poleg uničevanja nasadov oljke
in trte je med vojno tako ali drugače izginila večina domačih živali. To za kmeta ni pomenilo
le izgube mesa, ampak tudi izgubo tovorne in delovne živine (Žitko et al., 1990, str. 50–58).
Po vojni je Istro obiskala tudi kuga. Prenosljive bolezni so bile sicer pogoste po prehodu
različnih vojska in z redno trgovino so se zlahka razširile tudi po Istri. V mestih je za obolele
in za omejitev bolezni skrbel mestni zdravnik s svojimi pomočniki. Na podeželju je bilo
drugače, saj kmetje niso imeli prave oskrbe in so se veliko bolj zanesli na preventivno
ravnanje. Tako je bil vedno prvi ukrep zaprtje meja. Na vseh pomembnejših prehodih sta
obe strani postavili zapreke in stolpe ter stražarje, ki v času epidemije niso nikogar spustili
skozi brez nadzora. Zdravniki v mestih so župane obmejnih vasi obveščali o epidemijah in
vzpostavljanju zapor ter izdajali dovoljenja za prehod meje (Žitko et al., 1990, str. 50–58).
Izbruhi so bili različno pogosti in zelo različno razširjeni. V nekaterih primerih so s
pravočasnimi ukrepi (zažig trupel živine in ljudi ter njihovih prebivališč, postavitev
karanten) bolezen omejili že znotraj posamezne vasi, velikokrat pa se je razširila še
drugam. Tako je kuga leta 1632 od 5000 prebivalcev Kopra z okolico na tem mestu pustila
le še 2000 preživelih (Žitko et al., 1990, str. 50–58).
Meja je tako ostala utrjena, na njej so stražile posadke obeh strani, kar pa razprtij ni
končalo. Stare listine o meji so počasi propadale ali se izgubile, prebivalstvo na meji je
začelo odstranjevati in premikati obmejne kamne, stari ljudje, ki so pričali o poteku meje
po vojni, pa so počasi umirali. Tako so se pojavile smrtne kazni za kršitelje, ki bi spreminjali
mejo, a to ni veliko zaleglo, saj je bilo vzdolž nje še veliko nerešenih diferenc. Tržačani so
vseeno v tem obdobju poizkušali preusmeriti tok reke Glinščice v bolj južni tok, kar bi jim
prineslo nekaj novega ozemlja, saj je meja označevala reko. Velja omeniti še vas Mačkovlje,
ki je bila razdeljena na avstrijski in beneški del, a tu menda ni prihajalo do konfliktov (Žitko
et al., 1990, str. 50–58).
Vojne, bolezni in razprtije kmetom ob meji niso več dovoljevale trgovati kot včasih. Vseeno
se je na robu razpaslo tihotapstvo, ki so ga Avstrijci vztrajno preganjali. Kljub tem ilegalnim
dobičkom, obnovam poti in mlinov na Rižani, se gospodarstvo Istre po vojni še dolgo ni
opomoglo. Pomanjkanju navkljub se kmečka gibanja v ta del Slovenije niso razširila. Tako
je v zadnjem večjem puntu na Slovenskem ozemlju leta 1713 sodelovalo le nekaj kmetov
socerbskega posestva. Vojne, pomanjkanja in bolezni pa so pospeševali tudi imigracije in
emigracije v Istri. Tako so fevdalci sem kolonizirali prebivalstvo še v 18. stoletju, obe strani
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pa sta si izmenjevali prebežnike, ki so se želeli z prehodom meje izogniti služenju v vojski
ali kaznim (Žitko et al., 1990, str. 50–58).
18. stoletje je v Istro prineslo hegemonijo Habsburžanov, ki so podelili naziv svobodnega
pristanišča tako Trstu kot Reki v letih 1717 in 1719. Utrditev na tem območju pa je bila
dosežena z ukinitvijo Beneške republike v Campoformiu, potem ko je Napoleon premagal
Avstrijce v Italiji. Napoleonova ekspanzija je prinesla še nekaj sprememb, ki pa so bile le
kratkotrajne. Leta 1805 je del nekdanje beneške Istre padel pod Italijansko kraljestvo. S
tem je bila končana dolga doba mestnih statutov, ki jih je nadomestila ustava. Podobna
sprememba se je zgodila leta 1809, ko so bile ustanovljene Ilirske province, ki so obsegale
tudi vso Istro. Leta 1813 je bilo vse ozemlje vrnjeno Avstriji, mestne statute pa je zamenjal
avstrijski civilni kodeks (Žitko et al., 1990, str. 58).

2.2.7 19. in 20. stoletje
2.2.7.1 Dolgo 19. stoletje gospodarske rasti in narodnega prebujenja
Uprava
Prvo polovico 19. stoletja zaznamujejo avstrijska prizadevanja za upravno administrativno
ureditev širšega območja, ki ga je pridobila še s propadom Beneške republike. Tu je bilo
ustanovljeno Ilirsko primorje, del Ilirskega kraljestva, iz njega pa je bilo izvzeto samostojno
mesto Trst. Trst je od leta 1825 užival visoko stopnjo avtonomije. Kraški rob je obsegal
podobčine Črni Kal, Loka, Podpeč in Hrastovlje, ki so pripadale Koprskemu okraju, ta pa
istrski upravni enoti. Do leta 1860 je bila Istra združena v Pazinskem okrožju, kot mejna
grofija pa je imela deželni zbor, ki se je sestajal v Poreču. Večje spremembe v upravi so se
zgodile še leta 1863, ko se je povečala avtonomija dežel. Te so sedaj lahko same
ustanavljale, združevale in spreminjale svoje občine. Občine naj bi po svojih zmožnostih
samostojno upravljale s svojim imetjem, skrbele za varnost ter za vzdrževanje
infrastrukture. Z zaokrožitvijo se je število istrskih občin do leta 1868 zmanjšalo za 50.
Poudariti velja, da so te nove meje občin le redkokje pustile kot večinski narod v občini
Slovane. Tako so večini 11 koprskih občin veliko vlogo imeli italijanski liberalci (Bufon,2005,
str. 66–86; Žitko et al., 1990, str. 67–71).
Gospodarske dejavnosti
S promocijo Trsta v avtonomno mesto se je njegov hiter razvoj odrazil tudi v gospodarskem
in demografskem razvoju vasi Kraškega roba. Najbližje vasi so Trstu zagotavljale hitro
pokvarljive izdelke, mleko, sadje, zelenjavo in jajca. To blago so ženske nosile v košarah na
prodaj v mesto; take prodajalke so poimenovali Šavrinke. Bolj oddaljene vasi so Trstu
dobavljale ostala živila, vasi nad Robom pa seno in drva. Eden od glavnih proizvodov
Bržanije je bilo tudi vino. Vinogradi pa so se v tem času širili zaradi povpraševanja, občasno
pa so jih uničile bolezni na trtah. Cvetoče gospodarstvo v Trstu se je poznalo tudi na
prometu, saj so bile v tem stoletju postavljene številne nove gostilne na poti proti morju,
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poti pa obnovljene. Povečanje števila vaščanov v večini vasi botruje tudi razširitvi vaške
infrastrukture, predvsem dostopov do vode. Z razširitvijo gospodarske dejavnosti so
pomembnost pridobili tudi sejmi v vaseh, ki so bili prej bolj lokalne narave, v tem stoletju
pa so nekatere vasi pridobile pravico, da so sejme organizirale tudi po dvakrat ali večkrat
letno (Bufon,2005, str. 66–86; Žitko et al., 1990, str. 67–71).
Narodno prebujenje
Slovanski Istrani z združitvijo Istre po koncu Napoleonovih vojn niso pridobili boljšega
položaja. Nasprotno, sobivanje, ki je vladalo med Slovani v notranjosti Istre in italijanskim
prebivalstvom v obmorskih mestih, se je s koncem Beneške republike porušilo. Tudi
prebivalci Kraškega roba so bili v prvi polovici stoletja žrtve boja med iredentističnimi
Italijani in skrajno konservativnim avstrijskim sistemom. Zunaj svojih redkih občin so bili
Slovani slabo zastopani, njihovi interesi pa nepomembni.

Slika 9: Karel Šiškovič, lokalni podjetnik in narodni buditelj, na konju pred svojo gostilno (Žitko et al., 1990, str. 71)

Drugo polovico 19. stoletja je zaznamovalo narodno prebujenje, ki se je začelo leta 1848.
Iredentisti so dosegli določitev italijanščine kot uradnega jezika v Istri, a so se slovanske
občine na to pritožile. Pravi kulturni boj se je začel šele z ustavno dobo leta 1861. Tedaj so
se v bližini prvič pojavile čitalnice, prva v Trstu, potem pa še v Boljuncu, Dolini in Dekanih.
Svoje zahteve so Slovani izrazili tudi na dveh taborih. Leta 1870 v Kubedu in osem let za
tem še v Dolini. Poleg zahtev po uporabi slovanskega jezika v šolah in uradih in osveščanju
o ostalih pravicah se pojavijo tudi težnje po združitvi v skupno državo. V Črnem Kalu je leta
1883 nastalo bralno društvo z izobraževalnim namenom. Podobna društva so nastala še v
Gabrovici, Ospu, Podpeči, Bezovici in Dolu. Pomembno vlogo so prav tako imeli župniki, ki
so ljudi poučevali in vztrajali pri uporabi slovenščine. Po nastopu Janeza Evangelista Kreka
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so bili tudi pobudniki ustanavljanja gospodarskih in izobraževalnih društev na širšem
območju Istre (Bufon, 2005, str. 66–86; Žitko et al., 1990, str. 67–81).
Prva svetovna vojna
Obdobje gospodarske rasti se je sicer končalo že nekoliko pred vojno, za narodno
prebujenje pa je bilo vojno dogajanje izrednega pomena. Prebivalstvo je z vojnimi dogodki
uvidelo, kako bi jih zmaga Italije razdelila od ostalega naroda. Vojna se Istri sicer ni resno
približala, a je Avstro-Ogrska del območja vseeno evakuirala in območje Kraškega roba
začela utrjevati. Izseljeni prebivalci so bili nastanjeni večinoma na Češkem, v slabih
razmerah. V oporo in bodritev so jim bili domači župniki, ki so jim redno prinašali novice od
doma in pomoč, ki so jo zanje zbrali Kranjci (Žitko et al., 1990, str. 81).

2.2.7.2 Italijanska okupacija
Okupacija Primorske se je začela z zaključkom vojne oktobra leta 1918. Nadzor nad
zasedenim ozemljem je sprva imela vojaška uprava, ki je s prebivalstvom zgledno ravnala
in mu obljubljala določene ugodnosti. Kmalu pa je uprava začela prepovedovati javna
zborovanja in združevanja, prepovedovati društva in internirati »nevarne osebe«, učitelje
župnike, župane, bivše žandarje … Z ustanovitvijo nove civilne uprave januarja 1919 se
ravnanje oblasti ni spremenilo. Tudi zato se prvi elementi nasprotovanja oblastem pojavijo
že aprila istega leta, s poitalijančevanjem krajevnih imen pa je nasprotovanje domačega
prebivalstva naraščalo. Slovenske šole so bile dokončno ukinjene po Rapalski pogodbi leta
1921 (Žitko et al., 1990, str. 81).
Ukinitev šol in preganjanje učiteljev in duhovnikov ter podpis Rapalske pogodbe je med
prebivalstvo prineslo malodušje. Še večji krivec za odseljevanje in obup prebivalstva je bila
gospodarska kriza. Trst je pristal na periferiji države in povsem izgubil svoj nekdanji pomen
za okolico. Nižale so se cene pridelkov z Brega, neugodna pa je bila tudi menjava
avstrijskega denarja v italijanske lire (Žitko et al., 1990, str. 81).

2.2.7.3 Vzpon fašizma
Volitve maja leta 1921 so prebivalcem prinesle nove nemire. Fašisti na volitvah sicer niso
nastopili, a so »škvadre« začele z akcijami že v letu pred volitvami. Ustrahovanje in nasilje
so usmerili proti komunistom in slovanskim strankam, na prvem mestu JNS (Jugoslovanski
narodni stranki). Nasilje se je začenjalo v mestih, s tovornjaki pa so se »škvadristi« podali
tudi na ozemlje Bržanije. Zažigali so sedeže slovanskih organizacij, onemogočali
zborovanja, kradli in uničevali so slovansko gradivo in knjige. Višek je nasilje doseglo 15.
maja na dan volitev, ko so z ustrahovanjem, ponekod tudi s streli, preprečevali udeležbo
na volitvah, uničevali skrinjice in ponarejali rezultate. Rezultati volitev so zato zagotovo
neverodostojni, a italijanske stranke v koprskem okraju vseeno niso prejele velike večine
glasov. Italijanski nacionalni blok je tako prejel 29 % glasov, JNS 26 %, socialisti 15 %,
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Italijanska ljudska stranka 10 %, komunisti pa 9 %. V ostalih okrajih so italijanski nacionalisti
pridobili večino glasov (Istra 55 %) in s tem so se nadaljevale stare politike. Naraščal je
raznarodovalni pritisk, vse večja pa je bila tudi gospodarska stiska vasi. Gospodarske in
storitvene dejavnosti so se opuščale, ljudje so emigrirali iz političnih in ekonomskih
vzrokov, opuščala se je prej dobro vzdrževana infrastruktura. Ponekod so sicer še delovala
slovenska društva, a so v naslednjih letih pod pritiski tudi ta bila vedno manj dejavna (Žitko
et al., 1990, str. 82–88).
Drugi val nasilja se je dogajal ob volitvah leta 1924. Raznarodovalna politika ter skrbna in
obširna propaganda fašistov je obrodila uspeh, na teh volitvah je fašistična stranka prejela
kar 70 % glasov, Slovenska in hrvaška lista pa je dobila le 10 %, ostale glasove so pobrale
druge stranke, med njimi tudi komunisti, ki so simpatizerje pridobili med mladim
prebivalstvom. Fašisti predvolilnih obljub niso izpolnili, ekonomska podoba Brega se je še
poslabšala, z njo pa tudi narodno in socialno stanje prebivalstva. Društva so propadala,
pojavljajo se obširna pijančevanja in malodušje med prebivalstvom. Poleg pregnanih in
umaknjenih narodnozavednih figur so v tem obdobju umrli glavni akterji prebude v drugi
polovici 19.stoletja. Med njimi gospodarstvenik in zavedni Slovenec Karel Šiškovič iz Črnega
Kala (Žitko et al., 1990, str. 82–88).
Pobudo v borbi za pravice naroda so s tem prevzele mlajše, bolj levo usmerjene generacije.
Njihova ideja pravic naroda se je skladala tudi s komunistično ideologijo. Tako se na Robu
krepi delovanje kmečkega gibanja, komunistov in TIGRA. Akcije teh skupin pa izzivajo
vedno hujše ukrepe fašistične oblasti (Žitko et al., 1990, str. 88–89).

2.2.7.4 Druga svetovna vojna na ozemlju Kraškega roba
Boji med odporniki in fašisti so se z vstopom Italije v vojno na strani 3. rajha še stopnjevali.
Pobudo so prevzeli TIGR-ovci, ki so pričeli z obširnimi sabotažami. Italijani so prebivalstvo
šteli za svoje državljane, ki so bili dolžni služiti vojni rok. Slovane so večkrat vključili v
»batalione speciale«, posebne odrede, ki so opravljali najnevarnejše naloge. Veliko vojakov,
nameščenih v severni Afriki, je pristalo v vojnem ujetništvu pri zaveznikih. Ti ujetniki so se
kasneje formirali v prekomorske brigade, ki so partizanskim četam pomagale v boju proti
Nemcem. Uporniško gibanje se je še bolj razširilo leta 1941, ko so vodstvo NOG prevzeli
komunisti. Na območju Bržanije in Kraškega roba sta bila ustanovljena dva rajona, prvi v
Gabrovici in kasneje v Rižani. Razdeljena sta bila v manjše teritorialne odbore, ki so delovali
v vsaki vasi. Odpor je imel pomembno nalogo pri motenju sovražnih komunikacij,
organiziranju kurirske pošte, na območju Brega pa so bila tudi pomembna skrivališča za
ljudi in opremo, saj so bile stene in jame Roba kakor nalašč za take dejavnosti. Ena od
zanimivih surovin, ki so jih tihotapili člani odpora v notranjost Slovenije, je bila sol, saj je bila
ta dobrina znova monopolizirana in zelo iskana (Žitko et al., 1990, str. 91–94).
Situacija se je s kapitulacijo Italije v letu 1943 le še zaostrila. Okupator je okrepil svoje
delovanje na območju, odpor pa je pridobil težko italijansko opremo. Po kapitulaciji se je
Stran 36

najprej okrepila dejavnost odpora, povečalo se je število operativcev, nastali so tudi prvi
istrski bataljoni. Odpor je počasi prevzemal pobudo in začel z izvajanjem obsežnejših akcij.
Te so spodbudile okupatorjev odgovor. 19. 9. 1943 se je na območju Istre začela ofenziva z
nalogo uničenja odporniških gibanj. Predvsem 2. in 3. oktobra se je vojska znesla še nad
civilnim prebivalstvom, v Istri so požgali več kot 50 vasi (Žitko et al., 1990, str. 91–97).
Do večjih sprememb je prišlo julija leta 1944. Zavezniki so zavržen plan za izkrcanje v Istri
uporabili za dezinformiranje nemških enot. Te so pričele z utrjevanjem položaja v Istri.
Minirane so bile vse večje prometnice in mostovi ter pristaniške kapacitete v Istri. Štab
nemške vojske se je utrdil na Debelem rtiču. Po utrditvi položajev nad Trstom in
zavarovanjem železniških prog so od 8. do 11. avgusta izvedli ofenzivno akcijo na Robu.
Njen namen je bil raziskati območje Roba za utrditev in pregnati odporniško gibanje na
območju in ga uničiti. V tem času je bilo na območju Roba nastanjenih okoli 1500 Nemcev.
Inženirski oddelki so obnavljali utrjene položaje, postavljene med 1. svetovno vojno. Na
prisilno delo za utrditev Roba je bilo na območje prignanih vsaj 2500 okoliških prebivalcev.
Z ofenzivo se je delovanje odpora nekoliko umirilo, saj je bila skoraj nepropustno
prekinjena veza med notranjostjo Slovenije in Istro (Žitko et al., 1990, str. 98–99).

Slika 10: Ostanke bunkerjev nad Kraškim robom je prerasel ruj, a so nekateri še dobro vidni (Ruter, 2018)
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2.2.7.5 Tržaško vprašanje
V zadnjih spopadih 2. svetovne vojne so partizani prav iz smeri Socerba vkorakali v Trst 1.
maja 1945. Nova oblast v Jugoslaviji je pričakovala priključitev Tržaškega in Goriškega
ozemlja. Še isti dan so za partizani v Trst vkorakale tudi zavezniške novozelandske čete.
Slovenci, ki so od naselitve Slovanov živeli na obali od Trsta do Devina, so pričakovali
priključitev ostalim Slovencem, a so se znašli v primežu svetovne politike. Odnosi med
zahodnimi zavezniki in sovjeti so se namreč začeli krhati že pred koncem vojne. Nasilno
vedenje nekaterih jugoslovanskih partizanov na tržaškem območju ni popravilo situacije,
zato so 12. junija morali partizani zapustiti Trst z okolico. Ponovno je bila uvedena upravna
enota Julijska krajna, do leta 1947, ko je bilo ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje. To je
bilo razdeljeno na cono A in cono B. Nadzor nad cono A, ki je obsegala Trst z okolico, so
prevzeli zahodni zavezniki. Cono B, ki je obsegala Istro južno od Milj, je obvladovala
Jugoslavija. Meja je bila s tem zarisana prav pod kraškimi stenami Socerba. Jugoslavija se
je odločila svoj del meje zapreti in strogo nadzorovati (Enciklopedija Slovenije, 2002,
zvezek 12, str.413–414). Z londonskim memorandumom oziroma sporazumom leta 1954 je
bilo Tržaško svobodno ozemlje ukinjeno, cona A je bila priključena Italiji, cona B pa
Jugoslaviji. S tem je postalo jasno, da Trst ne bo pripadel Jugoslaviji. Tudi zato so tedaj
začeli z gradnjo novega pristanišča v Kopru. Državi sta se uspeli dogovoriti tudi za zaščito
narodnostnih manjšin, italijanske v Istri in slovenske v Tržanskem zaledju (Enciklopedija
Slovenije, 2002, zvezek 12, str.413–414).

Slika 11: Zemljevid cone A in B STO (2018)
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3 POUK IZVEN UČILNICE
3.1 Pouk izven učilnice in izkustveno učenje
S pojmom pouk običajno opisujemo vzgojno-izobraževalno delo, ki se pretežno odvija v
šoli, v zato namenjenih prostorih, in v koherentnih učnih skupinah. Vodijo ga za to
usposobljeni ljudje (Blažič, 2003, str. 26).
V preteklosti je bil najpomembnejši prav pouk v klasičnih učilnicah, nove pedagoške in
didaktične paradigme pa želijo razširiti obseg pouka izven učilnic. Temu so namenjene
posebne površine v bližini šole, na primer šolska dvorišča, vrtovi, poligoni …Velikokrat pa
se pouk namenoma izvaja izven šole v muzejih, gledališčih, v naravi (Šergan, 2009, str.
40).Spodbujanje pouka izven učilnice lahko v veliki meri pripisujemo težnji po oddaljitvi
pouka od pridobivanja samo operativnih vsebinskih ciljev. Predvsem v zadnjih desetletjih
se namreč tudi v Sloveniji poudarja pomen aktivnega pouka, predvsem izkustvenega
učenja. Glavna značilnost izkustvenega učenja je težnja po povezanosti teorije in prakse,
po neposrednem opazovanju realnosti pa naj bi sledila še aktivna faza pouka. Tako naj bi
prav aktivnost učenca imela najpomembnejšo vlogo, saj naj bi se največ naučili, ko nekaj
počnemo sami (Marentič Požarnik, 1987). Med najpomembnejšimi zagovorniki
izkustvenega učenja naštejemo Kolba, Deweya, Piageta (Marentič Požarnik, 2000). V
slovenskem prostoru pa se je zelo obširno z izkustvenim učenjem ukvarjala Marentič
Požarnikova.
Enega najbolj citiranih modelov izkustvenega učenja je postavil Kolb. V njegovem modelu
cikličnega učenja so štiri faze. Prva faza zavzema konkretno izkušnjo, druga faza
opazovanje in razmišljanje, pri tretji fazi si opazovalec ustvari abstraktni koncept
opazovanega (posplošitev problema), zadnja faza pa obsega uporabo ustvarjenega
koncepta v drugačni situaciji, kar Kolb poimenuje aktivno eksperimentiranje s pridobljenim
znanjem. Šele ko se učenec iz konkretne izkušnje nauči nekaj, kar sam uporabi pri reševanju
naslednjega problema, je Kolbov krog izkustvenega učenja zaključen, učenec pa je pridobil
izkušnjo, ki jo lahko uporabi pri reševanju novih »problemov« (Marentič Požarnik, 1987, str.
66). Pri izkustvenem učenju je pomembnejše od tega v kateri fazi pričnemo s procesom
poučevanja, to da so faze med seboj kar najbolj povezane. Ker gre pri izkustvenem učenju
za zelo osnovni način poučevanja, se z njim srečajo vse starostne skupine, najdemo ga
povsod od vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu do izobraževanja odraslih.
Poleg razmaha izkustvenega učenja se v nekaterih državah Evropske unije v učne načrte v
zadnjih dveh desetletjih vedno pogosteje vključuje kompetenčni pristop izobraževanja. Ta
pristop si prizadeva za definiranje ključnih kompetenc v učnih načrtih in načinov, kako jih
doseči. Ker gre pri kompetencah za izkušnje, ki jih učenci pridobijo z aktivno udeležbo pri
pouku in ne toliko pri klasičnem pouku, se nam tu ponuja možnost, da za dosego teh
kompetenc pri pouku uporabimo izkustveno učenje (Marentič Požarnik, 2000, str. 123).
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Pri pouku zgodovine obstaja več razlogov za vključitev izkustvenega učenja. Ker je
pokrajina sestavljena iz naravnih in družbenih dejavnikov, lahko v njej opazujemo
neposredno prepletanje obeh. Učenci lahko že samo z neposrednim opazovanjem
pokrajine prepoznavajo naravno in kulturno dediščino in njene elemente, neposredno
pridobivanje znanja pa naj bi bilo bolj učinkovito (Bevc, 1997, str. 5–9). Najpomembnejše
opazovanje pokrajine pa naj bi bilo prav spoznavanje lokalnega prostora, ki naj bi ga najprej
izbrali za izvajanje dela na terenu. S spoznavanjem lokalnega prostora pa pridobivamo
potrebne izkušnje za nadaljnje raziskovanje v širšem prostoru (Trškan, 2007, str. 78).

3.2 Načrtovanje pouka izven učilnice
»Načrtovati učno delo pomeni opraviti didaktično-metodično členitev učnega procesa in
zagotoviti vse, kar je nujno, da bo ta proces potekal sistematično in organizirano, in sicer po
načelih, pravilih in zakonitostih, ki jih pozna didaktična teorija« (Novak, 2005, str. 50 V:
Kumer, 2016, str. 33).
Učiteljevo načrtovanje je sestavljeno iz več stopenj. Prva stopnja načrtovanja obsega letno
pripravo pouka, sledita tematsko načrtovanje in načrtovanja posameznih učnih ur. Pouk
izven učilnice naj učitelj načrtuje vnaprej in časovno in tematsko umesti dejavnosti že v
procesu priprave letnega delovnega načrta. Ker je učiteljevo delo na urni ravni naravnava
učni načrt, se mora učitelj ravnati po njem tudi pri pripravi pouka izven učilnice. Pri temu
so mu lahko v pomoč tudi učni načrti ostalih predmetov ter temu namenjena didaktična in
strokovna literatura. Vseeno pa naj imajo vlogo tudi učiteljeve ideje. Poleg teoretične
priprave ure in dobre seznanitve z učno vsebino mora učitelj dobro poznati tudi teren, kjer
se bo izvajal pouk izven učilnice. Po tem, ko je učitelj že določil teme in cilje, naj poišče
primeren prostor za izvedbo pouka. Izbrani prostor naj ima močno sporočilno moč za
doseganje izbranih ciljev in naj bo primerno dostopen. Primerno naj bo tudi pokrit z
relevantno strokovno literaturo (Kolenc Kolnik, 2004, str. 51).
Sledi izbira učnih metod in oblik, s katerimi morajo biti seznanjeni in jih morajo vsaj delno
obvladati tudi učenci. Pri pouku izven učilnice prevladujejo metode, ki temeljijo na
izkustvenem učenju, ki dajejo učencem konkretne predstave domačega okolja.
»Pouk na prostem lahko učitelj organizira kot obliko terenskega dela, pri katerem se
prepletajo tako gibalna kot tudi miselna aktivnost, učni eksperiment, metoda študija,
projektno učno delo, ki učencem omogoča diferenciran učni pristop, izkustveno učenje,
razvijanje individualnih sposobnosti, povezovanje teoretičnih znanj s praktičnimi in
medpredmetno povezovanje, ter ekskurzijo, pri kateri učenci ob neposrednem izkustvenem
doživljanju združujejo znanje v celostnem razumevanju izbranega geografskega prostora.
Učiteljeva priprava za pouk na terenu vključuje tudi pripravo učencev, ki zahteva izpolnitev
naslednjih nalog:
– učence seznanimo z izvedbeno obliko pouka, ki bo potekal v naravi oz. v učilnici na prostem,
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– učencem razložimo, kje in kdaj bo potekal pouk v naravi ter kakšne so njihove naloge,
– učence podučimo o ustreznem vedenju v naravi,
– seznanimo jih s pripomočki, ki jih bodo uporabljali pri reševanju nalog,
– oblikujemo učne skupine ali dvojice ter njihove vodje« (Žagar, 2010, str. 48 V: Kumer, 2016,
str. 34)
Metode dela na terenu se nekoliko razlikujejo od metod dela v učilnici. Med njimi imamo
tri metode, ki so specifične za pouk zgodovine. Prva med njimi je metoda opazovanja, pri
kateri natančno opredelimo opazovani predmet. Z odkrivanjem značilnosti opazovanega
predmeta učenci spoznavajo in poglobijo svoje znanje o celotni tematiki in ne le o
preučevanem predmetu. Druga metoda se nanaša na odkrivanje z interpretacijo opažanj,
ki so jih učenci opravili. S poglobitvijo v lastna opažanja poizkušajo odkriti, kaj jim vir
sporoča. Zadnja je metoda postavljanja domnev, ki od učencev zahteva veliko znanja in
povezovanja v logično celoto. Z induktivnim in deduktivnim sklepanjem učenci lahko
pridejo do sklepov, ki pa niso nujno točni zato je pri metodi potrebna vključitev učitelja, ki
ugotovitve po sklepanju razjasni (Trškan, 2007, str. 86–90).

3.3 Vrste pouka izven učilnice
Pouk izven učilnice je zaradi sprememb v pedagoški praksi danes del rednega in obveznega
učnega dela. Najpogostejša oblika pouka izven učilnice je pouk v naravi, s čimer je mišljeno,
da pouk ne poteka v izobraževanju namenjenim prostorih. Pouk na prostem je lahko kratka
ura terenskega dela v bližini šole, lahko obsega ekskurzijo, ki lahko trajajo tudi več dni, šolo
v naravi ali pa raziskovalno delo (Kolenc Kolnik, 2006, str. 15). Terensko delo povezuje
gibalno in miselno aktivnost, izkustveno učenje, razvijanje individualnih sposobnosti,
povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj in medpredmetne povezave, ki omogočajo
povezavo že pridobljenega znanja v smiselno celoto. (Kolenc Kolnik, 2004, str. 50–54).
Torej je lahko prav lokalna pokrajina vir mnogih izkušenj in v njej pridejo učenci do številnih
novih ugotovitev, hkrati pa zaradi soočenja s stvarnostjo lahko popravijo napačne
predstave, ki so si jih ustvarili med poukom v učilnici. V nadaljevanju so opisani: terensko
delo, dnevi dejavnosti, projektno učno delo, šola v naravi, ekskurzije in učne poti kot vrste
pouka izven učilnice.
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3.3.1 Terensko delo
Danes je terensko delo del različnih predmetov na vseh stopnjah osnovnošolskega
izobraževanja. V srednješolskem izobraževanju ima terensko delo prednost v nekaterih
strokovnih programih (npr. gozdarski tehnik), manj obsežno pa se pojavlja v učnih načrtih
splošnoizobraževalnih programov. Terensko delo zahteva od učitelja obsežnejšo pripravo,
izvedba vzame več časa, vezano pa je tudi na dejavnike, na katere nimamo vpliva (npr.
vreme) (Kumer, 2016, str. 35–36).
Ker želimo pri učencih že zgodaj razviti sposobnost opazovanja pokrajine (izkustveno
učenje, kompetenca), in jih s tem spodbuditi k nadaljnjemu raziskovanju, je pomembno, da
se učenci z metodami in načini terenskega dela srečajo čimprej. Učenci, ki so dovolj zgodaj
začeli z delom na terenu, naj bi razvili zanimanje za nadaljnje raziskovanje in se v tako delo
radi vključevali (Brinovec, 1997)
Terensko delo poleg neposredne izkušnje pokrajine in možnosti za neposredno učenje
zahteva od učenca poznavanje terenskih metod in načinov dela. S spoznavanjem teh
metod se učenci tudi urijo v ključnih in specifičnih kompetencah posameznih predmetov.
Primer takega pridobivanja kompetenc na področju zgodovine je izvajanje intervjujev, pri
čemer učenec hkrati še krepi svojo sposobnost komunikacije v maternem ali celo tujem
jeziku.

3.3.2 Naravoslovni in družboslovni dnevi (dnevi dejavnosti)
Pri letnem načrtovanju moramo biti pozorni, da vanj vključimo ure, ki so namenjene
dnevom dejavnosti. V vsakem razredu osnovne šole je vsaj 15 dni namenjenih dnevom
dejavnosti. Skupaj tako učenci v času osnovnošolskega izobraževanja opravijo 135 dni
dejavnosti, vsak dan pa obsega vsaj 5 pedagoških ur dela.
»Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno
povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi
dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo
vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem
utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih
področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v
kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem
družbenem okolju.« (MIZS; Dnevi dejavnosti, 2018)
Med dnevi dejavnosti ločimo športne, tehnične, naravoslovne in kulturne dneve.
Družboslovne vsebine, kot je na primer zgodovina, lahko vključimo v kulturne dneve.
»Dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in
učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za
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razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. Ob teh dejavnostih učenci in
učenke znanje različnih področij med seboj povezujejo v celoto. Dnevi dejavnosti so namenjeni
vsem učenkam in učencem, so vsebinsko pestri in smiselno razporejeni skozi vse šolsko leto.
Vsebinsko se nadgrajujejo iz leta v leto oziroma iz triletja v triletje.« (MISZ; Dnevi dejavnosti,
2018)
Iz dokumentov ministrstva je razvidno, da je za razliko od terenskega dela pri dnevih
dejavnosti močno poudarjeno tudi medpredmetno povezovanje.

3.3.3 Projektno učno delo
Projektno učno delo se osredotoča na učenca in je načrtovano za čim večjo aktivnost
posameznika ali skupine. Tudi ta način dela temelji na aktivnemu reševanju problemov, pri
čemer učenci aktivno iščejo rešitve. Temelj teh nalog je izkustveno učenje, cilj pa je
pridobivanje spretnosti veščin in znanj – kompetenc za reševanje nadaljnjih problemov v
novih situacijah. Primerno je za učence vseh starosti, poteka lahko na ravni skupine,
oddelka, več oddelkov, ali celo cele šole. Izvajamo ga pa lahko strnjeno nekaj ur, ali
nestrjeno daljše časovno obdobje.
Glavne značilnosti projektnega dela, kot jih navaja Novak (1990 V: Kumer, 2016, str. 37–39)
so:








Usmerjenost projekta v reševanje zastavljenega problema;
Konkretnost situacije (problema), navezanost na konkretno situacijo;
Aktivnost učencev;
Prilagoditve ciljev interesu, potrebam in sposobnostim učencev;
Poudarek izkustveni obliki učenja;
Kooperativnost med učenci, učiteljem in učenci, in zunanjimi izvajalci;
Medpredmetna in vsebinska odprtost dela. (Prav tam)

3.3.4 Šola v naravi
Šola v naravi je oblika pouka, pri kateri se ta izvaja nekaj dni izven lokalnega prostora.
Običajno gre za umik iz urbanega v naravno okolje. Tam v spremenjenih okoliščinah in po
prilagojenem učnem programu izvajajo pouk (Kristan, 1998, str. 43). Vsebinski cilji se pri
pouku v šoli v naravi ne spremenijo, drugačne so le metode in načini dela, ki hkrati
spodbujajo tudi oblikovanje osebnosti učenca (Kristan, 1998, str. 43).
Kakor dnevi dejavnosti so tudi vsebine, obravnavane v okviru šole v naravi, razdeljene v
različne programe:
»1. športni vzgojno-izobraževalni program s prvinami osebne in družbene samozaščite;
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2. redni pouk po izbranem naravoslovnem in naravovarstvenem programu s prvinami
geografije, zgodovine ter vseh drugih posebnosti in značilnosti kraja, kjer bivamo; seznanjenje
s prvinami raziskovalnega dela;
3. kulturno-umetniško izražanje;
4. zabavno in družbeno življenje;
5. dopolnilni pouk (ali samopomoč učencev) za manj uspešne učence« (Kristan, 1998, str. 43
V: Kumer, 2016, str. 40).
Večino domov v katerih se izvaja šola v naravi v Sloveniji pokriva Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, ki ima po državi več kot 20 domov. Ker ti domovi vseeno ne zadoščajo za
potrebe vseh slovenskih šol, morajo včasih šole izvedbo organizirati same (Kristan, 1998,
str. 34).

3.3.5 Ekskurzija
Ekskurzija v latinščini omeni voden izlet. Gre za obliko pouka izven učilnice, pri katerem
učenci v realnem okolju spoznavajo praktični del stvarnosti, ki so jo teoretično že spoznali
pri klasičnem pouku (Šergan, 2009, str. 41).
Poleg glavnega namena nadgraditve teoretičnega znanja s praktičnimi izkušnjami ima
ekskurzija tudi ostale prednosti izkustvenega učenja. Učenci so običajno izven učilnice bolj
motivirani za delo, pri nalogah na terenu so bolj aktivni, učitelj ima vlogo vodje in
organizatorja. Znanje, ki so ga na ta način usvojili, pa naj bi bilo trajnejše, konkretna narava
rešenih problemov, pa zagotavlja uporabnost znanja. Učenci pri delu v skupinah in v
odnosu do ostalih učencev in učiteljev gradijo svoje socialne kompetence.
Pri pripravi ekskurzij ima učitelj dokaj široke možnosti, glede na različne dejavnike jih
razdelimo na:
 »glede na to, kje se izvajajo (v naravi, v tovarni, v muzeju ...),
 glede na čas trajanja (enourne, dvourne, poldnevne, enodnevne, dvodnevne,
večdnevne),
 glede na učni predmet oz. vsebino (naravoslovna, zgodovinska, zemljepisna ...),
 glede na število učencev (skupina učencev, celoten razred, več razredov)« (Šergan,
2009, str. 43 V: Kumer, 2016, str. 41).
Namen ekskurzije
Glavni namen ekskurzije je torej neposredno srečanje učencev s praktičnim delom učne
vsebine za dopolnitev teoretičnega znanja. Za razvoj kompetenc pri učencih je pomembno
to, da v okviru ekskurzije opravijo več neposrednega odkrivanja sami.
Ekskurzija mora zagotavljati razvoj znanja, ki ga težje razvijamo pri klasičnem pouku. Nuditi
mora možnosti za nadgradnjo že pridobljenega znanja v praksi. Pri ekskurziji je pomembna
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še nadgradnja odnosa do predmeta, razvoj konstruktivnega mišljenja in gradivo, ki ga je
učenec na ekskurziji zbral (Oblak, 2006 V: Kumer, 2016, str. 41).
Funkcionalna naloga pouka se nanaša na razvoj človeških sposobnosti zaznavanja,
praktičnih veščin in intelektualnih veščin. Pri ekskurziji je na prvem mestu razvoj učenčeve
sposobnosti opazovanja in zbiranja podatkov, kartiranja, skiciranja, vodstvene
sposobnosti, socialne veščine, vztrajnost, samostojnost, kritičnost (Oblak, 2006, V: Kumer,
2016, str. 42). Vzgojna naloga je vedno močno povezana z materialno in funkcionalno
nalogo pouka. Ker učenci preživljajo vse več časa v šolah, tudi vzgojna naloga vedno bolj
pridobiva na pomembnosti. Nove izkušnje, ki jih učenci pridobijo na ekskurziji, so dobra
priložnost, da pozitivne in negativne doživljaje na poti učitelj z zgledom uporabi za vzgojo
učencev.
»Najvažnejše vzgojne naloge ekskurzije so:
 razvijanje pravilnega odnosa do umskega in fizičnega dela,
 razvijanje medsebojne pomoči,
 razvijanje pozitivnega odnosa do narave in proizvodno-tehnične okolice,
 razvijanje zavestne discipline, marljivosti, točnosti in urejenosti,
 razvijanje odgovornosti, vztrajnosti in samoaktivnosti,
 razvijanje ekološke kulture« (Oblak, 2006 V: Kumer, 2016, str. 41).
»Potrebno je, da so povezane vse tri naloge ekskurzije. Tako bo učenec usvajal znanja,
razvijal sposobnosti in pridobival vrednote« (Oblak, 2006 V: Kumer, 2016, str. 41).
Organizacija ekskurzije
Organizacija ekskurzije je prvi korak k izvedbi dejanske ekskurzije. Kot priprave na vse
načine pouka izven učilnice so tudi priprave na ekskurzijo bolj obširne od priprav klasičnih
učnih ur.
Ker je načrtovanje ekskurzij del priprave letnega delovnega načrta, je treba okvirni datum
izvedbe ekskurzije določiti že pred začetkom šolskega leta.
Prvi del načrtovanja je določitev ciljev, ki jih bomo z ekskurzijo dosegli. Pametno je izbrati
cilje, ki jih učencem lažje predstavimo na terenu kot v učilnici. Poleg določitve ciljev in
vsebin, določimo še kompetence, veščine in spretnosti, ki naj jih učenci pridobijo, tem pa
prilagodimo učne metode in naloge, ki jih opravijo učenci. Priprava naj vzame v obzir tudi
didaktična načela, predvsem načelo aktivnosti, ki narekuje sodelovanje učencev v fazi
priprave, izvedbe, zaključka in evalvacije ekskurzije. Pri pripravi sta pomembni še načelo
primernosti in načelo nazornosti. Prvo nas opozarja, naj količino in zahtevnost nalog ter
pot prilagodimo sposobnostim učencem, drugo pa narekuje, da mora biti vsebina
ekskurzije lahko dojemljiva in razumljiva širokemu krogu učencev (Kumar, 2016, str. 43).
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»Priprava na ekskurzijo zajema:
 organizacijsko pripravo (naloge učiteljev, določitev poti in datuma, najava obiskov,
časovna usklajenost, tehnična izvedba, usklajevanje ...),
 pripravo programa (določitev ciljev, izbor in zbor vsebine, interdisciplinarnost,
usklajenost ...),
 pripravo učencev (seznanimo jih s cilji ekskurzije pri pouku, razdelimo naloge s
temeljnim ciljem: samostojno učenje iz virov in literature; dogovori o disciplini,
časovna razporeditev dela na ekskurziji in tehnične podrobnosti) « (Oblak, 2006, str.
6 V: Kumer, 2016, str. 44).
 varnostni ukrepi (Normativ za spremstvo učencev na ekskurzijah, dnevih dejavnosti
in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, ki se izvajajo izven
šolskega prostora, je 15 učencev.) (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole, 2007, str. 11.)
Pred odhodom na ekskurzijo moramo nanjo učence ustrezno pripraviti in jih seznaniti:
 »s ciljem ekskurzije,
 s tehničnimi pripomočki, ki jih morajo vzeti s seboj,
 z objektom, ki ga bodo obiskali,
 z razporedom po skupinah,
 s časom trajanja ekskurzije,
 z redom in obnašanjem na ekskurziji,
 z varnostnimi ukrepi,
 s potekom dela z delovnimi listi in drugimi pripomočki,
 s pisanjem zapiskov, skiciranjem in obliko pisnega poročila s slikovnim gradivom«
(Oblak, 2006, str. 7–8 V: Kumer, 2016, str. 44).
Izvedba ekskurzije
Izvedba je del, na katerega se je učitelj pripravljal, uspeh izvedbe je odvisen tako od priprav,
dela učitelja na terenu, vedenja učencev, pa tudi nepredvidljivih dejavnikov.
Med ekskurzijo ponovimo napotke za učence, jih opominjamo na cilj ekskurzije. Učitelj naj
s svojem zgledom in dejavnostmi motivira učence. Učitelj naj stalno skrbi za varnost
skupine in je na voljo učencem, če pri izvajanju potrebujejo pomoč, a naj ne bo vsiljiv.
Nepozorne učence opominjajmo na posebnost, ki so jih morebiti spregledali. Druženje
med učiteljem in učenci na ekskurziji lahko pozitivno vpliva na njihove medsebojne odnose
(Kumer, 2016, str. 45).
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Zaključek ekskurzije
Le del zaključka lahko izvedemo že na terenu, glavni del zaključka pa izvedemo v učilnici. V
zaključni del običajno spada analiza gradiva, ki so ga učenci na ekskurziji pripravili. Po
analizi lahko učitelj z učenci dopolni ali celo izboljša izdelke učencev. Ko so učenci in učitelj
zadovoljni s stanjem izdelkov, jih je, če so za to primerni, dobro razstaviti (lahko na šoli,
lahko v razredu, lahko v kakšni lokalni ustanovi). Pred razstavo naj jih učenci tudi
predstavijo, hkrati pa naj tudi učitelj skrbi, da učenci povzemajo glavne ugotovitve.
Predstavitev izdelkov lahko izvedemo na različne načine (npr. igra vlog, če gre za
nematerialne izdelke …). Če je pri izvedbi ekskurzije sodelovala zunanja oseba ali
ustanova, naj se ji učenci in učitelj zahvalijo (Oblak, 2006 V: Kumer, 2016, str. 45).
Evalvacija ekskurzije
Z evalvacijo in samoevalvacijo učitelj pridobi podatke o uspešnosti izvedene ekskurzije, o
njenih dobro in slabo izvedenih delih. Pri zaključku z učenci lahko od njih dobimo ustno ali
pisno povratno informacijo o svojem delu. Poleg tega analizirajmo še dosežene cilje,
preverimo, katere naloge so učenci uspešno rešili itd. Na podlagi teh analiz mora učitelj
podati končno oceno ekskurzije in iz evalvacije povleči zaključke, ki bodo koristili pri
pripravi nadaljnjih ekskurzij. (Oblak, 2006 V: Kumer, 2016, str. 45, 46). Pri evalvaciji dela se
sprašujemo naslednja vprašanja:
 ali so cilji in naloge ekskurzije realizirani,
 ali je bila časovna razporeditev pravilna oz. primerna,
 do katerih novih znanj so prišli učenci in tudi učitelji,
 katero znanje ni bilo usvojeno ter zakaj,
 zakaj je prišlo do določenih težav in kako se jim v prihodnje izogniti (Oblak, 2006 V:
Kumer, 2016, str. 45, 46).

3.3.6 Tematske poti in učne poti
TEMATSKE POTI
Pri izvedbi pouka izven učilnice lahko obiščemo katero izmed več kot 100 tematskih poti v
Sloveniji.
Prve tematske poti v Sloveniji so bile gozdne učne poti iz sedemdesetih let prejšnjega
stoletja. Pobudniki za ustanavljanje tematskih poti so običajno lokalna društva in skupnosti
(lovci, gozdarji, skavti in taborniki, turistična in kulturna društva, naravovarstvena društva,
planinska društva itd.). Sprva je bil namen tematskih poti pretežno rekreacijski, v zadnjih
desetletjih pa se poti spreminjajo iz rekreacijskih v izobraževalne ali vsaj informativne poti
(Dačič, 2017, str. 23).
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UČNE POTI
Definicija učne poti
Učna pot je tako definirana kot označena pot, ki obiskovalca pri potovanju po naravno ali
tematsko zaokroženem delu pokrajine spodbuja k opazovanju, raziskovanju in odkrivanju
lokalnih posebnosti. Čeprav so namenjene širokemu krogu obiskovalcev, je na prvem
mestu izobraževalna funkcija poti, poleg tega pa pot zagotavlja še rekreacijsko in vzgojno
vlogo (Petrovič, 2016, str. 34).
Vloga
Učne poti so med učitelji priljubljen način izvedbe kratkega terenskega dela lahko pa tudi
daljših ekskurziji. O priljubljenosti tega načina pouka na prostem priča tudi razširjenost poti
v Sloveniji. Zaradi tega so poti na voljo širokemu krogu obiskovalcev, ki lahko učne poti
obiščejo kadarkoli (večina jih je prosto dostopnih kadarkoli) in svoj obisk prilagodijo svojim
zanimanjem in sposobnostim. Ker so učne poti namenjene tako širokemu krogu
obiskovalcev, je na njih običajno zagotovljena varnost in so dobro označene. Poti ne
zahtevajo veliko infrastrukture, zato je njihovo vzdrževanje enostavno in dokaj poceni. V
izobraževalnem oziru nudijo obiskovalcem možnost neposrednega opazovanja,
raziskovanja in odkrivanja naravnih in družbenih elementov pokrajine ter z tem urijo
različne spretnosti, veščine in kompetence (Ogorelc, 2003, str. 3).
Informativne table
Nosilec izobraževalne funkcije učnih poti so običajno informativne table, obstajajo pa tudi
alternativni načini podajanja informacij obiskovalcem poti. Najpogostejši med njimi je
tiskan vodič z informacijami o poti, po nekaterih poteh je možen tudi voden ogled po
dogovoru. Če želimo pot uporabiti v pedagoške namene, je najbolje pripraviti tudi dodatno
gradivo z nalogami (Ogorelc, 2003, str. 3).
Za uspešen obisk učne poti naj ogled poteka v manjših skupinah (idealno do 15 učencev).
Ker so lahko daljši odseki poti utrujajoči, obsežnejši tekst na tablah pa ne motivirajoč, mora
učitelj (vodja) poskrbeti za aktivnost učencev (udeležencev). Vodja se mora na pot v naprej
pripraviti, oceniti primernost poti in podajanje informacij prilagoditi skupini. Poleg dolžine
poti in količine informacije je pomembno tudi število točk – postojank, idealno število teh
je od 5 do 10. Zavedati se moramo, da samo informativne table ne morejo nadomestiti
vodenja, še posebej pri razlagi kompleksnejših pojavov. Infrastruktura poti je lahko iz
različnih vzrokov uničena ali dotrajana, na nekaterih območjih pa lahko infrastruktura
predstavlja moteči dejavnik v naravni pokrajini (Ogorelc 2003, str. 4).
Medpredmetno povezovanje
Običajno imajo tematske in učne poti le eno osrednjo temo in konsistentno vsebino, po
drugi strani pa je pokrajino ustvarilo prepletanje naravnih in družbenih dejavnikov. Odvisno
od teme in lokacije posameznih poti se nam zato odpirajo možnosti za široko
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medpredmetno povezovanje. Najbolj pogosti predmeti, ki jih lahko na poteh povežemo,
so geografija, biologija in zgodovina. Z nekaj spretnosti pa lahko vključimo tudi ostale; na
primer kemijo in izvedemo analizo kakovosti vode ali prsti, materni ali tuji jezik, z
vključitvijo književnosti, ki se nanaša na prostor ali književnikov, ki iz njega izhajajo itd.

UREDITEV INFRASTRUKTURE ZA TEMATSKO ALI UČNO POT
Pri postavitvi trase za učno pot se moramo zavedati nekaterih pravnih ureditev, ki nas pri
postavitvi omejujejo. Zakoni RS in direkcije EU so sicer naklonjeni prostemu dostopu do
naravnih površin, in podpirajo postavitev infrastrukture, namenjene rekreaciji in oddihu v
naravi, kar narekuje tudi Strasbourška deklaracija Evropske popotniške zveze. Zakoni v RS
učnih poti sicer ne izpostavljajo posebej, zato smo pregledali relevantno zakonodajo, ki se
tiče postavitve gozdnih in planinskih poti, katerim so učne poti v naravi najbližje. Tu je v
prvi vrsti izpostavljen Zakon o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/2007). Za poti po
urbanih in vaških naseljih velja stroga ločitev javnih in zasebnih poti, ki je ne smemo kršiti,
oz. moramo pred uporabo zasebnih zemljišč pridobiti dovoljenja lastnika. Obiskovalci poti
so dolžni poti uporabljati na način, ki ne povzroča škode na infrastrukturi ter na naravni in
kulturni dediščini, pohodi po poteh pa potekajo na lastno odgovornost.
Učna pot je z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 11/05 – Odl. US in 126/07) in z Zakonom
o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07)
uvrščena v kategorijo enostavnih objektov (kmetijsko-gozdarski objekti) brez pogojev. Za
ureditev »ozkega pasu zemlje, pripravljenega za hojo po gozdu, ki mora biti utrjen z naravnim
materialom« in pripadajoče infrastrukture (table, ograje, smerokazi …) torej ne
potrebujemo gradbenega dovoljenja. Čeprav za gradnjo ne potrebujemo gradbenih
dovoljenj, moramo imeti izkazano pravico za ureditev učne poti. Pravico do urejanja
zemljišča ima lastnik zemljišča in osebe, ki so pridobile pravico do gradnje in urejanja na
zemljišču. Preveriti moramo tudi, ali trasa učne poti poteka v območju varovalnega pasu
javne infrastrukture. V tem primeru moramo od upravljavca pridobiti ustrezna dovoljenja.
Podobno velja za varovana območja, za katera moramo dovoljenje pridobiti od zanje
pristojnih služb. Glede na to, da so bile v preteklih letih v prostorsko informacijske sisteme
vpisane planinske poti, lahko utemeljeno pričakujemo, da bodo v prihodnje evidentirane
tudi učne poti, s čimer bo upravljavec dolžan podati informacije pristojnim službam
(občinskim uradom), s čimer bodo pravilno evidentirane.
Brez dodatnih dovoljenj lahko pot vzpostavimo tudi po že obstoječih javnih poteh, urejenih
za pešce. Največji delež takih poti v Sloveniji predstavljajo planinske poti. Če želimo takim
potem dodajati infrastrukturo (smerokaze in informacijske table), moramo pred tem
pridobiti dovoljenje upravljalca (npr. PZS). Podobno velja za urejanje poti, po katerih je
dovoljena služnostna pot. Te površine so sicer v zasebni lasti, a mora biti preko njih
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zagotovljen prehod. Če želimo kakorkoli uporabljati ali urejati take površine, je za to
potrebno dovoljenje lastnika, v tem primeru največkrat zasebne osebe.
Pri postavitvi javne infrastrukture imejmo v mislih tudi problem vzdrževanja. Tudi če za
postavitev infrastrukture pridobimo javna sredstva, ta običajno ne obsegajo še stroškov
vzdrževanja. Zato je priporočljivo, da oskrbništvo nad potjo pridobi društvo ali neprofitna
organizacija z možnostjo dodatnega financiranja za vzdrževanje poti preko javnih sredstev.
Prav tako je priporočljivo infrastrukturo poti prilagoditi našim vzdrževalnim zmožnostim.
Poleg manjših stroškov z manjšimi projekti tudi manj posegamo v naravno okolje.
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM INFRASTRUKTURE
Alternativni načini podajanja informacij obiskovalcem, poleg prej omenjenih informativnih
tabel in tiskanih vodičev se nam v razvijajoči informacijski družbi ponujajo nove možnosti
za informiranje obiskovalcev poti. En od načinov je postavitev geografskega
informacijskega sistema (GIS) infrastrukture. Dostop do teh sistemov danes omogočajo
osebne mobilne naprave, sistemi pa obsegajo zemljevid poti z točkami, na katere lahko
navežemo tekstovno ali slikovno gradivo. Sistem nudi veliko prednosti pred fizično
infrastrukturo, saj ne posega v naravno okolje in nam prihrani velik del stroškov postavitve
in vzdrževanja infrastrukture, poleg tega pa so spremembe sistema možne iz katerekoli
lokacije.
Uporaba GIS sistemov se v sodobnem svetu hitro širi, zato je pomembno, da se učenci
čimprej srečajo z različnimi oblikami te tehnologije in poznajo osnovno uporabo takih
sistemov (npr. navigacija na google maps, google earth, geopediji, iObčina …).
Spoznavanje teh sistemov in privajanje uporabi je smiselno vključiti v geografsko
orientacijski del učne poti kot nekakšno medpredmetno pridobivanje kompetenc.
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4 PRIPRAVA CILJEV ZA IZVEDBO UČNE POTI
4.1 Učni načrti
Pri pripravi izobraževalnih vsebin za otroke in odrasle obiskovalce smo se naslonili na učne
načrte, namenjene izvajanju predmetov v osnovnih šolah. V prvi vrsti smo pregledali učne
načrte, namenjene poučevanju zgodovine in spoznavanja družbe, pregledali pa smo še
učna načrta geografije in biologije, saj smo predvidevali pri teh predmetih največ učnih
ciljev, povezanih z lokalnim okoljem. Iz vseh učnih načrtov smo poizkusili izluščiti cilje in
usmeritve, ki predvidevajo delo v lokalnem okolju in spoznavanje lokalnega okolja.
Pridobljene cilje smo primerjali z ugotovitvami terenske analize področja in podatki,
pridobljenimi iz literature. Z zbranimi informacijami smo si pomagali pri oblikovanju
posebnih ciljev, ki naj bi jih pri dosegli z izvedbo učne poti.
Spoznavanje družbe
V učnemu načrtu spoznavanja družbe smo v izpostavljenih vsebinskih sklopih našli
naslednje relevantne cilje:
»Vsebinski sklop: LJUDJE V PROSTORU
Učenci:





širijo prostorsko orientacijo od domačega kraja, domače pokrajine na Slovenijo,
Evropo in svet (informativno), /…/
spoznavajo osnovne geografske značilnosti naravnih enot Slovenije, /…/
se kartografsko opismenjujejo – berejo preproste zemljevide različnih meril in vsebin,
skicirajo preproste zemljevide, /…/
raziskujejo in spoznavajo geografske pojave in procese na različne načine (pisni,
grafični viri, film, neposredno opazovanje, anketiranje, kartiranje). /…/

Vsebinski sklop: LJUDJE V ČASU
Učenci:






spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (zlasti domači pokrajini) in ga primerjajo z
današnjim življenjem, /…/
spoznavajo slovensko kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni identiteti in
državni pripadnosti, /…/
spoznavajo razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se orientirajo v času z
uporabo časovnega traku, /…/
raziskujejo preteklost z uporabo različnih virov in dejavnosti (terensko delo),
spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti, /…/
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ugotavljajo razmerja med posameznikom in različnimi skupnostmi, družbo ter
njihovim naravnim in kulturnim okoljem, primerjajo dediščino preteklosti in
sodobnost, /…/
razvijajo pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine.« (Učni načrt: Spoznavanje
družbe, 2011, str. 6, 7)

V pripravo smo vključili oba učna sklopa, ki pripravljata učence na nadaljnje geografsko in
zgodovinsko terensko raziskovanje sveta in Slovenije s poudarkom na spoznavanju
domačega okolja. Ti cilji so nadgrajeni v učnih načrtih geografije in zgodovine.
Geografija
Učni načrt za geografijo tako predvideva spoznavanje in razumevanje:






»lokacij in prostorov (lokalni, regionalni, planetarni vidik), da bi bili sposobni postaviti
lokalne, nacionalne in mednarodne dogodke v geografski okvir in razumeti osnovne
prostorske odnose; /…/
glavnih naravnih sistemov na Zemlji (relief, prst, vodovje, podnebje, rastlinstvo,
živalstvo), v medsebojni pokrajino tvorni povezanosti, da bi razumeli součinkovanje v
ekosistemih in med njimi; /…/
pomembnejših geografskih pojavov in procesov v domači regiji (v domačem kraju,
občini) (lokalna raven), državi (regionalna raven) in na svetu (planetarna raven) z
vidika časovnih sprememb, da bi spoznali, da je vse v nenehnem spreminjanju
(procesni vidik).« (Učni načrt: Geografija, 2011, str. 6)

Poleg tega so za 6. razred predvideni naslednji cilji:
»Učenec:








se orientira na zemljevidu in giblje v pokrajini; /…/
se zdravo in koristno giblje v naravi pri izvajanju terenskega dela in pri ekskurzijah; se
usposablja za uporabo različnih vrst zemljevidov; /…/
spoznava naravno in kulturno dediščino Slovenije ter pomen gibanja v naravi; /…/
se usposablja za uporabo komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih veščin za
raziskovanje geografskih vprašanj na lokalni, regionalni in planetarni ravni; /…/
razvija sposobnost za osnovno proučevanja in raziskovanja pokrajine (lokalne,
regionalne) ter sposobnost za vključevanje v odločanje o njenem razvoju; /…/
razvija pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi
ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine; /…/
se orientira in giblje v naravi s kompasom in zemljevidom.« (Učni načrt: Geografija,
2011, str. 8, 9)
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V 7. razredu učenci usvajajo naslednje cilje:
»Šolska ekskurzija






obišče vsaj eno naravnogeografsko enoto Slovenije (interdisciplinarna ekskurzija),
spozna lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru ekskurzije in terenskega dela,
/…/
pridobiva prostorske predstave o domačem kraju, pokrajini in državi, /…/
spoznava vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvija ljubezen in spoštovanje
do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi, /…/
razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so
opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in
drugih virov ter literature na terenu.« (Učni načrt: Geografija, 2011, str. 9, 10)

Operativni cilji in vsebine 7. razreda:







»spoznava potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine;
razume občutljivo povezanost med človekom in naravo; /…/
razume geografske razsežnosti in posledice povezanosti današnjega sveta;
uporablja osnovne načine za zbiranje geografskih informacij v konkretnem primeru;
/…/
pridobljeno znanje medpredmetno poglablja in nadgrajuje z interdisciplinarno
ekskurzijo v izbrano naravno geografsko enoto Slovenije; /…/
usposablja se za uporabo komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih veščin za
raziskovanje geografskih tem na lokalni, regionalni in planetarni ravni.

/…/




opiše načine, kako človek izboljšuje naravne razmere za kmetijstvo,
ob izbranih primerih opiše značilnosti gospodarstva s poudarkom na turizmu,
ob tematskem zemljevidu in ustrezni strokovni literaturi ovrednoti prometni pomen
in prometno povezanost Sredozemlja nekoč in danes.« (Učni načrt: Geografija, 2011,
str. 10, 11)
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Cilji predvideni za 8. razred:



»spoznava potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine; /…/
porablja osnovne načine za zbiranje geografskih informacij v konkretnem primeru.«
(Učni načrt: Geografija, 2011, str. 14)

V 9. razredu se učna vsebina vnovično posveti lokalnemu okolju, zato so tudi predvideni
cilji bolj usmerjeni v spoznavanje lokalnega okolja, med njimi najdemo:
»Učenec:














spoznava geografske značilnosti Slovenije;
razvija prostorsko predstavo o Sloveniji, Evropi in svetu;
ob primerih vrednoti in razvija odnos do naravne in kulturne dediščine svoje
domovine; /…/
povezuje naravno geografske razmere z možnostmi gospodarskega razvoja in jih
primerja s sosednjimi državami; /…/
analizira posledice gospodarskega razvoja za okolje; /…/
pri spoznavanju značilnosti prebivalstva nakazuje rešitve posameznih ključnih
vprašanj demografskega razvoja;
na primeru domače regije se uri in usposablja za uporabo preprostih metod
raziskovalnega dela na lokalnem in regionalnem območju ter razvija sposobnost za
vključevanje v odločanje o njihovem razvoju; /…/
razvija pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi
ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine ter spoštovanje narodnostnih
pravic; /…/
razlikuje odgovorno in neodgovorno ravnanje s prostorom ter pridobiva izkušnje
odgovornosti za prevzete obveznosti; /…/
na podlagi različnih virov, statističnih podatkov in digitalnih gradiv oblikuje izvlečke,
sklepe in nakazuje rešitve; /…/
pridobljeno znanje medpredmetno poglablja in nadgrajuje z interdisciplinarno
ekskurzijo v izbrano naravno geografsko enoto Slovenije.« (Učni načrt: Geografija,
2011, str. 16, 17)

Cilji so tudi pri dveh učnih vsebinah:
»1. Geografska lega Slovenije
Učenec:


ob ustreznem zemljevidu opredeli lego Slovenije, ovrednoti pomen lege na stičišču
naravnih enot Evrope, jezikovnih skupin in širjenja EU na področju gospodarstva in
prometa;.« (Učni načrt: Geografija, 2011, str. 17)
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»3.1. Gospodarstvo






našteje gospodarske dejavnosti in razloži povezanost naravnih in družbenih razmer za
razvoj gospodarstva, /…/
ovrednoti pomen kmetijstva in sklepa o možnosti kmetijske dejavnosti v različnih
predelih Slovenije, /…/
opiše vrste prometa, njihove prednosti in pomanjkljivosti glede na zmogljivost in
onesnaževanje okolja, /…/
na zemljevidu pokaže najpomembnejše prometne povezave v Sloveniji in ovrednoti
njihov pomen pri povezovanju s preostalim delom Evrope in sveta, /…/
vrednoti naravno in kulturno dediščino Slovenije kot temelj za razvoj turizma.« Učni
načrt: Geografija, 2011, str. 18, 19)

Zgodovina
Učni načrt za zgodovino prav tako spodbuja obravnavanje vsebin in doseganje ciljev,
povezanih z lokalnim okoljem. Procesna zasnova učnega načrta pa naj bi omogočala tudi
izvajanje pouka izven učilnice, med drugim izvajanje ekskurzij in terensko delo.
Med splošnimi cilji so tako navedeni:
»Učenci so zmožni:











izgrajevati, razširjati in poglabljati znanje o najpomembnejših dogodkih, pojavih in
procesih iz svetovne, evropske, regionalne in nacionalne zgodovine ter razvijati
sposobnost uporabe zgodovinskih pojmov in konceptov; /…/
izgrajevati, poglabljati in razširjati znanje o vsakdanjem življenju, delu in miselnosti
ljudi v posameznih zgodovinskih obdobjih in vzrokih za njihovo spreminjanje; razvijati
spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti; /…/
z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih razvijati spretnosti preproste
uporabe zgodovinskih raziskovalnih metod, prilagojenih starosti in zmožnostim
učencev; /…/
razvijati zmožnosti preproste analize, sinteze in interpretacije uporabnih in
verodostojnih podatkov in dokazov iz zgodovinskih virov in literature iz različnih
medijev, za raziskovanje in poznavanje življenja ljudi v preteklosti; /…/
ob izgrajevanju, poglabljanju in razširjanju znanja iz slovenske zgodovine razvijati
zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti; /…/
na primerih iz krajevne zgodovine presojati pomen ohranjanja in varovanja kulturne
dediščine ter razviti odgovoren odnos do okolja.« (Učni načrt: Zgodovina, 2011, str. 5,
6)
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Za 6. razred so predvideni naslednji operativni cilji iz navedenih vsebinskih sklopov:
»ČLOVEK RAZMIŠLJA, USTVARJA IN GRADI
Učenci:




opišejo primere človeških bivališč in naselij v posameznih zgodovinskih obdobjih,
primerjajo in pojasnijo podobnosti in razlike v bivališčih in naseljih nekoč in danes, /…/
navedejo vrste gradbenega materiala ter sklepajo o namembnosti bivališč; /…/
primerjajo in opišejo razlike in podobnosti v življenju na podeželju in v mestih skozi
zgodovino.« / (Učni načrt: Zgodovina, 2011, str. 8)

»KULTURNA DEDIŠČINA
Učenci:









pojasnijo razliko med pojmoma kulturna in naravna dediščina, /…/
opišejo primere naravne in kulturne dediščine, /…/
na primerih iz krajevne zgodovine opišejo pomen ohranjanja kulturne dediščine, /…/
oblikujejo svoj načrt za ohranitev izbranega kulturnozgodovinskega spomenika iz
domačega kraja, /…/
na primerih iz vsakdanjega življenja prikažejo pomen spoštovanja do različnih kultur,
pomen spodbujanja strpnosti do različnih kultur in medkulturnega sodelovanja; /…/
na primerih iz krajevne zgodovine opišejo najbolj znane šege in navade; /…/
zberejo podatke o domačih obrteh, ki so se ohranile do danes, /…/
navedejo primere domačih obrti in opišejo njihove izdelke.« (Učni načrt: Zgodovina,
2011, str. 9)

V 7. razredu učenci usvajajo naslednje cilje:
»SREDNJI VEK – OBLIKOVANJE NOVE KULTURNE IN POLITIČNE PODOBE EVROPE




razložijo položaj slovenskih (zgodovinskih) dežel v okviru rimsko-nemškega
cesarstva; /…/
pojasnijo temeljne značilnosti iz življenja srednjeveških stanov (plemiči, kmetje),
/…/
opišejo nekaj primerov srednjeveške umetnosti.« (Učni načrt: Zgodovina, 2011, str.
14)

Cilji in vsebine 8. razreda so:
»SPREMENJENA POLITIČNA IN VERSKA PODOBA EVROPE


pojasnijo posledice turških vpadov v slovenske (zgodovinske) dežele.« (Učni načrt:
Zgodovina, 2011, str. 17)
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Cilji in vsebine predvidene za obravnavo v 9. razredu so:
»SLOVENCI V 20. IN 21. STOLETJU




opišejo gospodarski in kulturni razvoj Slovencev med obema svetovnima vojnama in
navedejo primere za ponazoritev; /…/
z različnih perspektiv pojasnijo dogajanje na Slovenskem v času druge svetovne vojne;
/…/
pojasnijo okoliščine in posledice komunističnega prevzema oblasti v Jugoslaviji po
drugi svetovni vojni.« (Učni načrt: Zgodovina, 2011, str. 23, 24)

Učni načrt učitelje spodbuja tudi k razvijanju učnih ciljev in kompetenc. To naj bi potekalo
sproti pri obravnavi vseh učnih sklopov, kot integralen del pouka. Učenci naj bi tako razvili
sposobnosti:





»časovne in prostorske predstavljivosti, /…/
zbiranja in izbiranja informacij in dokazov iz različnih zgodovinskih virov in literature
v različnih medijih, /…/
razvijejo zmožnost analize, sinteze in interpretacije uporabnih in verodostojnih
informacij in dokazov iz različnih zgodovinskih virov in literature.« (Učni načrt:
Zgodovina, 2011, str. 26).

Biologija
Učni načrt za biologijo predvideva veliko terenskega dela. Med operativnimi cilji pa
najdemo zgolj enega, ki se nanaša na spoznavanje rastlin v domačem okolju:



»Učenci spoznajo nekatere redke in ogrožene vrste v lastnem okolju.« (Učni načrt:
Biologija, 2011, str. 19)

Na podlagi izpostavljenih učnih ciljev ugotavljamo, da so vsebine, povezane z
spoznavanjem lokalnega okolja, varstva naravne in kulturne dediščine, v učne načrte
osnovnih šol, široko vključene. Poleg tega so v učne načrte za osnovne šole vnesene tudi
didaktične smernice, ki delo na terenu spodbujajo, priporočajo pa tudi medpredmetno
povezovanje.
Menimo pa, da je poznavanje lokalnega okolja, lokalnih problemov ter skrb za kulturno in
naravno dediščino pomembna za vse prebivalce in obiskovalce območja.
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4.2 Cilji učne poti
Navedene cilje iz učnih načrtov smo želeli v čim večji meri vključiti v pripravo učne poti, ki
je predstavljena v petem poglavju. Večine ciljev nismo ohranili v prvotni obliki, ampak smo
jih prilagodili posebej za učno pot. Nekatere izmed ciljev naj bi dosegli vsi pozorni
obiskovalci poti, ostale cilje pa naj bi usvojili le učenci s poukom na učni poti.
Preglednica prikazuje učne cilje, ki jih dosegajo obiskovalci poti in učenci na celotni učni
poti po Kraškem robu z okolico.

Obiskovalci poti:
Učenci:
– spoznavajo naravno in kulturno – se urijo v uporabi že pridobljenih
dediščino Kraškega roba z okolico
kompetenc in veščin, pri raziskovanju
lokalnega okolja
– razvijajo pozitiven odnos do lokalne – spoznavajo in preizkušajo učne metode
naravne in kulturne dediščine
izven učilnice (predvsem terensko delo)
– spoznavajo lokalni in regionalni pomen – pridobivajo razumevanje za občutljivo
Kraškega roba danes in v preteklosti
povezanost narave in človeka
–
spoznavajo
življenje
lokalnega – razlikujejo med odgovornim in
prebivalstva danes in v preteklosti
neodgovornim ravnanjem z naravno in
kulturno dediščino
– spoznavajo pomen lokalnih naravnih in – iz okolja razpoznavajo probleme
kulturnih dejavnikov pokrajine, njihovo lokalnega okolja, se urijo v iskanju rešitev
povezanost in spremembe, ki jih je
povzročil čas
– spoznavajo pomembne dogodke iz – povezujejo dogodke in probleme iz
lokalne zgodovine
preteklosti z aktualnim dogajanjem
– se koristno in zdravo gibljejo v naravi
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5 PRIPRAVA UČNE POTI
5.1 Terenska analiza območja
S terensko analizo območja smo želeli poiskati najprimernejšo traso poti po Kraškem robu,
poiskati najboljše lokacije za izvedbo pripravljenih dejavnosti in doseganje zastavljenih
učnih ciljev. Želeli smo tudi poiskati najprimernejše lokacije za predvidene informativnoizobraževalne table.

5.1.1 Izbor trase učne poti
Pri izboru trase za učno pot smo upoštevali opravljeni terenski pregled območja,
primernost poti in zanimivosti na poti, ki bi lahko didaktično popestrile pot. Izbrali smo Pot
gradov, odsek planinskih poti, ki ga vzdržuje OPD Koper, in za katerega se ocenjuje, da ga
mesečno obišče najmanj 1000 obiskovalcev. Z izbiro tega odseka smo pridobili dve
pomembni prednosti, in sicer informacije, ki jih bomo izpostavili javnosti, bodo tako
dosegle širok krog obiskovalcev, druga prednost pa je da, vzdrževanje poti zagotavlja PD.
Prvi terenski ogled je vključeval obhod celotne Poti gradov, ki pa je z več kot 34 kilometri
bistveno predolga za postavitev učne poti. Prvi obhod je bil zaradi tega namenjen le iskanju
najprimernejšega obsega poti, ki bi na krajšem delu predstavil večino značilnosti in
znamenitosti pokrajine Kraškega roba. Po opravljeni terenski analizi smo izbrali štiri glavne
točke, in sicer Socerb, Črni Kal, Podpeč in Hrastovlje, ki predstavljajo glavne postojanke na
poti. S temi točkami lahko dosežemo geografsko pokritost tako Kraškega roba kot tudi
Bržanije in Rižanske doline.
S pomočjo zemljevidov območja smo poiskali optimalno pot, ki bi izbrane točke povezala
s traso, prilagojeno tako, da jo lahko heterogena skupina učencev prehodi v manj kot 4
urah. Časovni okvir dela je bil torej postavljen na 3–4 ure hoje s postanki in na dve uri
namenjeni terenskemu delu.
Začrtali smo pot, ki na nekaterih odsekih odstopa od planinske Poti gradov, vendar v tem
primeru poteka po ostalih urejenih poteh, za uporabo katerih ne potrebujemo dodatnih
dovoljenj lastnika.
Nominalna dolžina poti znaša 14,2 km, predvideni čas hoje pa znaša tri ure in 40 minut. Na
poti premagamo nekaj več kot 100 višinskih metrov navzgor, na celotni dolžini pa se
spustimo za več kot 450 metrov. Da se izognemo predolgim vzponom, smo pot usmerili
od Socerba proti Hrastovljam, a jo lahko dobro fizično pripravljena skupina v podobnem
času prehodi tudi v drugo smer. Sami smo za hojo po odseku potrebovali 3 ure in 15 minut,
a ocenjujemo, da bi skupina učencev porabila nekaj več časa za hojo, saj te potujejo
počasneje in potrebujejo več postankov. Vseeno je predvidena pot ustrezala
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predvidenemu časovnemu okviru in hkrati povezala štiri glavne točke, ki smo jih predvideli
za obravnavo ključnih vsebin.
Trasa učne poti je dostopna na povezavi:
https://drive.google.com/open?id=1b8upDkruMvn5yeSDpJzb6cphBLvvP6o_&usp=sharin
g (12. 4. 2019).

5.1.2 Zahtevnost poti
Največji del poti poteka po označeni planinski poti. Krajši odseki potekajo še po vaških
kolovozih, skozi vasi pa moramo po asfaltni cesti. Po teh odsekih potuje tudi lokalni
promet, a so odseki malo prometni, promet v ozkih ulicah vasi pa umerjen. Pot na
nekaterih mestih prečka železnico in lokalne prometnice. Eden od prehodov čez železnico
ni zavarovan, zaradi česar moramo tam še posebno pozornost nameniti varnosti skupine.
Velik del poti, predvsem od Črnega Kala do Podpeči, poteka v neposredni bližini sten
Kraškega roba. Pot ni nevarna ali zahtevna, a je predvsem na teh odsekih potrebna
dodatna skrb za varnost skupine. Ker je na poti kar nekaj križišč pohodniških poti, mora biti
vsaj eden od vodnikov po poti s traso dobro seznanjen. Svetujemo, da jo najmanj enkrat
prehodi pred izvedbo terenskega dela.

5.1.3 Izbor glavnih in pomožnih točk ter vsebin
Preostalo predhodno terensko delo je bilo namenjeno izbiri primernih točk za usvojitev
predvidenih vsebin. V pot smo tako vključili štiri glavne točke (Socerb, Črni Kal, Podpeč,
Hrastovlje) in dve pomožni točki v naravi (rastlinstvo na območju roba, vodne značilnosti),
ki smo ju umestili med glavne točke, točko na Socerbu smo razdelili na dva dela. Na vsako
od sedmih točk je vezana tam obravnavana vsebina. Predvidoma bi točke opremili z
informativnimi tablami. Na vsaki postojanki je predvideno krajše terensko delo (15–20
minut).
Izbrali smo sedem točk, na katere smo navezali obravnavo predvsem zgodovinskih vsebin,
nekatere pa se navezujejo na geografske in biološke tematike. Ker smo želeli nameniti velik
del časovnega okvira hoji, smo morali nekatere tematike izločiti iz programa učne poti. Ker
je bil cilj učne poti pritegniti k izobraževanju na poti tudi ostale obiskovalce, vsi cilji učne
poti ne temeljijo na učnih načrtih, ampak so prilagojeni tej učni poti.
Predstavitev točk oz. postojank z vsebino:
Prvi postojanki sta namenjeni okvirni orientaciji v lokalnem prostoru, primerjavi bližnje
pokrajine nekoč in danes ter spremembam v njej.
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Tretja točka obravnava rastlinstvo na Kraškem robu, razlike med samorodnimi in
kulturnimi rastlinami in uporabo lokalnih rastlin.
Četrta točka se osredotoča na primerjavo gospodarskih dejavnosti ter prometa čez Kraški
rob nekoč in danes.
Peta točka je namenjena spoznavanju vodnih značilnosti območja ter z tem povezanih
težav in priložnosti.
Šesta točka obravnava arhitekturne in urbanistične značilnosti naselji na robu.
Sedma točka je namenjena obisku cerkve poslikane s freskami in spoznavanju glagolice.
Spoznavanje lokalnih obrambnih sistemov iz različnih obdobij, ki so razpostavljeni po
celotni trasi poti, naj bi potekalo vzdolž celotne poti.

5.1.4 Modularnost poti
Naravne in družbene značilnosti Kraškega roba lahko preučujemo na celotnem območju,
tako lahko z nekaj prilagoditvami pot prikrojimo potrebam in zmožnostim skupine. Z
mnogimi zanimivimi točkami ob poti jo lahko podaljšamo. Če želimo pot skrajšati, lahko
izpustimo eno od (skrajnih) glavnih točk, lahko pa se podamo na pot le med dvema
glavnima točkama, saj je možno obravnavane vsebine in naloge izvesti na večini glavnih
točk. Lahko bi se na primer odločili le za pot od Socerba do Črnega Kala in s tem pot skrajšali
za več kot polovico, nekatere tematike, ki so razporejene v drugi del poti, pa je mogoče
obravnavati tudi na skrajšanem odseku poti.

5.2 Gradivo za obiskovalce
5.2.1 Načini predajanja informacij obiskovalcem
Najpogostejša oblika podajanja informacij na učnih poteh so informativne table. Tudi na
učni poti po Kraškem robu smo nameravali uporabiti to obliko informiranja obiskovalcev.
Terenska analiza in pogovor z občino in lokalnimi skupnostmi pa so pokazali, da ta oblika
ne bi bila najbolj ustrezna. Za postavitev tabel namreč potrebujemo sredstva in dovoljenja
upravljalca poti. Tako na občini (MOK) kot tudi na OPD Koper so bili pripravljeni podpreti
projekt in zagotoviti dovoljenja, poudarjajo pa, da ne morejo zgotoviti sredstev za
vzdrževanje infrastrukture projekta, kar je pokazala tudi terenska analiza območja. Izmed
pregledanih 14 informativnih tabel na območju, jih je bila več kot polovica v slabem stanju,
3 od teh pa so bile že neberljive.
Da se izognemo navedenim problemom, smo se odločili za postavitev osnovnega
geografskega informacijskega sistema (GIS) na spletu, ki bo vseboval zemljevid poti in
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osnovne podatke o poti. Za postavitev smo izbrali široko dostopno in zastonjsko spletno
programsko opremo MyGoogleMaps. Na virtualni zemljevid smo umestili točke, kjer
poteka delo z učenci. Poleg tega smo točke povezali z zarisano traso, kar pametni telefoni
lahko izkoristijo za navigacijo. Poleg osnovnih točk smo za zahtevnejše obiskovalce vrisali
še nekaj zanimivih lokacij v bližini, preko katerih lahko razširijo svojo pot. GIS tehnologija
nam omogoča, da na te točke v virtualnem zemljevidu »pripnemo« tudi tekst.
Program je zelo enostaven za uporabo, zato predvidevamo, da uporabnikom z osnovnim
znanjem za delo na pametnem telefonu ,ne bo povzročal težav. Pri vodenju skupine pa
lahko gradivo tudi enostavno natisnemo in prinesemo s seboj.
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5.2.2 Potek učne poti
V poglavju je predstavljen potek učne poti z navodili za pot, točkami, informacijskim
gradivom ter nalogami za učence.
Uvod za obiskovalce učne poti.
Pred vami je gradivo, namenjeno spoznavanju Kraškega roba, edinstvene pokrajine, ki
povezuje slovensko Istro z ostalim delom Slovenije. Učna pot je namenjena spoznavanju
bogate lokalne naravne in kulturne dediščine. Trasa učne poti po Kraškem robu je
dostopna v programu Google maps, kjer lahko dostopate tudi do informativnega
gradiva, povezanega z zanimivostmi označenimi na poti. Gradivo je razdeljeno v sklope,
ki so pripeti na točke na poti, kjer boste opisane značilnosti opazili tudi na terenu.
Lega in geografske značilnosti območja so v veliki meri oblikovale človekovo dejavnost,
na težko dostopnih točkah so se razvila posamezna predantična gradišča, lokalne jame
pa so ljudje izkoriščali za zavetje že pred pojavom teh gradišč. Območje poselitve je bilo
kljub periferni legi na robu Rimskega imperija močno romanizirano. Tu so bili najdeni
nekateri pomembni ostanki rimske ceste in vile rustike. Burno je bilo na območju tudi
obdobje priseljevanja ljudstev, a so prebivalci zaledja in mestni komuni našli možnosti za
uspešno sobivanje kljub kulturnim razlikam. Obdobje tekmovanja v trgovanju z zaledjem
se je končalo s trkom avstrijskih Habsburžanov in lokalne pomorske velesile – Benetk.
Nemirno obdobje zgodnjega novega veka so poleg avstrijsko-beneškega spora še
dodatno razburkali turški vpadi, humanizem in reformacijsko gibanje ter kužne bolezni.
To burno obdobje je celotno območje Istre, in tudi Kraškega roba, pahnilo v gospodarsko
krizo, ki jo je čutiti vse do konca Napoleonovih vojn, ko območje pade pod avstrijsko
oblast in je prvič združeno v eni državi. Primat in razvoj Trsta je pozitivno vplival tudi na
gospodarski in socialni razvoj Brega. Obdobje razvoja prekineta svetovni vojni,
italijanska okupacija in fašistični teror. Ta je sprožilo močan odpor med lokalnim
prebivalstvom. Tudi obdobje po vojni je obdobje stagnacije in celo propadanja vaške
pokrajine, predvsem zaradi izgube Trsta. Z razvojem Kopra v nov regionalni center pa
sledi tudi počasen, a vztrajen, razvoj njegovega zaledja, ki se prične v poznih
sedemdesetih letih. Osamosvojitev in predvsem pridružitev Evropski uniji je dala regiji
potencial za nov zagon, ki ga je začelo prebivalstvo počasi izkoriščati, z razvojem
modernih prometnih povezav je območje Kraškega roba spet postalo območje, ki
povezuje Istro z celino in ne območje, ki ju ločuje.
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5.2.2.1 Socerb: prva in druga točka
Uvodna predstavitev aktivnosti
Predlagano izhodišče poti je parkirišče pred Gradom Socerb. Na parkirišču je običajno
dovolj prostora za shod večje skupine, dostopno pa je tako z avtomobili kot tudi z avtobusi.
Učence je smiselno še tu ponovno seznaniti z navodili za pouk izven učilnice (to naj bi
učenci že enkrat slišali pred odhodom na učno pot).
Na Socerbu se nahajata dve točki, ena na gradu, druga pa v steni nad Trstom.
Izhodišče je na zemljevidu označeno s točko A in točko 1.
Ko preberemo gradivo in rešimo naloge se napotimo proti točki B, 2.
Od opazovalnice 2 se po končanem delu vrnemo proti gradu in se po makadamski poti
napotimo proti točki C. Na naslednjih treh križiščih se držimo desne smeri in se spustimo v
vas Kastelec.
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Gradivo na točki 1 – Grad Socerb

GRAD SOCERB
Območje pečin Kraškega roba je bilo že od nekdaj privlačno za prebivalce, ki so se želeli
zaščititi pred nenadnimi napadi sovražnikov. Ne preseneča nas torej dejstvo, da je bilo
območje ob gradu Socerb poseljeno že pred prihodom Rimljanov, arheološki ostanki pa
pričajo o prebivalcih, ki so tu iskali zavetje še v času razpada Zahodnega rimskega
cesarstva.
Ker bila je lokacija nad vse pomembnejšim Trstom in na najlažjem prehodu iz Krasa v Istro
strateško vse pomembnejša, je bil na mestu nekdanjega gradišča zgrajen grad Socerb,
poznan tudi kot grad Strmec, v italijanskem jeziku pa tudi pod imenom castello San Servolo.
Grad je bil prvič omenjen v 13. stol.. Zaradi strateške lege pa so se zanj vnemali boji med
Tržačani in Benečani, ki so obvladovali ostalo Istro. Prav tako je grad varoval dostop v Istro
pred vpadi Turkov v 15. in 16. stol.

Slika 1: Rekonstrukcija gradu Socerb

Najhujše obdobje bojevanja za Socerb je potekalo v času obeh avstrijsko-beneških vojn
(1508–1516 in 1615–1617), ko sta vojskujoči se strani večkrat grad oblegali in je nekajkrat
zamenjal lastnika. Tudi v času miru so bili spori na meji večkrat razrešeni z nasilnimi
obračuni.
Med najpomembnejšimi branitelji gradu je bil albanski plemič Ducaino (tudi DeCani) v
beneški službi, po katerem se imenuje vas Dekani v Rižanski dolini.
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Leta 1521 je grad in gospostvo prejel v fevd gospod Nikolaj Ravbar, s čimer je bilo gospostvo
formalno priključeno habsburški Kranjski, že v drugi polovici 15. stoletja pa je kot lastnik
omenjena tržaška družina Petazzi. Prvi lastnik Benvenuto Petazzi je zaradi visokih mitnin
in tiranskega vedenja postal nepriljubljen tako med beneškim kot tudi med habsburškim
prebivalstvom. Leta 1702 je nadvojvodska komora Socerb odkupila od Petazzijev. Leta 1766
so grad kupili pripadniki družine Montecuccoli iz Modene.

Slika 2: Grad Socerb v Valvasorjevi Topographia Ducatus Carnioliae modernae iz leta 1679

Grad je leta 1780 močno poškodovala strela, v požaru, ki ga je povzročila, pa je zgorel večji
del poslopja. V letih 1924–1925 je potekala obnova gradu. Ta je sicer zajela le zunanje
obzidje, obnova pod vodstvom tržačana Demetriusa de Economa pa je žal odstranila ostale
dele gradu ter namestila okenske okvirje iz ene od koprskih palač v lasti družine Orlandini.
S temi deli je Socerb izgubil dobršen del svoje nekdanje podobe, napori restavratorjev pa
so uspeli rešiti vsaj notranje obzidje in enega od stolpov.
Socerb je ohranil svojo strateško vrednost tudi v moderni dobi. Med drugo svetovno vojno
je postojanka na Socerbu nadzirala prehod iz Istre proti Tržaškemu pristanišču. Po vojni je
pod vasjo nastal danes zapuščeni maloobmejni prehod, nadzor nad prehodom pa je bil
poostren do osamosvojitve Slovenije. Danes v bližini poteka pot prijateljstva. Trasa poteka
med Socerbom, Beko in Botačem na italijanski strani.
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Slika 3: Grad Socerb s pogledom na Tržaški zaliv in Koper v Valvasorjevi Topographia Ducatus Carnioliae modernae iz leta 1679
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Viri za pripravo gradiva:
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Slika 1: Rekonstrukcija gradu Socerb. Juan Pablo Maschio.
https://static.primorske.si/foto/highres/Istra/251_-_SOCERB_3D_2.jpg (5. 9. 2018)
Slika 2: Grad Socerb v Valvasorjevi Topographia Ducatus Carnioliae modernae iz
leta 1679. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Socerb__Valvasor.jpg?1552587408961 (5. 9. 2018)
Slika 3: Grad Socerb s pogledom na Tržaški zaliv in Koper v Valvasorjevi
Topographia Ducatus Carnioliae modernae iz leta 1679.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Socerb__Valvasor_%282%29.jpg (5. 9. 2018)
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Naloge za učence na točki 1 – Grad Socerb
ORIENTACIJA – SOCERB (NA GRADU)
Navodilo za reševanje:
Nalogo boste reševali po prihodu na grad Socerb. Poiščite si svoj prostor na obzidju z
razgledom proti morju. S pomočjo zemljevida Primorje in Kras 1 : 50.000 določite lego
Socerba. Pomagajte si tudi z zemljevidom Slovenije.
1. Orientacija – Kje smo ?
Koprsko Primorje, kjer leži Socerb, je ena izmed petih navedenih naravnogeografskih
pokrajin (enot) Slovenije. Podčrtajte pravilno ime te pokrajine.
panonska pokrajina

dinarska pokrajina

alpska pokrajina

predalpska pokrajina

primorska pokrajina
Kje leži Socerb? Podčrtajte tri pravilne odgovore.
Severno od Kopra.

Južno od Škofij.

V bližini hrvaške meje.

V bližini italijanske meje.

Na planoti Kras.

V Istri.

Na šavrinskem gričevju.

Na Kraškem robu.

Na kakšni nadmorski višini leži Socerb? Primerjajte nadmorsko višino Socerba s pokrajino,
ki jo vidite na jugu.
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2. Valvasorjeva grafika Socerba in okolice
Moderni zemljevidi so vedno orientirani tako, da zgornja stranica zemljevida kaže proti
_________________ (vpišite smer neba).
Določite, na katero stran neba je usmerjena Valvasorjeva grafika. ____________________
(Najprej se razglejte z obzidja, pomagajte si tudi s kompasom, zemljevidom in na karti
vrisanim krogom s smermi neba. Pomoč: S – sever, M – jug, OC – zahod, OR – vzhod.)
Dobro si oglejte staro grafiko Socerba in na njej poiščite naslednje kraje:
Milje –
Trst –
Piran –
Kontovel –
Črni Kal –
Palmanova –
K današnjim imenom pripišite še imena, ki jih je uporabil Valvasor.
Primerjajte Koper in Izolo na grafiki ter v sedanjosti: katere so glavne razlike, ki jih opazite?

Južno od Trsta je na grafiki vrisano območje, na katerem so se prebivalci ukvarjali z nekdaj
najpomembnejšo dejavnostjo v tem delu Istre: za katero dejavnost gre?

Se Tržačani še danes ukvarjajo s to dejavnostjo (obkrožite pravilni odgovor):
DA / NE
Pojasnite svoj odgovor: kaj se danes nahaja na tem mestu?

Kako imenujemo morje, ki obsega osrednji del grafike?

V ozadju grafike je vrisana nekdanja pomorska velesila, ki je obvladovala to morje. Za
katero nekdanjo republiko gre?
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Gradivo na točki 2 - Obmejna opazovalnica Socerb
OBMEJNA OPAZOVALNICA SOCERB
V zadnjih spopadih 2. svetovne vojne so partizani prav iz smeri Socerba vkorakali v Trst 1.
maja 1945. Nova oblast Jugoslavije je pričakovala priključitev Tržaškega in Goriškega
ozemlja. Še isti dan so za partizani v Trst vkorakale tudi zavezniške novozelandske čete.
Slovenci, ki so od naselitve Slovanov živeli na obali od Trsta do Devina, so pričakovali
priključitev ostalim Slovencem, a so se znašli v primežu svetovne politike.

Slika 1: PARTIZANI V TRSTU, kratkotrajna osvoboditev maja 1945

Odnosi med zahodnimi zavezniki in Sovjeti so se namreč začeli krhati že pred koncem
vojne. Nasilno vedenje nekaterih jugoslovanskih partizanov na tržaškem območju seveda
ni popravilo situacije in 12. junija so morali partizani zapustiti Trst z okolico. Ponovno je bila
uvedena upravna enota Julijska krajina, do leta 1947, ko je bilo ustanovljeno Svobodno
tržaško ozemlje. To je bilo razdeljeno na cono A in cono B. Nadzor nad cono A, ki je
obsegala Trst z okolico, so prevzeli zahodni zavezniki. Cono B, ki je obsegala Istro južno od
Milj, je obvladovala Jugoslavija. Meja je bila s tem zarisana prav pod kraškimi stenami
Socerba. Jugoslavija se je odločila svoj del meje zapreti in strogo nadzorovati.
Winston Churchill je za situacijo na meji med zahodnimi zavezniki in območjem pod
sovjetskim vplivom uporabil izraz železna zavesa: »Od Szczecina na Baltiku do Trsta na
Jadranu se je nad celino spustila železna zavesa. Za to mejo so ostale vse stare prestolnice
srednje in vzhodne Evrope… …sedaj ležijo v območju Sovjetskega vpliva…« (Churchill, 1946)
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Slika 2: OPTANTI ali EZULI (Nekateri italijanski prebivalci so se odločili zapustiti Istro in so se naselili v Italiji.)

Z londonskim memorandumom oziroma sporazumom leta 1954 je bilo Tržaško svobodno
ozemlje ukinjeno, cona A je bila priključena Italiji, cona B pa Jugoslaviji. S tem je postalo
jasno, da Trst ne bo pripadel Jugoslaviji. Tudi zato so tedaj začeli z gradnjo novega
pristanišča v Kopru. Državi sta se uspeli dogovoriti tudi za zaščito narodnostnih manjšin,
Italijanske v Istri in Slovenske v Tržanskem zaledju.

Slika 3: Zemljevid STO – Svobodnega tržaškega ozemlja, razdeljenega na cono A in B
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Viri za pripravo gradiva:
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Slika 1: PARTIZANI V TRSTU, kratkotrajna osvoboditev maja.
http://www.demokraticni-socializem.si/wp-content/uploads/2014/11/trstosvoboditev-1945.jpg (5. 9. 2018)
Slika 2: OPTANTI ali EZULI.
https://istarski.hr/app_assets/publications/index/16912/xl_16912_esuli_1.jpg (5. 9.
2018)
Slika 3: Zemljevid STO – Svobodnega tržaškega ozemlja, razdeljenega na cono A in
B . https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/thumb/2/2a/STO.png/250px-STO.png
(5. 9. 2018)
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5.2.2.2 Kastelec: tretja točka
Uvodna predstavitev aktivnosti
Že na poti proti vasi opozorimo učence, naj bodo pozorni na rastlinstvo, ki jih obdaja. Po
prihodu v vas se ne približamo glavni cesti, ampak se pri cerkvi napotimo na levo. Primerna
točka za izvedbo opazovanja se nahaja na robu vasi. (Opazovanje seveda lahko izvedemo
tudi kje drugje v vasi.)

Po končanem delu pot nadaljujemo po vaškem kolovozu proti točki D, kjer skozi podhod
prečkamo glavno cesto in nadaljujemo po kolovozu na desni. Približamo se kamnolomu
Kastelec, ki ga obidemo po levi in se takoj za njim (Točka E) napotimo desno proti
kamnolomu Črni Kal. Pot nadaljujemo proti stenam Kraškega roba in točkama F in 4.

Stran 74

Gradivo na točki 3 - Rastline na Kraškem robu

RASTLINE NA KRAŠKEM ROBU
Kraški rob spada med območja na obrobju sredozemskega sveta. V tem pasu še najdemo
rastline, ki so dobro prilagojene mediteranskim razmeram, za katere velja da tolerirajo višje
temperature, nekatere od njih pa so občutljive na nižje temperature pozimi. Izkoristijo
obilico sončne svetlobe, hkrati pa imajo različne prilagoditve na poletno sušo. Tudi plitva
prst na apnenčasti podlagi jim zadostuje za rast, ponekod pa prav te rastline varujejo prst
pred erozijo.
Kraški ravniki nad robom so bili nekdaj tako kot nižje ležeča Bržanija in Rižanska dolina
porasli s strnjenim listnatim gozdom, v katerem je prevladoval hrast graden. Strnjen gozd
so ljudje tekom stoletij s sečnjo in pašo izkrčili tako, da je povsem izginil. Ustno izročilo
pravi, da so gozd v veliki meri izsekali Benečani, les pa uporabili za izgradnjo svojega
mogočnega ladjevja. V obdobju po drugi svetovni vojni se je začela deagrarizacija Istre in z
njo tudi ponovno zaraščanje obdelovalnih površin. Na nekdanjih travnikih in pašnikih
prevladujeta brin in ruj, ki ju sčasoma prerastejo drevesne vrste. Območje preraščata
predvsem hrastov in borov gozd.

Slika 1: Ruj. (Ruj v jeseni živo pobarva kraško gmajno.)
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Rdeči bor – Pinus sylvestris
Rdeči bor je vedno zeleno iglasto drevo. Iglice izraščajo v šopu po dve iglici, so sivkastozelene barve, kratke (4–7 cm), zašiljene, razmeroma mehke in niso bodeče. Zreli storži sivorjave barve so dolgi od 3 do 7 cm, podolgovato jajčaste oblike. Skorja je rdeče rjava, starejša
sivo rjava in razpokana.
Rdeči bor je del naravnega rastlinstva Kraškega roba, značilno zanj je izolirana rast
posameznih rastlin.

Slika 2: Rdeči bor

Črni bor – Pinus nigra
Črni bor vednozeleni iglavec z razvejanim in močnim koreninskim sistemom. Črni bor ima
v šopu dve od 8 do 16 cm dolgi temno zeleni iglici, ki sta na otip trdi, močni, zašiljeni in
bodeči. Storži so dolgi do osem centimetrov. Krošnja je piramidasta, skorja pa sivkaste
barve.
Črni bor so gozdarji prinesli na območje po začetku deagrarizacije ob koncu 19. in začetku
20. stol. za preraščanje opuščenih travnikov in pašnikov.

Slika 3: Črni bor
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Hrast črnika – Quercus ilex, tudi zimzeleni hrast, dobro prilagojen suši, plitvi prsti, poletni
pripeki ter celo bolj slanemu zraku. Raste le posamično, najdemo ga v stenah Kraškega
roba. Listi so podobno prilagojeni suši kot listi oljke, na katere spominjajo s svojo
temnozeleno barvo. Kapice plodov, tesno objemajo želode.

Slika 4: Hrast črnika

Hrast puhavec – Quercus pubescens. Hrast, ki se je v Istri razširil v zadnjih sto letih, je
prilagojen na sredozemske razmere in tukajšnje plitve prsti, a ga najdemo tudi drugod po
Sloveniji. Običajno je nižje rasti od ostalih hrastov (podobno kot črni hrast), krošnja pa se
razraste le, če ima drevo veliko prostora. Najlažje ga prepoznamo po listih, ki imajo na
spodnji strani dlačice – eno od prilagoditev na tukajšnjo poletno sušo.

Slika 5: Hrast puhavec
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Bodeča lobodika – Ruscus aculeatus
Bodeča lobodika je do 1 m visoka zimzelena rastlina slovenske sredozemske makije. Steblo
je razraslo, grmičaste oblike, z navideznimi listi. Ti so suličaste oblike, usnjati in bodeče
priostreni, dolgi do 3,5 cm. Majceni zelenkastobeli cvetovi poganjajo iz sredine navideznih
listov. Iz cvetov se razvije bleščeče rdeča jagoda. Domačini jo običajno imenujejo ruška ali
roška. Zaradi protivnetnih učinkov se uporablja v farmaciji.

Slika 6: Bodeča lobodika

Beluš – Asparagus officinalis
Kot lobodika tudi beluš spada med grmičaste zimzelene mediteranske rastline. Mladi
mesnati poganjki jeseni olesenijo in poženejo trnaste vejice. Starejši trnasti grmički varujejo
rastišča mladih rastlin, ki poganjajo zgodaj spomladi. Domačini jih imenujejo šparglji ali
šparga. Tako kot lobodika imajo tudi beluši blagodejni učinek.

Slika 7: Špargelj

Poganjke obeh rastlin domačini uporabljajo pri pripravi preprostih istrskih jedi.
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Oljka – Olea europaea
Je manjše drevo, ki izvira iz vzhodnega Sredozemlja. Ima liste, ki so prilagojeni na sušne
razmere, uspeva tudi na plitvih prsteh v Istri. V pozni jeseni daje plodove, iz katerih že
tisočletja ljudje pridelujejo olje. Predvsem zaradi tega so jo po celotnem Sredozemlju
razširili stari Grki in Rimljani. Svoj pomen pa so oljke ohranile do danes, ko še vedno
uporabljamo v prehrani, pa tudi v farmaciji in kozmetiki.
Oljčne nasade v Istri je uničila izjemno mrzla zima leta 1929. V zadnjih letih postajajo lokalni
pridelki vse bolj cenjeni in iskani, zato domačini opuščene oljčni gaje ponovno urejajo.
Oljka pa ima tudi močan simbolni pomen. V preteklosti so bili venci iz oljčnih vejic znak
zmagovalcev, oljčna vejica pa simbolizira tudi mir.

Slika 8: Grb občine Izola

»…, le v bregu oljkov gaj bledozelen
nagiba še od zrnja težke veje ,
kmet nanje gleda z upom in skrbjo.

Saj kamen v kleti ima suho dno…
…Vendar kar samo se mu v duši smeje,
ker ve, da brž bo z oljem preskrbljen.« … (Kocjančič, 1988, str. 54)
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Vinska trta – Vitis vinifera
Je značilna kulturna rastlina slovenske Istre. Čeprav še obstajajo rastišča divje trte, veliko
večino trt goji človek v vinogradih za pridelavo vina iz grozdov, ki jih rodijo jeseni. V Istri sta
že od nekdaj najbolj priznani vrsti trte malvazija (bela sorta) in refošk (rdeča oz. po domače
črna sorta).
Istrsko vino je bilo prav gotovo poleg olja in soli najpomembnejši pridelek domačinov.
Rdečo sorto hvali že antični potopisec Plinij, trgovanje z vinom pa se je nadaljevalo do
današnjega dne. Tudi škof Naldini je pri obhodu svoji vasi pohvalil vino iz Podpeči,
Hrastovelj in »Duljanski muškat« in jih imenuje celo kraljevska vina. Prav tako je bil znan
»črnokalc«, ki so ga kmetje iz Črnega kala prodajali Kranjskim trgovcem, kar jim je nekdaj
prinašalo večino zaslužka.
Vzreja oljke in trt je dolgotrajen proces, zato je bilo sekanje oljčnih dreves v antiki celo
kaznivo. Med avstrijsko-beneškimi vojnami sta sprti strani posekali trte in oljke na drugi
strani meje. Vojna in razbojništvo sta deželo tedaj pahnili v revščino.

Slika 9: Kulturne terase s trtami

Stran 80

Viri za pripravo gradiva:
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Slika 1: Ruj. Avtor fotografije: Ruter, L. (2018).
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Naloge za učence na točki 3 - Rastline Bržanije in Kraškega roba
RASTLINE BRŽANIJE IN KRAŠKEGA ROBA

1. Drevesne vrste
Prepoznajte vrsto bora v vaši bližini in napišite njegovo ime.

Prepoznajte vrsto hrasta, ki raste pod Robom, in ga kratko opišite.

2. Užitne divje rastline
V naravi poiščite rastline, ki jim pravimo samonikle. To pomeni, da zrastejo brez oskrbe
človeka. Domačini iz nekaterih samoniklih/divjih rastlin pripravljajo okusne jedi. Poiščite dve
taki rastlini. Pri obeh se stari poganjki razrastejo v bodeče grmičke. Pri prepoznavanju rastlin
si pomagajte z literaturo.
Napišite domače ime rastline Asparagus acutifolius.

Napišite slovensko ime te rastline.

Napišite domače ime rastline Ruscus aculeatus.

Napišite slovensko ime te rastline.

Odtrgajte vejico obeh rastlin in ju prilepite na list A4 ter pripišite botanično ime rastline.
Je katera od teh rastlin zavarovana?
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3. Kulturne rastline
OLJKA
Opazujte liste oljke in napišite njene prilagoditve na sredozemsko podnebje.

Napišite vsaj dva možna načina uporabe oljk.

Ugotovite, zakaj nad Kraškim robom ni več nasadov oljk. Pomagajte si z opazovanjem
okolice (površja) in zemljevida.

TERASE IN TRTE
Zakaj so bile obdelovalne površine nekdaj v terasah?

Zakaj so danes te obdelovalne površine večinoma opuščene?

Preberite odlomek o istrskem vinu.
Katere vrste vina omenja odlomek?

Zakaj sta bili trta in oljka še posebej pomembni za prebivalce Kraškega roba in Istre?
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5.2.2.3 Črni Kal: četrta točka
Uvodna predstavitev aktivnosti
Na točki 4 se nahaja grad Črni Kal. V bližini je prepadna kraška stena, grad pa je dostopen
po zavarovanem mostičku. Na območju velja učence še dodatno opozoriti na varnost.
Po opravljenem delu na točki se ob robu stene odpravimo proti točki G. Pri točki je
nezavarovan prehod čez železniško progo, zato je tu potrebna še dodatna previdnost. Po
prečkanju se držimo območja Kraškega roba in se približujemo anteni na točki H, kjer se
nahaja tudi točka 5.
Vse od točke 4 do točke 5 lahko opazimo v skalo vkopane strelske jarke in bunkerje. Na
tem delu poti predlagamo, da počakamo, če bodo jarki pritegnili pozornost učencev, če pa
jih nihče ne opazi, jarke učencem pokažemo sami.
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Gradivo na točki 4 - Grad Črni Kal
GRAD ČRNI KAL
V steni nad vasjo stoji grad, ki ga domačini imenujejo kar Stari grad. Razvalina ima še
posebej markantno lokacijo, saj stoji na več kot 30 metrov visoki skali, ki je ločena od
Kraškega roba. Zato je bil dostop na grad možen le prek dvižnega mostu.
Utrdba se omenja že v 11. stoletju v listini Ulrika Weimarskega, ki ga je verjetno tudi dal
postaviti. Lokacija utrdbe se prav tako kot grad Socerb in stolp v Podpeči povezuje s
trgovskimi potmi, ki prečkajo stene Kraškega roba. V drugi polovici 14. stol. pa je služil kot
zatočišče pred vse pogostejšimi vpadi Turkov.
V času prve Avstrijsko-Beneške vojne je to beneško utrdbo zasedel habsburški vojskovodja
Krištof Frankopan.
»V začetku julija 1511 sta se Krištof Frankopan in Pas Marko s 300 konjeniki in 500 pešci
utaborila nad Črnim Kalom. Benečani so proti njim postavili 400 pešcev … …del teh čet je 30
hrvaških konjenikov zvabilo v zasedo in jih 68 zajelo, 5 ubilo, trije pa so bili ranjeni.« (Žitko, S.
et al., 1990, str. 43)
Kasneje je v uskoški vojni Črni Kal predstavljal nevarno odskočno desko za habsburške
vpade v notranjost beneške Istre. V steni pod gradom je bila nekoč obzidana jama, a so
prebivalci kamenje obzidja uporabili kot gradbeni material v kasnejših stoletjih, ko zavetja
pod steno niso potrebovali več.
Kmetijstvo
Poleg vinogradništva in oljarstva so prebivalci vasi pod Robom na majhnih njivah
pridelovali nekaj pridelka zase, a viri vedno znova omenjajo pomanjkanje žita v Istri.
Sklepamo lahko torej, da so prebivalci raje gojili oljke in trte, kar jim je prinašalo več
zaslužka. Istrska mesta pa so morala za prehrano svojega prebivalstva poskrbeti z uvozom
hrane od drugod.
Poleg poljedelstva je bila prisotna tudi živinoreja. Znano je istrsko govedo bele barve
»Boškarin« z impresivnimi rogovi, ki so ga Istrani gojili predvsem kot delovno in tovorno
živinče in za pridobivanje mleka. Vlogo tovorne živali so opravljali tudi osli, konj je bilo malo.
Poleg goveda je bila za Kraški rob značilna tudi drobnica, tako koze kot tudi ovce so gojili,
pasli na okoliških travnikih. V koncu 18. stoletja se je v omejenem obsegu razvila tudi
prašičjereja, saj so prebivalci meso začeli prodajati v bližnji Trst. Povečano povpraševanje
po jajcih in mleku v Trstu je prebivalcem Bržanije omogočilo nekaj zaslužka tudi s tema
dejavnostnima.
Žal se je obdobje kmetijskega razvoja v vaseh končalo s koncem 1. svet. vojne, ko je
Primorska pripadla Italiji, ki je razvoj območja zanemarjala. Z londonskim sporazumom je
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tudi po koncu 2. svet. vojne Trst pripadel Italiji, Istrski kmetje pa niso našli novega tržišča
za svoje izdelke, zato so si bili prisiljeni predvsem mladi poiskati zaposlitev drugje.

Slika 1: Boškarin, tovorno in delovno živinče Istrskega kmeta

Pot do morja in trgovina
Pomembno vlogo je na območju že od nekdaj imela trgovina. Raznolikost sredozemskega
in srednjeevropskega sveta je spodbujala izmenjavo širokega nabora dobrin. Tako so v
srednjem veku iz Beneških pokrajin izvažali vse dobrine, ki so v mesta prispele po morju, in
lokalne pridelke. Med temi je bila najpomembnejša sol, za njo pa še vino in olje. Iz Kranjske
so v Istro tovorniki prinašali pšenico, seno, kovinske izdelke, konje …Tako Kranjci kot
Istrani so imeli od te trgovine veliko koristi. Ko so se začeli odnosi med Benečani in
Habsburžani v 16. stol. Zaostrovati, sta obe strani trgovino poizkušale nadzorovati na
različne načine. Obe strani sta uvedli visoke carine in postavili posadke na meji. Habsburška
stran je poizkusila nadzorovati pot Kranjskih trgovcev in jih preusmeriti v zavezniški Trst. V
času vojn in kužnih bolezni, ki so jih spremljale, je bila trgovina čez mejo nemogoča, kar so
občutili prebivalci na obeh straneh meje.

Slika 2: Tovornik v burji. (Zahtevnega kraškega terena se nekoč ni dalo prečkati z vozovi, zato so tovor prenašala tovorna
živinčeta, v časih pa kar ljudje.)
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Oderuške carine in visoke cene soli v Trstu so trgovce iz Beneških mest in Kranjske
tovornike prisilile v ilegalno trgovino čez mejo – tihotapstvo.
Ker so bili davki na vse proizvode vedno višji in je bila trgovina življenjsko nadvse
pomembna, se je tudi po kopnem razvilo tihotapstvo, ki je dobivalo vse širše okvire in so
se z njim v zadnjih stoletjih Beneške republike poleg kmetov ukvarjali tudi meščani. Artikli
so bili v glavnem isti: mesta so potrebovala žito, platno, proizvode iz železa ipd., zaledje pa
predvsem sol, ki je bila npr. leta 1609 šestkrat dražja v Trstu kot v beneških mestih.
»Dreja Pik (Andrej Rožac Kršanto) iz Rakitovca (roj. 1891) je znal povedati, „da mu je njegov
oče povedal, kar mu je pripovedoval njegov oče,“ da je nek silno močan možakar tihotapil sol
in da ga nikakor niso mogli ujeti; … …, da naj bi naposled dva ovčarja, ki sta redno pasla ovce
na rakitovski Guri, ulovila tega možakarja, in sicer tako, da sta ga pričakala na vrhu Starega
Klanca v zasedi, in ko se je prikazal, sta zvalila vsak svojo veliko skalo nanj in ga tako
premagala.
Zgodba očitno ni nastala brez osnove, kajti v beneškem državnem arhivu hranijo dokument,
da so Rakitljani 22. decembra 1600 dejansko ujeli strašnega razbojnika Zorzija Chersainerja,
ter ga tudi sami odvedli v Koper tamkajšnjemu podestatu in kapitanu.« (Rožac Darovec,
2005, str. 46)
Zanimivo je, da se je Ilegalna trgovina na območju ponovno pojavila tudi po drugi svet.
vojni. V novo vzpostavljeni komunistični Jugoslaviji je namreč primanjkovalo nekaterih
dobrin. Iznajdljivi prebivalci obmejnega območja so zato te dobrine začeli tihotapiti čez
mejo. Ta dobičkonosna dejavnost pa se je kmalu zelo razširila. Prebivalstvo je tihotapilo iz
Italije vse od kave in kavbojk, do avtov in gradbenega materiala.
Infrastruktura
Tako legalna, kot tudi ilegalna, trgovina je čez Kraški rob lahko potekala le na nekaterih
predelih. Ti prehodi so bili v preteklosti pri Socerbu, Črnem Kalu, Podpeču in Rakitovcu. Z
razvojem Trsta v 19. stol. se je povečala pomembnost teh prehodov, zato so tako prebivalci
kot država dobro skrbeli za cestno omrežje. Razvoj infrastrukture je zastal po prvi svet
vojni, ko so Primorsko okupirali Italijani.

Stran 87

Slika 3: Črni Kal. (Gostišče ob glavni cesti je služilo tudi kot pošta in trgovina.)

Ko je po drugi svet. vojni postalo jasno, da bo Trst pripadel Italiji, je Jugoslavija ponovno
začela z gradnjo prometnic. Najpomembnejša je bila postavitev železnice Koper Kozina, ki
je služila predvsem tovornemu prometu novo nastale Luke Koper. Z motorizacijo
prebivalstva je postala glavna cesta proti morju skozi Črni Kal vse bolj obremenjena, kar je
še posebej veljalo za poletne mesece. Da bi postal cestni promet čim bolj tekoč, je bil
zgrajen viadukt Črni Kal, ki je največji premostitveni objekt v Sloveniji. V načrtu je tudi
izgradnja nove železniške povezave Koper – Kozina imenovane 2. tir.
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Viri za pripravo gradiva:





Brezovec, A. et al. (2007). Srce Istre: kulturna dediščina skozi oči turistične
javnosti. Koper: Annales.
Rožac Darovec, V (2005). Meje in Konfini. Koper: Annales.
Simoniti, V. (2003). Fanfare nasilja. Ljubljana: Slovenska matica.
Žitko, S. et al. (1990). Kraški rob in Bržanija: zbornik v počastitev 500-letnice fresk
v Hrastovljah. Koper: Obratovalnica IMO - Turistično posredovanje: Skupščina
občine Koper.

Viri slik:





Slika 1: Boškarin, tovorno in delovno živinče Istrskega kmeta.
https://www.robivera.si/wp-content/uploads/2017/05/boskarin-5.jpg (5. 9. 2018)
Slika 2: Tovorniki v burji.
http://www.etana.si/traven/media/k2/items/cache/b8c76ee8ebbe7de4df8bd61f721
61540_XL.jpg (16. 5. 2018)
Slika 3: Črni Kal. Žitko, S. et al. (1990). Kraški rob in Bržanija: zbornik v počastitev
500-letnice fresk v Hrastovljah. Koper: Obratovalnica IMO - Turistično
posredovanje: Skupščina občine Koper, Str. 71.
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Naloge za učence na točki 4 – Gospodarske dejavnosti na Kraškem robu nekoč in danes
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI NA KRAŠKEM ROBU NEKOČ IN DANES
1. Kmetijstvo
Od kod so v istrska mesta uvažali žita? Zakaj je bilo to potrebno?

Katere vrste živine so vzrejali za prehrano in katere kot delovno živino?

Iz pokrajine razberite, ali je danes kmetijstvo še pomembna gospodarska dejavnost na
območju, in napišite svoje mnenje.

2. Promet
Na kratko pojasnite, zakaj so Kranjci sol raje kupovali od beneških mest in ne v Trstu. Kaj
so tovorniki dovažali v Istro in kaj razen soli so tovorili drugam?

Zakaj so pot čez Rob opravljali tovorniki in ne prevozniki?

S pomočjo besedila prepoznajte obliko kriminala, ki se je pojavila ob meji. Kdo je bil vpleten
v kriminal? Razmislite in poskusite pojasniti, zakaj te oblike kriminala danes na območju ni
več.

Težavni teren v modernem času prečkajo številne prometnice. Na zemljevidu označite vse
večje poti, ki vodijo čez Kraški rob. Katera od njih je danes najpomembnejša?
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5.2.2.4 Istrska obrambna linija in vodovje: peta točka
Uvodna predstavitev aktivnosti
Ko se približamo točki H, bomo tam opazili anteno z oddajnikom mobilnega signala. V
bližini oddajnika se na točki 5 nahaja večji vojaški bunker. Vhod v skalo vkopani bunker je
preraščen z rujem, če se spustimo vanj, pa opazimo tudi prostor za vojake in strelne line.
Ta točka je sestavljena iz dveh delov:



Točka 5/1 – Istrska obrambna linija;
Točka 5/2 – Rižanska dolina in vodovje.

Skozi bunker se lahko spustimo na makadamsko pot in nadaljujemo pot po njej proti točki
I, ki se nahaja v Podpeču.
Če ne želimo prečkati bunkerja, se moramo vrniti do točke H ter nadaljevati do križišča, na
kateremu zavijemo na desno pot, ki se spušča. Nadaljujemo proti Podpeču (točka I).
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Gradivo na točki 5/1 - Istrska obrambna linija
ISTRSKA OBRAMBNA LINIJA
Primorska, ki jo je Italija okupirala že po prvi svetovni vojni, je bila v času druge vojne daleč
od front in vojnega dogajanja. V Istri so kot drugod po Sloveniji potekali manjši obračuni
med okupatorjem in odporniškimi gibanji. Odpor se je sicer okrepil po kapitulaciji Italije 25.
julija 1943, a je bila nemška vojska pripravljena na tak potek dogodkov in je hitro zasedla
strateške položaje, ki jih je prej držala Italijanska vojska. To velja tudi za območje Kraškega
roba.
Nemško poveljstvo je po izkrcanju zaveznikov na Siciliji začelo utrjevati vse obale
zasedenega ozemlja. Zavezniki so sicer pripravljali ofenzivno izkrcanje tudi v Istri, a to nikoli
ni bilo izvedeno. Nevarnost takega Izkrcanja je Nemce spodbudila, da so v »očiščevalni«
akciji zatrli upornike na območju Istre avgusta 1944. V akciji so Nemci požgali večino vasi
na robu in streljali talce. Po tej požigalni ofenzivi je okupator začel z utrjevanjem položajev
vrh Kraškega roba. Nemški vojni inženirji so čistili in obnavljali že obstoječe jarke iz 1. svet.
vojne in gradili nove betonske bunkerje. Na območju najdemo preproste strelske jarke
kakor tudi položaje strojničnih gnezd in utrjene pozicije namenjene artileriji. Gradili so tudi
nove ceste, primerne za oklepna vozila. Za gradnjo teh objektov je okupator mobiliziral
tudi lokalno prebivalstvo, na odseku od Socerba do Rakitovca je delalo več kakor 2500 ljudi.

Slika 1: Strelski jarki in bunker. (Strelske jarke in vhod v bunker danes že prerašča narava.)
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O utrjevalnih delih je poročal Franc Dermota, komandant Mornariškega odreda Koper:
»Vse vidnejše in važnejše kote so urjene z objekti, ki so vkopani v zemljo in pokriti z debli in
kamenje tak da so vidne strelske line. Vsi ti objekti so povezani med seboj še povezani z
manjšimi, kjer je prostora za 3–4 borce. Vse vasi ob južnih pobočjih hribov te utrjene črte so
spremenjene v delavska koncentracijska taborišča, kjer žive ti delavci pod vojaškim
nadzorstvom po končanem delu…« (Žitko, S. et al., 1990, str. 99)
Anica Franca, prebivalka Dola pri Hrastovljah se spominja težkih dni: »Gnali so nas gor na
»guro« (goro - misli na kraške stene nad vasjo) kopat jarke v skalo. Niso nam dali hrane, domov
so nas spustili pozno, tako da so nekateri prespali kar v jamah, ki smo jih kopali, hrano in vodo
smo si morali prinesti sami … …Bile smo večinoma ženske in starejši, saj so bili možje že prej
vpoklicani v vojsko …« (Anica Franca, 2015).

Viri za pripravo gradiva:




Pirjevec, J. (2013). O požigalski ofenzivi v Istri. Govor v Dekanih, 28. 9. 2013.
http://www.zb-koper.si/Pirjevec-istra-pozigalska.pdf (25. 5. 2018)
Franca, A. (2015). Ustno pričanje. Pogovor 25. 8. 2015. Objavljeno z dovoljenjem
pričevalke.
Žitko, S. et al. (1990). Kraški rob in Bržanija: zbornik v počastitev 500-letnice fresk
v Hrastovljah. Koper: Obratovalnica IMO - Turistično posredovanje: Skupščina
občine Koper.

Viri slik:


Slika 1: Strelski jarki in bunker. Avtor fotografije: Ruter, L. (2018).
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Gradivo na točki 5/2 – Rižanska dolina in vodovje
RIŽANSKA DOLINA IN VODOVJE

Bržanija leži na stiku med vododržnim flišem (breg in dolini) in apnencem (Kraški rob). Na
stiku teh kamnin se pojavljajo izviri, ki jih je človek že v preteklosti znal izkoristiti. Ob
vodotokih in tudi stoječih vodah so zato nastali mnogi vodozbirni objekti. Glavni objekt so
predstavljala vaška zajetja ob izvirih pitne vode. V bližini vasi so bila tudi namenska
napajališča za živali z koriti. V nekaterih vaseh so iz kamna zgradili tudi namenska perišča,
kamor so Istranke hodile prat perilo.

Slika 1: Kali. (Vodna rezerva za sušna poletja Istre se danes zaraščajo.)

Vsaka vas je imela tudi kal. Ta posebna oblika mokrišča, ki bi ji lahko rekli tudi puč, lokev ali
mlaka, je v poletnih mesecih predstavljala vodno rezervo naselja za napajanje živine. V Istri
so bili kali večinoma obzidani s peščenjakom, nad Kraškim robom pa večinoma niso bili
obzidani. Kali so izjemnega pomena tudi za raznovrstne živalske in rastlinske vrste, ki so
vezane na vodo. V zadnjih letih se s ponovnim uvajanjem pašne živinoreje na območju
obnavljajo tudi vaški kali.
Območje Kraškega roba in Bržanije je za postavitev mlinov neprimerno, ob reki Rižani pa
jih je nekoč stalo več kot deset, od katerih je le en še danes ohranjen.
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Vodovod
Težave z vodno oskrbo v Istri so vzbujale zamisel o vodovodu iz reke Rižane že pred 1. svet.
vojno. Zaradi vojne se je izgradnja vodovoda prestavila na kasnejši čas. Iz idejne faze so
prišli leta 1935, ko so začeli z gradnjo vodovoda za obalna mesta. Dela so se nadaljevala po
drugi svet. vojni. V sedemdesetih letih je bil zgrajen tudi višinski vodovod do prvih vasi, ki
so ležale na višji nadmorski višini od izvira reke Rižane.

Slika 2: Kip Šavrinke. (Do izgradnje vodovoda ali vaških zajetij so se prebivalci oskrbovali iz manjših izvirov, vodo pa so ženske
običajno nosile domov v vrčih na svojih glavah.)

Danes je na vodovod v Istri priključenih več kot 99 % prebivalcev, zato nimajo težav z vodno
oskrbo. Stare izvire pa večinoma uporabljajo za zalivanje rastlin v času poletne suše.
Poraba vode na omrežju Rižanskega vodotoka se v poletnih mesecih podvoji, ravno v času
suše pa je pretok Rižane najmanjši. Trenutno je vode še dovolj, vendar bo v prihodnosti
zaradi naraščajoče porabe vode v slovenski Istri poiskati nove načine za vodno oskrbo.

Kraški rob spada v pas vodovarstvenega območja izvirov reke Rižane, ki so glavni vir pitne
vode slovenske Istre. To pomeni, da se vode iz širšega območja stekajo v izvir Rižane. Zato
je potrebno vse odpadne vode na tem območju prečistiti. V ta namen so zgradili več
manjših čistilnih naprav. V bližnji okolici so omejene tudi dejavnosti, ki bi lahko škodovale
kvaliteti pitne vode.
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Slika 3: Klimogram Portoroža, z značilnim istrskim podnebjem

Slika 4: Hidrogram reke Rižane na vodomerni postaji Kubed
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»Tečeš nan vre tavžent let,
hvali te mestján en hmet.
Z Zvroćka s stene ven prvreš,
pruti Kopri, murji greš.
Razkazávaš ti se ne,
si ku istrski lidje.
Míkina si en prjazna,
ma si zánas dosti važna.
Dajaš vodo nan za pet,
ćuhat, prat, za se umet.
Nan namočiš njivo, vrt,
vod kumpirja pa do trt.
Šum tvoj blágo pumirí
eno žejo mu gasi.
Znan vod mojih mladih let,
h tebi smo vozili mlet
žito, ječmen, frmantón
sez Marezég, s Prad vod Svetantón…
Mi vod tvojih malnov pravjo:
Nórbido, Bertúčić, Šavjo
pa Portón en Frátovec,
Šimulájka, Pílavec…
Pr Robídi, Vánkati
čakali so vuzi tri.
Se je hvalo, mlelo hrano
Na Mostíčji en pr Žgano…
O, ti reka naša mila,
una leta so finíla,
ki so kula roboštála.
Ma kaj vse povet so znala!
Reka draga mi, Rižana,
voda sveta si, štemána.
Mislin nate trko boti,
gledan te, kr gren po poti.
An sprehódić lep nardin,
pod topoli se shladin.
Kadar trudna sen, bolana
en kr ben bla rada sama,
se vmes tvoje vrbje skrijen,
tan se zjočen en spočijen.
Dosti te za vse zahvalin.
Zbogon zdaj, se vidmo hmálin.
Priden h zvirki sred poletja,
Materi prnesen cvetja.« (Štok-Vojsk, 1999)
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Viri za pripravo gradiva:






Agencija Republike Slovenije za okolje. 2017. Klimatološka povprečja Portorož.
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/portoroz/ (22. 5. 2018)
Agencija Republike Slovenije za okolje. 2017. Hidrološka postaja Rižana.
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/hidroloski_arhiv.html (22. 5. 2018)
Štok, N. (1999). Pride vse in pasa. Marezige.
Kali in vodnjaki. http://www.etana.si/traven/index.php/istra/druge-kulturneznamenitosti/nepremicna-kulturna-dediscina/mlini-vodnjaki-perisca-kali (22. 5.
2018)
Oskrba z vodo.
http://www.rvk.si/sites/www.rvk.si/files/uploaded/120_rizanski_vodovod_koper_s
e_predstavi.pdf(22. 5. 2018)

Viri slik:





Slika 1: Kali. https://www.ekoper.si/wp-content/uploads/2018/02/IMAG18871.jpg
(22. 5. 2018)
Slika 2: Kip Šavrinke. http://www.na-poti.si/wpcontent/uploads/2015/02/Savrinka.jpg (22. 5. 2018)
Slika 3: Klimogram Portoroža, z značilnim istrskim podnebjem. Agencija Republike
Slovenije za okolje. 2017. Klimatološka povprečja Portorož.
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/portoroz/ (22. 5. 2018)
Slika 4: Hidrogram reke Rižane na vodomerni postaji Kubed. Agencija Republike
Slovenije za okolje. 2017. Hidrološka postaja Rižana.
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/hidroloski_arhiv.html (22. 5. 2018)

Stran 98

Naloge za učence na točki 5 - Vodni viri in oskrba z vodo
VODNI VIRI IN OSKRBA Z VODO
Navodilo za reševanje nalog: Z roba kraške police se ozrite na nižje ležeči dolini in na območje
nad Robom. S pomočjo karte in spremnega besedila rešite naslednje naloge.
Na fotokopiji zemljevida označite:
1 območje Kraškega roba;
2 stalne izvire na območju;
3 hudourniške izvire na območju;
4 glavna vodotoka v nižje ležečih dolinah.
Katera kamnina prevladuje severovzhodno od Kraškega roba, katera pa na jugovzhodu?
Kako to vpliva na število izvirov na Robu in število vodotokov na območju jugovzhodno od
Kraškega roba?

Opišite, kako so se vaščani nekoč oskrbovali z vodo. Menite, da so lokacije vasi povezane
z lokacijami vodnih izvirov? Na kateri strani kraškega roba je več vasi?

Ali so vaščani še danes odvisni od teh izvirov? Za kaj vse so nekoč uporabljali to vodo?

S pomočjo klimograma poskusite določiti, v katerih mesecih imajo hudourniški izviri veliko
vode in v katerih mesecih so suhi.

Na zemljevidu poiščite lokacijo čistilne naprave in jo označite. Zakaj je skrb za vodo prav na
tem območju še posebej pomembna?

Napišite dve dejavnosti, ki bi lahko ogrozili zajetja pitne vode.
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5.2.2.5 Podpeč: šesta točka
Uvodna predstavitev aktivnosti
Ko se iz gozdne poti približamo prvim hišam, se odpravimo na križišču levo proti vaškemu
trgu t. i. placu. Na zemljevidu je označen s točko 6. Naloge zahtevajo od učencev gibanje
po vasi. Lokalna cesta je zelo ozka, prometa ni veliko in je umirjen, a učence vseeno
obvezno opozorimo na pazljivost v prometu.

Po zaključku dela se spustimo proti cerkvi sv. Helene. Tam nadaljujemo spust v dolino reke
Rižane po strmem vaškem kolovozu. Na prvem večjem Križišču se držimo leve smeri in
dospemo do, podhoda namenjenega prečkanju železnice. Spet zavijemo levo in po poti
prečkamo dolino Rižane, ter se začnemo vzpenjati v vas Hrastovlje.
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Gradivo na točki 6 - Podpeč
PODPEČ
Podpeč je morda najbolj tipična vas pod Kraškim robom, saj se res stiska prav pod
mogočno Kraško steno. Prve prebivalce je sem najbrž privabila težko dostopna lokacija in
izvir pitne vode, ki se nahaja prav pod steno sredi vasi. Vas ima tudi ugodno podnebno lego,
saj jo stena varuje pred burjo, zimsko sonce pa steno nekoliko segreje tudi v zimskih
mesecih. Pod vasjo stoji stara srednjeveška cerkev. Prav skozi vas poteka železnica KoperKozina.
Stolp in obzidana jama
Stolp v Podpeči je poseben predvsem zaradi svoje povezave z obzidano jamo, ki leži pod
njim. Vhod v jamo je obzidan, pred očmi pa ga skriva bujno zelenje, ki raste pod robom.
Okrogla oblika stolpa, zahtevna pozicija, topovske line in konzolni renesančni venec dajejo
stolpu nad Podpečem vtis zahtevnega projekta, ki je delo izkušenih kamnoseških mojstrov.
V stolpu je bila še po času avstrijsko-beneških vojn nastanjena posadka za nadzor meje.
Stolp in jama sta nudila prebivalcem varno zatočišče pred napadalci, služila pa sta tudi kot
skladišče orožja in shramba za pridelek in ostalo imetje. Posebno vrednost je imela tudi
jama, v kateri je izvir pitne vode, pri kateremu so se lahko oskrbeli branitelji stolpa in jame.
Freske v cerkvi sv. Helene
Cerkev, ki je bila zgrajena še v srednjem veku, je bila večkrat prenovljena in dozidana. V
svoji notranjosti skriva freske, ki so bila žal skozi stoletja poškodovane. Na ohranjenih
fragmentih najdemo letnico 1489, po stilu pa lahko prepoznamo roko istrskega mojstra
Janeza iz Kastva, ki je poslikal tudi freske v Hrastovljah.
Gručasta vas
Vas ima nekoliko razpotegnjeno gručasto obliko, zaradi lokacije pa so dvorišča še posebej
majhna, hiše pa stisnjene ena ob drugo. Zbita gručasta naselja so tako nudila dodatno
varnost in zavetje pred burjo. Naselja so odmaknjena od obdelovalnih površin, ki jih je bilo
škoda za pozidavo,
Istrski tip hiše Prkičeva hiša
Stare Istrske hiše so zgrajene tako iz apnenca kot iz peščenjaka, v preteklosti so jih verjetno
prekrivale večinoma kamnite skrle, ki pa so danes nadomeščene z strešniki, nekatere od
streh imajo korce s kamni še dodatno obtežene zaradi nevarnosti burje. Okna in vrata hiš
so majhna, da bi ohranili čim boljšo izolacijo zgradbe, pa tudi steklo je bilo v preteklosti
drago. Ena od najstarejših ohranjenih kmečkih hiš v Sloveniji je Prkičeva hiša. Hišo sta
zgradila kamnoseška mojstra Andrej in Benko iz Sočerge, ki sta zgradila tudi podobno
Benkovo hišo v Črnem Kalu. Na hiši najdemo letnico 1547, ko je bila hiša verjetno tudi
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zgrajena. Kamnita zunanjost priča o sposobnosti kraških kamnosekov, notranjost pa žal ni
ohranjena, danes je v njej razstava posvečena Kraškemu robu.

Slika 1: Notranjost istrske hiše

Notranja oprema hiš je bila večinoma skromna. Poleg lesenega pohištva (postelje, klopi,
mize in skrinje) je bila glavna oprema ognjišče za kuho. Večinoma gre za ognjišča z odprtim
ognjem.
Prebivalstvo
Odmaknjenost in slaba infrastruktura sta prebivalstvo odmaknjenih istrskih vasi predvsem
po koncu 2. svet. vojne pognali v svet. Večina mladega prebivalstva se je preselila v bližino
Kopra, kjer so si poiskali zaposlitev. S tem se je še pospešila deagrarizacija Istre in staranje
prebivalstva v vaseh. Skrajen primer takega odseljevanja je bližnja vas Zanigrad, ki danes
nima več stalnih prebivalcev.

Slika 2: Zanigrad. (Nekoč ena od večjih vasi na območju je danes zapuščena.)
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Viri za pripravo gradiva:




Bufon, M. et al. (2005), Podobe zaledja slovenskih obalnih mest. Koper: Združenje
Mediterran.
Brezovec, A. et al. (2007). Srce Istre: kulturna dediščina skozi oči turistične
javnosti. Koper: Annales.
Žitko, S. et al. (1990). Kraški rob in Bržanija: zbornik v počastitev 500-letnice fresk
v Hrastovljah. Koper: Obratovalnica IMO - Turistično posredovanje: Skupščina
občine Koper.

Viri slik:




Slika 1: Notranjost istrske hiše. Žitko, S. et al. (1990).Kraški rob in Bržanija: zbornik
v počastitev 500-letnice fresk v Hrastovljah. Koper: Obratovalnica IMO - Turistično
posredovanje: Skupščina občine Koper, , str. 117.
Slika 2: Zanigrad. https://c1.staticflickr.com/5/4287/35309698461_e10bff9197_b.jpg
(5. 9. 2018)
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Naloge za učence na točki 6 - Podpeč
ZNAČILNOSTI VASI BRŽANIJE

Na zemljevidu poiščite naslednje vasi:
Zazid
Loka

Črni Kal
Hrastovlje

Bezovica
Zanigrad

Kastelec
Podpeč

Vasem pripišite črko pojma, ki ga ime vasi opisuje:
A

vas pod steno

B

rastlina v bližini

C

utrjen kraj

D

vodno zajetje

Na podlagi imen vasi sklepajte, kaj so bili najpomembnejši razlogi za nastanek vasi prav na
teh mestih.

Pod katero obliko vasi spada Podpeč ? Obkrožite pravilni odgovor.
1
2
3

obcestna vas (hiše so enakomerno razporejene na eni ali obeh straneh ceste)
gručasta vas (hiše so strnjene in neenakomerno razporejene)
razloženo naselje (hiše so oddaljene ena od druge več deset ali sto metrov)

Zakaj so se v preteklosti odločali za tak način gradnje? Obkrožite vse pravilne odgovore:
1
2
3
4
5

ker so hoteli ohraniti čim več rodovitnih površin za pridelavo hrane;
zaradi lažje in cenejše gradnje kanalizacijskih cevi;
zaščitili so se pred mrazom (burjo) in poletno vročino;
ker so tako preprečili, da bi posamezniki v vasi imeli prevelika dvorišča;
ker so tako varčevali z gradbenim materialom.

V vasi Podpeč poiščite lokacijo vodnega vira, ki so ga uporabljali domačini v preteklosti.
Poiščite letnico prenove zajetja in jo zapišite._______________
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PRKIČEVA HIŠA
Oglejte si pročelje hiše in ga skicirajte. Odgovorite na vprašanja:
Iz katerega materiala je zgrajena večina hiše?

Opišite okna hiše. Primerjajte jih z okni na novejših hišah v vasi. Pojasnite, zakaj se starejša
okna razlikujejo od novejših.

S čim je prekrita streha? Zakaj so nekatere strehe v vasi še dodatno obtežene?

Navedite tri kose pohištva, značilnega za srednjeveške kmečke hiše.

Razmislite in pojasnite, zakaj hiša nima več prostorov.

KARTIRANJE VAŠKE ULICE
Navodilo za reševanje:
Kartiranje pomeni vrisovanje določenih podatkov na karto. Na tak način lahko prikažemo
najnovejše podatke o naselju. Potrebujete izsek karte vasi Podpeč 1 : 5000 in barvice. S
kartiranjem pričnite ob zgornjem robu vasi in nadaljujte po glavni ulici, ki se rahlo spušča. Na
karto vnesite podatke o hišah z obeh strani ulice. Nalogo končate, ko pridete do železnice.
a) Na zemljevidu pobarvajte neometane in ometane zgradbe. Ob robu karte uredite
legendo.
b) Katerih hiš je več ?

c) Na kaj bi po vašem mnenju morali biti pozorni domačini, ko obnavljajo svoje zgradbe?

d) Zakaj se mnogi domačini ne odločijo za obnovo stavb v tradicionalnem
arhitekturnem slogu? Napišite svoje mnenje.

Stran 105

5.2.2.6 Hrastovlje: sedma točka
Uvodna predstavitev aktivnosti
Strma pot skozi vas nas privede do Hrastovskega placa, pri kateremu zavijemo na levo na
pot, ki nas vodi do tabora in cerkve sv. Trojice, reševanju nalog in gradivu se posvetimo
pred cerkvijo.
Če cerkev obišče večja skupina, je dobro predčasno najaviti obisk skrbnici Rozani Rihter.
Delovni čas cerkve je od 9h do 17h.
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Gradivo na točki 7 - Hrastovlje
HRASTOVLJE

V najvišjem delu Rižanske doline se nahaja ena izmed najbolj obiskanih Istrskih vasi,
Hrastovlje. To, na prvi pogled običajno, Istrsko vas s skalnega grička varuje utrjena cerkev.
V taboru ali gradu, kot ga imenujejo domačini, se nahaja tudi glavna znamenitost
Hrastovelj, poslikana cerkev sv. Trojice.
Najopaznejše je gotsko obzidje, zgrajeno v 16. stol., ki je kljub zobu časa še visoko okoli
osem metrov, na nekateri mestih tudi več. Nepravilno pravokotno obzidje dopolnjujeta še
dva okrogla stolpa v nasprotnih kotih. Obzidje je zgrajeno iz lomljenega apnenca, še vedno
v njem tudi vidimo strelske line. Obzidani prostor ni bil namenjen bivanju, ampak le zavetju
vaščanov pred vpadi Turkov. V stoletju najhujših vpadov v Istro, od 1469 do 1569 so Turški
plenilci vdrli sem kar devetdesetkrat. Lega vasi na meji med avstrijskimi in beneškimi
posestmi pa je pomenila, da je taborsko obzidje ostalo pomembno za obrambo vaščanov
še v kasnejših spopadih.
Romanska cerkev je najverjetneje nekaj stoletji starejša od obzidja, ki jo obdaja. Zgrajena
je v pravilno triladijsko baziliko s tremi apsidami v oltarnem delu. Pri gradnji so domačini
uporabili kar peščenjak, ki ga je v okolici veliko, pokrili pa so jo z značilnimi kamnitimi
skrlami. Cerkev so skozi stoletja večkrat prenavljali, a je ohranila svoj romanski značaj.
Pravokotni zgradbi cerkve je bil dozidan zvonik, kasneje pa še zakristija.
Vsa notranjost cerkve je poslikana s freskami – poslikavo na svež omet, ki jih uvrščajo v vrh
srednjeveškega stenskega slikarstva v Sloveniji. Poslikave, ki izvirajo iz leta 1490, je ustvaril
mojster Janez iz Kastva pri Reki s svojo delavnico. Naslikani so tako Biblijski prizori, kot tudi
posvetni prizori. Freske je leta 1951 odkril Hrastovec, kipar Jože Pohlen. Namen poslikav je
bil izobraziti nepismeno prebivalstvo preko naslikanih prizorov.
Najznamenitejši prizor v cerkvi je zagotovo Mrtvaški ples. Freska, ki nas opozarja, da je
življenje minljivo in da smrt ne izbira, ampak pokosi ljudi vseh starosti, družbenih slojev,
bogastva in izobrazbe.
Nekateri deli cerkve so bili popisani že pred poslikavami, večina pa jih je nastala kasneje.
Napisi v cerkvi, ki so napisani v latinskem jeziku, so napisani v gotici. V cerkvi pa je tudi nekaj
glagolskih napisov v slovanskem jeziku. Pisavo glagolico sta za slovanske narode ustvarila
Ciril (Konstantin) in Metod, grška misijonarja, ki sta širila krščanstvo med Slovani v
domačem jeziku. Ime pisave izvira iz staroslovanske besede »glagolati«, kar pomeni
govoriti.
Pisava se je razširila predvsem med Slovani na Balkanskem polotoku, kjer je tudi najdlje
ostala v uporabi. Uporaba je povsem zamrla v času Italijanske okupacije(1918–1945), ko so
fašisti narodno zavedne duhovnike izgnali.
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GLAGOLSKA ABECEDA
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Viri za pripravo gradiva:







Bufon, M. et al. (2005), Podobe zaledja slovenskih obalnih mest. Koper: Združenje
Mediterran.
Brezovec, A. et al. (2007). Srce Istre: kulturna dediščina skozi oči turistične
javnosti. Koper: Annales.
Simoniti, V. (2003). Fanfare nasilja. Ljubljana: Slovenska matica, 186 str.
Žitko, S. et al. (1990). Kraški rob in Bržanija: zbornik v počastitev 500-letnice fresk
v Hrastovljah. Koper: Obratovalnica IMO - Turistično posredovanje: Skupščina
občine Koper.
Zadnikar, M. (2002). Hrastovlje. Ljubljana: Družina.

Viri za glagolsko abecedo:


Glagolica. Wikipedija. https://sl.wikipedia.org/wiki/Glagolica (25. 5. 2018)
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Naloge za učence na točki 7 - Hrastovlje
CERKEV SV. TROJICE
Arhitektura
Kako imenujemo tako obzidano cerkev?

Zakaj so jo v začetku 16. stol. obzidali?

S čim je prekrita cerkev? Obkrožite pravilni odgovor:
1 z lesenimi skodlami;
2 z opečnimi strešniki;
3 s kamnitimi skrilami;
4 s slamo.
Poslikave
Kako imenujemo stenske poslikave na svežem ometu?

Razložite razliko med cerkvenimi in posvetnimi prizori. Poiščite vsaj en posvetni prizor in
ga opišite.

Na južni steni si natančno oglejte Mrtvaški ples.
Na freski poiščite osebe: kako si sledijo od leve proti desni?
Kardinal, trgovec, berač, plemič, zdravnik, škof, papež, otrok, kraljica, menih, kralj.
Kaj je glavno sporočilo Mrtvaškega plesa?

Glagolica
V notranjosti poiščite nekaj delov stene, ki so popisani z glagolico. Kdo sta bila stvaritelja
te pisave? Za katere narode sta ustvarila glagolico? Pojasnite, zakaj.

Kdaj je bila vpeljana glagolica, ali je v uporabi še danes?

Poiščite prevod enega od glagolskih napisov in ga preberite. Ali je vsebina posvetna ali
cerkvena?

S pomočjo prevajalne table zapišite svoje ime in priimek v glagolici.
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5.2.2.7 Naloge za učence pri točkah 1, 3, 4, 5, 6 in 7 – Utrdbe in okopi
Tematika obrambnih sistemov tematsko zaokrožuje učno pot, naloge povezane z
obrambnimi sistemi na Kraškem robu pa učenci rešujejo na celotni učni poti. Na naloge jih
opozorimo na točkah: 1, 3, 4, 5, 6 in 7.
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OBRAMBA IN VAROVANJE MEJ
1. Utrdbe na poti
V kvadratke skicirajte različne utrdbe, ki jih vidite na poti.
Vsem vrisanim utrdbam pripišite ustrezno ime objekta:
utrjen kmečki tabor
mejna opazovalnica
obrambni stolp
grad

strelski jarki

Presodite, iz katerega obdobja so posamezne utrdbe. Izberite enega od navedenih obdobij:
A) antika
B) obdobje turških vpadov C) 2. svetovna vojna
D) obdobje po 2. sv. vojni
E) srednji vek
F) obdobje Ilirskih provinc

Socerb 1 –

Socerb 2 –

Črni Kal –

Kraški rob –
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Podpeč –

Hrastovlje –

2. Meja pod Socerbom
Preberite odlomek o železni zavesi.
Na katero državo meji Slovenija v bližini Socerba?

Kaj je železna zavesa, kaj pomeni izraz »zaprta meja«?

Kdaj je bila postavljena ta meja?

Zakaj je danes mejna opazovalnica zapuščena?

Katere narodnosti so bili večinski prebivalci Kopra pred 2. sv. vojno?

Na zemljevidu označite obalo, ki so jo v preteklosti poseljevali Slovenci.
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3. Utrdba nad Črnim Kalom
Opišite lokacijo utrdbe.

Kakšne prednosti ima lokacija utrdbe?

Preberite odlomek o obleganju Črnega Kala.
Kateri strani sta se spopadli pri Črnem Kalu?

Kdo so bili napadalci, kdo pa branilci utrdbe?
Kdo je zmagal v opisani bitki?

4. Jarki iz 2. svetovne vojne
Preberite odlomka o izkrcanju v Istri in pričevanje o prisilnem delu.
Del katere države je bila Istra pred 2. sv. vojno?

Iz odlomka razberite, zakaj je nemška vojska začela z utrjevanjem Istre.

Kratko opišite, kako so nemški vojaki pri tem ravnali z domačim prebivalstvom.

Kje so se zavezniki izkrcali leta 1944?
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5. Kamninska zgradba Kraškega roba in hrastovskega tabora
Ob vhodu v tabor se spustite po ozki poti na svoji desni do poti med skalo, na kateri stoji
tabor, in bližnjo njivo. Na podlagi fotografije in svojega opazovanja določite dve prevladujoči
kamnini v Hrastovljah: apnenec in fliš (tvorita ga lapor in peščenjak). Trdnost preizkusite tako,
da s kladivom poskusite odbiti majhen košček vsake kamnine.

A

B

Slika 1: Kamnine Kraškega roba (Ruter, 2018)

Izpolnite razpredelnico:
Trdnost

Ime kamnine

Kamnina A
Kamnina B
Katero kamnino voda lažje odnaša?
Kaj se dogaja z deževnico, ki pade na apnenčasta tla? Pri odgovoru si pomagajte z
opazovanjem apnenčaste skale v bližini.
Iz ugotovitev razberite, zakaj je taborsko obzidje zgrajeno iz apnenca, cerkev pa iz
peščenjaka.
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5.2.2.8 Dodatne naloge za poglobitev znanja
Za utrditev znanja je dobro, da po končanem pouku izven učilnice izvedemo refleksijo ali
celo evalvacijo dela z učenci. Poleg tega lahko učence še dodatno spodbudimo v
poglobitev svojega znanja z dodatnimi nalogami.
Zasnovali smo nekaj nalog, ki poglabljajo posamezne tematike, ki so bile na poti
obravnavane. Naloge se precej razlikujejo od tradicionalnih šolskih nalog, kar lahko
pozitivno motivira dijake.
1. Kaj bi bilo, če bi bilo?
Burna domišljija nas večkrat vodi v zanimiva razmišljanja; kaj bi se zgodilo, če bi ravnali
drugače, kaj bi bilo, če bi se nekatere stvari ne zgodile ipd.
Zahtevnejši pa je premislek o vzrokih in posledicah nekega dogodka, ki bi bile skorajda
neizogibne. Primer take naloge je lahko iskanje odgovorov na vprašanje »Kaj bi se zgodilo
v primeru, da bi celotno Svobodno tržaško ozemlje pripadlo Jugoslaviji?«
Naloga se bo učencem morda zdela nesmiselna, a nas odgovor na vprašanje lahko vodi do
spoznanja, kakšne vse so bile posledice nekega na videz izoliranega zgodovinskega
dogodka, kar nas lahko vodi do zanimivih zaključkov. Poleg vsega, kar bi se zgodilo
drugače, lahko pri odgovoru odkrijemo, kaj vse se najverjetneje ne bi zgodilo.
Naloga je sicer zelo zahtevna in v danem primeru zahteva višji nivo znanja geografije in
zgodovine, potrebno pa je tudi paziti, da učenci ne zaidejo predaleč v svoji povezovanjih in
predvidevanjih. Če menimo da učenci nimajo zadostnega predznanja za samostojno
razmišljanje, jih lahko vodimo s trditvami, pri katerih se odločijo, ali je trditev verjetna ali
ne. (Npr. Koper se nikoli ne bi razvil v regionalno središče; v Sloveniji bi imeli številčno
Italijansko manjšino; skozi vas Podpeč ne bi potekala železnica, ipd.)
2. Jedilni list
Preprosta naloga, ki zahteva poznavanje lokalnih pridelkov. Učenci pripravijo jedilni list za
Istrsko restavracijo, ki želi ponuditi domače specialitete. Nalogo lahko razširimo tako, da
učenci poiščejo tudi, kje in kdaj so sestavine dostopne in/ali pojasnijo izvor posameznih
jedi. Dodatno lahko pripravijo program za celotno ponudbo restavracije, kmečkega
turizma ali turistične kmetije in utemeljijo, zakaj so se odločili za svoje izbire.
Dobra zamisel, ki pa zahteva nekaj spretnosti, bi bila tudi priprava preproste jedi v okviru
pouka ali dejavnosti po pouku. (Npr. priprava omlete z šparglji je zelo preprosta in hitro
izvedljiva.)
3. Zaščita naravne/kulturne dediščine
Naloga je primerna za učence višjih letnikov osnovne šole z osnovnim razumevanjem
okolijskih problemov. Lahko se posvetimo raziskovanju zaščitenih rastlin n živali na nekem
območju in posebnih življenjskih okolij, ki jih tej organizmi potrebujejo. Pestro območje
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Kraškega roba nam nudi obilico takih primerov, za katere lahko učenci pripravijo program
varstva narave.
Drugi primer, ki bi ga lahko smiselno umestili na območje Roba, je vodovarstvo in skrb za
čisto vodo. Učenci lahko pripravijo informativni letak na temo varčevanja z vodo in
informacijami o porabi vode ter prebivalstvo obvestijo o nevarnosti pretirane uporabe
vode. Vključuje lahko tudi informacije o oskrbi z vodo nekoč.
S podobno nalogo lahko učenci raziščejo varovanje kulturne dediščine, raziščejo kateri
kulturni spomeniki na območju bi bili potrebni obnove. Izdelajo lahko tudi načrt za
obnovitev starejšega objekta, ali za izgradnjo nove hiše z izgledom prilagojenim kulturni
krajni.
4. Turizem
Učenci naj s pridobljenim znanjem o naravni in kulturni dediščini izdelajo program za razvoj
turizma na območju. V prvi fazi poiščejo že obstoječo ponudbo, razmislijo, kaj vse bi lahko
vanjo še dodali in kakšne so ovire za razvoj turizma. Razmislijo naj tudi pozitivne in
morebitne negativne plati turizma za lokalno okolje.
Podobna je lahko naloga za oživitev vasi, iz katerih se prebivalstvo izseljuje, pri čemer naj
poiščejo dejavnosti, s katerimi bi se lahko ukvarjali prebivalci, in razmislijo, kakšna
infrastruktura bi bila potrebna za dvig kvalitete življenja v naselju.
5. Razmišljanje na izbrano temo
Najpreprostejša naloga pa je kratek spis ali razmišljanje na določeno temo. Naloga zahteva
od učitelja primerno postavljene okvirje teme, od učencev pa precej lastne iniciative.
Učence, ki jim samostojno razmišljanje ne gre najboljše, lahko učitelj spodbudi s
poglobljenimi vprašanji ali vodeno diskusijo. Podobne naloge bi bile še igra vlog
zgodovinskega dogodka ali trenutnega dogajanja.
Primer vprašanja za spis ali razmišljanje je lahko vprašanje: »Kaj je sporočilo Mrtvaškega
plesa; je sporočilo še aktualno danes?« ali »Kakšen je bil vpliv Cirila in Metoda na slovenski
jezik?«.
Za igro vlog lahko poiščemo krajše zanimive dogodke iz lokalne zgodovine, npr. Pravdo
med beneškimi in habsburškimi kmeti za parcelo na meji ali spodbudimo diskusijo na bolj
aktualno temo npr. »Zakaj nekateri prebivalci Roba podpirajo gradnjo drugega tira železniške
proge Koper–Kozina, nekateri pa ne?«
Pomembno je, da so učenci na take naloge pripravljeni, da sodelovanje ni prisilno, učitelj
pa naj povzame glavne vsebinske poudarke na koncu učne ure.
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6 IZVEDBA IN EVALVACIJA UČNE POTI
6.1 Opis izvedbe učne poti
Prvi pohod po učni poti z učenci smo opravili v torek, 14. avgusta 2018. Ker je izvedba učne
poti potekala v poletnih mesecih, smo k sodelovanju povabili otroke lokalnega skavtske
skupine Ankaran 1 (Steg zahajajočega Sonca). Pohoda se je tako udeležilo devet učencev
tretje triade osnovne šole in tri dijakinje prvega letnika srednje šole. Pridružila se nam je
tudi ena od polnoletnih skavtskih voditeljic, ki nam je pomagala pri nadzoru ene od skupin
na poti.
Termin: pri izbiri termina smo imeli srečo z vremenom in pripravljenostjo udeležencev na
sodelovanje. Poletni termini so namreč primerni za izvajanje dodatnih dejavnosti na
terenu, medtem ko se moramo pri pripravi pouka izven učilnice v času šolskega leta
prilagajati tudi urniku in ostalim obveznostim učencev. Poleg tega moramo za izvedbo
učne poti na prostem izbrati dan brez padavin, kar je lahko v določenih delih leta težavneje.
Predvidevamo, da bi za izvedbo tako obsežne poti lahko izkoristili za kulturno-naravoslovni
dan ali športni dan.
Priprava učencev na pouk izven učilnice je potekala kar na zbirnem mestu, torej na
parkirišču pred gradom Socerb. Učenci so tam prejeli navodila za obnašanje v naravi in na
pohodu ter varnostna opozorila. Priprava je potekala od 9.00 do 9.30, ko smo se odpravili
na pot.
13. avgusta, dan pred odhodom smo opravili pripravo na delo z spremljevalko, jo seznanili
s potjo in z delom na poti.
Skupine: udeležence smo razdelili v dve heterogeni skupini (po šest učencev), saj smo
želeli pri njihovem delu poudariti tudi sodelovanje med učenci različnih starosti.
Gradivo za delo v tej fazi še ni bilo v celoti objavljeno na GIS sistemu, zato smo imeli
osnutke informacijskih tabel s seboj tudi natisnjene na listih, naloge pa smo razdelili
skupinam.
Pot in točke smo razdelili učencem na zemljevidih. Želeli smo, da skupini učencev
razmeroma sami izbirata pot. Prva je odšla na pot s klasičnim zemljevidom, v drugi skupini
so si za orientacijo pomagali s pripravljenim GIS zemljevidom, objavljenim na Google maps:
https://drive.google.com/open?id=1b8upDkruMvn5yeSDpJzb6cphBLvvP6o_&usp=sharin
g. V ta namen so uporabili svoje pametne mobilne telefone z dostopom do spleta.
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Slika 12: Zemljevid GIS sistema Google maps, s točkami na poti (Ruter, 2019).

Pričetek
Zbiranje in priprava na parkirišču je vzelo nekaj več časa, zato smo s pohodom začeli ob
9.30.
Delo na prvi točki je potekalo brez posebnosti. Nekaj težav sta obe skupini imeli le s prvo
nalogo v drugem sklopu (zaradi tega smo med naloge dodali pomoč).
Po opravljenih nalogah smo se napotili proti drugi točki, severno od gradu Socerb. Po delu
z nalogami sta skupini pot nadaljevali posebej z 10 minutnim zamikom (Ker smo želeli, da
vsaka skupina samostojno izbira pot).
Na tretji točki v vasi Kastelec so učenci opravili naloge, povezane z rastlinami. Nekaj težav
so imeli pri iskanju belušev, saj v poznem poletju mladi poganjki olesenijo, zaradi česar so
nekoliko težje prepoznavni.
Pot do točke pri Črnem Kalu je nekoliko daljša, bili smo pozorni tudi na delovno
mehanizacijo v bližini kamnoloma. Prihod do Črnega Kala pomeni tudi ponovno hojo v
neposredni bližini kraških sten, na kar moramo udeležence še dodatno opozoriti.
Med nalogami na Črnem Kalu so učenci znova potrebovali dodatna objasnila pri prvi nalogi
na listu. Pred nadaljevanjem poti smo na tej točki imeli daljši počitek zaradi poletne pripeke
(120 minut).
Pot smo nadaljevali okoli 14.30. Nadaljnja pot je bila prav pri Črnem Kalu najtežavnejša, tu
je tudi nezavarovan prehod čez železniško progo, zato sva skupini s spremljevalko na tem
delu vodila sama. Po prehodu čez progo so vodenje pohoda spet prevzeli učenci.

Stran 119

Po pričakovanjih so učenci sami začeli izpraševanje o jarkih na poti. S to tematiko smo
nadaljevali v bližini antene pri Podpeču na točki 3/H, kjer smo rešili tudi naloge, povezane
z vodovjem. Na zadnjo nalogo v sklopu vodovje učenci niso podali predvidenih odgovorov,
zato smo razširili informativno besedilo. Na točki smo si vzeli tudi nekaj časa za počitek in
malico (20 minut).
Pot proti Podpeču (I/6) je nezahtevna, naloge v vasi so učenci uspešno izpeljali šele z našo
pomočjo. Pri kartiranju vasi in iskanju Prkičeve hiše so potrebovali nekaj pomoči. Kartiranje
se je izkazalo kot časovno potratno, zaradi česar smo ga omejili le na glavno ulico (morda
bi ga morali skrajšati v še večjem obsegu). V manjši meri smo tudi razširili spremljevalni
tekst.
Pot smo nadaljevali proti taboru v Hrastovljah, kjer smo zaključili z delom ob. (Izvedba se
je zavlekla zaradi počitka v Črnem Kalu zaradi poletne vročine.) Zato nalog na zadnjem
učnem listu učenci niso dokončali.
Z delom smo zaključili ob 18.00, ko smo z učenci izvedli tudi zaključno evalvacijo.

6.2 Refleksija izvedbe učne poti
Izvedbo učne poti ocenjujemo kot uspešno.
Termin za izvajanje je bil razmeroma primeren, nekaj težav smo imeli s poletno vročino,
zaradi katere smo dlje (1h) počivali v senci pred prečkanjem sten med Črnim Kalom in
Podpečjo, kjer je sence na poti manj. Ocenjujemo, da bi bili za obisk poti najprimernejši
spomladanski in jesenski meseci, torej takrat ko ima območje Kraškega roba dejansko
največ obiskovalcev.
Dostop do lokacije je tako v Socerbu kot v Hrastovljah primeren za avtobuse (če bi pot
želela obiskati večja skupina učencev ali pohodnikov organizirano). Manjši problem
predstavlja pot obiskovalcem, ki se želijo vrniti na izhodišče, saj zaradi dolžine ni najbolj
primerna kot krožna pot. Lokacije ostalih točk so se izkazale za primerna izhodišča za
obravnavo tematik, tu izstopa le točka, ki obravnava vodovje, saj se ne nahaja v bližini
vodnih virov.
Razdelitev v skupine se je dobro obnesla. Starejši člani skupin so pomagali mlajšim pri
reševanju nalog, kar ocenjujemo kot uspešen element skupinskega dela. Vendar nismo
imeli kontrolne skupine, sestavljene le iz učencev 7. razreda OŠ, ki bi pokazala, koliko je pot
primerna za učence z manj zgodovinskega in geografskega predznanja. Izkazalo se je, da
so skupine po šest učencev prevelike. Menimo, da bi bilo optimalno delo v trojicah.
Kjer se je gradivo za delo izkazalo kot neustrezno, smo ga razširili in prilagodili. Nekatere
naloge so bile neustrezno nastavljene in smo jih po opravljeni poti ustrezneje formulirali.
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Format.doc se je izkazal kot neustrezen za branje na mobilnih telefonih in smo ga zato
preuredili v PDF format.
Pot se je izkazala kot dolga in nekoliko naporna, zato jo označujem kot primerno za fizično
pripravljene obiskovalce. Traso poti označujemo kot zanimivo za vse obiskovalce (učence
in pohodnike), menimo, da so točke na poti ustrezno umeščene na traso. Nekateri deli poti
zahtevajo več pozornosti učiteljev spremljevalcev (predvsem nezavarovani prehod čez
progo), tako z orodjem Google maps kot tudi s klasičnim zemljevidom sta obe skupini z
lahkoto poiskali pravo pot. Iz navedenega sklepamo, da bodo pot po trasi našli tudi ostali
obiskovalci.
Menimo, da je bila tematika učne poti sicer ustrezno izbrana, a je nastala težava pri
umestitvi tematik v strnjeno celoto. Tema poti je bila sprva usmerjena le v utrdbe na robu.
Tej tematiki smo postopno dodajali več novih tem, kar je škodilo konsistenci podanih
informacij. Raznolikost podanih tematik pa smo lahko uporabili za močno medpredmetno
povezovanje, predvsem z geografijo, v manjši meri tudi z biologijo.
Zavedati se moramo tudi, da smo prvič pot izvedli z dvema manjšima skupinama učencev
(dvakrat 6). Poleg tega so bili ti učenci preko celotne poti visoko motivirani za delo in nanj
ustrezno pripravljeni. Menimo, da je bila skupina otrok tudi precej bolj disciplinirana od
povprečnega razreda, kar je vplivalo na uspešnost izvedbe.

6.3 Mnenja učencev o učni poti po Kraškem Robu
6.3.1 Namen evalvacije
Z evalvacijo smo nameravali pridobiti mnenje o učni poti od udeležencev. Pridobili smo
mnenje učencev o terminu izvedbe, o razdelitvi v skupine in skupinskem delu, o lokaciji
učne poti, o obravnavnih tematikah ter o pripravljenem gradivu in nalogah. Evalvacijo z
učenci smo izvedli takoj po opravljenem delu na terenu v Hrastovljah, vprašalnike je
izpolnilo 12 sodelujočih učencev, kar je sicer premajhen numerus za statistično relevantne
ugotovitve.
Ustno smo učence izprašali tudi o njihovem najljubšem delu poti in o najslabšem delu, sledil
je kratek voden pogovor o mnenju učencev o pouku izven učilnice.
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Preverba učne poti po Kraškem Robu
Skupina: ____
Označi trditev, ki najbolj ustreza tvojemu mnenju o poti.
Se ne
strinjam

Delno se
strinjam

Se
popolnoma
strinjam

1
2
3
4

Termin za izvedbo učne poti je ustrezen.
Skupine so bile primerno velike.
Skupine so bile ustrezno sestavljene.
Trasa poti in lokacije točk so primerne in
zanimive.
5 Pot je bila ustrezno dolga.
6 Tematike na točkah so bile zanimive.
7 Tematike na točkah so bile ustrezno
predstavljene.
8 Naloge na točkah so bile zanimive.
9 Naloge na točkah so bile ravno prav
zahtevne.
10 Pri pouku izven učilnice se počutim bolje,
kot v učilnici.
11 Pri pouku izven učilnice sem bolj motiviran
za delo.
12 Pri pouku izven učilnice se naučim več
snovi.
13 Snov, ki sem jo usvojil pri pouku izven
učilnice si bolje zapomnim.
Najbolj mi je bila všeč točka:_________________________________________________
Najmanj mi je bila všeč točka:________________________________________________

Vprašalnik za izvedbo kratke evalvacije z učenci.
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6.3.2 Rezultati evalvacije
Preverba učne poti po Kraškem Robu

Se ne
strinjam

Delno se
strinjam

Termin za izvedbo učne poti je ustrezen.
Skupine so bile primerno velike.
Skupine so bile ustrezno sestavljene.
Trasa poti in lokacije točk so primerne in
zanimive.
5 Pot je bila ustrezno dolga.
6 Tematike na točkah so bile zanimive.
7 Tematike na točkah so bile ustrezno
predstavljene.
8 Naloge na točkah so bile zanimive.
9 Naloge na točkah so bile ravno prav
zahtevne.
10 Pri pouku izven učilnice se počutim bolje,
kot v učilnici.
11 Pri pouku izven učilnice sem bolj motiviran
za delo.
12 Pri pouku izven učilnice se naučim več
snovi.
13 Snov, ki sem jo usvojil pri pouku izven
učilnice si bolje zapomnim.
Rezultati vprašalnika

1

4
1
2

1
2
3
4

Se
popolnoma
strinjam
7
11
10
12

2
3
1

10
9
11

3
4

9
8
12
12

5

7

4

8

Splošen vtis učencev je bil močno pozitiven, kar je razbrati tudi iz navedenih odgovorov.
Vprašanji, ki bolj odstopata, sta le (1) termin in (12) Pri pouku izven učilnice se naučim več
snovi. Za oba odgovora smo odstopanje tudi pričakovali, saj termin za izvedbo ni bil
optimalen. Količina naučene učne snovi pa je običajno večja v učilnici kot izven učilnice. Z
ostalimi rezultati smo bili zadovoljni, predvsem z motivacijo učencev za delo izven učilnice,
ki smo jo tudi sami opazili na učni poti.
Razen točke v Hrastovjah, ki zaradi časovnih omejitev ni bila izvedena, je bila največji
skupini učencev (4) najbolj všeč točka na Socerbu, trem pa točka v Črnem Kalu. Štirim
učencem je bila najmanj všeč točka v Podpeči, ker je kartiranje vasi (kartiranje vasi smo
skrajšali) trajalo preveč časa.
V kratki vodeni diskusiji z učenci, ki je sledila pred odhodom učencev domov, smo si
zabeležili še naslednje opazke:
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Enemu od učencev se je pot zdela predolga;
Učenci so zelo uživali v gibanju v naravi in na izbrani trasi poti;
Dva učenca sta bila zelo zadovoljna s samostojnim iskanjem poti po Robu;
Večine od pridobljenega znanja še niso obravnavali v šoli, se je pa snov od pouka
navezovala nanj;
Čeprav je velika večina učencev (10) že vsaj enkrat bila na tem območju, o Kraškem
robu (njihovem lokalnem prostori), pred obiskom poti niso imeli veliko informaciji
o lokalni naravni in kulturni dediščini.

6.3.3 Sklepne ugotovitve
Sicer pa moramo biti pri interpretaciji tako majhnega vzorca zajetih podatkov previdni. Za
boljšo oceno realnega stanja moramo rezultate evalvacije primerjati z lastnimi opažanji, ki
smo jih pridobili med samo izvedbo.
Iz našega opazovanja in mnenj učencev lahko sklepamo, da je bila prva izvedba učne poti
uspešna, menimo da smo dosegli vse učne cilje ki smo si jih zastavili v tretjem poglavju, in
sicer so učenci po končani poti pokazali, da znajo:






že pridobljene šolske kompetence in veščine uporabiti tudi pri raziskovanju
lokalnega okolja in terenskemu delu;
pokazati razumevanje za občutljivo povezanost narave in človeka;
razlikovati med odgovornim in neodgovornim ravnanjem z naravno in kulturno
dediščino;
iz okolja razpoznati probleme lokalnega okolja in iskati rešitve;
povezovati dogodke in probleme iz preteklosti z aktualnim dogajanjem.

Prav tako menimo, da so z udeležbo na učni poti:







razvili pozitiven odnos do lokalne naravne in kulturne dediščine,
spoznali lokalni in regionalni pomen Kraškega roba danes in v preteklosti;
spoznali življenje lokalnega prebivalstva danes in v preteklosti;
spoznali pomen lokalnih naravnih in kulturnih dejavnikov pokrajine, njihovo
povezanost in spremembe, ki jih je povzročil čas;
spoznali pomembne dogodke iz lokalne zgodovine;
se koristno in zdravo gibali v naravi.
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7 MNENJE LOKALNIH SKUPNOSTI O POSTAVITVI UČNE POTI
7.1 Namen in cilji
Med delom na terenu smo pridobili mnenje o postavitvi učne poti tudi nekaterih lokalnih
deležnikov. Tako smo opravili pogovore na Mestni občini Koper (v nadaljevanju MOK), na
Krajevni skupnosti Črni Kal (v nadaljevanju KS Črni Kal), z Območnim planinskim društvom
Koper (v nadaljevanju OPD Koper) in z nekaterimi predstavniki vasi Podpeč, Hrastovlje in
Črni Kal.
Od deležnikov smo želi pridobiti njihovo mnenje o postavitvi učne poti po Kraškem robu,
o zakonskih določilih, ki skrbnika poti omejujejo pri postavitvi infrastrukture. Poleg tega
smo želeli izvedeti tudi za morebitne zaplete, do katerih lahko pride (ali je že prihajalo) pri
postavitvi tovrstne infrastrukture.
Pogovore z deležniki smo opravili v obliki intervjujev, ki so bili prilagojeni vsakemu od
sogovornikov. Sprva smo želeli pridobiti tudi mnenje o postavitvi učne poti od lokalnega
prebivalstva, a se je izkazalo, da ne bomo našli statistično relevantnega števila
sogovornikov. Tako smo v zadnjem delu objavili le nekaj ugotovitev, povzetih po štirih
pogovorih, ki smo jih opravili v mesecu avgustu. Govorili smo s skrbnico cerkve v
Hrastovljah, ter s predstavniki vasi Črni Kal, Hrastovlje in Podpeč.

7.2 Rezultati
7.2.1 MOK in KS Črni Kal
Pogovore na MOK sem opravil z T. Babič 11. septembra 2018. Prejeli smo informacije o
relevantni zakonodaji, ki regulira pešpoti, pohodništvo, markiranje in urejanje planinskih
poti. V MOK te urejajo:







Zakon o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07);
Pravilnik o načinu vzdrževanja in sanacije planinskih poti (UL RS, št. 80/08);
Pravilnik
komisije
za
planinske
poti
Planinske
zveze
Slovenije
(https://www.pzs.si/javno/Poti/kpp_pzsjavna_obravnava_osnutka_pravilnika_kpp.pdf 9. 4. 2019);
Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93, 56/99ZON, 67/02, 110/02 ZGO-1, 115/06 ORZG40,
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 ZGGLRS in 77/16);
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v
Mestni občini Koper (https://www.koper.si/wp-content/uploads/2015/09/pupkoper-npb09.pdf 9. 4. 2019);
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Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljalnih načrtih območji (2011-2020)
(http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdne_zivali_in_lovstvo/obmocni_nacrti_z
a_lovsko_upravljavska_obmocja_za_obdobje_20112020/index.html 9. 4. 2019).

Za urejanje pravice poti in pravice do služnosti ter z urejanjem novih tras se ukvarja Urad
za nepremičnine, kateremu moramo pred urejanjem katerekoli infrastrukture dovoljenja
za delo tudi predložiti.
Posvetili smo se tudi strategiji in viziji MOK-a za območje Kraškega roba, iz katere je
razvidno, da želi MOK v prihodnosti razviti turistični potencial, ki ga nudi območje Kraškega
roba. Strategija občine izhaja iz načrtov za usmeritev krajine, ki vsebujejo srednje in
dolgoročne načrte. V glavnem delu strategije za razvoj turizma gre za razvoj potenciala
Kraškega roba za izvajanje športnih dejavnosti na prostem. Lokalna kulturna dediščina je
za občino sicer pomembna, a je trenutno postavljena ob rob, kar pa nameravajo spremeniti
v naslednjih letih. Pri tem občina, predvsem Oddelek za turizem, sodeluje z Zavodom za
varstvo kulturne dediščine.
Na drugi strani občina sodeluje tudi v projektih, kot je projekt LIKE, ki skušajo omejiti
pritiske rekreativnih dejavnosti na naravni prostor in zavarovati habitate ogroženih
živalskih vrst. Projekt predvideva zmanjšanje intenzivnosti rekreativnih dejavnosti in
vzpostavitev potrebne infrastrukture za bolj sonaraven stik človeka z naravnim okoljem.
Poudarjajo, da je na območju Kraškega roba problematična v prvi vrsti nezadovoljiva
infrastruktura, ki ne omogoča nadaljnjih širitev dejavnosti. Zaradi navzkrižja interesov in
nedorečenih pravil relativno pogosto prihaja tudi do nesoglasij med lastniki zemljišč,
domačini in obiskovalci območja. Zaradi problemov z vzpostavljanjem infrastrukture je
občina sicer pripravljena pomagati različnim projektom na območju, a ne morejo obljubiti
sredstev za kasnejše vzdrževanje infrastrukture. Podobno je tudi stališče KS Črni Kal, ki se
skupno z obilico društev trudi za oživljanje Kraškega Roba, med drugim tudi za ohranjanje
njegove materialne in nematerialne Kulturne dediščine. Društva in KS sodelujejo predvsem
pri postavitvi informativnih tabel, pripravo gradiv za knjige in informativne letake o
območju, organizaciji oživljanja starih običajev itd. Krajevne skupnosti lahko na strateške
načrte občine sicer le podajajo ugovore, društvom in projektom pa lahko pomagajo z
posredovanjem za sofinanciranje na občini.

7.2.2 OPD Koper
Pogovor na Območnem planinskem društvu sem opravil s predsednikom A. Zubinom 24.
9. 2018. V pogovoru smo želeli pridobiti informacije o obstoječih poteh v občini in o
vzpostavitvi novih tematskih in učnih poti. Želeli smo predvsem izvedeti, na kakšne težave
lahko naletimo pri vzpostavitvi učne poti.
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OPD Koper ima sicer več kot 500 članov, od katerih pa jih le majhen del aktivno sodeluje
pri vzpostavitvi novih in vzdrževanju obstoječih poti. Trenutni glavni projekti so
vzdrževanje planinskih, tematskih in učnih poti v občini, poleg tega društvo skrbi še za
odsek kolesarske poti Parencana. Skupno tako OPD Koper vzdržuje več kot 200 km poti z
spremljevalno infrastrukturo. Skrbi tudi za zbiranje in objavljanje informacij, povezanih z
potmi. Ker je vzdrževanje tolikšne infrastrukture drago in časovno potratno pri tem
sodelujejo z MOK, KS ter lokalnimi društvi in tudi s šolami. Kot društvo želijo svoje poti
predstaviti čim širši javnosti, zaradi česar organizirajo tabore in izlete za otroke in starejše.
V splošnem so naklonjeni sodelovanju pri vzpostavitvi učne poti po Kraškem robu, in sicer
omogočajo souporabo trase svoje že vzpostavljene Poti gradov. Po njihovih informacijah
pot vsak mesec obišče vsaj 1000 pohodnikov. Pot predstavljajo kot varno ter na novo
urejeno in označeno (to je potrdila terenska analiza področja). V društvu pa opozarjajo na
težave, ki se pojavijo pri vzdrževanju infrastrukture (opozorili so nas na dotrajane
informacijske table), ter na morebitne konflikte z lastniki bližnjih zemljišč, s katerimi se
občasno srečujejo tudi sami.

7.2.3 Prebivalci območja
Opravili smo tudi pogovore z ostalimi prebivalci območja avgusta in septembra 2018,
vendar nismo dobili dovolj sogovornikov za kaj več kot le za oceno stanja, statistično je
število vprašanih zanemarljivo, objavljamo le ugotovitve pogovorov s skrbnico cerkve v
Hrastovljah in predstavniki vasi Hrastovlje, Črni Kal in Podpeč.
Tudi med prebivalstvom smo zaznali interes za promocijo in razširitev dejavnosti za
obiskovalce Kraškega roba. Obstaja pa določen delež prebivalstva, ki je s povečevanjem
števila obiskovalcev območja nezadovoljen (To ugotovitev potrjujejo navedbe OPD Koper
in Občine.). Konflikti so vidni v uničevanju smernih in informacijskih tabel, čeprav so bila
zanje pridobljena potrebna dovoljenja občine in vaških skupnosti. Najodmevnejši primer
konflikta je potekal zaradi stene Štrkljevice pod vasjo Podpeč. Spor med domačini in OPD
Koper je tu dobil tudi pravni epilog. Zaradi ogroženih živalskih vrst v steni je bilo
zadrževanje na območju stene prepovedano, trasa Poti gradov pa se je morala izogniti
steni (Uradni list RS. št. 5/2006). Mnenje o sporu nam je podal tudi domačin, ki pa je želel
ostati neimenovan. Ta omenja, da srž spora v osnovi ni bilo varovanje ogroženih ptic,
ampak velika količina obiskovalcev stene, ki so s svojimi avtomobili večkrat povsem zaprli
prehod po cesti skozi Podpeč (vas je stisnjena ob rob kraške stene in nima urejenega
večjega parkirnega prostora).
Nasploh domačini omenjajo pomankanje ustrezne infrastrukture za obiskovalce, kot
največji problem območja, predvsem če se bo število obiskovalcev še povečevalo.
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7.3 Sklepne ugotovitve
Iz pogovorov z deležniki lahko razberemo, da so lokalne skupnosti na splošno naklonjene
razširitvi ponudbe, namenjene obiskovalcem Kraškega roba, kot je tudi učna pot, v
določenih primerih pa prihaja do konfliktov. Konflikte na območju lahko razdelimo na
konflikte, ki so povezani z neustrezno infrastrukturo, pri čemer gre za spore z lokalnim
prebivalstvom, in na konflikte, ki obsegajo programe varstva narave, zaradi katerih je
dostop do nekaterih območji omejen.
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8 Zaključek
Magistrsko delo predstavlja zasnovo učne poti po Kraškem robu. Terenska analiza
območja in pregled relevantne literature sta pokazala da je območje vsekakor vredno
pozornosti tako z vidika spoznavanja naravne kot tudi kulturne dediščine. Posebnosti
območja so tako predstavljene v prvih dveh poglavjih, ki sta namenjeni poglobljenemu
vpogledu predvsem v zgodovino območja, nekoliko pa tudi geografskim dejavnikom, ki so
spremljali zgodovinski razvoj, in jih moramo za vodenje po območju dobro poznati. Te
ugotovitve podpirajo našo prvo hipotezo, da območje Kraškega roba nudi vpogled v
številne naravne in kulturne zanimivosti.
Sodobna didaktika spodbuja vse oblike pouka izven učilnice, tudi obiske učnih poti, kar
potrjujejo tudi novejši učni načrti, ki te oblike dela omenjajo med didaktičnimi smernicami,
s čimer potrjujemo svojo drugo hipotezo, ki pravi, da je učna pot dober način pouka izven
učilnice, prav tako se je izkazalo, da ga podpira sodobna pedagogika.
V učnih načrtih za osnovne šole smo pri predmetih zgodovina, geografija spoznavanje
družbe in biologija našli tudi spodbude k bolj poglobljenemu raziskovanju lokalnega okolja
čemur je učna pot po Kraškem robu prvenstveno namenjena. S tem lahko delno potrdimo
hipotezo o spoznavanju lokalnega okolja, ter lokalne naravne in kulturne dediščine, ki je
pomemben del učnih načrtov za osnovne šole, saj to velja za vsaj tri predmete, in sicer za
spoznavanje družbe, zgodovino in geografijo, katerih učne načrte smo tudi podrobno
raziskali. V manjši meri pa to velja za učni načrt biologije, v katerem je na spoznavanju
lokalnega okolja manjši poudarek.
Pri pripravi informativnega in pedagoškega materiala za izvedbo poti smo se srečali z
nekaterimi omejitvami za postavitev fizičnih informativnih tabel. Zato smo se odločili za
alternativen način podajanja informacij obiskovalcem, vzpostavili smo GIS sistem. To je
sistem digitalnega zemljevida poti s točkami, ki so opremljene s tekstovnim in slikovnim
gradivom, obiskovalci pa lahko do gradiva dostopajo s pametnim telefonom z internetno
povezavo.
Prva izvedba učne poti po Kraškem robu je pokazala, da je pot primerna za spoznavanje
lokalnega okolja. Zaradi tehnoloških omejitev starejši obiskovalci učne poti še niso
preskusili. Mnenje učencev pa je bilo zelo pozitivno in je potrdilo naša predvidevanja o
potrebi po pouku izven učilnice in terenskemu delu v lokalnem okolju. Izkazalo se je, da je
pot kljub zahtevnosti primerna za izvajanje v manjših skupinah, opazili smo tudi povečano
motivacijo učencev pri delu na terenu, predvsem pri nalogah, ki se razlikujejo od nalog, s
katerimi se učenci srečujejo v učilnici. Pot pa omogoča usvajanje novih znanj in poglobitev
v tematike, ki so jih učenci tretje triade že usvojili, kar potrjuje četrto hipotezo, ki pravi, da
učna pot po Kraškem robu nudi učencem in obiskovalcem aktivno učenje naravoslovnozgodovinskih vsebin lokalnega okolja.
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Pogovori z lokalnimi skupnostmi so pokazali pripravljenost za sodelovanje in pomoč pri
postavitvi učne poti po Kraškem robu. Interes za večjo prepoznavnost Kraškega roba ima
tako Mestna občina Koper kot tudi krajevna skupnost Črni Kal. Območno planinsko
društvo Koper omogoča uporabo planinskih poti, za katere skrbi in jih vzdržuje. Opozarjajo
pa na omejitve, ki nam jih pri postavitvi takih poti nareka zakonodaja. Razkrili smo tudi
morebitne težave, ki se pojavijo pri postavitvi poti v določenem okolju, od nesporazumov
z lokalnim prebivalstvom do naravovarstvenih omejitev. Zato lahko le delno potrdimo peto
hipotezo, da so za postavitev učne poti po Kraškem robu zainteresirana tudi lokalna
društva in skupnosti, ki so pripravljena pri tem sodelovati.
Magistrsko delo je pokazalo potrebo po nadaljnjem raziskovanju lokalnega prostora, ki
lahko učencem in naključnim obiskovalcem nudi zanimivo priložnost za učenje. Pokazalo
se je, da imajo, kljub spodbudam v učnih načrtih, učenci omejeno znanje o lokalnem okolju.
Območja, ki lahko danes veljajo za razmeroma nepomembna, so lahko v preteklosti bila
prizorišča živahnega dogajanja, sledi tega pa so ostale vidne do danes. Primer takega
območja je tudi Kraški rob. Za obsežnejše raziskave bi bilo dobro pridobiti še dodatne vire
o dogajanju v preteklosti in posodobiti ter zbrati kar največ literature o tem območju.
Zbrana literatura pa nam omogoči razširitev informativnega gradiva in učne poti.
Moderne pedagoške smernice poudarjajo pomen pouka izven učilnice, poleg učne poti pri
pouku zgodovine lahko izvajamo še obširnejše ekskurzije ali manj obsežno terensko delo.
Ponujajo se nam tudi možnosti za obisk muzeja ali arhiva, kar lahko izvedemo le kot obisk
ali v okviru obsežnejšega projektnega učnega dela. Šole se lahko pri pripravi in izvedbi
podobnih projektov povežejo z lokalnimi društvi in občinami, ki so tovrstnim
prizadevanjem večinsko naklonjena, pripravljeni pa moramo biti na nekatere morebitne
zaplete.
Omejitvam navkljub menimo, da je učna pot primerna oblika izvajanja pedagoškega dela,
predvsem za osebno izkušnjo učencev o lokalni pokrajini. Pouk izven učilnice pa v tem
primeru zagotavlja boljše rezultate pedagoškega dela. Menimo, da je informacijsko
gradivo primerno tudi za ostale obiskovalce območja, ki območja Kraškega roba in njegove
burne zgodovine še ne poznajo.
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9 Povzetek
Naravoslovno-zgodovinska učna pot po Kraškem robu
Namen magistrskega dela je zasnova naravoslovno-zgodovinske učne poti po Kraškem
robu, ki bi bila namenjena tako lokalnim osnovnim šolam kot tudi ostalim obiskovalcem
območja. Vsem obiskovalcem so tako predstavljene naravne značilnosti območja in
njegova zgodovina. Učna pot je eden od možnih načinov izvajanja pouka izven učilnice
poleg ekskurzije, terenskega dela, projektnega učnega dela in izvajanja športnih,
družboslovnih ali naravoslovnih dni. Poleg prednosti izkustvenega učenja, aktivnejše vloge
učenca in večje fizične aktivnosti prednosti pouka izven učilnice poudarjajo tudi učni načrti.
Med njimi zlasti učna načrta za zgodovino in geografijo poudarjata pomen spoznavanja
lokalnega okolja. Cilji naše učne poti izvirajo prvenstveno iz teh dveh učnih načrtov in
poudarjajo pomen gibanja v naravi, spoznavanja naravne in kulturne dediščine in
osveščanje za varovanje lokalnega okolja. Postavljeni cilji in izvedena terenska analiza so
nas vodili pri postavitvi trase, sedmih učnih točk na poti in izbiri obravnavanih tem ter
vsebin na posamezni točki. Glavna tema učne poti je bila varovanje meje in utrdbe na učni
poti, na ostalih točkah pa je predstavljena še okolica učne poti, rastlinstvo na poti,
gospodarski in prometni pomen območja nekoč in danes, značilnosti vasi na območju in
freske v cerkvi v Hrastovljah. Izvedba učne poti z lokalno skavtsko skupino je pokazala
pozitivne rezultate, predvsem aktivnost in samostojnost učencev pri pouku izven učilnice.
Izvedba nam je omogočila tudi samoevalvacijo pripravljene poti in gradiva. Pri pripravi
podobnih projektov se je dobro povezati z lokalnimi društvi in občino ter se prilagoditi
uveljavljeni praksi in zakonodaji. Predstavniki občine, vasi na območju in lokalnih društev
so bili projektu naklonjeni, opozorili pa so nas na nekatere morebitne zaplete pri postavitvi
potrebne infrastrukture. Predvsem zaradi tega smo se odločili, da postavimo geografsko
informacijski sistem GIS, ki poleg digitalnega zemljevida območja nudi tudi dostop do
digitalnega gradiva za obiskovalce. Z delom smo potrdili večino postavljenih hipotez in
dosegli namen naloge, to je postavitev aktivne in vsebinsko atraktivne učne poti po
Kraškem robu na temo naravne in kulturne dediščine.
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se naselili v Italiji.).
https://istarski.hr/app_assets/publications/index/16912/xl_16912_esuli_1.jpg (5. 9. 2018)
Slika 3: Zemljevid STO – Svobodnega tržaškega ozemlja, razdeljenega na cono A in B.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/thumb/2/2a/STO.png/250px-STO.png (5. 9.
2018)

Slike na točki 3:
Slika 1: Ruj. Ruj v jeseni živo pobarva kraško gmajno. Avtor fotografije: Ruter, L. (2018)
Slika 2: Rdeči bor.http://www.zelisca-korina.com/slike/rastline/bor/bor-rdeci2.jpg (5. 9.
2019)
Slika 3: Črni bor. http://4.bp.blogspot.com/__YqkdcuTWY/U3enPFC1SHI/AAAAAAAAB0g/MiZbBFKINH4/s1600/10167+%25C4%258Crno
ti%25C4%258De+-+Podpe%25C4%258D.JPG (5. 9. 2019)
Slika 4: Hrast črnika.http://www2.pms-lj.si/kras/rob_datoteke/image003.gif (5. 9. 2019)
Slika 5: Hrast puhavec. http://www.pyrgus.de/bilder1/tettigoniidae/ocskayi_h2016.jpg (5.
9. 2019)
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Slika 6: Bodeča lobodika. .
https://www.vrtnarava.si/sites/vrtnarava.si/files/rastline/bodeca-lobodika01.jpg (5. 9.
2019)78
Slika 7: Špargelj. http://www.apartma-cervar.si/images/spargelj.jpg (5. 9. 2019)
Slika 8: Grb občine Izola.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/9/92/Ob%C4%8Dina_Izola_grb.gif (5. 9. 2019)
Slika 9: Kulturne terase s trtami.
http://www.etana.si/traven/media/k2/items/cache/274936c4b649c88ffad7944bfc7a744a_
L.jpg (5. 9. 2019)

Slike na točki 4:
Slika 1: Boškarin, tovorno in delovno živinče Istrskega kmeta. https://www.robivera.si/wpcontent/uploads/2017/05/boskarin-5.jpg (5. 9. 2018)
Slika 2: Tovornik v burji. (Zahtevnega kraškega terena se nekoč ni dalo prečkati z vozovi,
zato so tovor prenašala tovorna živinčeta, v časih pa kar ljudje.).
http://www.etana.si/traven/media/k2/items/cache/b8c76ee8ebbe7de4df8bd61f72161540_
XL.jpg (16. 5. 2018)
Slika 3: Črni Kal. (Gostišče ob glavni cesti je služilo tudi kot pošta in trgovina.). Žitko, S. et
al. (1990). Kraški rob in Bržanija: zbornik v počastitev 500-letnice fresk v Hrastovljah.
Koper: Obratovalnica IMO - Turistično posredovanje: Skupščina občine Koper, Str. 71.

Slike na točki 5/a:
Slika 1: Strelski jarki in bunker. (Strelske jarke in vhod v bunker danes že prerašča
narava.). Avtor fotografije: Ruter, L. (2018)

Slike na točki 5/b
Slika 1: Kali. (Vodna rezerva za sušna poletja Istre se danes zaraščajo.). .
https://www.ekoper.si/wp-content/uploads/2018/02/IMAG18871.jpg (22. 5. 2018)
Slika 2: Kip Šavrinke. (Do izgradnje vodovoda ali vaških zajetij so se prebivalci oskrbovali
iz manjših izvirov, vodo pa so ženske običajno nosile domov v vrčih na svojih glavah.).
http://www.na-poti.si/wp-content/uploads/2015/02/Savrinka.jpg (22. 5. 2018)
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Slika 3: Klimogram Portoroža, z značilnim istrskim podnebjem. Agencija Republike
Slovenije za okolje. 2017. Klimatološka povprečja Portorož.
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/portoroz/ (22. 5. 2018)
Slika 4: Hidrogram reke Rižane na vodomerni postaji Kubed. Agencija Republike Slovenije
za okolje. 2017. Hidrološka postaja Rižana.
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/hidroloski_arhiv.html (22. 5. 2018)

Slike na točki 6:
Slika 1: Notranjost istrske hiše. Žitko, S. et al. (1990).Kraški rob in Bržanija: zbornik v
počastitev 500-letnice fresk v Hrastovljah. Koper: Obratovalnica IMO - Turistično
posredovanje: Skupščina občine Koper, , str. 117.
Slika 2: Zanigrad. (Nekoč ena od večjih vasi na območju je danes zapuščena.).
https://c1.staticflickr.com/5/4287/35309698461_e10bff9197_b.jpg (5. 9. 2018)

Slika v gradivu za učence:
Slika 1: Kamnine Kraškega roba. Avtor fotografije: Ruter, L. (2018)
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11 Priloge
Priloge
Priloga 1:
Rešene naloge za učence pri točkah 1, 3, 4, 5, 6 in 7 – Utrdbe in okopi
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OBRAMBA IN VAROVANJE MEJ
6. Utrdbe na poti
V kvadratke skicirajte različne utrdbe, ki jih vidite na poti.
Vsem vrisanim utrdbam pripišite ustrezno ime objekta:
utrjen kmečki tabor
mejna opazovalnica
obrambni stolp
grad

strelski jarki

Presodite, iz katerega obdobja so posamezne utrdbe. Izberite enega od navedenih obdobij:
A) antika
B) obdobje turških vpadov C) 2. svetovna vojna
D) obdobje po 2. sv. vojni
E) srednji vek
F) obdobje Ilirskih provinc

Socerb 1 – grad – E

Socerb 2 – mejna opazovalnica – D

Črni Kal – grad – E

Kraški rob – strelski jarki – C
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Podpeč – obrambni stolp – B

Hrastovlje – utrjen kmečki tabor – B

7. Meja pod Socerbom
Preberite odlomek o železni zavesi.
Na katero državo meji Slovenija v bližini Socerba?
Na Italijo.
Kaj je železna zavesa, kaj pomeni izraz »zaprta meja«?
Železna zavesa je bila meja med kapitalističnim zahodom in komunističnim vzhodom
po drugi sv. vojni. Meja je bila zaprta, kar pomeni, da je bil prehod strogo zavarovan.
Kdaj je bila postavljena ta meja?
Bila je postavljena po sporu ZDA in USSR po koncu 2. sv. vojne, ko je Trst pripadel Italiji.
Zakaj je danes mejna opazovalnica zapuščena?
Meja ni več strogo nadzorovana/sporazumi EU/schengensko območje …

Katere narodnosti so bili večinski prebivalci Kopra pred 2. sv. vojno?
Italijanske narodnosti.
Na zemljevidu označite obalo, ki so jo v preteklosti poseljevali Slovenci.
Kraška obala od Trsta do Devina.
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8. Utrdba nad Črnim Kalom
Opišite lokacijo utrdbe.
Utrdba leži na skali Kraškega roba, od ostalih sten jo loči prepad.

Kakšne prednosti ima lokacija utrdbe?
Tako lokacijo je bilo enostavno braniti/razgled na slovensko Istro/varovanje prehoda
čez Kraški rob …
Preberite odlomek o obleganju Črnega Kala.
Kateri strani sta se spopadli pri Črnem Kalu?
Habsburžani in Benečani.
Kdo so bili napadalci, kdo pa branilci utrdbe?
Napadalci so bili Habsburžani, branilci pa Benečani.
Kdo je zmagal v opisani bitki?
Habsburžani so premagali Benečane.
9. Jarki iz 2. svetovne vojne
Preberite odlomka o izkrcanju v Istri in pričevanje o prisilnem delu.
Del katere države je bila Istra pred 2. sv. vojno?
Italije.

Iz odlomka razberite, zakaj je nemška vojska začela z utrjevanjem Istre.
Nemci so predvidevali, da se bodo zavezniki izkrcali v Istri.
Kratko opišite, kako so nemški vojaki pri tem ravnali z domačim prebivalstvom.
Nemški vojaki so prebivalce silili k delu, niso jih nahranili in niso jih pustili
domov …
Kje so se zavezniki izkrcali leta 1944?
Zavezniki so se izkrcali v Normandiji/v Franciji.
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10. Kamninska zgradba Kraškega roba in hrastovskega tabora
Ob vhodu v tabor se spustite po ozki poti na svoji desni do poti med skalo, na kateri stoji
tabor, in bližnjo njivo. Na podlagi fotografije in svojega opazovanja določite dve prevladujoči
kamnini v Hrastovljah: apnenec in fliš (tvorita ga lapor in peščenjak). Trdnost preizkusite tako,
da s kladivom poskusite odbiti majhen košček vsake kamnine.

A

B

Slika 1: Kamnine Kraškega roba (Ruter, 2018)

Izpolnite razpredelnico:
Kamnina A
Kamnina B

Trdnost
zelo trdna
manj trdna

Ime kamnine
apnenec
fliš/ peščenjak

Katero kamnino voda lažje odnaša?
Voda lažje odnaša fliš/peščenjak.
Kaj se dogaja z deževnico, ki pade na apnenčasta tla? Pri odgovoru si pomagajte z
opazovanjem apnenčaste skale v bližini.
Voda ponikne v notranjost/voda raztaplja apnenec ...
Iz ugotovitev razberite, zakaj je taborsko obzidje zgrajeno iz apnenca, cerkev pa iz
peščenjaka.
Obzidje je zgrajeno iz apnenca, ker je trdnejši, cerkev pa iz peščenjaka, ker je lažje
dostopen/ga je v okolici več/je enostavnejši za obdelavo …
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Priloga 2:
Rešene naloge za učence na točki 1 – Grad Socerb
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ORIENTACIJA – SOCERB (NA GRADU)
Navodilo za reševanje:
Nalogo boste reševali po prihodu na grad Socerb. Poiščite si svoj prostor na obzidju z
razgledom proti morju. S pomočjo zemljevida Primorje in Kras 1 : 50.000 določite lego
Socerba. Pomagajte si tudi z zemljevidom Slovenije.
3. Orientacija – Kje smo ?
Koprsko Primorje, kjer leži Socerb, je ena izmed petih navedenih naravnogeografskih
pokrajin (enot) Slovenije. Podčrtajte pravilno ime te pokrajine.
panonska pokrajina

dinarska pokrajina

alpska pokrajina

predalpska pokrajina

primorska pokrajina
Kje leži Socerb? Podčrtajte tri pravilne odgovore.
Severno od Kopra.

Južno od Škofij.

V bližini hrvaške meje.

V bližini italijanske meje.

Na planoti Kras.

V Istri.

Na šavrinskem gričevju.

Na Kraškem robu.

Na kakšni nadmorski višini leži Socerb? Primerjajte nadmorsko višino Socerba s pokrajino,
ki jo vidite na jugu.
Socerb leži na nadmorski višini 371 m, leži višje od pokrajine na jugu.

Stran 145

4. Valvasorjeva grafika Socerba in okolice
Moderni zemljevidi so vedno orientirani tako, da zgornja stranica zemljevida kaže proti
severu_________________ (vpišite smer neba).
Določite,
na
katero
stran
neba
je
usmerjena
Valvasorjeva
grafika.
zahod____________________
(Najprej se razglejte z obzidja, pomagajte si tudi s kompasom, zemljevidom in na karti
vrisanim krogom s smermi neba. Pomoč: S – sever, M – jug, OC – zahod, OR – vzhod.)
Dobro si oglejte staro grafiko Socerba in na njej poiščite naslednje kraje:
Milje – Mille
Trst – Triest
Piran – Piran
Kontovel – Contavel
Črni Kal – Tcherne Khall
Palmanova – Palma Nova
K današnjim imenom pripišite še imena, ki jih je uporabil Valvasor.
Primerjajte Koper in Izolo na grafiki ter v sedanjosti: katere so glavne razlike, ki jih opazite?
Koper in Izola na grafiki sta manjša kot danes/ležita na otoku/na zemljevidu niso
prikazane okoliške vasi/v okolici je veliko industrije/Luka Koper.

Južno od Trsta je na grafiki vrisano območje, na katerem so se prebivalci ukvarjali z nekdaj
najpomembnejšo dejavnostjo v tem delu Istre: za katero dejavnost gre?
Solinarstvo.
Se Tržačani še danes ukvarjajo s to dejavnostjo (obkrožite pravilni odgovor):
DA / NE
Pojasnite svoj odgovor: kaj se danes nahaja na tem mestu?
Solin danes na tem mestu ni več, tu se nahajajo zalogovniki za nafto/ industrijska cona.

Kako imenujemo morje, ki obsega osrednji del grafike?
Jadransko morje.
V ozadju grafike je vrisana nekdanja pomorska velesila, ki je obvladovala to morje. Za
katero nekdanjo republiko gre?
Beneško republiko.
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Priloga 3:
Rešene naloge za učence na točki 3 – Rastlinstvo Bržanije in Kraškega roba
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RASTLINE BRŽANIJE IN KRAŠKEGA ROBA

1. Drevesne vrste
Prepoznajte vrsto bora v vaši bližini in napišite njegovo ime.
Črni bor.

Prepoznajte vrsto hrasta, ki raste pod Robom, in ga kratko opišite.
Pod Kraškim robom raste puhasti hrast, ki je nizek, na listih ima dlačice.

2. Užitne divje rastline
V naravi poiščite rastline, ki jim pravimo samonikle. To pomeni, da zrastejo brez oskrbe
človeka. Domačini iz nekaterih samoniklih/divjih rastlin pripravljajo okusne jedi. Poiščite dve
taki rastlini. Pri obeh se stari poganjki razrastejo v bodeče grmičke. Pri prepoznavanju rastlin
si pomagajte z literaturo.
Napišite domače ime rastline Asparagus acutifolius.
Šparanga ipd.

Napišite slovensko ime te rastline.
Beluš.

Napišite domače ime rastline Ruscus aculeatus.
Ruška/roška.

Napišite slovensko ime te rastline.
Bodeča lobodika.

Odtrgajte vejico obeh rastlin in ju prilepite na list A4 ter pripišite botanično ime rastline.
Je katera od teh rastlin zavarovana?
Rastlini nista zavarovani na območju Istre.
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3. Kulturne rastline
OLJKA
Opazujte liste oljke in napišite njene prilagoditve na sredozemsko podnebje.
Trdni/ mesnati/ povoščeni/ostri listi, pore na spodnji strani lista, razpredene korenine
itd.

Napišite vsaj dva možna načina uporabe oljk.
Oljke se lahko uporablja za vlaganje/izdelavo olja/v kozmetiki/v farmaciji.

Ugotovite, zakaj nad Kraškim robom ni več nasadov oljk. Pomagajte si z opazovanjem
okolice (površja) in zemljevida.
Zaradi nadmorske višine je hladneje/površje je bolj izpostavljeno burji.

TERASE IN TRTE
Zakaj so bile obdelovalne površine nekdaj v terasah?
Kmetje so izravnali teren za lažje obdelovanje/za pridobitev več prsti/za
preprečevanje odnašanja prsti po pobočju ipd.

Zakaj so danes te obdelovalne površine večinoma opuščene?
Kmetijstvo danes ni glavni vir dohodkov za vaščane/terase niso primerne za strojno
obdelavo zemlje ipd.

Preberite odlomek o istrskem vinu.
Katere vrste vina omenja odlomek?
Rdečo sorto/črnokalc/duljanski muškat ipd.

Zakaj sta bili trta in oljka še posebej pomembni za prebivalce Kraškega roba in Istre?
S tema dvema rastlinama so prebivalci zaslužili veliko denarja, ko so jih prodali
Kranjcem, ki teh pridelkov niso imeli, ipd.
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Priloga 4:
Rešene naloge za učence na točki 4 – Gospodarske dejavnosti na Kraškem
robu nekoč in danes
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GOSPODARSKE DEJAVNOSTI NA KRAŠKEM ROBU NEKOČ IN DANES

1. Kmetijstvo
Od kod so v istrska mesta uvažali žita? Zakaj je bilo to potrebno?
Žita so v Istro uvažali s Kranjske, ker ga v Istri ni bilo dovolj/ga v Istri niso pridelovali.

Katere vrste živine so vzrejali za prehrano in katere kot delovno živino?
Med živalmi za prehrano sta bili najpomembnejši drobnica in perutnina.
Med delovno živino sta bila najpomembnejša boškarin /govedo in osel.

Iz pokrajine razberite, ali je danes kmetijstvo še pomembna gospodarska dejavnost na
območju, in napišite svoje mnenje.
Po zaraščanju obdelovalnih površin sklepam, da kmetijstvo ni več najpomembnejša
dejavnost/po novih nasadih sklepam, da je kmetijstvo še pomembno.

2. Promet
Na kratko pojasnite, zakaj so Kranjci sol raje kupovali od beneških mest in ne v Trstu. Kaj
so tovorniki dovažali v Istro in kaj razen soli so tovorili drugam?
Kranjci so raje zahajali v beneška mesta zaradi nižjih cen soli. V notranjost so tovorili še
olje, vino in ostale uvožene surovine, v Istro pa žita in kovinske izdelke, seno, konje.

Zakaj so pot čez Rob opravljali tovorniki in ne prevozniki?
Poti čez Kraški rob niso omogočale prevoza z vozovi zaradi težavnega terena.

S pomočjo besedila prepoznajte obliko kriminala, ki se je pojavila ob meji. Kdo je bil vpleten
v kriminal? Razmislite in poskusite pojasniti, zakaj te oblike kriminala danes na območju ni
več.
Tihotapstvo, z njim so se ukvarjali vsi družbeni sloji/tako Kranjci kot Benečani.
Tihotapstva danes na območju ni več zaradi Evropske unije/brezcarinske cone.

Težavni teren v modernem času prečkajo številne prometnice. Na zemljevidu označite vse
večje poti, ki vodijo čez Kraški rob. Katera od njih je danes najpomembnejša?
Danes je najpomembnejša avtocesta Koper–Ljubljana.
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Priloga 5:
Rešene naloge za učence na točki 5 – Vodni viri in oskrba z vodo
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VODNI VIRI IN OSKRBA Z VODO
Navodilo za reševanje nalog: Z roba kraške police se ozrite na nižje ležeči dolini in na območje
nad Robom. S pomočjo karte in spremnega besedila rešite naslednje naloge.
Na fotokopiji zemljevida označite:
5 območje Kraškega roba;
6 stalne izvire na območju;
7 hudourniške izvire na območju;
8 glavna vodotoka v nižje ležečih dolinah.
Katera kamnina prevladuje severovzhodno od Kraškega roba, katera pa na jugovzhodu?
Kako to vpliva na število izvirov na Robu in število vodotokov na območju jugovzhodno od
Kraškega roba?
Na SZ prevladuje apnenec, na JV pa fliš. Na J je zaradi stika propustne in nepropustne
kamine več izvirov in vodotokov.
Opišite, kako so se vaščani nekoč oskrbovali z vodo. Menite, da so lokacije vasi povezane
z lokacijami vodnih izvirov? Na kateri strani kraškega roba je več vasi?
Vaščani so se z vodo oskrbovali iz lokalnih izvirov, v poletju pa tudi iz kalov ter lokalnih
zajetij. Vasi ležijo v bližini izvirov/lokacije vasi in izvirov so povezane. Več vasi leži južno
od Kraškega roba.
Ali so vaščani še danes odvisni od teh izvirov? Za kaj vse so nekoč uporabljali to vodo?
Vaščane danes oskrbuje vodovod/od izvirov niso več odvisni.
Nekoč so to vodo uporabljali za pitje, kuhanje, napajanje živine, zalivanje, umivanje …
S pomočjo klimograma poskusite določiti, v katerih mesecih imajo hudourniški izviri veliko
vode in v katerih mesecih so suhi.
Na podlagi klimograma sklepam, da imajo izviri največ vode od jeseni do pomladi, ker je
več padavin.
Na zemljevidu poiščite lokacijo čistilne naprave in jo označite. Zakaj je skrb za vodo prav na
tem območju še posebej pomembna?
Iz tega območja se napaja večina slovenske Istre.

Napišite dve dejavnosti, ki bi lahko ogrozili zajetja pitne vode.
Industrija/promet/turizem/kmetijstvo …
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Priloga 6:
Rešene naloge za učence na točki 6 – Podpeč
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ZNAČILNOSTI VASI BRŽANIJE

Na zemljevidu poiščite naslednje vasi:
C
D

Zazid
Loka

D
B

Črni Kal
Hrastovlje

B
C

Bezovica
Zanigrad

C
A

Kastelec
Podpeč

utrjen kraj

D

vodno zajetje

Vasem pripišite črko pojma, ki ga ime vasi opisuje:
A

vas pod steno

B

rastlina v bližini

C

Na podlagi imen vasi sklepajte, kaj so bili najpomembnejši razlogi za nastanek vasi prav na
teh mestih.
Najpomembnejši razlogi so varnost pred napadalci, bližina pomembnega vodnega vira,
zavetje pred burjo pod steno.

Pod katero obliko vasi spada Podpeč ? Obkrožite pravilni odgovor.
4 obcestna vas (hiše so enakomerno razporejene na eni ali obeh straneh ceste)
5 gručasta vas (hiše so strnjene in neenakomerno razporejene)
6 razloženo naselje (hiše so oddaljene ena od druge več deset ali sto metrov)

Zakaj so se v preteklosti odločali za tak način gradnje? Obkrožite vse pravilne odgovore:
6
7
8
9
10

ker so hoteli ohraniti čim več rodovitnih površin za pridelavo hrane;
zaradi lažje in cenejše gradnje kanalizacijskih cevi;
zaščitili so se pred mrazom (burjo) in poletno vročino;
ker so tako preprečili, da bi posamezniki v vasi imeli prevelika dvorišča;
ker so tako varčevali z gradbenim materialom.

V vasi Podpeč poiščite lokacijo vodnega vira, ki so ga uporabljali domačini v preteklosti.
Poiščite letnico prenove zajetja in jo zapišite._______________1972
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PRKIČEVA HIŠA
Oglejte si pročelje hiše in ga skicirajte. Odgovorite na vprašanja:
Iz katerega materiala je zgrajena večina hiše?
Iz kamna.
Opišite okna hiše. Primerjajte jih z okni na novejših hišah v vasi. Pojasnite, zakaj se starejša
okna razlikujejo od novejših.
Okna so majhna, ker je bilo steklo drago in niso dobro tesnila. Želeli so se izogniti
poletni pripeki in mrazu pozimi.
S čim je prekrita streha? Zakaj so nekatere strehe v vasi še dodatno obtežene?
Streha je krita z opečnatimi strešniki, nekatere strehe so obtežene zaradi burje.
Navedite tri kose pohištva, značilnega za srednjeveške kmečke hiše.
Klopi, odprta ognjišča, skrinje, slamnate postelje.
Razmislite in pojasnite, zakaj hiša nima več prostorov.
Hiša je bila majhna, ker so varčevali z gradbenim materialom. Ob enem so tako celotno
hišo ogrevali le z enim ognjiščem.
KARTIRANJE VAŠKE ULICE
Navodilo za reševanje:
Kartiranje pomeni vrisovanje določenih podatkov na karto. Na tak način lahko prikažemo
najnovejše podatke o naselju. Potrebujete izsek karte vasi Podpeč 1 : 5000 in barvice. S
kartiranjem pričnite ob zgornjem robu vasi in nadaljujte po glavni ulici, ki se rahlo spušča. Na
karto vnesite podatke o hišah z obeh strani ulice. Nalogo končate, ko pridete do železnice.
e) Na zemljevidu pobarvajte neometane in ometane zgradbe. Ob robu karte uredite
legendo.
f) Katerih hiš je več ?
Več je ometanih hiš.
g) Na kaj bi po vašem mnenju morali biti pozorni domačini, ko obnavljajo svoje zgradbe?
Da ohranijo značilen videz vasi ipd.

h) Zakaj se mnogi domačini ne odločijo za obnovo stavb v tradicionalnem
arhitekturnem slogu? Napišite svoje mnenje.
Novogradnje so cenejše/lastniki nočejo prodati starih hiš/stare hiše so premajhne/
stare gradnje so nepraktične ipd.
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Priloga 7:
Rešene naloge za učence na točki 7 – Hrastovlje
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CERKEV SV. TROJICE
Arhitektura
Kako imenujemo tako obzidano cerkev?
Taborska cerkev.
Zakaj so jo v začetku 16. stol. obzidali?
Zaradi nevarnosti turških vpadov.
S čim je prekrita cerkev? Obkrožite pravilni odgovor:
5 z lesenimi skodlami;
6 z opečnimi strešniki;
7 s kamnitimi skrilami;
8 s slamo.
Poslikave
Kako imenujemo stenske poslikave na svežem ometu?
Freske.
Razložite razliko med cerkvenimi in posvetnimi prizori. Poiščite vsaj en posvetni prizor in
ga opišite.
Cerkveni prizori upodabljajo svetnike in biblijske prizore, posvetni pa prizore iz
vsakdanjega življenja. Eden od njih je kmečki koledar na stropu.
Na južni steni si natančno oglejte Mrtvaški ples.
Na freski poiščite osebe: kako si sledijo od leve proti desni?
8 Kardinal, 4 trgovec, 2 berač, 3 plemič, 5 zdravnik, 7 škof, 11 papež, 1 otrok, 9 kraljica, 6
menih, 10 kralj.
Kaj je glavno sporočilo Mrtvaškega plesa?
Umrljivost vseh ljudi/enakost pred smrtjo ipd.
Glagolica
V notranjosti poiščite nekaj delov stene, ki so popisani z glagolico. Kdo sta bila stvaritelja
te pisave? Za katere narode sta ustvarila glagolico? Pojasnite, zakaj.
Ciril in Metod. Slovane. Ker ti pred tem domnevno niso imeli lastne pisave.
Kdaj je bila vpeljana glagolica, ali je v uporabi še danes?
Vpeljana je bila v 9. stol., danes ni več v uporabi.
Poiščite prevod enega od glagolskih napisov in ga preberite. Ali je vsebina posvetna ali
cerkvena?
/
S pomočjo prevajalne table zapišite svoje ime in priimek v glagolici.
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