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1. SPLOŠNI PODAKTI O PROGRAMU 
 

1.1. NAZIV IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

 
Pokukajmo v skrivni svet ptic. 
 

1.2. KRAJ IZVAJANJA PROGRAMA 

 
Nekdanja naravoslovna pot okoli kočevskega jezera. 
 

1.3. TRAJANJE IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

 
3 ure praktičnega dela. 
 

1.4. ŠTEVILO UDELEŽENCEV PROGRAMA 

 
V skupini je zaradi lažje organizacije praktičnega dela izobraževanja lahko do 20 udeležencev 
na posamezni izvedbi programa, skupaj torej največ 200 udeležencev v 10 izvedbah. 
 

1.5. SPREMLJANJE IZVEDBE PROGRAMA 

 
Za lažji nadzor kakovosti izvajanja programa ter statistično obdelavo podatkov tako 
udeleženke/udeleženci, kakor tudi mentorji izpolnijo evalvacijski vprašalnik po vsaki 
zaključeni delavnici ( prilogi 1 in 2). 
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2. PREDSTAVITEV KOČEVSKEGA JEZERA 
 
Ali veš da: 

- je Kočevsko jezero veliko kot triintrideset nogometnih stadionov, 
- je bil tu rudnik rjavega premoga, jalovino pa so odlagali za jezerom, kjer so sedaj 

obsežna travišča in trstišča, 
- je med najglobjimi jezeri v Sloveniji (34 m), 
- na jezeru prezimuje med 300 in 400 vodnih ptic (race, ponirki, liske, labodi,…), 
- v okolici jezera gnezdi več kot 60 vrst ptic, četrtina od teh je na rdečem seznamu 

ogroženih gnezdilk Slovenije. 
 

Kočevsko jezero je nastalo pod človeškim vplivom. Do leta 1978 so na področju današnjega 
jezera kopali rjavi premog. Jalovino so odlagali v terasah na območju, ki jih danes poraščajo 
travišča. Kotanjo, ki je nastala zaradi dnevnega kopa, je zalila voda. Rudniški rovi so se 
pogreznili, kotanje so se združile in nastalo je jezero veliko petintrideset hektarjev in globoko 
34 metrov. Neprepustne glinene plasti onemogočajo odtok vode v kraško podzemlje, zato le ta 
odteka po odvodnih ceveh v reko Rinžo. 
 

 
Foto: Rudnik rjavega premoga v 19. stoletju; vir: Pokrajinski muzej Kočevje 
 
 
Območje jezera je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi 
preko 64 vrst ptic, med katerimi je 15 vrst na Rdečem seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije. 
Preko Kočevske potekajo selitvene poti ptic iz severne in srednje Evrope do Sredozemlja ter 
Afrike. Trstje obrašča plitvine ob obali, kjer gnezdijo številni rakarji. S področja jezera je 
znanih tudi 15 vrst kačjih pastirjev. Plato nad jezerom poraščajo visoke trave, kjer si 
vsakoletni gnezdilci spletejo svoja gnezda. V sušnih obdobjih leta so tu pogosti požari. Takrat 
na teh površinah ni ptic. Na pogorišča pa priletijo krokarji in sive vrane. Jezero je odlično 
mesto za opazovanje in proučevanje ptic, kot tudi za ribolov. Na skrajni severni strani 
območja jezera je borov gozd, ki predstavlja rastiščno posebnost na Kočevskem. Okoli jezera 
je nekdaj bila speljana tri kilometre dolga naravoslovna učna pot, ki pelje mimo vseh najbolj 
značilnih biotopov (jezera, trstičja, travišč in gozda). Gibanje je dovoljeno le po urejenih in 
označenih poteh. Jezero je poleti primerno za plavanje, ribolov in druge vodne aktivnosti, 
pozimi pa, če je led dovolj debel, tudi za drsanje. 
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Foto: Kočevsko jezero; vir: Mirko Perušek 
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3. CILJI PROGRAMA 
 

3.1. GLOBALNI CILJI PROGRAMA 

 
S programom spoznavanja ptic ob kočevskem jezeru želimo pri udeležencih: 
 

- približati udeležencem kočevsko jezero,  
- predstaviti ptice in ostale vrste, ki so sestavni del jezerskih biotopov, 
- vzbuditi spoznanje, da je človek sestavni del narave, 
- oživiti sposobnosti za opazovanje narave in procesov v njej, 
- razviti razumevanje povezanosti živih bitij in okolja v ekosistemu ter pomen 

ohranjanja naravnega ravnovesja, 
- razviti sposobnosti za proučevanje procesov in pojavov v naravi, 
- spodbuditi radovednost, zanimanje za dogajanje okoli nas. 

 

3.2. INFORMATIVNI IN FORMATIVNI CILJI 

 
Informativni cilji: 
 

- seznanitev s kočevskim jezerom in zgodovino njegovega nastanka, 
- seznanitev z obnašanjem ob opazovanju ptic, 
- čutila, kot način spoznavanja ptic, 
- raznolikost biotopov ob jezeru, 
- spoznavanje ptic, ki se pojavljajo na območju jezera, 
- ugotavljanje prepoznavnih znakov za ločevanje ptic, 
- spoznavanje življenjskih in prehranjevalnih navad ptic, 
- spoznavanje ostalih vrst, ki so sestavni del ekosistema, 
- samoočiščevalna sposobnost vodnih ekosistemov, 
- odnosi med živimi bitji v vodnih okoljih. 

 
 
Formativni cilji: 
 
Udeleženci: 

- si vzbudijo in razvijejo odnos do jezera in do živih bitij, ki tu živijo, 
- se zavedajo pomembnosti vode na kraškem svetu, 
- se zavedajo pomembnosti jezerskih ekosistemov, 
- se naučijo prepoznati predstavljene vrste ptic, 
- spoznajo posebnosti predstavljenih vrst ptic (izgled, oglašanje, obnašanje), 
- se zavedo pestrosti življenjskih vrst ob jezeru. 
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4. VSEBINE PROGRAMA 
 

4.1. OBVEZNI DEL PROGRAMA 

 
Program »Pokukajmo v skrivni svet ptic« je sestavljen iz spoznavanja naslednjih sklopov: 
 

- na kratko o jezeru, 
- jezerski bonton, 
- ptice ob kočevskem jezeru. 

 
Tematske sklope je potrebno prilagoditi starostnim skupinam ter željam obiskovalcev ali 
njihovih spremljevalcev. Program se izvaja ob kočevskem jezeru, po utrjenih poteh in tudi 
brezpotjih. Za udeležbo v programu je primerna terenska obutev. 

4.2. DEJAVNOSTI IN VSEBINE 

 
Dejavnosti: 
 
Obiskovalci aktivno sodelujejo pri izvajanju različnih dejavnosti, s pomočjo katerih 
spoznavajo kočevsko jezero ter ptice, ki se na in ob njem pojavljajo. Dejavnosti posameznega 
vodenja so odvisne od letnega časa ob izvedbi programa. Dejavnosti so prilagojene starostnim 
skupinam in temeljijo na opazovanju narave in živali (ptic) v njej. 
 
Vsebine: 
 
Vsebine so predstavljene v različnih tematskih sklopih, kjer so razdelani namen izvajanja 
posameznega tematskega sklopa, cilji, predstavljeni načini izvedbe programa ter učni 
pripomočki, ki so potrebni za izvajanje. Učni pripomočki so prikazano opisno. 
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4.3. PROGRAM  

 

4.3.1. Namen 
 
Veliki vodni kotanji, napolnjeni z vodo, pravimo jezero. Če se sprehajamo ob njem ga lahko 
občudujemo in ulovimo v objektive kamere različna vremenska razpoloženja in okolico, ki 
odseva na njegovi gladini. Toda kaj se skriva v njegovi globini? Brežine jezera poraščajo 
trstičja, rogoz, ki preidejo v travnike, ki se ponekod zaraščajo z drevjem. Katere ptice se 
zadržujejo tu in zakaj? 
 
Ptice so skorajda edini živi organizmi, ki so osvojili letenje. Ljudi navdušujejo njihove barve, 
oglašanje, sposobnost selitve in gnezditvene navade. Od tod tudi zanimanje človeka za ptice, 
ki je najbrž staro toliko, kot človeštvo samo. Razumevanje ptic se je v zadnjih desetletjih 
spremenilo, človeštvo se zaveda pomembnosti varovanja in ohranjanja življenjskih okolij, v 
katerih ptice živijo. 
 
Vodni ekosistemi so čudovit preplet žive in nežive narave. Voda je navsezadnje tudi vir 
življenja, v njej je življenje nastalo in k njej se vedno znova vrača. Nekaterim oblikam 
življenja predstavlja voda življenjsko okolje, najsi v njej živijo ali pa so neločljivo povezana z 
njo. 
 

4.3.2. Abeceda kočevskega jezera 
 
Za izvedbo programa moramo poznati osnovne podatke o biotopih v okolici kočevskega 
jezera ter pticah, ki te biotope naseljujejo. 
 
Vodna površina 
 
Jezero pokriva površino 35 ha. V okolici jezera se pojavljajo še trije manjši bajerji, katerih 
skupna površina je približno en hektar. Oblika jezera je elipsaste oblike. Na najširšem koncu 
je premera 1000 m, na ožjem pa 500 m. Vzrok za nastanek jezera je bil izkop rjavega 
premoga. Teren se je kasneje pogreznil. Z izkopavanji so prenehali leta 1987, potem je voda 
zalila globoko kotanjo. Nivo vode uravnavajo z odtokom v reko Rinžo.  Jezerska gladina 
zamrzne v hujših zimah, takrat se vse vodne ptice odselijo. 
 

 
Foto: Vodna površina; vir: Mirko Perušek 
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Ekološko delimo jezero v : 
1) Plitvi priobalni pas (litoralni), 

2) Zgornji osvetljeni sloj (trofogeni sloj), 

3) Neosvetljeni, globinski sloj (trofolitični sloj). 
 

 
Skica: Prerez obalnega pasu; Maruša Šulentič 
 
1) V plitvem priobalnem pasu so ugodne razmere za rast vodnih rastlin: vretenčastega 
rmanca, dristavca, vodne kuge…Na površini plavajo listi lokvanja in blatnika. Obrežni rob pa 
zaraščajo trst, rogoz…. Ta del jezera je bogato naseljen z vodnimi ličinkami žuželk: 
enodnevnic, vrbnic in kačjih pastirjev. Tu živijo polži mlakarji, roženi svitki in školjke 
brezzobke. Najpogostejše ptice, ki jih vidimo ob in na vodi: čopasti ponirek, mali ponirek, 
liska, mlakarica. 
 

Čopasti ponirek (Podiceps cristatus) 
Velik je kot raca mlakarica. Ima značilno čopko na glavi in daljše perje na licih. Na 
leto ima 1-2 legli s 3-6 jajci. Zgradi plavajoče gnezdo v obvodnem trsju. Mladiči so 
begavci, kar pomeni da gredo takoj po izvalitvi iz gnezda v spremstvu staršev. S 
potapljanjem lovi ribe in vodne nevretenčarje. Pozimi je klatež. V spomladanske in 
poletnem času na jezeru gnezdita dva do štirje pari čopastih ponirkov. Jeseni in pozimi 
se jim pridružijo še drugi. 

 
Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis) 
Vodna ptica golobje velikosti. Značilno je urno potapljanje, še posebej ob preplahu in 
hranjenju. Prevladujejo temnejše barve, le po licih in vratu je svetlejše svetlo rjave 
barve. Gnezdo gradi na vodi skrito v trstičju. Spomladi in poleti ima eno do dve legli. 
V vsakem je 4-6 jajc. Mladiči so begavci. Potapljajo se v vodi in pri tem iščejo hrano, 
kot so majhne ribe, žabe in vodni nevretenčarji. Ob selitvah se na jezeru pojavi več 
ponirkov – lahko nekaj deset. Gnezdijo na jezeru in v dveh mlakah – manjših jezercih 
na traviščih. 



 

10 

 

 
Foto: Mali ponirek; vir Mirko Perušek 

 
Liska (Fulica atra) 
Po velikosti je med malim in velikim ponirkom.  Je črne barve, le kljun in nad njim je 
izrazito bele barve. Po tem je tudi dobila ime. Plavajoče gnezdo splete v obvodni 
vegetaciji. Letno ima 1-2 legli s 4-10 jajci. Mladiči so begavci. Hrani se z vodnimi 
rastlinami in nevretenčarji. Na jezeru gnezdi do 10 parov lisk. V času selitve in 
prezimovanja se priklati nekaj deset lisk več. 
 

 
Foto: Liska 

 
Mlakarica (Anas platyrhynchos) 
Je naša najpogostejša raca. Samček ima značilen rumen kljun, zeleno perje na glavi in 
vratu, rjavo-rdeče prsi, sive boke ter krivčke na repnih peresih. Samica je podobne 
oblike le bolj monotono rjave barve. Gnezdo gradi na tleh in ga obloži z mehkim 
puhom. V njega enkrat na leto znese  8-13 jajc. Mladiči gredo takoj za samico, katera 
sama skrbi za mladiče. Hranijo se v glavnem z rastlinsko hrano in deloma z raznimi 
vodnimi nevretenčarji. Jeseni in pozimi je klatež. V času selitve lahko na jezeru pride 
več sto rac mlakaric (do 300). 
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Foto: Mlakarica 

 
2) Prostoplavajoči organizmi osvetljenega sloja sestavljajo jezerski pelagial, v njem so drobni 
fito in zooplanktonati ter ribe. Fitoplanktonati, množice lebdečih alg, so pomembni 
proizvajalci organske snovi in kisika. Raki ceponožci in vodne bolhe pa so potrošniki alg. 
Postrvi, ostriži in smuči so plenilci, ki v mladosti lovijo nevretenčarje, pozneje pa druge ribe. 
Zaradi fotosinteze alg in neposredne difuzije kisika iz zraka je voda temeljito prezračena. 
  
3) V spodnjem temnem sloju jezera živijo le porabniki in razkrojevalci. Njihova hrana so 
proizvodi alg in rastlin iz zgornjega sloja. Veliko organskih ostankov se useda na dno jezera. 
V organskem blatu živijo bakterije, ki razgrajujejo mrtve organske snovi, in živali, prilagojene 
življenju pri majhni koncentraciji kisika (ličinke hironomidov, črvi tubifeksi). 
 
 
Obvodne površine 
 
Najpomembnejše so jezerske plitvine, mokre terase in mokrotni predeli ob mlakah (bajerjih). 
Tu uspevajo trsje in redkejši rogoz. Trstičja so na širšem območju izredno redka - le tu in tam 
se pojavljajo ob vodah. V njih se oblikujejo posebne življenjske razmere. 

 
Foto: Obvodne površine; vir Mirko Perušek 
 

Trst je vrsta trave, navadno je visoka, ima peresaste cvetne klaske in za družino trav 
značilne črtalaste liste. Za trave je značilno okroglo in votlo steblo. 
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Šaš je travi podobna rastlina (ki pa ni trava), njegovo steblo je ponavadi polno in na 
prerezu trirobo. 
Ločki so tudi travam podobne rastline; zanje je značilno okroglo, navadno polno 
steblo in ozki, trdni listi. 
Kljub tem razlikam pa jih druži to, da najbolje uspevajo na vlažnih rastiščih, 
močvirjih, ob jezerih, mlakah in na rečnih bregovih. 
 

 
     Loček                                             Trava                                      Šaš 

 
Skica: Maruša Šulentič  

 
V trsju gradijo gnezda najbolj glasni in pogosti rakarji. Jeseni na trsju prenočujejo škorci, 
kmečke lastovke, bele pastirice, tamariskove trstnice in druge. 
 
 

Rakar (Acrocephalus arundinaceus) 
Je naš največji predstavnik iz družine trstnic. Velik je 19 cm. Zgoraj je precej 
enobarvne rjave barve, po vratu dokaj bela do blede barve, po trebuhu svetlejše 
rumeno rjave barve. V mesecu maju pride iz Afrike in že začne prepevati značilno 
glasno in hreščečo pesem. Par splete viseče gnezdo med trsjem. Ima eno leglo z 3-5 
goliči, za katere skrbita oba starša. Za njih nabirata žuželke po trsju. Že v avgustu se 
začne njihova selitev proti jugu. V trstičju v okoli jezera gnezdi okoli trideset parov 
rakarjev. 
 

 
Foto: Rakar 
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Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris) 
Trstnica velika kot vrabec. Zgoraj je temno-rjave barve, spodaj svetlejša. Urno smuka 
po trsju in visokih travah. Ima podoben življenjski ritem kot rakar. Seli se v toplo 
Afriko, konec pomladi je v okolici jezera. Avgusta se že začne njihova selitev. Gnezdo 
spleta med trsje ali trave. Znese pikastih 3-5 jajc. Hrani se z žuželkami. Mladiči se 
izležejo slepi in goli. Oba skrbita za nov naraščaj.  
 

 
Foto: Močvirska trstnica; vir Mirko Perušek 
 
Kmečka lastovka (Hirundo rustica) 
Le kdo ne pozna znanilke pomladi – kmečke lastovke. K nam se prve vrnejo v drugi 
polovici marca. Gnezdijo v hlevih in hišah, pod mostovi in na drugih zgradbah. 
Gnezdo gradijo iz blata in sline. Imajo 2-3 legla s 4-6 jajci. Starša krmita mladiče z 
žuželkami, katere pogosto lovijo v zraku blizu vodnih površin. V avgustu in septembru 
se počasi selijo proti jugu. Takrat se zbirajo v velike jate. Prenočujejo na skupnih 
prenočiščih, ki so najpogosteje v trsju. V trstičju ob jezeru v tem času prenočuje več 
sto kmečkih lastovk. 

 
 
Travišča 
 
Obsegajo največji del površin. Del travišč se redno vzdržuje s košnjo, na ostalem delu pa 
prevladujejo visoke trave. V jesenskem in zimskem obdobju travišča pogosto pogorijo, kar je 
slabo za življenje na traviščih. V njih je veliko skrivališč za gnezda prosnikov, drevesnih cip 
in drugih vrst živali. Spomladi, jeseni in tudi pozimi pa je na nepogorelih površinah veliko 
življenja in hrane za ptice. 
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Foto: Travišče v okolici kočevskega jezera; vir Mirko Perušek 
 
Na traviščih bomo spoznavali naslednje vrste ptic: prosnik, rumeni strnad, drevesna cipa, 
kanja. 
 
 

Prosnik (Saxicola torquata) 
Ptica nekoliko manjša od vrabca s temno obarvano glavo in hrbtno stranjo. Po trebuhu 
je rjavo-rdeč, Ob strani po vrtu, del kril in spodaj pa bel. Gnezdo splete na tleh. Ima 
dve legli s 4-6 jajci. Mladiči so gnezdomci. Izležejo se goli in slepi. Starša jih krmita z 
žuželkami, manjšimi polži in semeni. Spomladi se vrne iz prezimovališč zelo zgodaj – 
med prvimi. Običajno poseda na razglednih drevesih, grmih ali travnih bilkah. 
 
Rumeni strnad (Emeriza citrinella) 
Večji je od vrabca. Samec je po glavi in vratu rumen z rjavimi progami. Drugod 
prevladujejo temnejše rjave barve. Samica je bolj rjave barve tudi po glavi in vratu. 
Gnezdo splete na tleh. Ima dve legli s 3-5 jajci. Mladiči so gnezdomci. Krmijo jih z 
žuželkami, semeni trav in žit. Odselijo se le v najhujših zimah. Spomladi samci 
prepevajo na izpostavljenih mestih. 
 

 
Foto: Rumeni strnad; vir Mirko Perušek 
 
Drevesna cipa (Anthus trivialis) 
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Velika je kot vrabec in pretežno rjave barve z bolj izrazitimi temnimi vzdolžnimi 
progami. Spodaj je svetlejša. Zančilno je območno petje in spreletavanje z razširjenimi 
krili on sočasnem petju. Za te akrobacije najrajši izkoristi posamezna drevesa ali 
grmovje. Gnezdo spleta na tleh. Ima 2 legli z 4-6 jajci. Mladiči so gnezdomci, hrani se 
z žuželkami. Pozimi je v toplejših krajih. Vrne se v mesecu marcu. 
 
Kanja (Buteo buteo) 
Je naša najpogostejša ujeda. Velika je kot kokoš. Na perju prevladuje rjava barva, 
noge ima rumene. Spodaj je svetlejša. Izrazita je ena močnejša temna proga na koncu 
krmilnih peres. Glavo ima debelejšo in značilen zakrivljen kljun. Gnezdo par gradi na 
visokem drevju. Ima eno leglo z 2-3 mladiči. Hrani se z malimi sesalci, ptiči, 
žuželkami in celo z mrhovino. Poseda na izpostavljenih drevesih in opreza za plenom. 
Oglaša se z značilnim piiiv piiiv. 
 

 
Foto: Kanja; vir Mirko Perušek 

 
 
Kako, kje in kdaj opazovati? 
 
Za opazovanje ptic je primerno vzeti daljnogled ali spektiv s stativom. Primerna obleka 
nevpadljivih barv in nepremočljiva obutev nista nikoli odveč. Pticam se približamo počasi in 
previdno. Večja ptice imajo daljšo ubežno razdaljo od manjših. V času gnezdenja ne smemo 
vznemirjati gnezdečih ptic. Tu so lahko zelo moteči psi in mačke. 
 
Pozimi je največ ptic na jezeru. Kadar vodna površina ni zaledenela lahko opazujemo tristo in 
več ptic, med njimi največ mlakaric, lisk, ostalih vrst rac, kormorani, labodi grbci, rečni 
galebi in druge vrste. 
 
Spomladi v času selitve je pestro povsod. Konec pomladi ptice spletajo gnezda nekatere že 
gnezdijo ali celo speljujejo prve mladiče. Na travišča se med prvimi vrneta prosnik in rumeni 
strnadi. Konec marca pride vijeglavka, ki gnezdi v duplih  posameznih dreves. Par se oglaša z 
značilnim jing jing. 
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Poletje je čas najbolj intenzivne gnezditve. V drugi polovici meseca julija se začne golitev – 
menjava perja. Takrat večina vodnih ptic ne more leteti. Začne se že zbiranje ptic za selitev. V 
trstičju prenočujejo številne kmečke lastovke, bele pastirice, škorci in druge manj številne 
vrste. Visoko trsje v vodi je zelo varno pred ljudmi in plenilci. 
 
Selitev na jezeru in v okolici traja od konca julija do sredine oktobra. V tem času se pojavi 
veliko klatežev, še posebej na vodnih površinah konec septembra in v oktobru. Žal pa  v tem 
času vse prepogosto travišča zajamejo ognjeni zublji in hrane ni več. 
 
 

4.3.3. Izvedba programa 
 
Za izvedbo programa udeleženci potrebujejo primerno obutev in obleko za hojo po brezpotjih. 
Priporočljivo je, da imajo s seboj daljnoglede, s katerimi bodo lahko natančneje opazovali 
predstavljene ptice. 
 
Program po možnosti izvedemo v lepem vremenu ter v zgodnjem jutru, ko je v bližini jezera 
mirno. Mentor vodenja pozdravi udeležence programa in jih seznani : 

- na kratko o jezeru, 
- ter jezerskem bontonu. 

 
Informacije o jezeru so podane v poglavju Predstavitev kočevskega jezera. Ob kočevskem 
jezeru ob vsakokratnem obisku poskrbimo, da smeti odnesemo s seboj. Ob opazovanju ptic ne 
kričimo in ptic ne plašimo. Ob odkritju gnezda pustimo jajca pri miru, saj so ptice zelo 
občutljive na vsakršne motnje. Vseskozi skušamo nevpadljivo in nevsiljivo opazovati 
življenske navade ptic na jezeru. 
 
Po uvodni predstavitvi udeležence popeljemo po cesti do »Glavne plaže«, kjer se razgledamo 
po jezeru. Sledi predstavitev treh biotopov, ki so pomembni za ptice. Biotopi in njihove 
značilnosti so obrazložene v podpoglavju Abeceda kočevskega jezera. 
 
Mentor se skupaj z udeleženci potika po brezpotjih okrog jezera in jih opozarja na posamezne 
vrste ptic. Udeleženci se učijo prepoznavanja ptic na podlagi izgleda ter na podlagi oglašanja 
posameznih ptic. Na praktičnem prikazu mentor obrazloži navade predstavljenih ptic. Mentor 
z zgledom kaže, kako se ob opazovanju ptic obnašamo ter opozarja udeležence na preveč 
vsiljivo obnašanje. Na opazovalni točki »Obvodne površine« mentor udeležencem predstavi 
pripomočke (piščalke, mp3 player) za privabljanje ptic. Če želi, lahko kateri izmed 
udeležencev tudi sam preizkusi piščalke ali oponaša katero izmed ptic. 
 
Pri obhodu jezera se mentor z udeleženci poda tudi do okoliških »bajerjev« in »travišč«, kjer 
predstavi pomembnost teh habitatov za ptice in ostale življenjske vrste. Na točki »Nariši svojo 
ptico« vsak izmed udeležencev na poseben list nariše ptico, ki se mu je vtisnila v spomin. 
 
Ob zaključku poti se mentor udeležencem zahvali ter jih povabi, da še kdaj pokukajo v 
skrivnosti ptic na kočevskem jezeru. 
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Karta: okviren potek poti okoli jezera 
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5. EVALVACIJSKI VPRAŠALNIKI 
 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ZA MENTORJE PROGRAMA 
POKUKAJMO V SKRIVNI SVET PTIC 

 
 
Prosimo vas, da nam ob koncu obiska gozdne učne poti oziroma mentorstva odgovorite na nekatera 

vprašanja. Na osnovi vaših mnenj in predlogov bomo oblikovali tudi naslednje programe. 
 
 

 

I. Vsebina in komunikacija z udeleženci  
 

Prosimo vas, da v ustrezno polje označite, v kolikšni meri se strinjate  z navedenimi trditvami. 
  
 1 

nikakor 
2 

nekoliko 
3 

precej 
4 

popolnoma 
1. Pri izvedbi sem upošteval-a program delavnice in pri 
izvedbi dosledno obravnaval-a predvidene vsebine. 

    

2. Predlagane vsebine so dobro izbrane.     
3. Menim, da sem s svojim načinom dela vzpostavil-a 
dober dialog in demokratičen odnos z udeleženci. 

    

4.  Menim, da je bila komunikacija med mano in 
udeleženci dobra. 

    

5. Z delom udeležencev sem zadovoljen-na.     
6. Menim, da bodo udeleženci nova znanja lahko dobro 
uporabili v vsakdanjem življenju. 

    

 
 
II. Organizacija izvedbe programa: 
 
 1 

slabo 
2 

zadovoljivo 
3 

dobro 
4 

odlično 
9. Termin izpeljave je bil izbran: 
 

    

10. Materialni pogoji za delo so bili izbrani:     

11. Koordinacija in organizacija izvajalca (navodila, 
obveščanje…) sta bili izvedeni: 

    

12. Odzivanje izvajalca na potrebe udeležencev je bilo:     

13. Način nagrajevanja mentorjevega dela je po mojem 
mnenju izbran:  

    

 
 
14.  Ali menite, da je bilo število ur enkratnega izobraževanja pticah na kočevskem jezeru (obkrožite): 
 

a) zadostno              b) nezadostno 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 
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Prosimo, da svoj odgovor utemeljite in podate svoje predloge: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
III. Prosimo vas še za odgovore na naslednja vprašanja: 
 
16. Kakšno znanje bi za delo mentorja na naravoslovni učni poti še potrebovali? 
 

 
 
17. Ali bi bili ponovno pripravljeni sprejeti vlogo mentorja na naravoslovni poti okoli kočevskega 
jezera (obkrožite)? 

 
a) Da              b) Ne 

 
 
 
 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in želimo vam uspešno delo še naprej! 
 

 
 

Hvala za vaše mnenje! 
 
 
 

 
 
 
 
Nosilec projekta: LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 
Konzorcijski partner: GOZDARSKO DRUŠTVO MEDVED 
Projekt: Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – PARTNERSTVA  
ZAKLADI KOČEVSKE 
 
Pogodba številka: 3311-08-9870017 
Konzorcijska pogodba številka: 1 
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EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ZA UDELEŽENCE PROGRAMA 

POKUKAJMO V SKRIVNI SVET PTIC 
 

Prosimo vas, da nam ob koncu obiska gozdne učne poti odgovorite na nekatera vprašanja. Vaša 
mnenja in predloge bomo upoštevali pri organizaciji in izvedbi prihodnjih programov. 

 
 

1. Spol (Ustrezno obkrožite):   M   Ž 
 
2. Starost:______________ 

 
3. Izobrazba  (Ustrezno obkrožite): 

 
a) manj kot OŠ 
b) končana OŠ 
c) poklicna izobrazba 
d) srednješolska izobrazba 
e) višješolska izobrazba 
f) visokošolska izobrazba 
g) magisterij, doktorat 
 
4. Status (Ustrezno obkrožite): 
a) zaposlen 
b) brezposeln 
c) upokojenec 
d) učenec 
e) dijak  
f) študent 
g) drugo 

 
 

5. Ocenite vaše zadovoljstvo z današnjim doživetjem z oceno od ena do pet  
(Ena je najnižja ocena, pet pa najvišja)   

 
1 2 3 4 5 

 
 

6. Kako ocenjujete delo mentorja oziroma mentorice na naravoslovni učni poti okoli jezera 
glede na spodnje vsebine?  
(Ena je najnižja ocena, pet pa najvišja)   

 
 

 1  2 3  4 5  
Jasnost razlage      

Zanimivost tematike, vsebine      
Koristnost predstavljenih znanj      

Način sodelovanja mentor/obiskovalec      
 
 

7. Ocenite, koliko novih spoznanj ste pridobili z obiskom 
 
nič novega   malo novega  več novih spoznanj vse nova spoznanja 
vse že poznam  večji del že poznam manj že poznam malo poznam 
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8. Kateri del se vam je zdel najbolj zanimiv 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
9. Kateri del se vam je zdel najmanj zanimiv 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
10. Ali menite, da boste osvojeno znanje lahko koristno uporabljali v praksi oziroma v 

vsakdanjem življenju? (Ustrezno obkrožite) 
 

a.  da      
b.  ne 

  
 
11. V kolikšni meri ste bili zadovoljni s časovnim terminom izvedbe vodenja (Obkrožite 

izbrani odgovor in ga  pojasnite) : 
 
a) nezadovoljni, ker: 

_______________________________________________________________________ 
b) dokaj zadovoljni, ker: 

_______________________________________________________________________ 
c) zadovoljni, ker: 

_______________________________________________________________________ 
 
 

12. Vaši predlogi, pripombe in priporočila:   
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Hvala za vaše mnenje! 

 
Nosilec projekta: LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 
Konzorcijski partner: GOZDARSKO DRUŠTVO MEDVED 
Projekt: Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – PARTNERSTVA  
ZAKLADI KOČEVSKE 
 
Pogodba številka: 3311-08-9870017 
Konzorcijska pogodba številka: 1 
 

 


