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1. SPLOŠNI PODAKTI O PROGRAMU 
 

1.1. NAZIV IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

 
Odkrijmo zaklade gozda. 
 

1.2. KRAJ IZVAJANJA PROGRAMA 

 
Gozdna učna pot Rožni studenec v Kočevju. 
 

1.3. TRAJANJE IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

 
3 ure praktičnega dela. 
 

1.4. ŠTEVILO UDELEŽENCEV PROGRAMA 

 
V skupini je zaradi lažje organizacije praktičnega dela izobraževanja lahko 20–25 
udeležencev na posamezni izvedbi programa, skupaj torej največ 250 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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…vsakdo ima svojo ZGODOVINO, 
le čas jo zapisuje na svoj način: 

 
 
 
 
 

Drevesom jo pišejo letnice, 
ljudem gube in sivi lasje, 

zgodovino učne poti Rožni studenec, 
pa so skrbno zapisovali gozdarji, 

ki so jo osnovali in zanjo skrbimo še danes. 

Čas učne poti Rožni studenec 
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               Leta 1995 (20.okt.1995)  nas sova uharica (markacija dane poti) prvič 
    popelje po 2,8 km dolgi  učni poti, ki vodi od Pristave, skozi gozd do Rožnega  
   studenca, nato do reke Rinže in do Mrzlega studenca ter pot zaključi na cesti pri  

   Rožnem studencu. 
 

   Ob poti je bilo predstavljenih 14 stojišč z različno vsebino ter 28 različnih drevesnih 
   vrst. Vse to je bilo podrobneje predstavljeno v vodniku Gozdna učna pot Rožni  
   studenec, v krajši obliki pa tudi v istoimenski zloženki. 
   Poleg Zavoda za gozdove je pot pomagala uresničiti Zavarovalnica Triglav, ki 
   je omogočila tisk zloženk, vodnika ter izdelavo markacij. 
 
 
 

Želja, da bi gozdna učna pot Rožni studenec služila tako mladim kot starejšim, 
ki žele spoznati gozd in njegovo življenje, v njem poiskati sprostitev in oddih, 

je bila vodilo tudi naprej. 

 

tolew 

Ideja o ureditvi gozdne učne poti v okolici Kočevja je stara toliko, kot ideja o učnih 
poteh nasploh. Naj spomnim; prva učna pot na Slovenskem je nastala leta 1993 v 
okolici muzeja Bistra pri Vrhniki, otvoritev učne poti Rožni studenec pa je bila leta 

1995. Učna pot Rožni studenec tako postane prva učna pot na Kočevskem. 

 

 Idejo o gozdni učni poti je leta 1992 skušala oživiti skupina inženirjev iz 
takratnega GG Kočevje. Izdelali so osnutek vodnika. 
 
 Oktobra 1993 Janez Tratnik, v sklopu pripravniške naloge, pod 

mentorstvom mag. Andreja Bončine, izdela gozdnogojitveni načrt oddelka 43 v 
katerem se nahaja gozdna učna pot. Sledi odkazilo, katerega vodilo je ureditev 
gozdne učne poti. Pri tem sodelujejo: Igor Hočevar, Lojze Novak (gozd. tehnika iz 
KE Pugled) ter Pavle Košir, Tomaž Devjak in Bojan Kocjan (vsi dipl. inž. gozd. iz 
odseka za gozdnogospodarsko načrtovanje). 
 
     Intenzivno in načrtno delo na učni poti se je pričelo spomladi leta 1994, ko je 

bila osnovana delovna skupina, katere vodja je bil spec. Anton Prelesnik. V skupini 
sodelujejo še: mag. Andrej Bončina, Bojan Kocjan, Tomaž Hartman, Roman 
Križman, Pavle Košir, Miran Škulj in Peter Blažič( vsi dipl. inž. gozd.). 
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Pot je zvesto služila svojemu poslanstvu. 

Sčasoma so se pričeli kazati znaki dotrajanosti, ki so klicali po 
obnovi in posodobitvi. 

 

 

 

Zbiranje idej, zamisli, vsebine predstavitvenih tabel so zorele in 
nastajale dobrih pet let, nakar nas  maja 2006, v sklopu 
vseslovenske prireditve Teden gozdov, sova uharica ponovno 
popelje po prenovljeni in posodobljeni učni poti.  

Ekipo, ki je svoje ideje in zamisli oblikovala v Projektu obnove 
gozdne učne poti Rožni studenec, sta vodila spec. Janez 
Andoljšek in Tomaž Hartman, dipl. inž. gozd.  

 

                                           
 Leto 1992  

                                                           

                                                                           
 Leto 1995  

 

 

Prenovljena pot poteka po nekoliko spremenjeni trasi, ki je pot 
skrajšala in jo s stopnicami naredila še bolj atraktivno. Vsebine 
predstavljene v vodniku smo prenovili ter jih prelili na 
predstavitvene table in informativne stebre, ki nam predstavijo 
posamezne drevesne vrste od korenin do lista. 

Tako je pot postala veliko bolj »samogovoreča« in zato ljudem 
še bližja. Temeljito je bila obnovljena tudi vsa oprema poti: 
lesene klopi za počitek, ograje, mostički, leseni pragovi, piknik 
prostori itd. Na novo smo postavili tudi leseni nadstrešek na 
začetku poti ter pokrito učilno pri Mrzlem studencu. 

Prvenstvena vloga pri prenovi učne poti gre zaposlenim na 
Zavodu za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje ter 
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki je v večji meri 
pokrilo stroške poti iz sredstev, ki se namenjajo funkcijam 
gozdov.  
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Uganka  
 

…včasih nastane sama od sebe, 
…včasih jo ustvarimo sami od sebe, 
…včasih z namenom, 
…včasih nastane kar tako. 
 
                                             Kaj je to ? 
 
 

…misli, razmišljanja, pohvale, prošnje, graje, pozivi, 

 ki ste jih v knjigo vtisov zapisali vi,  

otroci, šolarji, dijaki, upokojenci 
in drugi obiskovalci iz naših krajev in tujine. 
 
 
Vsebina le teh je prepisane v slogu avtorjev, 
 tako da besede in stavki niso slovnično pravilni. 
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Prelep gozdni kotiček, katerega ne bi bilo brez lepe 
narave. 
Vsak naj se po svoje potrudi, da tak tudi ostane. 
Ne obnašaj se bedasto do živali in narave, saj smo mi 
tisti, ki gospodarimo z njo. 
 
(Lep pozdravček iz Maribora,Ljubljane in Kočevja) Dragi oskrbovalci gozdne poti in 

tega prelepega koščka Kočevske! 
 
Kot nekdanja krajanja Kočevja, se 
vedno razveselim kakšne 
pomembne poteze, ki prinese 
dobrobit vsem prebivalcem 
mesta, če pa so tega deležni še 
obiskovalci, pa toliko lepše. 
Z veseljem se bom vračala na 
kratke sprehode v Rozenbrun, kot 
v svoji mladosti. 
Lepo je, ker je pot speljana tako, 
da lahko na njej uživajo čisto 
majhni in starejši z omejenimi 
gibalnimi sposobnostmi. 
 
Le tako naprej! 
(Tanja in Nada) 

 

Tuki je zelo lepo in sončno. 
Imamo se zelo lepo. 
Pod jurčkom je zelo lepa senca,  
zato bi bilo zelo lepo, da bi ohranili 
tukajšnji gozd, pot in jurček 
v najlepšem stanju.  
Imejmo se radi! 
 
(neznani avtorici) 

Lepo je v naravi. 
Uživajmo!!!  
 
(neznani avtor) 

V tem gozdu je zelo lepo. 
Z mojim psom Charlijem, 
Se pri Mrzlem studencu zmeraj sprehajava. 
 
(Zalka in psička Kaja) 

Koča je zelo lepo urejena, ampak ji 
fali koš za smeti. 
Lep pozdrav. 
 
(Alenka) 

Imamo čudovito naravo. 
Zlati ljudje so nam naredili lepo 
sprehajalno pot. Hvala jim… 
Mi jo koristimo in si nabiramo 
energijo. 
Ne uničujmo 
 
(Danica Vovk)  

Zelo je lepo v gozdu narave. 
 
(Nežika, Štajerska)  

Don't belive in God. 
Belive in nature!!!  
 
(neznan avtor)  

Hvala, ker je okoli 
jurčka vse čisto!  
 
(obiskovalka)  

Lep pozdrav vsem, ki 
uživate v lepi naravi. 
 
(Maja, Jan in Dražen)  
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Gozd je lep, zrak pa enkraten. 
Bili do slovenske vasi in nazaj. 
 
(Andreja, Milena in Riko) 

Ko si odpočijemo v lepi senci, se spomnimo na naše 
pohodnike, ki se prav tako lepo veselijo v naravi. 
Čuvajmo se, imejmo radi in ostanimo prijtelji. 
 
(Leja in Mimica) 

Pada dež. Medve z najinimi psi (Doni in Cony) tle 
pod streho počivava in čakave, da naju pride iskat 
oči. Zdej sva ble na ranču in je čista kap!Bogi 
horsiti. Cel ranč je zgoru 
(Leja in Mimica) 

Smo bile v naravi 
In smo zelo vesele, da se 
vsi pošteni lepo podpišejo in 
ne raztrgajo beležke. 
 
(P., P., L., M.) 

Tale učna pot je pa res mučna, za nas kolesarje pa 
sploh. 
 
(Siniša in Tim) 

Smo srečni upokojenci in smo veseli, da je raven 
teren. 
Bilo nam bi všeč, če se otroci ne bi drogirali. 
Bili smo tukaj, popili kozarček namiznega belega 
vina in uživali ob zvoku harmonike.  
 
(srečni upokojenci) 

Lahko bi imeli digitalni 
multimedijski displej in 
internet kotiček. ☺ 
 
(neznana avtorica) 

 Rade bi videle medveda. 
Lep pozdrav. 
Naj bi bil na dveh nogah!  
 
(neznani avtorici) 

 

Lep jutranji sprehod z mamico in bratom. 
 
(Leon, 9b) 
 

Lep pozdrav od Matica. 
 
(Matic, 4b) 

 
Peljite otroke na sprehod, pa bodo 
pridni. (In ne pozabite na sendvičev) 
 
(mamica) 

Lepo je v gozdu, ko pada dež ali pa ne. 
Lep pozdrav. 
Lepo je v naši domovini biti star… vina in uživali ob 
zvoku harmonike.  
 
(pohodnice) 
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Haiii. Kk ste? 
Tle sem že ene stotoč. 
Ful je zakon k pada sneg. 
I love snow! 
Ja no, pač.  
Folk, bl sm zahajejte. 
Bye 
 
(neznan ljubitelj snega) 

Sm domačin. Redno, in zelo rad, sem zahajam s svojim 
psičkom. Tukaj je res lepo, zato moramo vsi čuvati čisto 
naravo in okolje. 
Gnusijo pa se mi barabe, ki razbijajo in onesnažujejo to 
prelepo naravo. 
ODNOS DO GOZDA JE ODNOS DO ŽIVLJENJA!!! 
ČUVAJMO GA!!! 
 
(neznan ljubitelj snega) 

Rahlo sneži po že pobeljeni pokrajini. 
Tudi mir je tukaj, samo voda v 
studenčku šumi  
 
(mimoidoči naravovarstveniki) 

Uživamo v lepem 
zimskem sprehodu. 
Malo smo žejni. 
Škoda, da so prazne 
steklenice. 
 
Lep pozdrav.  
 
(Z., in S.) 

31.12.2007 – 1.1.2008 
 
Polnoč! 
 
(zbrana druščina) 

Tukaj smo!!! 
1.1.2008 – zelo lep dan, 
 izredno ugodno. 
Streznili smo se! 
 
(neznana avtorja) Zimski čas je še lepši, ker sneg 

skrije smeti in mraz zmrzne smrad 
človeka. 
Kaj ne? 
 
(neznan avtor) 

Jebemti tako zimo.  
Vse je ezeleno, zunaj 
10◦ C,nemesto – 10◦ C.  
Upam, da bo kmalu kaj 
zapadlo! 
Srečno vsem skupaj! 
 
(Aleš) 

Spet smo tukaj! 
Kdor gre mimo, naj se 
posluži: bonboni so 
čisti.  
 
(neznan avtor) 

Lovec Miki: 
»pil bom iz Mrzlega 
studenca.« 
Hvala mati narava. 

 
Naj ravnamo prav z gozdom? 
Kaj bi se zgodilo, če ne bi 
ravnali prav? 
 
(Miha, Nejc, Luka) 

Pospravljajte za sabo 
steklenice in druge 
predmete!!! 
Hvala. 
 
(Ana) 
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Poslušal slavčke. 
Lepo. 
 
(neznan poslušalec) 

Lep pozdrav vsem, ki 
uživate v lepi naravi. 
 
(Maja, Jan in Dražen)  

 

Skupina LU Kočevje, ki 
uživa v deževnem dnevu 
med veličastnimi 
drevesi. 

V naravi je najlepše! 
 
(Nina, Brigita, Klemen, Lavra, 
Blaž, Justi in Urška)  

Lep pozdrav vsem pohodnikom. 
Prosim, če bi kdo prinesel drugo beležko, 
ker je ta na koncu in da bi bol spoštovali, 
ne trgali in pisali nespodobne besede.  
 
(neznan avtor)  

Po lepem sprehodu smo se ustavili v paviljonu 
ter pomalicali.  
Naužili smo svežega zraka in s tem končali 
počitnice.  
Lep pozdrav. 
 
(Tatjana, Anja, Zala, Žan, Neja ter kužka Kan)  

Bilo je zelo lepo. Sprehajali smo se in kar na 
enkrat zagledamo gozdno hišico. 
Gozdne hišice ne bomo nikoli pozabili 
Lep pozdrav vsem, ki uživate v lepi naravi. 
 
(Družina Klun) 

Naši čevlji so zeloooo 
umazani. 
Kljub temu smo veseli, 
da nismo v šoli.  
 
(Maja)  

Danes smo imeli piknik 
z razredom. Eldin, 
Kaja, Zalka, Tilen in 
Amadej smo odšli na 
sprehod po gozdu do 
Mrzlega studenca.  

Danes smo prevozili pol Slovenije in 
sem srečen, da sem ujel dan v 
kočevskem gozdu. 
Paše.  
 
(neznan avtor)  

Kaj človek zamudi, ko v hiši sedi. 
Ljudje, pojdimo v naravo, v gozd, 
na sovino pot 
 
(neznan avtor)  
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Motorka poje, 
reže drevesa, 
gozdovi jokajo, 
za svoja telesa. 
 
Prilastili smo si, 
zasadili, ogradili. 
Kot da je vse naše, 
če na papirju piše. 
 
(neznan avtor) 

 

Tukaj sem, res je lepo, 
zelena narava paše mi zlo. 
Potoček poje svojo pesem. 
Sedim na prvem zmenku 
in zlo sem resen.  
 
(neznan avtor) 

Pravo vreme, prava zima, 
Prava uživancija v lepi naravi. 
 
(neznana avtorica) 

Malicali smo v objemu narave in se 
imeli zelo lepo. 
Lep pozdrav vsem obiskovalcem. 
 
(3.a in 3.b. OŠ Stara Cerkev) 

Na kolesarjenju.  
Vreme čudovito. 
 
(Jože, Mia, Dores)  

Lep sončen dan. Obisk učne 
poti od nas 
 
(Manca, Ana, Luka in dedi)  

Iva in Polona – pohod s 
konji. Jahala sta Eli in Gregi. 
Na kolesu nas spremlja 
Ivan.  

Sprehod po učni poti s 
psičko Neli in Alenom. 
 Lep pozdrav.  
 
(Saša in Alen)  

Lep pozdrav od 
gozdnega škratka. 
 
(škratek)  

Kdor ljubi je srečen.  
 
(neznan avtor) 
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Več takih, več turizma! 
Obiskom, prijateljem iz velikih mest pokažite, da je Kočevska 
to kar je in kar bi lahko bila. 
Ne meči smeti v naravo; raje jih poberi in vrzi pred prag 
vsiljive civilizacije, tako jaz. 
Bodi proti opokvarjenim lovcem, ki se lažejo o številu živali, 
katerih presežek prodajajo Italijanom, Nemcem in Avstrijcem 
za mastne denarje. 
Politike ne zanima kar ti vidiš, ko se ozreš okoli. 
Odprite oči!!! 
Ni zastonj ime:«Mati narava«, saj nas je tisočlezja učila in 
vzdrževala. 
 
(Medo, medvedke in Srna) 

 

Nič ni narobe, če imate zabavo, 
a ob tem spoštujte naravo. 
Glejte, da boste to spoštovali 
In ne pozabite na uboge živali. 
Hvala. 
 

Ne ubijajete živali in 
ne trgajte cvetja! 
I… in S…! 
 
(Nero in Neli) 

Lepo je v naravi. 
Uživajmo!!!  
 
(neznan avtor) 

Spoštuj naravo in  
Pospravi za sabo!! 
Lep pozdrav.  
 
(neznan avtor) 

Če hočemo čisto okolje,  
za seboj pospravimo!  
 
(neznana avtorica) 

Koča je zelo lepo urejena, ampak ji 
fali koš za smeti. 
Lep pozdrav. 
 
(Alenka) 

Čuvajmo in negujmo naše 
čudovite gozdove. 
To je naše bogastvo in 
ponos! 
 
(J.) 
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2. CILJI PROGRAMA 
 

2.1. GLOBALNI CILJI PROGRAMA 

 
S programom spoznavanja gozda želimo pri udeležencih: 
 

- spodbuditi radovednost, zanimanje za dogajanje okoli nas, 
- približati udeležencem gozd in naravo ter razviti zdrav odnos do gozda in narave, 
- vzbuditi spoznanje, da je človek sestavni del narave, 
- prikazati povezanost človeka in gozda, 
- 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, 
- opozoriti na okoljske težave. 

 
 

2.2. INFORMATIVNI IN FORMATIVNI CILJI 

 
Informativni in formativni cilji so predstavljeni po posameznih tematskih sklopih v poglavju 
vsebine programa. 
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3. VSEBINE PROGRAMA 
 

3.1. OBVEZNI DEL PROGRAMA 

 
Program »Odkrijmo zaklade gozda« je sestavljen iz naslednjih tematskih sklopov: Naš gozd, 
Spoštujmo gozd, Človek in gozd, Doživljanje gozda, Ravnovesje v gozdu ter Gozdni imenik.  
 
Tematski sklope je potrebno prilagoditi starostnim skupinam ter željam obiskovalcev ali 
njihovih spremljevalcev. Predvideno je, da se program izvaja v gozdu, po utrjenih poteh in 
tudi brezpotjih, v primeru neugodnih vremenskih razmer ga je mogoče prilagoditi tudi za 
izvajanje v pokritem prostoru. 
 

3.2. DEJAVNOSTI IN VSEBINE 

 
Dejavnosti: 
 
Obiskovalci aktivno sodelujejo pri izvajanju različnih dejavnosti, s pomočjo katerih odkrivajo 
zaklade gozda. Dejavnosti posameznega vodenja so odvisne od odločitve, katere in koliko 
tematskih sklopov želimo z vodenjem spoznati. Dejavnosti so prilagojene starostnim 
skupinam. 
 
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. Dodane so tudi alternativne vsebine, ki jih je mogoče 
uporabiti pri prilagojeni izvedbi programa. Učni pripomočki so našteti ter prikazani v 
skicirani ali fotografirani obliki, kjer je to mogoče, so prikazani v naravni velikosti z 
razdelano obliko, vsebino ali merami. Kot priloga so za nekatere tematske sklope dodani tudi 
delovni listi, s pomočjo katerih je mogoče utrditi nova spoznanja o gozdu in naravi.  
 
Video posnetki: 
 
Za časa trajanja pilotne izvedbe projekta bomo posneli vsakega izmed vsebinskih sklopov, kar 
bo vključeno v e-gradiva, kot primer dobre prakse vodenja po zastavljenem programu. 
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4. TEMATSKI SKLOPI 
 

4.1. NAŠ GOZD 

 
 
Namen 
 
Lepo je, da okolje, v katerem živimo, dobro poznamo. Če bomo o gozdu okrog nas vedeli več, 
se bomo lažje odločili za obisk in ob vsakem obiskom zagotovo opazili, spoznali ali občutili 
kaj novega. 
 
In da se nam ne bi prevečkrat zgodilo, da si o kaki zanimivi živali ogledamo dober 
dokumentarni film in o njej potem vedeli več, kot vemo o živali, ki jo lahko srečamo na 
sprehodu skozi bližnji gozd.  
 
Informativni cilji: 
 

- gozd v okolju v katerem živimo, 
- zgodovina in zapuščina Kočevske, 
- bogastvo gozdov. 

 
Formativni cilji: 
 
Obiskovalci spoznavajo: 

- kraški svet in njegove zakonitosti, 
- gozdnatost in pragozdovi na Kočevskem, 
- značilnosti Kočevske. 

 
Izvedba programa 
 
Z obiskovalci se na primernem udobnem kotičku ustavimo in se pogovorimo o Kočevski in 
njenih gozdovih. Preverimo, koliko jih poznajo. 
 
Kočevski gozd skriva kar nekaj zakladov, ki jih je vredno odkriti. 
 
Pozna naselitev prvih stalnih prebivalcev v 14. stoletju in viharna obdobja konec 19. stoletja 
in II. svetovne vojne so močno zaznamovale to pokrajino. Vendar moči narave in ohranitvene 
sposobnosti gozda niso mogle premagati. Prostrani gozdovi na apnenčasti kraški podlagi, le 
redko prekinjeni s kulturno krajino, so najmočnejša in najopaznejša značilnost tega prostora. 
Tako je danes kar okrog 80 % celotnega območja pokritega z gozdom.  
 
V bližini naselij in dostopnejših nižinskih predelih prevladujejo spremenjeni gozdovi, 
močneje izkoriščani hrastovo – gabrovi gozdovi ali pa smrekovi nasadi. Pobočja so v nižjih 
delih porasla pretežno z bukovimi gozdovi, na težje dostopnih višjih predelih in na grebenih 
pa kraljujejo mogočni dinarski jelovo – bukovi gozdovi.  
 
Naši predhodniki, gozdarji grofa Auersperga s Hufnaglom na čelu, so se že ob koncu 19. 
stoletja zavedali pomena teh gozdnih prostranstev in določene dele gozdov pustili, da se še 
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naprej razvijajo povsem po svoje. Današnji pragozdovi, zavarovani že od leta 1892, so naša 
učilnica za prihodnost. Mogočna jelka - Kraljica Roga je največje drevo kočevskih gozdov, s 
preko 50 metri višine že skoraj 500 let vztraja na Rogu. 
 
Ohranjenost gozdov je omogočila preživetje mnogim rastlinskim in živalskim vrstam, v naših 
gozdovih je mogoče srečati medveda, največjo zver naših gozdov. Le redkokje v Evropi jim 
je, kot nam, uspelo v gozdovih poleg medveda ohraniti tudi volka in risa. In orel belorepec še 
vedno razprostira svoja mogočna krila nad našo pokrajino. Največji zaspanci, polhi, se vsako 
poletje obilno mastijo z žirom in pred polharji vsako jesen zvito bežijo na svoje pravo zimsko 
spanje. 
 
Gozdovi so dajali kruh že prvim prebivalcem, pomemben vir dela in zaslužka pa predstavljajo 
še danes. Le kdo ne pozna krošnjarjev, ki so leto za letom odhajali v svet prodajat suho robo, 
v zimskih dneh izdelano iz domačega lesa. Glažute so bile največji porabniki, železarna na 
Dvoru, … . 
 
Danes naši gozdovi hranijo ogromno količino lesa. Letno se v njih poseka približno 400.000 
m3 lesa, kar pomeni, da bi vlak iz vagonov, naloženih s tem lesom meril v dolžino približno 
180 km ali toliko, kot od Kočevja do Kranja in nazaj. 
 
Učni pripomočki 
 

1. Delovni list 
 

 
� delovni list z vprašanjem katere zaklade kočevske udeleženci poznajo 
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4.2. SPOŠTUJMO GOZD 

 
Namen 
 
Ali se vam zdi, da gozd dovolj spoštujemo? SSKJ navaja, da je spoštovanje »zelo pozitiven 
odnos do koga zaradi njegove moralno utemeljene veljave, vrednosti«. Ali kupi smeti v 
gozdu, vandalizem nad gozdnim rastjem (tudi ob pešpoti Rožni studenec), vznemirjanje 
življenja z modernimi prevoznimi sredstvi kažejo na spoštljiv odnos do gozda? Kolikšno 
poseganje v ekosistem lahko gozd sploh prenese brez škodljivih posledic za vse. Vse to so 
vprašanja, ki bi morala zanimati širšo javnost, kakor tudi pristojne službe (gozdarje, lovce, 
naravovarstvenike). 
 
Pomen gozda je večplasten, tako za naravo, kakor tudi za najvišje razvito bitje na tem planetu 
– človeka. In ravno človek si lasti vse, kar je živega in neživega. To pravico si je podaril sam 
in ravno zato bi jo sam moral upoštevati z vsemi koristmi in dolžnostmi. Odnos do gozda je 
stvar posameznika, kakor tudi skupnosti. Kar se Janezki in Mojčice naučijo, to Janezi in 
Mojce znajo - od tod sledijo naloge odraslih za prenašanje vedenja na otroke. 
 
Spoštovanje do gozda lahko kot obiskovalci pokažemo z odgovornim obnašanjem in z 
zavedanjem, da ima tudi gozd rad svoj mir. 
 
Informativni cilji 
 

- pomen gozda (za človeka, v krajini), 
- gozdni bonton - obnašanje v gozdu, 
- onesnaževanje, polutanti, 
- vnešeni organizmi, 
- samoočiščevalna sposobnost narave. 

 
Formativni cilji 
 
Obiskovalci: 

- poznajo glavne vire onesnaževanja okolja 
- se zavedajo posledic neprimernih posegov v okolje in neupoštevanja biotskih 

zakonitosti, 
- si zbudijo in razvijejo odnos do gozda z opazovanjem in sklepanjem svoje okolice 

 
Izvedba programa 
 
Ker imamo ljudje neradi prepovedi in raznorazne omejitve, je potrebno ta sklop predstaviti na 
način, ki je dovolj neopazen, da pri obiskovalcih ne vzbudi takojšnjega odpora do 
nadaljevanja.  
 
Kot način predstavitve tega sklopa si izberemo markantno točko na poti, ki izstopa od naravne 
podobe gozda (gola površina posekana zaradi smrekovih podlubnikov, kup smeti ob poti, 
gozdu tuje drevesne vrste, sledi motornih vozil na poti,…). Sklop je potrebno voditi skozi 
sodelovanje obiskovalcev, ki jih aktivno sprašujemo (o obnašanju v gozdu, zakaj ne smemo 
vznemirjati živali, kateri odpadki so gozdu (vodi) nevarni, zakaj je na krasu varovanje tal še 
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posebej poudarjeno, ali poznajo primere o večjem onesnaženju gozda v zadnjem času,…) 
Sklop zahteva veliko improvizacije in inovativnosti. 
 
Vodilo naj bo, da obiskovalcem izrečemo čim manj prepovedi in čim manj sami govorimo. 
Dejanja govore več od besed – mentor na pešpoti naj na videz brezskrbno, a drugače skrbno 
premišljeno ob hoji po gozdu tu in tam pobere kakšno smet, ki jo vtakne v žep. Takšen zgled 
je vreden več kot kakršnakoli prepoved. 
 
Učni pripomočki 
 
Posebni učni pripomočki niso potrebni. 
 

1. Delovni listi 
 
- kaj ne sodi v gozd? Skriti predmeti na sliki gozda 
- uganjevanje pravil obnašanja v gozdu 

 
 
Alternativne vsebine 
 
Informativne table 
 
Ob pešpoti je v razmislek možno postaviti več tabel. Tabla 2 je brez teksta, oziroma podaja 
samo vodilne misli. Prepovedi na pešpoti so moteče- primer je tabla 3 nestandardnega 
formata, tabla 4 pa ima preveč teksta. Ob tabli 5 je omogočen pogovor na tematiko spoštujmo 
gozd. Naš predlog je, da nekje na prvem delu pešpoti postavimo tabli 2 in 5. 
 
Table so predstavljene na naslednjih straneh v podpoglavju Table, viri: risb: Samo Jenčič, 
Marjan Močivnik, Božo Kos. 
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Slika1: Tabla 2, pripravil Tomaž Hartman 
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Slika2: Tabla 3, pripravil Tomaž Hartman 
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Slika3: Tabla 4, pripravil Tomaž Hartman 
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Slika4: Tabla 5, pripravil Tomaž Hartman 
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4.3. ČLOVEK IN GOZD 

 
Človek je že od nekdaj tesno povezan z gozdom. V njem je našel prvo skrivališče, prvo hrano, 
prvi ogenj in prve surovine za prva orodja. 
 
Tudi danes, ko se človeštvo vse bolj umika od in iz gozda, povezanost ostaja. Mnogi se te 
povezanosti v vsakdanjem življenju niti ne zavedajo, še manj pa prepoznavajo njen pomen. 
 
Ponavadi je v povezavi s koristmi gozda prva asociacija les. Gozd ponovno odkrivamo kot 
najbolj prijazen vir surovin in energije – les je mogoče uporabiti za različne namene in iz 
njega izdelati marsikaj, še najlažje pa z njim zakuriti v domačem ognjišču in se pogreti. 
 
Redkeje se spomnimo na gozd kot na pljuča sveta – gozd kot ogromna tovarna, ki s 
fotosintezo neutrudno iz ogljikovega dioksida prideluje kisik. In gozd kot ogromen vodni 
rezervoar, ki v svojih krošnjah, med koreninami in v odpadlem listju zadržuje padavine in 
preprečuje njihov prehiter odtok – s tem varuje pred poplavami ob obilnih deževjih in pred 
sušo v obdobju brez padavin. Ali pa gozd kot ogromno klimatsko napravo, ki s senco krošenj 
ščiti pred prekomernim pregrevanjem in prehitrim ohlajanjem. Nudi nam zaščito pred vetrom, 
s svojim močnim koreninskim prepletom preprečuje erozijo in nas ščiti pred plazovi. Hkrati 
nudi okolje neštevilni množici rastlin in živali, marsikatera od njih je še vedno vir naše 
prehrane in vir različnih učinkovin, ki koristijo našemu dobremu počutju. 
 
In nenazadnje, le kdo ne uživa ob pogledu na gozd, na njegovo dnevno spreminjajočo se 
podobo, le kdo se ne poda z užitkom na sprehod, na tek ali kolesarjenje skozi gozd. 
 
Vse to in še marsikaj povezuje človeka z gozdom. Zavedajmo se teh zakladov, ki nam jih 
gozd ponuja. Že sedaj. In ne šele tedaj, ko gozd iz našega okolje izgine. 
 
Informativni cilji 
: 

- rast drevesa in razvoj gozda, 
- koristi gozda, 
- gospodarjenje z gozdom, 
- funkcije gozda- 

 
Formativni cilji 
 
Obiskovalci: 

- se zavedajo pomembnosti gozda kot ekosistema, 
- spoznajo, da les pravzaprav prihaja iz gozda, 
- spoznajo nujnost sonaravnega gospodarjenja z gozdom, 
- poznajo različne funkcije gozda, 
- spoznajo rast drevesa in razvoja gozda. 
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Izvedba programa 
 
Gozd in voda 
 
Skupino obiskovalcev popeljemo do izvira Rožnega studenca in zadrževalnika vode (glej 
učne pripomočke in sliko x). Na točki se predstavimo, kako gozd zadržuje vodo. Razložimo 
pomen vsakega od sestavnih delov učnega pripomočka. Sodelovanje krošenj pri zadrževanju 
vode v prvem delu pojasnimo z upočasnitvijo prehoda padavin, ki jih prestrezajo listi, vejice 
in debla. Od skupine poskušamo izvedeti, pod katero drevo si je ob nalivu bolje najti zatočišče 
– pod iglavec ali listavec. Skupino pozovemo, da poskuša izračunati, koliko vode bi se ujelo, 
če ima krošnja listnatega drevesa 700.000 listov (vir: Kmecl M.: Slovenija brez gozda? 
Obup!) in se na vsakega od teh listov ujame 5 kapljic (640 kapljic približno 0,5 dl vode –> 
7.000.000 kapljic približno 270 litrov). Drugo izdolbeno deblo predstavljajo gozdna tla. 
Približno 40 % padavin se že takoj z listov zaradi izhlapevanja vrne v ozračje, se ostanek z 
debla in z listov steka v gozdna tla. Prst s humusom in koreninami lahko vpije ogromne 
količine padavinske vode. Koreninski preplet enega samega odraslega bukovega drevesa v 
dolžino meri približno 2 km. Humus ima ogromno zračnih prostorčkov, ki se lahko kot 
kuhinjska goba napolnijo z vodo. Najnižje – tretje izdolbeno deblo predstavlja kraško 
podzemlje, kjer voda pronica skozi skalne razpoke, se združuje v podzemne tokove in si v 
tisočletjih skozi apnenec ustvarja nove poti. 
 
Gozd kot vir surovin 
 
S skupino razmislimo, ali gozd zares raste sam od sebe. Ta trditev bi lahko povsem držala, saj 
lahko na primeru pragozdov opazujemo, kako se gozdovi razvijajo brez človeškega vpliva. 
Vendar je naloga gozdarjev, da z umnim gospodarjenjem rast gozda usmerjajo, predvsem v 
smer, da bo gozd trajno zadovoljeval potrebe po lesu in hkrati opravljal tudi vse druge naloge. 
V okviru načrtovanja gospodarjenja z gozdom tako vsakih 10 let gozdarji preverjajo kakšen je 
gozd, kako se je gozd v zadnjih obdobjih spreminjal in kako bi bilo potrebno gospodariti z 
njim, da bo dobro rasel še naprej.  
 

• Količina lesa v gozdu 
Obiskovalce povprašamo, kaj bi jih kot lastnike gozda, ki želijo s tem gozdom gospodariti, v 
njem sekati, najbolj zanimalo. Ko najdemo odgovor: količina lesa v gozdu, jim pojasnimo, 
kako se le- ta ocenjuje. Količino lesa v gozdu ocenjujemo na podlagi debeline drevja, višine 
in števila dreves. Gozdarji jo imenujejo lesna zaloga in izražajo jo v m3/ha površine gozda. 
 

• Ocenjevanje debeline debel 
Pri devesomeru (glej učne pripomočke) razložimo ocenjevanje debeline debel. Debelino debla 
lahko ocenimo na oko, vendar bomo le težko zadeli natančno debelino. Gozdarji debelino 
drevja vedno merimo na 1,3 m od tal in jo imenujemo prsni premer. Izmerimo jo s posebnim 
pripomočkom - premerko. 
 
Obiskovalci pa lahko pa poskusijo tudi drugače, pri čemer si morajo malo pomagati s 
poznavanjem geometrije. Premer debla lahko izračunajo, če poznajo njegov obseg: 

do ⋅= π  
o … obseg 
d … premer 
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In kako izmerimo obseg? Udeležence povabimo, da drevo objamejo in z drevesomerom 
določijo njegov obseg. Za lažji izračun, je zgornja vrstica na učnem pripomočku, ki 
predstavlja obseg, v spodnji vrstici že preračunana v premer. 
 

• Rast drevesa 
Veliko o rasti drevesa in lesa pa se je mogoče naučiti na posekanem drevesu ali na njegovem 
ostanku – štoru (glej učne pripomočke). Z obiskovalci se pogovorimo, kako drevo dejansko 
raste: v sredini debla ali na robu? Potem skupaj poiščemo linijo, ki predstavlja kambij. Na 
štoru opazujemo letnice, ki se tvorijo zaradi razlike v spomladanski in jesenski rasti drevesa. 
Obiskovalce razdelimo v skupine do 6 članov. Vsaka od skupin si izbere svoj štor. Na štoru 
preštejejo letnice, po eden član prešteje 10 letnic, ki jih na rahlo označi. Dobljene starosti 
posekanih dreves primerjamo z našo starostjo, s starostjo naših staršev, starih staršev, 
pomembnejših dogodkov v naši preteklosti. Pri tem razmišljamo o pomenu naših odločitev o 
poseku dreves: kdo je zasadil ali negoval to drevo, kdo bo lahko posekal drevo, ki bi ga danes 
zasadili,... Udeležence opozorimo na obdobja različno intenzivne rasti in razmišljamo o 
vzrokih, poleg klimatskih razmer ima nedvomno velik vpliv količina prostora za rast, na 
katerega vplivamo gozdarji z redčenjem. 
 

• Razvoj gozda in trajnostno gospodarjenje 
V kolikor želimo izvedeti, kako se je količina lesa spremenila od našega zadnjega merjenja, 
moramo meritev ponoviti. Gozdarji na določenih točkah, ki jih imenujejo stalne vzorčne 
ploskve, meritve vsakih 10 let ponavljajo. Razmišljamo o tem, kakšne podatke je mogoče iz 
ponavljanja meritev dobiti: za koliko se je premer merjenih dreves spremenil (prirastek), 
koliko dreves je bilo posekanih in koliko jih je zraslo. Poudarimo, da se gozdarji na podlagi 
teh podatkov odločajo o gospodarjenju v prihodnje. Opozorimo na posledice odločitev: če 
posekamo samo toliko lesa kot ga priraste, če ga posekamo več ali manj. 
 
 
Učni pripomočki 
 

1. Zadrževalnik vode 
 
Od vodi (studencu) na nagnjenem terenu se postavi štiri izdolbena debla, 3 debla dolžine 
približno 1 metra, enega malo daljšega. Tri krajša debla postavimo enega pod drugim, z 
rahlim naklonom. S pomočjo zajemalke iz studenca zajemamo vodo, jo zlijemo v najvišje 
izdolbeno deblo in opazujemo njeno odtekanje. Za primerjavo nam služi daljše izdolbeno 
deblo, po katerem voda odteče poševno navzdol. 
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Od spredaj

1 m

krosnja
gozdna tla

podzemlje
Od sp redaj

 
 
Slika5: Zadrževalnik vode, skica Mirko Perušek 
 
 

2. Drevesomer 
 

 
 
Slika6: Primer drevesomera, foto Katja Konečnik 
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3. Štor 
 

 
 
Slika7: Primer štora s prikazanimi letnicami, foto Zoran Bitorajc 
 
Alternativne vsebine 
 
Gozd kot klimatska naprava 
 
Na poti skozi gozd prehajamo skozi različne vrste gozda različno občutimo temperaturo, 
veter, vlago. Zelo gost iglasti gozd je najhladnejši, jelšev log najtoplejši. Še največjo razliko 
pa občutimo, ko v sončnem vremenu zakorakamo na gozdno jaso – hitro začnemo iskati 
zavetje dreves in njihovo blagodejno senco. V vetrovnem vremenu na jasi občutimo pihanje 
vetra, v zavetju dreves ga skoraj ne občutimo. Občutene razlike lahko tudi izmerimo, če s 
seboj nesemo termometer (areometer,…). 
 
 

4. Delovni listi 
 

- merjenje obsega in premera dreves 
- določanje starosti posekanih dreves 
- računanje količin vode, ki jo je sposoben sprejeti mah 
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4.4. DOŽIVLJANJE GOZDA 

 
Namen 
 
V današnji dobi mobilne telefonije, elektronske komunikacije, kabelskih in satelitskih tv 
programov (vse bolj digitalnem svetu) se ljudje v svojem dejanskem okolju vse manj 
zanašamo na svoja čutila in njihovo sposobnost zaznavanja. Vse to je v preteklosti odločalo o 
preživetju, o tem, kako najti pravo pot, nabrati užitne plodove, prepoznati različne zvoke in 
šume gozda, se po potrebi izogniti nevarnosti ali pa izkoristiti priložnost in ujeti želeni plen. 
 
Gozd odkrije svoje zaklade samo tistim, ki mu znajo prisluhniti. Prevečkrat se zgodi, da 
obiskovalec gozd zapusti razočaran, ne zavedajoč se, da je hodil mimo stoletnih dreves, da ni 
okusil slasti zrelih gozdnih jagod, da ni opazil radovednih oči v grmovju, niti slišal 
zanimivega ptičjega pogovora in našel sledi redkih živali v blatu ob poti. 
 
Doživetja v veliki meri gradijo naš odnos do narave, lahko so negativna (strah, neznan teren, 
divje živali...) ali pozitivna. S programom želimo spodbuditi pozitivna doživetja za prijaznejši 
odnos do narave, ponavadi pomeni tudi prijaznejši odnos do ljudi in samega sebe. Težava pri 
doživljanju je, da bi moralo biti često zelo intimno, kar pa v skupini izzveni. Doživljanje je 
drugačno tudi s starostjo obiskovalcev in mora biti temu prilagojeno. 
 
Iz lastnih izkušenj vemo, da nam več pomeni, če obiskovalci na poti uživajo in sodelujejo, 
kakor če odnesejo informacije, ki jih hitro pozabijo. Gozd nam lahko tudi sam veliko pove, če 
mu le želimo in znamo prisluhniti. 
 
Informativni cilji 
 

- čutila, kot način spoznavanja, 
- občutenje narave (lepota, tišina), 
- izključevanje vsepovsod prisotnega analitičnega uma. 

 
Formativni cilji 
 

- pozitivno doživljanje gozda je morda pomembnejše od znanja o gozdu, 
 
Izvedba programa 
 
Kukala 
 
Vseskozi ob učni poti so postavljena lesena kukala (glej učne pripomočke). Vsako kukalo 
nam razkrije eno posebnost (zaklad) gozda, ki jo brez usmerjanja pogleda skozi kukalo le 
stežka opazimo. Ko s skupino prispemo do kukala, poskušamo posebnost (zaklad) najprej 
najti brez pomoči kukala. Rešitev se nam odkrije ob pogledu skozenj. 
 
Gozdni rogovi 
 
Podobno kot kukala, tudi gozdne rogove (glej učne pripomočke) postavimo povsod ob 
pešpoti. Namen rogov je da s pomočjo človek oddajajo zvoke (podobno kot lovski rog). 
Rogovi so različnih velikosti, kar pomeni, da oddajajo zvoke različnih globin. 
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Zvoki (Cornell) 
 
Obiskovalce na primernem mestu, najbolje na prehodu gozda v jaso, ustavimo in jih izzovemo 
v igri poslušanja. Prosimo jih, da za nekaj časa zatisnejo oči ter poskušajo ujeti čim več 
različnih zvokov okoli sebe. Različne zvoke štejejo s prsti na dvignjeni roki. Ko ugotovimo, 
da v gozdu nismo, z nami so skoraj vedno zvoki človeške dejavnosti (promet, stroji,…), pa 
tudi več drugih skrivnostnejših zvokov: šum vetra v krošnjah, brenčanje žuželk na jasi, 
padajoče kapljice in listi.  
 
Na ta način pripravimo obiskovalce na to, da prisluhnejo različnim pesmim ptic. Ponovno z 
zaprtimi očmi poskušamo prešteti, koliko različnih ptic se oglaša v gozdu okoli nas. Za 
pomoč nam služi mp3 predvajalnik, s katerim lahko predvajamo različno petje, ki ga sicer v 
tem delu dneva ali leta ni mogoče slišati. 
 
Slepa steza (Cornell) 
 
Na raznolikem in zanimivem delu učne poti je za obiskovalce pripravimo slepo stezo. Za 
postavitev steze uporabimo vrv, ki jo razpnemo od drevesa do drevesa, preko jase, skozi 
goščo, čez podrto deblo, do skale,… .  
 
Ljudje se ponavadi najbolj zanašamo na vid. Ko smo oropani vida, smo se prisiljeni zanesti na 
manj uporabljane čute, sluh, tip in vonj. Tako se veliko manj ukvarjamo s sabo in smo tudi 
bolj pozorni na dogajanje in svet okoli sebe. 
 
Obiskovalce prosimo, da si čez oči prevežejo trakove. Popeljemo jih do izhodišča »Slepe 
steze« in jih pospremimo v karavani ob vrvi. Pomembno je, da se obiskovalci umirijo ter da 
poskušajo raziskovati v tišini. Vrv jih varno vodi skozi zasenčen gozd, čez sončno jaso, preko 
hloda, pokritega z mahom, od hladne skale na tleh do mehkega listja nad nami. Na posebno 
zanimivih mestih je na vrvi zavezan vozel, ali do posebnega zaklada speljan odcep od glavne 
vrvi. Na stezi jih vzpodbujamo, da objamejo drevesa, se z licem dotaknejo lubja, ga poskušajo 
zavohati, da zaznavajo razliko med toplim osončenim deblom in hladno, gladko skalo, da na 
jasi slišijo brenčanje žuželk in začutijo vlažen vonj izvira izpod korenin,… 
 
Fotografski aparat (Cornell) 
 
Pri tej nalogi obiskovalce razdelimo v pare, po možnosti naj se udeleženca v paru poznata in 
si zaupata. En član para postane fotograf, drugi igra fotografski aparat. Fotograf vodi svoj 
fotografski aparat, ki ima zaprte oči ter išče lepe in zanimive prispevke. Ko najde zanimiv 
objekt, usmeri objektiv fotografskega aparata - obraz v želeno smer, da bo naredil posnetek. 
Nato pritisne na sprožilec – ga potrepljajo po ramenih, da odpre zaklop – oči, z drugim 
pritiskom na sprožilec, po približno 3 – 5 sekundah, pa zaklop ponovno zapre. Ker ima 
fotografski aparat med posameznimi posnetki oči zaprte, vsaka osvetlitev ponuja 
presenečenje. 
 
Fotografe vzpodbujamo, da so pri izbiranju posnetkov ustvarjalni, naj poskušajo narediti 
enkratne posnetke iz nenavadnih kotov, lahko se uležeta pod drevo ali pa povsem približata 
drevesni skorji ali listju, lahko poišče zanimive barve in posebne oblike, … 
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Učni pripomočki 
 

1. Kukala 
 
Kukala so cevi sestavljene iz lesenih letvic. Cevi so pritrjene na stojala različnih višin, 
prilagojenih višini obiskovalcev. Kukala so usmerjena na določene posebnosti v gozdu (dupla, 
gnezda, posebne oblike,…). 
 
 
 

 
 
Slika8: Prikaz kukala, avtor Mirko Perušek 
 
Kukala so dolga približno 50 cm, z zunanjim premerom 10 cm in luknjo s premerom približno 
5 cm. 
 

 
 
Slika9: Primer uporabe kukala, avtor Katja Konečnik 
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2. Gozdni rogovi 
 

 
 

 
 
Slika10: Prikaz različnih oblik rogov ali piščali, vir internet 
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Alternativne vsebine 
 
Debla ob poti 
 
Ob poti lahko postavimo debla različnih oblik. Nekatera so lahko votla, debela, bolj 
razvejana, nekatera imajo lahko ohranjen še koreninski sistem. Taka debla privabljajo, da se 
jim približamo in postojimo (posedimo) ob njih. 
 

 
 
Slika11: Nazoren prikaz koreninskih sistemov, foto internet 
 
 
Nenaravna steza (Cornell) 
 
S to igro predstavimo predvsem pojem kamuflaže (barvnega prikrivanja) in adaptacije. Hkrati 
povečamo pozornost udeležencev in vzpodbujamo željo po odkrivanju zanimivih podrobnosti. 
 
Izberemo 15 do 20 metrov poti in ob njej namestimo 15 do 20 predmetov, ki jih je naredil 
človek (niso naravni). Nekateri predmeti naj bodo dobro vidni (žarnice, baloni), drugi naj se 
zopet zlivajo z okoljem. Udeležencem ne smemo izdati, koliko predmetov smo razpostavili po 
stezi. 
 
Udeleženci gredo po stezi posamično in v časovnih presledkih. Poskušajo naj najti (vendar ne 
pobrati) čim več predmetov. Ko pridejo do konca nam na uho zašepetajo, koliko predmetov 
so odkrili.Na koncu preverimo rezultate vseh udeležencev in jim pokažemo še morebitne 
neodkrite predmete. 
 
Kako na gozd gledati drugače 
 
Na pešpoti je možno postaviti brv, ki sprehajalca fizično izloči iz okolja ter z izbranimi 
mislimi o naravi opozori na večdimenzionalnost in mnogonamenskost narave, ki ji često 
odrekamo samoobstoj. Človek je - ni vedno prvi. Labirint nas odpelje v drugi svet, ki mu 
moramo slediti. Namen labirinta ni zgubiti se, temveč ravno nasprotno – najti se. 
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Slika12: Brv nad gozdom, foto internet 
 
 

 
 
Slika13: Labirint na gozdni jasi, foto Tomaž Hartman 
 
 

3. Delovni list 
 
Kaj slišiš? 
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Igra odkrivanja (Cornell) 
 
Primerno za obiskovalce vseh starosti. Igra je namenjena razkrivanju pomenov besed, 
prelivanju le-teh v resničnost – naravo in primerjanju  z vsakdanjostjo – vsakdanjim 
pomenom omenjenih besed. 
 
Vsak obiskovalec na pešpoti ima 15 minut časa, da na sprehodu po pešpoti in okolici v naravi 
odkrije (napiše, opiše, nabere in pokaže;…): 

- nekaj novega 
- nekaj starega 
- nekaj mokrega 
- nekaj neznanega 
- nekaj nevidnega 
- nekaj letečega 
- nekaj zelenega 
- nekaj neprijetnega 
- …. 

 
S svojimi odkritji se seznanimo na gozdni jasi pri Rožnem studencu, kjer vsakdo predstavi 
svoja odkritja. 
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4.5. RAVNOVESJE V GOZDU 

 
Namen 
 
V gozdu in drugih ekosistemih velja, da je stalnica le sprememba. Spreminja se živa in neživa 
narava, spreminja se zastopanost vrst, spreminjajo se odnosi med vrstami in znotraj vrste. Vse 
se spreminja. Poleg spremembe je druga značilnost ekosistemov težnja po ravnovesju. V 
naravi je vse uravnovešeno, ker le tako lahko obstaja. Gre za popoln sistem celote, ki temelji 
na njenih nepopolnih delih. 
 
Ravnovesja v naravi bi se morali zavedati vsakokrat, ko vstopimo v gozd. Navsezadnje je 
ravnovesje v naravi tudi ravnovesje med ljudmi. 
 
Informativni cilji 
 

- krogotok snovi,  
- kroženje energije v gozdnem ekosistemu, 
- krhkost ravnovesja, 
- pomembnost vseh in vsakega živega bitja, 
- odnosi med živimi bitji, 
- procesi ki zagotavljajo ravnovesje v gozdu. 

 
Formativni cilji 
 
Obiskovalci: 

- na primerih pojasnijo in razložijo pojme proizvajalec, potrošnik in razkrojevalec, 
- razumejo kompleksnost prehranjevalnih odnosov v ekosistemu, 
- se zavejo človekove vloge in odgovornosti v naravi. 

 
 
Izvedba programa 
 
Obiskovalce popeljemo do primernega mesta (če se postavi prehranjevalna piramida, je to 
najbolje storiti tam). Povprašamo jih, če vedo kaj o prehranjevalni verigi, proizvajalcih, 
porabnikih, razkrojevalcih in kako so povezani med sabo. Ob piramidi jim nazorno prikažemo 
odnose predvsem med živimi bitji. Sprašujemo jih za primere medvrstnih odnosov, ki nam jih 
naštevajo. Skušamo jih čim bolj navdihujoče spodbujati, da sami naštevajo primere. Po kratki 
ponovitvi tega, kar udeleženci ponavadi že vedo uporabimo učni pripomoček jaz sem hrana 
za…  
 
Vsak obiskovalec si okrog vratu obesi eno izmed tablic z narisanimi živimi bitji in neživo 
materijo. Igra se prične tako, da udeleženec s tablico, na kateri je sonce poda svoj konec 
vrvice rastlini in ob tem izreče stavek: »Jaz sem hrana za (izgovori ime rastline)«. Sledi 
obiskovalec rastlina in poda zvitek vrvice naprej do potrošnika, ki se mu zdi primeren. Ko 
pride zvitek vrvice do konca, prične svoj krogotok eden izmed neživih elementov. Ko se 
iztrošijo vse možne povezave je igre konec. Eno izmed rastlin,živali ali nežive materije 
poprosimo, da spusti vrvico iz rok. Opazujemo kaj se zgodi – vrvica postane ohlapna in 
ravnovesje je porušeno. 
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Učni pripomočki 
 

2. Jaz sem hrana za… 
 
Učni pripomoček so lesene tablice, ki si jih udeleženci obesijo okrog vratu. Na tablicah so 
narisane različne rastline, živali in anorganske snovi. Poleg tablic potrebujemo tudi nekaj 
zvitkov (tri ali štiri) tanke vrvice. 
 
Seznam vseh tablic: 

anorganske snovi: 
sonce, ogljikov dioksid, voda, minerali, dušik 

organske snovi: 
humus, listje 

rastline: 
glive, mah, trave, grmovje, drevesa, korenček 

živali: 
polž, veverica, miš, razkrojevalci, hrošči, ptice, žuželke, volk, jelenjad, zajec 

človek. 
 

3. Prehranjevalna piramida 
 

Prehranjevalna piramida prikazuje več različnih prehranjevalnih verig v gozdu. Sestavljena je 
iz več nadstropij – stopnic. Spodaj so zelene rastline, ki s pomočjo sončne svetlobe oziroma 
fotosinteze in mineralnih snovi izdelujejo organske snovi. Potem le-to jedo rastlinojede vrste. 
Z njimi se prehranjujejo mesojede vrste, katerih je najmanj. Piramida se proti vrhu oži, kar 
ponazarja zastopanost, oziroma številčnost posameznih vrst organizmov. 
 
Štiristrana piramida je na spodnji stopnici široka 3 metre. Piramida bo visoka 1,3 metra. Imela 
bo tri stopnice (ena visoka ca 33 cm). Na vsaki od štirih stranic piramide je predstavljena ena 
prehranjevalna veriga, živa bitja v verigi so zapisana na pokončni strani stopnice in sicer: 
 
 Spodnja stopnica - 

proizvajalci 
Srednja stopnica – 

rastlinojedi porabniki 
Zgornja stopnica – 
mesojedi porabniki 

Stranica 1 trave, zeli, gozdno mladje jelenjad, srnjad ris, volk 
Stranica 2 žir, želod, ostali plodovi navadni polh, veverica sova kozača 
Stranica 3 trave, ostale zeli zajec, gams planinski orel 
Stranica 4 jelka, smreka uši, kaparji sinice, kraljički 
 

trave, zeli, gozdno mladje

jelenjad, srnjad

volk
ris

 
Slika14: Tloris                                                     S strani (dolžina 3 m, višina 1.3 m) 
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Napisi bitij v prehranjevalnih verigah naj bodo pokriti z desko na tečajih. Udeleženci z 
dvigovanjem desk odkrivajo napise in poskušajo ugotoviti naslednjo – višjo stopnjo. 
 
 
Alternativne vsebine 
 
Gugalnice ravnovesja 
 
V gozdu postavimo tri gugalnice na enem hlodu. Ena je manjša, druga nekoliko večja in tretja 
največja. Prva je primer za velike gozdove, kjer so nihanja običajno manjša, zaradi trdnega 
prepleta različnih organizmov, srednja gugalnica predstavlja gozdne zaplate, katere nastajajo 
v gozdni krajini. Takšni gozdovi so že manj stabilni, nihanje vrst je večje. Največja gugalnica 
pa predstavlja majhne gozdne zaplate v kmetijski krajini. Tu so nihanja največja. Podobno se 
dogaja v gozdni krajini ob velikih ujmah. 
 
 

s strani

tloris  
 
Slika15: Gugalnice (3)  dolžine 3,5m, 3 in 2,5 m.           Tehtnica (visoko 1 m) s posodama 
 
Tehtnica 
 
S tehtnico v gozdu predstavimo ravnovesje med posameznimi organizmi, oziroma odnosi med 
hranili in zelenimi rastlinami ipd. Na eno stran lahko damo gozdno prst na drugo dele dreves 
(storže ipd.). S tem ponazorimo odvisnost in povezanost gozdnih tal z drevesi. Če umaknemo 
del teže (denimo storže) z ene strani tehtnice, takoj vidimo, kaj sledi. Tehtnica prevesi na 
stran gozdnih tal – ravnovesje se poruši. Pri tehtnici je možno vzpostaviti še množico drugih 
parov, ki ponazarjajo krhkost ravnovesja (rastline - živali, živali – živali, živali - človek,…). 
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Slika16: Prikaz tehtnice, foto Zoran Bitorajc 
 
Ravnovesni preplet 
 

 
 
Slika17: Prikaz ravnovesnega prepleta na pešpoti pri Štivanu, foto Zoran Bitorajc 
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4. Delovni list 
 
Iskanje prehranjevalnih verig 
Pomen posameznih vrst v ekosistemu 
Odkrivanje povzročiteljev porušenja naravnega ravnovesja 
 



 

39 

4.6. GOZDNI IMENIK 

 
Namen 
 
Zakaj v življenju sploh rabimo imenike? V njih vsak dan iščemo ljudi, ki jih lahko pokličemo, 
se z njimi pogovarjamo in jih spoznavamo. 
 
Gozd je zanimiv sistem, čudovit preplet vsega, živega in neživega, odnosov. Da pa bi lahko 
razumeli ta čudoviti preplet, moramo spoznati tudi njegove osnovne člene. In gozdni imenik 
je tisto, kar nam lahko pomaga pri spoznavanju njegovih osnovnih členov, je nekakšen 
seznam tega, kar je v gozdu mogoče najti.  
 
Gozdni imenik ni nekaj, kar bi morali poznati po seznamu od A do Ž. Lahko pa je začetek, ki 
v nas vzpodbudi radovednost in nam da voljo do nadaljnjega odkrivanja vedno novih 
zanimivosti (podrobnosti). 
 
Informativni cilji 
 

- z značilne drevesne vrste, 
- zanimive živalske vrste, 
- pestrost življenja v gozdu. 

 
Formativni cilji 
 
Obiskovalci: 

- se naučijo prepoznati predstavljene drevesne in živalske vrste, 
- spoznajo posebnosti predstavljenih rastlinskih vrst (listi, plodovi, les, oblika drevesa -

habitus), 
- se zavedo pestrosti življenskih vrst v gozdu. 

 
Izvedba programa 
 
Drevesne vrste 
 
Obiskovalce popeljemo do vrtečih kock z drevesnimi vrstami (glej podpoglavje Učni 
pripomočki), na katerih so predstavljena naslednja drevesa: bukev, smreka, jelka, gorski 
javor, hrast, beli gaber, češnja, breza, jesen, bor. Povabimo jih, da sami z vrtenjem kock 
prepoznavajo drevesne vrste in njihove značilnosti. Po petih minutah samostojnega 
spoznavanja jih razdelimo v dve moštvi (po deset udeležencev) in jih postavimo v vrsto, ki je 
vzporedna z instalacijo vrtečih kock. Oddaljenost od kock naj bo 5 m. Moštvi se preštejeta, 
tako da ima vsak član moštva svojo številko. V obeh moštvih so člani s številko ena, dve, 
tri,… Če je članov več kot dvajset oblikujemo tri moštva, kjer nekateri člani lahko 
predstavljajo tudi več kot eno številko. 
 
Ko sta moštvi pripravljeni, zakličemo ime drevesa, katerega primerek je na vrtečih kockah 
(pri vseh kockah naj bo vidna ploskev z listi). Nato zakličemo še eno številko in kakor hitro 
člani iz vsakega moštva zaslišijo svojo številko, zdrvijo h kockam in skušajo prvi najti pravi 
list (»Naslednje drevo je hrast in številka je pet.«). Tisti, ki ga najde prvi, prisluži svojemu 
moštvu dve točki. Če izbere napačen list, moštvu dve točki odbijemo. 
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Živalske vrste 
 
Obiskovalce povabimo k bližnjemu blatu (Rožni studenec), kjer pregledamo obstoječe 
stopinje. Skupaj se pogovorimo o živalih, ki so jih videli v gozdu ter stopinjah, če bi jih lahko 
prepoznali, ali poznajo kakšnega lovca,… Nato uporabimo sledi iz nahrbtnika (glej 
podpoglavje Učni pripomočki), ki jih vtisnemo v blato (blatno površino lahko tudi izdelamo z 
uporabo bližnje vode ali vode, ki jo nosimo s sabo). 
 
Obiskovalce razdelimo v dve ali tri moštva (idealno število je 18 ali 27, v primeru, da je 
udeležencev več, lahko posamezen tekmovalec predstavlja tudi več številk) Moštva 
postavimo v dve ali tri vrste, da so postavljena eno proti drugemu (dve moštvi) ali v obliki 
stranic trikotnika, kjer težišče trikotnika predstavljajo vtisnjene sledi). Oddaljenost od sledi 
naj bo 5 m. Moštvi se preštejeta, tako da ima vsak igralec svojo številko. V obeh moštvih so 
igralci s številko ena, dve, tri,…  
 
Ko sta moštvi pripravljeni, zakličemo ime vtisnjene sledi ter takoj zatem še eno številko 
»Naslednji odtis je medved in številka je tri«) in kakor hitro obiskovalci iz vsake skupine 
zaslišijo svojo številko, zdrvijo k sledem in skušajo prvi najti pravo. Tisti, ki jo najde prvi, 
prisluži svojemu moštvu dve točki. Če izbere napačno, moštvu dve točki odbijemo. 
 
Za zahtevnejše uporabnike je predstavitev drevesnih in živalskih vrst ob Gozdni učni pešpoti 
Rožni studenec že izdelana in opremljena z opisom na predstavitvenih stebrih. 
 
Učni pripomočki 
 

5. Vrteče kocke 
 
Vrteče kocke so učni pripomoček, ki bo postavljen na učni pešpoti. Vrteče kocke 
predstavljajo rastlinske ali živalske vrste s pomočjo lesenih kock (glej sliko x). Na vsaki kocki 
je predstavljena ena rastlinska ali živalska vrsta. 
 

 
 
Slika18: Prikaz vrtečih kock za drevesne vrste, skica: Maruša Šulentič 
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Slika19: Prikaz vrtečih kock za drevesne vrste, vir internet 
 
 
 
Na vrtečih kockah o rastlinskih vrstah predstavimo: 
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Slika20: Prikaz prvih stranic na vrtečih kockah, pripravil Tomaž Hartman 
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Slika21: Prikaz drugih stranic na vrtečih kockah, pripravil Tomaž Hartman 
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Slika22: Prikaz tretjih stranic na vrtečih kockah, pripravil Tomaž Hartman 
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Slika23: Prikaz četrtih stranic na vrtečih kockah, pripravil Tomaž Hartman 
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6. Sledi iz nahrbtnika 
 
- najdi ali naredi blato,tudi sneg je dober, 
- odtisni in razpoznaj odtise, 
- odtisni še roke in škornje, 
- primerjaj velikosti, 
- pogovori se o živalih v gozdu, 
- si stezosledec, 
- najdi še druge odtise, 
- riši sledi... 
- odtisi v razmerju 1 : 1, 
- plastična šablona, 
- luknji na robu za nošenje, 
- globina reliefa 1 cm, 
- lahka za nošenje, 
- lahka za čiščenje. 

 
Slika24: Pripravil Tomaž Hartman, viri: Lovska zveza Slovenije, 2003: Stopinje in sledovi 

divjadi;   www.edugraphics.net 
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- material: trda plastika;
- plošča: 20x25 cm;
- debelina plošče: 0,5 + 1 cm za relief;
- sled (1:1);
- luknji: d = 2,5 cm (2 cm od robov plošče);
- robovi plošče in lukenj zaobljeni;

- oglat relief: divji prašič, jelenjad, srnjad,
                  vesoljec, pnevmatika;

- zaobljen relief: medved, volk (kremplji oglati), ris, človek.

0,5cm

0,5cm
0,5cm
0,5cm

1cm
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sled (1:1): 17 x 18 cm
Šablona - medved
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sled (1:1): 8 x 8 cm
Šablona - volk
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sled (1:1): 7 x 7 cm
Šablona - ris
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sled (1:1): 6 x 5 cm
Šablona - divji prašič
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Alternativne vsebine 
 
Gozdni puzzle 
 
Primerno za mlajše obiskovalce pešpoti, možno jih je sestavljati tudi v učilnici. Primerno je 
udeležence sestaviti v skupine po 3 ali 4. Igra je dobra za spodbujanje domišljije in 
prostorskega predstavljanja. 
 
Izdelan učni pripomoček je lesena škatla s prikazom gozdnega ekosistema (rastline in živali). 
Posamezne živali, rastline in drevesa predstavljajo delček celote (eno živo bitje je en puzzle). 
 
Naloga udeležencev je po skupinah v čim krajšem času pravilno sestaviti puzzle, zmaga 
skupina z najkrajšim skupnim časom sestavljanja. 
 

 
 
Slika25: Prikaz Gozdnega puzzla 
 
Igra: »Ugani katera žival sem?« (Cornell) 
 
Primerno za mlajše udeležence na pešpoti. Igra temelji na vzpodbujanju domišljije in 
sodelovanju znotraj skupine (vsak član skupine lahko predstavlja del telesa, tako da vsi skupaj 
predstavljajo celotno telo, predstavijo gibanje, značilno obnašanje, posebnosti…) 
 
Igra sestoji iz razdelitve obiskovalcev na moštva po štiri. Vsako moštvo ima nalogo 
predstaviti eno izmed živali, ki ji jo določi mentor. Druga moštva medtem skušajo uganiti, 
katero žival poskušajo predstaviti igralci. Ko moštvo žival ugane dvigne roko, vendar 
ugotovitve ne obelodani. Zmaga moštvo z največ točkami (prvo mesto 5 točk, drugo 4, tretje 
3,.. – odvisno tudi od števila moštev). 
 
Primeren prostor je gozdna jasa pri Rožnem studencu. 
 
 

7. Delovni list 
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5. EVALVACIJSKI VPRAŠALNIKI 
 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ZA MENTORJE PROGRAMA 
________________________ 

 
 
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 o gozdu (obkrožite): 
 

a) zadostno              b) nezadostno 
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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 gozdni učni poti še potrebovali? 
 

 
 
17. Ali bi bili ponovno pripravljeni sprejeti vlogo mentorja na gozdni učni poti (obkrožite)? 

 
a) Da              b) Ne 

 
 
 
 

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

 
 

Hvala za vaše mnenje! 
 
 
 

 
 
 
 
Gozdarsko društvo Medved v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje 
Projekt Partnerstva: Zakladi Kočevske 
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EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ZA UDELEŽENCE 
PROGRAMA _______________________________________ 

 
 
 

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 izvedbo delavnice 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 gozdni učni poti glede na spodnje 
vsebine?  
(Ena je najnižja ocena, pet pa najvišja)   

 
Vsebinski sklop 1  2 3  4 5  

Razlaga receptov jedi      
Jasnost navodil za delo      
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Prikaz priprave jedi      
Pomoč pri vašem delu      

 
7. V kolikšni meri ste bili zadovoljni s časovnim terminom izvedbe delavnice (Obkrožite 

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

_______________________________________________________________________ 
b) dokaj zadovoljni, ker: 

_______________________________________________________________________ 
c) zadovoljni, ker: 

_______________________________________________________________________ 
 
 

8. Ali menite, da boste osvojeno znanje lahko koristno uporabljali v praksi oziroma v 
vsakdanjem življenju? (Ustrezno obkrožite) 

 
a.  da      
b.  ne       

 
 

9. Vaši predlogi, pripombe in priporočila:   
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Hvala za vaše mnenje! 
 
 
 
 
 
 
Gozdarsko društvo Medved v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje 
Projekt Partnerstva: Zakladi Kočevske 
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