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ZGOŠČEN OPIS PROJEKTA
Na območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v Ljubljani se število obiskovalcev vsako
leto povečuje. Poudarjena je rekreacijska vloga gozda, v zadnjem času pa postaja vse pomembnejša
tudi vzgojno-izobraževalna. Nekaj tovrstne infrastrukture je na območju že prisotne (Jesenkova
gozdna učna pot, table Zavoda za varstvo narave), vendar pa so na območju potrebne izboljšave.
Cilj projekta je bila priprava idejnega načrta naravoslovne učne poti. Umanotera je s pomočjo
prostovoljcev (mladi strokovnjaki s področja biologije, gozdarstva in lesarstva) pripravila idejni
načrt, izdelan na podlagi sodobnih principov, ki bodo pot naredili zanimivo in privlačno za
obiskovalce. Hkrati pa pot ne bo preveč motila podobe gozdnega prostora ter ogrožala ranljivih in
zaščitenih ekosistemov. Naravoslovna učna pot je sestavljena iz naravoslovno-biološkega in
gozdno-lesnega kraka. V okviru projekta smo zbrali gradiva in izdelali idejne predloge za izvedbo
učne poti. Pridobljene ideje smo na poskusnem dnevu predstavili širšem občinstvu. Odziv je bil zelo
dober in iz rezultatov ankete lahko zaključimo, da je v interesu obiskovalcev krajinskega parka čim
prejšnja postavitev naravoslovne učne poti na tem območju.
V poročilu so zbrana gradiva in izdelki, ki smo jih zbrali in izdelali tekom projekta. Projektne
aktivnosti so potekale od marca do novembra 2013.
Ključne besede: naravoslovna učna pot, krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, vzgojnoizobraževalna vloga gozda, naravoslovni-biološki krak, gozdno-lesni krak, mokrišča.

NATURE TRAIL IN THE PARK TIVOLI, ROŽNIK AND ŠIŠENSKI HILL
ABSTRACT OF THE PROJECT
In the area of the regional park Tivoli, Rožnik and Šišenski hill in Ljubljana the number of visitors
increases every year. Recreational function of forests is emphasized, but recently educational
function is becoming increasingly more important. Some infrastructure is already present in the area
(Jesenkova forest trail , boards of the Institute for Nature Conservation ), but the area is in need of
improvement .
The aim of the project was to prepare a preliminary plan for the nature trail. With the help of
volunteers (young professionals in the field of biology, forestry and wood) Umanotera prepared
conceptual plan based on modern principles, which will make the trail interesting and attractive for
visitors. At the same time, the trail will not bother the image of forest area or threatened the fragile
and protected ecosystems. Nature trail is made of nature-biological branch and forest-wood branch.
Within the project we collected materials and produced conceptual proposals for the
implementation of learning paths. Acquired ideas were put to the test on the test run. The response
was very good and based on the results of the survey we can conclude that it is in the interest of
visitors that the trail in the area is put up as soon as possible.
The report is compiled of materials and products that we have collected and developed during the
project. The project activities were carried out from March to November 2013.
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AKTIVNOSTI
MAREC – JUNIJ 2013:
ZAČETEK AKTIVNOSTI, FORMIRANJE EKIPE IN ZBIRANJE VSEBIN
S formiranjem ekipe smo pričeli takoj, ko smo izvedeli za rezultate razpisa, marca 2013. Večina
sodelujočih pri projektu se je na naše klice pozitivno odzvala in kmalu smo izvedli 1. sestanek
prostovoljcev. Mentorji v tej fazi projekta niso sodelovali v aktivni vlogi, so pa prostovoljcem
pomagali s povezavami do virov in kontaktov, za pridobivanje gradiva.
Od marca do konca junija smo pod strokovnim vodstvom zbirali in pripravljali strokovne vsebine,
uporabne za predstavitev na terenski naravoslovni učni poti in spletni strani. Hkrati smo odprli in
objavljali vsebine tudi na projektnem spletnem dnevniku, prek katerega smo komunicirali z
zainteresiranimi javnostmi. Vsebine na spletnem dnevniku so in bodo javno dostopne.
Z nekaterimi izmed mentorjev smo izvedli ogled trase poti in jim predstavili naše ideje za
oblikovanje naravoslovne učne poti. Posebej koristen je bil ogled poti z zaposlenimi iz Zavoda za
varstvo narave, ki so nam približali praktične omejitve postavljanja novih objektov v gozdni prostor
in s tem naredili naš osnutek naravoslovne učne poti bolj realen.
Intenzivno je tekla tudi priprava koncepta učne poti. Hkrati smo se ukvarjali tudi z iskanjem
oblikovalca, ki bi pripravil logotip poti. Javilo se jih je več, delovne verzije si je mogoče ogledati na
projektnem CD-ju. Kljub več predlaganim logotipom smatramo, da nobeden izmed predlaganih
logotipov ni primeren za končno uporabo. Izbor logotipa in celostne grafične podobe poti ostaja
odprt za naslednje faze projekta.
Pred poletjem smo zbrali pripravljene vsebine in izdelali prenovljeno in izpolnjeno verzijo idejnega
načrta naravoslovne učne poti.

JULIJ, AVGUST 2013:
POLETNO ZATIŠJE
Julija in avgusta je projekt zaradi odsotnosti vodje večinoma miroval. Posamezni člani prostovoljske
ekipe so nadaljevali s pripravo vsebin na svojem področju, izvajali meritve in izbor realnih lokacij za
objekte, da bi čim bolj olajšali delo v naslednjih fazah projekta.

SEPTEMBER, OKTOBER IN NOVEMBER 2013:
PRIPRAVA IN IZVEDBA POSKUSNE NARAVOSLOVNE UČNE POTI TER ZAKLJUČEK
AKTIVNOSTI
Septembra smo ponovno začeli z rednimi sestanki in pričeli z dejansko kreacijo idejnega načrta. Pri
načrtovanju smo imeli tudi strokovno pomoč ge. Tine Trampuš iz Zavoda za varstvo narave, ki nam je
pomagala pri zagotavljanju kakovosti in strokovnosti načrta. Izvedli smo tudi dve predavanji, kjer so
se prisotni lahko naučili osnov interpretacije narave in oblikovanja naravoslovnih učnih poti.
Oktobra smo začeli s pripravo za poskusno izvedbo naravoslovne učne poti. V sklopu poskusne
izvedbe smo računalniško pripravili poskusne table (plakate) in nekatere interaktivne objekte,
5

kolikor so nam dopuščale proračunske možnosti. Povabili smo obiskovalce in v soboto, 19.10.2013
izvedli dogodek, v okviru katerega smo obiskovalce spraševali za mnenje o ideji naravoslovne učne
poti v krajinskem parku (…) in poskusnih tablah ter ostalih objektih, ki smo jih pripravili. Odziv je bil
zelo pozitiven, rezultati ankete pa so predstavljeni v posebnem poglavju. 8.11.2013 smo poskusno
postavitev na kratko izvedli še za eno izmed ljubljanskih osnovnih šol.

Družina si ogleduje testno tablo na poskusnem dnevu.
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Uvodni sprehod po predvideni trasi naravoslovne učne poti.

Table so si ogledali tudi osnovnošolci.
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IDEJNI NAČRT
SPLOŠNI DEL
GLAVNI ELEMENTI NARAVOSLOVNE UČNE POTI IN NJIHOV SPLOŠNI OPIS






Dva kraka naravoslovne učne poti:
o Gozdno-lesni
o Naravoslovno-biološki
Informacijska točka
Spletna stran
Mobilna aplikacija

Gozdno-lesni krak poti bo predstavljal splošna dejstva o gozdu, značilnosti, prednosti in posebnosti
gospodarjenja z gozdom v krajinskem parku in Sloveniji , gozdno-lesno verigo (od drevesa do
lesnega izdelka), les kot energent ter gozd in les kot ključna faktorja za razvoj Slovenije. Rdeča nit
kraka bo sečnja na Rožniku. Ta del poti bo sledil principom klasične gozdno-učne poti (večinoma bo
sestavljen iz informacijskih tabel) in bo potekal od parka Tivoli do Mosteca. Ker je potek tega kraka
predviden po široki, peščeni gozdni cesti, menimo, da table ne bodo preveč motile obiskovalčevega
doživljanja gozda. Če bo možno, bi bilo dobro v sklopu postavitve nove poti tudi obnoviti
infrastrukturo na Jesenkovi učni poti, del trase katere se prekriva z našo potjo.
Naravoslovno-biološki krak poti se bo ukvarjal z naravnimi značilnostmi in posebnostmi območja
ter ekosistemov v parku. Vseboval bo naslednje sklope vsebin: mokrišča in zavarovane vrste,
dvoživke, favna, izobraževalni pomen območja, trim steza in opazovalnica, gozdna glasba in
geocaching. Poudarek bo na vrstah, ki so prisotne v Krajinskem parku in zgodbah, ki tukaj potekajo
ali pa so se zgodile v preteklosti (navezava na lokalno okolje).
Informacijska točka bo v Mostecu in bo povezovala oba tematska kraka poti. Na njej bodo v obliki
zloženk in informacijskih tabel na voljo splošne informacije o naravoslovni učni poti. Točka bo tudi
kažipot, ki bo usmerjal obiskovalce, predvidene pa so tudi zanimive vsebine za otroke.
Spletna stran bo zagotavljala informacijsko podobo naravoslovni učni poti. Na strani bodo lahko
uporabniki našli številne informacije in zanimiva dejstva o gozdu. Zelo pomembno je kakovostno
oblikovanje spletne strani in splošne podobe. Na večini točk bo poleg url naslova dostopna tudi QRkoda, s pomočjo katere bodo uporabniki lahko hitro dostopali do razširjenih vsebin na spletni strani.
Na spletni strani bodo vsebine na voljo tudi v angleščini. Primere spletnih vsebin lahko najdete na
spletnem dnevniku projekta: http://ucnapot.wordpress.com
Mobilna aplikacija bo omogočala bogatejšo in sodobnejšo izkušnjo naravoslovne učne poti. Glede
na GPS-lokacijo uporabnika bo prikazovala različne vsebine glede na to, kje se bo nahajal – služila
bo kot osebni vodič po poti. Prednost aplikacije pred spletno stranjo je prilagojenost za mobilne
naprave, za delovanje pa ne potrebuje internetne povezave. Del mobilne aplikacije bo tudi igra za
otroke, ki bo omogočala interaktiven in zabaven obisk naravoslovne učne poti.

8

IME IN SIMBOL
Predvideno ime naravoslovne učne poti je Bufkova pot. Simbol naravoslovne učne poti bo krastača
z imenom Bufko. Bufko je simbol, prilagojen mlajši populaciji. Ker je izpeljanka iz latinskega imena
krastače Bufo bufo, bodo nekaj zabave ob ugotavljanju izvora imena našli tudi odrasli. Izbor krastače
kot simbola poti ima tudi simbolni pomen: poleg tega, da je ta vrsta značilna za območje krajinskega
parka, so prebivalci Ljubljane pogosto označeni kot »žabarji«. Učna pot je sestavljena iz dveh delov
– ima dva »žabja kraka«. Z nekaj domišljije jih lahko vidimo tudi v tlorisu poti.
V osnutku idejnega načrta smo predvideli dve verziji logotipa. Za naravoslovno-biološki krak poti je
predviden logotip žabe, za gozdno-lesni krak poti pa ista žaba, ki s kraki drži list.

.
Primera izdelanih logotipov.
Izdelani risbi sta bili ocenjeni kot neprimerni za uporabo (premalo poenostavljena, prikazana je
zelena žaba). V poročilo smo jih vključili, ker vseeno dobro nakazujeta želeno smer oblikovanja.

CILJNA PUBLIKA IN KLJUČNO SPOROČILO
Ciljna publika in sporočilo sta različni za vsebinska sklopa (kraka poti). Opisana sta v podrobnem
opisu idejnega načrta.

PRIMERI DOBRIH PRAKS






Škocjanski zatok – napredno oblikovanje, referenčni objekt »gozdna hiška« za otroke na
informacijski točki.
Štivanski log - napredno oblikovanje, referenčni objekti (npr. »poglednik«), telefonski
pogovor z načrtovalko poti Špelo Habič.
Rakitna – nova naravoslovna učna pot (oktober 2013)
Nationalpark Heinich, Bavarian Forest National Park (Nemčija), botanični vrt Kew gardens
(Anglija). itn – pogled v krošnje dreves.
Številni drugi primeri dobrih praks, dostopni na CDju (tudi slikovno gradivo).
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PREDVIDENA TRASA
Predvidena trasa naravoslovne učne poti je prikazana na spodnji karti. Vstopni točki sta v parku
Tivoli (gozdna pot v bližini Tivolskega gradu) in Živalski vrt (gozdna cesta, ki poteka ob Večni poti).
Odločitev glede trase in vstopnih točk na naravoslovno učno pot smo podkrepili z raziskavo. Pri
odločanju smo se oprli na naslednje vire:




publikacija Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (2011. Aleš Smrekar, Bojan Erhartič,
Mateja Šmid Hribar. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. GEORITEM 16. Ljubljana).
prostovoljci (med prostovoljci je domačinka iz Kosez, ki območje dnevno obiskuje).
vtisi o frekvenci obiska, pridobljeni z opazovanji v okviru projekta.

Trasa naravoslovne učne poti z oznakami po sklopih.
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PODROBEN OPIS PO KRAKIH IN VSEBINSKIH TOČKAH
Pred branjem podrobnega opisa je dobro vedeti:




Kjer smo v okviru poskusnega dneva izdelali table, smo z informacijami v podrobnem opisu
bolj skopi, ker so idejni predlogi konkretno izdelani. Table, izdelane za poskusni dan so na
voljo v manjši verziji v tem dokumentu in v večji verziji na priloženi zgoščenki.
Vsako izmed opisanih področij so prostovoljci podrobneje raziskali. Osnutki in dodatni
zbrani material so na voljo na priloženi zgoščenki.
Glede na posege v gozdni prostor, ki so se zgodili v času izvajanja projekta in novo odkrite
značilnosti območja (zanimivi pogledi, detajli, nekatere vrste niso povsod prisotne) se bodo
verjetno dejanske lokacije sklopov nekoliko spremenile. Kljub temu zaradi preglednosti v
poročilu ohranjamo strukturo iz vloge za javni razpis.

GOZDNO-LESNI KRAK
Cilji za potrebe načrtovanja kraka naravoslovne učne poti:

Ciljna publika: odrasli
Namen kraka: obiskovalcem približati področje gospodarjenja z gozdom v Sloveniji in
proizvodnjo lesnih izdelkov ter povečati toleranco obiskovalcev do sečnje dreves na
Rožniku.
Ključna ključno sporočilo, ki ga bo obiskovalec odnesel domov: »Les je material, ki lahko
Sloveniji zagotovi lepšo prihodnost, sečnja pa je potrebna in koristna, tudi na Rožniku.«
Gozdno-lesni krak poti bo predstavljal splošna dejstva o gozdu, značilnosti, prednosti in posebnosti
gospodarjenja z gozdom v krajinskem parku in Sloveniji , gozdno-lesno verigo (od drevesa do
lesnega izdelka), les kot energent ter gozd in les kot ključna faktorja za razvoj Slovenije. Rdeča nit
kraka bo sečnja na Rožniku. Ta del poti bo sledil principom klasične gozdno-učne poti (večinoma bo
sestavljen iz informacijskih tabel) in bo potekal od parka Tivoli do Mosteca. Ker je potek tega kraka
predviden po široki, peščeni gozdni cesti, menimo, da table ne bodo preveč motile obiskovalčevega
doživljanja gozda. Del kraka bo tekel ob Jesenkovi gozdno učni poti in ga vsebinsko dopolnjeval.
Če bo finančno smiselno, priporočamo tudi obnovo obstoječe infrastrukture.

SPLOŠNO O GOZDU IN PODNEBNIH SPREMEMBAH
Namen: Opozoriti na lokalni in globalni pomen gozda kot ekosistema in na medsebojno povezanost
ekosistemov.
Opis: na informacijskih tablah bodo prikazana dejstva, katerih namen bo obiskovalca opozoriti na
to, kako pomembni sonaravni ekosistemi (poudarek na gozdovih in mokriščih) pri ohranjanju
našega planeta v ravnovesju in spodbuditi zanimanje za ogled preostanka naravoslovne učne poti.
Didaktični primer: grafična predstavitev predvidevanih sprememb vegetacije v Sloveniji od danes
do leta 2100 glede na napovedi znanstvenikov (prej-potem).
Material: klasična tabla (1 ali 2).
Vsebino pripravila: Urška Klepec in Blaž Klobučar
Mentor: mag. Vida Ogorelec

GOSPODARJENJE Z GOZDOM V SLOVENIJI
Namen: Pojasniti, zakaj je sečnja potrebna; predstaviti način sonaravnega gospodarjenja z gozdom
v Sloveniji
Opis: Gospodarjenje z gozdom v Sloveniji je sonaravno, trajnostno in večnamensko.
Dodatno: na spletni strani bodo dostopni različni filmi in dokumentarni filmi, ki so bili posneti na to
tematiko (Sonaravno gozdarjenje, video vsebine na Umanoterini spletni strani).
Didaktični primer: predstavitev risbe gozdne vrzeli in praktičnega primerja izbora dreves za sečnjo
(cilj: povečati razumevanje načrtovalnega postopka skozi praktični primer).
Predviden material: klasična tabla (1 ali 2)
Vsebino pripravila: Gal Fidej, Primož Rogelj in Boris Rantaša
Mentor: dr. Dušan Roženbergar
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Izdelana tabla za poskusni dan.

GOZDNO LESNA VERIGA (OD DREVESA DO KONČNEGA IZDELKA)
Namen: Predstavitev predelave lesa od drevesa do končnih izdelkov, predstavitev novih tehnologij
in lesa kot ključnega slovenskega naravnega vira.
Opis: pot, ki jo les »prehodi« od drevesa do lesnega izdelka. Zanimiva dejstva o gospodarjenju z
gozdovi in o nevarnostih, ki pretijo obiskovalcem gozda.
Didaktični pristopi: organigram poteka predelave lesa, otroška igrala: lesena posnetka motorne
žage in traktorja
Predviden material: klasična tabla (2), otroška igrala (preprosta)
Vsebino pripravila: Boris Rantaša in Primož Rogelj
Mentor: dr. Franc Pohleven
Izdelana tabla za poskusni dan.

LES – MATERIAL, ENERGENT IN ŠE VEČ!
Namen: Predstavitev značilnosti lesa kot gradbenega materiala, energenta, njegovih drugih in
potencialnih uporab.
Opis: med naravnimi viri ima v Sloveniji daleč največji delež in to dejstvo moramo začeti bolj
poudarjati in izkoriščati. Na tablah ob poti bomo predstavili zanimive fizikalne lastnosti lesa
(različna upogibna, tlačna trdnost), različne uporabe lesa, zanimiva in poučna dejstva o lesu.
Predstavili bomo les kot goriva v različnih oblikah in ga primerjali z drugimi (predvsem fosilnimi)
gorivi.
Didaktični prijemi: prepoznava različnih lesnih vrst, razstava različnih tipov energentov
Predviden material: Klasična tabla (1); objekt: različni tipi energentov; interaktivni objekt:
prepoznava različnih lesnih vrst
Vsebino pripravila: Ajda Pajor
Mentor: dr. Franc Pohleven
Izdelan interaktivni objekt za poskusni dan.

NARAVOSLOVNO-BIOLOŠKI KRAK
Cilji za potrebe načrtovanja kraka naravoslovne učne poti:

Ciljna publika: družine z otroci
Namen kraka: predstaviti posebnosti krajinskega parka, približati naravo obiskovalcem
Ključna sporočila, ki jih bo obiskovalec odnesel domov: »Na Rožniku je prisotnih veliko
redkih rastlinskih in živalskih vrst«; »naravni pojavi so zanimivi in lahko jih občudujem,
brez da jih poškodujem«
Naravoslovno-biološki krak poti se bo ukvarjal z naravnimi značilnostmi in posebnostmi območja
ter ekosistemov v parku. Vseboval bo naslednje sklope vsebin: mokrišča in zavarovane vrste,
dvoživke, favna, izobraževalni pomen območja, trim steza in opazovalnica, gozdna glasba in
geocaching. Poudarek bo na vrstah, ki so prisotne v Krajinskem parku in zgodbah, ki tukaj potekajo
ali pa so se zgodile v preteklosti (navezava na lokalno okolje).

GEOCACHING
Namen: Navdušiti obiskovalce za ta krak poti, predstavitev Geocachinga.
Opis: Po odhodu iz Mosteca se pot strmo dvigne. Na poti proti vrhu vzpetine nas obkroža temen
smrekov gozd. Po našem mnenju je tukaj idealno mesto za Geocaching (igra iskanja zakladov na
podlagi koordinat). Ob poti bodo postavljene table z navodili. Obiskovalci bodo lahko s pomočjo
GPS naprave, pametnega telefona ali zemljevida poiskali skrite geocache (zaklade). V škatlah bodo
skriti različni »priboljški«, kot so manj znane zgodbe iz zgodovine tega območja (npr. zgodbe iz
ljudskega izročila (Dušica Kunaver), vrste, ki so včasih živele na Rožniku (še pred nekaj desetletji je
na Rožniku domoval tudi divji petelin, katerega običajno domovanje se nahaja nad 800 m
nadmorske višine),…).
Predviden material: tabla z navodili, »geocache« (zaklad)
Didaktični prijemi: igra iskanja zaklada (odlična za orientacijo)
Vsebino pripravil: Luka Novak

12

GLASBA IN UMETNOST V GOZDU
Namen: Postaviti umetnost v kontekst gozda in pokazati, kako lahko ta koncepta sobivata.
Popestritev naravoslovne učne poti.
Opis: Ko prispemo na vrh vzpetine, se pogled vizualno odpre in je okolica je nenadoma veliko
svetlejša. Občutek gozda je toplejši, v krošnje pa se zaradi lege na vzpetini ujame več vetra. Na
vejah bodo nameščeni razni instrumenti (kraguljčki, zvončki ipd.), ki bodo v kombinaciji z vetrom v
gozdu ustvarjali posebno, čarobno vzdušje. Predviden je prostor za ustvarjanje in počitek (klopi,
mize).
Predviden material: material za gozdna glasbila, klopi in avditorij.
Dodatne ideje: ta del poti je odlična izhodiščna točka za razne dogodke (srečanja glasbenikov,
ustvarjalne skupine, Forma viva,…). Gozdna glasbila bi lahko izdelali osnovnošolci (sodelovanje). S
tem bi spodbudili njihovo kreativnost in zanimanje za gozd. Sodelovanje s projektom Knjižnica pod
krošnjami?
Didaktični prijemi: poslušanje in igranje glasbe v gozdu razvija občutek za umetnost.
Vsebino pripravila: Katarina Flajšman
Mentor: Marijana Tavčar
Izdelan arhitekturni osnutek.

MOKRIŠČA
Namen: Danes se ponovno zavedamo enkratnosti bogatega ekosistema mokrišč. S kratko
predstavitvijo zaščitenih vrst v krajinskem parku bomo obiskovalcem približali vodne enkosisteme
in njihov pomen v naravi.
Opis: Na tem območju bodo postavljene table s loputami, ki bodo vsebovale kratek opis
mokriščnega habitata pomembnega za krajinski park. Njihova vsebina se ne bo preveč prekrivala s
tablami, ki jih je postavil Zavod za varstvo narave in so po našem mnenju zelo dobre. Poleg tabel
bodo na poti do mokrišča »pogledniki« (glej dobre prakse), ki bodo usmerjali pogled obiskovalcev
na zanimive točke (npr. duplo velikega detla (Dendrocopos major) in pogled proti mokrišču). V
pleksi steklu (izgled jantarja) bomo predstavili modele oziroma preparate različnih zaščitenih vrst
rastlin in živali (npr. Stellaria europaea).
Didaktični pristopi: klasična tabla (2), pogledniki, gozdna ušesa, pleksi modeli, lupe za opazovanje
tal
Vsebino pripravila: Manica Markelj
Mentor:mag. Boris Turk
Izdelana tabla za poskusni dan.

OPAZOVALNICA IN TRIM STEZA
Namen: Predstaviti trim stezo kot izdelek iz slovenskega lesa in jo tako integrirati v učno pot.
Postaviti opazovalnico/drevesno hiško, ki bo služila opazovanju divjadi ob jutranjih/večernih urah
in pogledu v krošnje dreves.
Opis: Naravoslovna učna pot se na tem območju pridruži »glavni« poti (poteka ob Večni poti) na
mestu, kjer je postavljena nova trim steza. Ker so objekti trim steze iz lesa, se nam jo zdi smiselno
vključiti pod okrilje naravoslovne učne poti. Opazovalnica/drevesna hiška bo v jutranjih in večernih
urah služila kot točka za opazovanje divjadi. V notranjosti so predvideni opisi najpogostejših vrst in
vsebine, ki se bodo dotikale divjadi v urbanem okolju (navajanje zanimivih dejstev, navajanje
divjadi na človeka ipd.). Objekt bo prav tako omogočal približanje krošnjam dreves in pogled na
gozd iz druge perspektive (dobra praksa – Nemčija).
Predviden material: Opazovalnica/drevesna hiška in notranje potrebščine.
Vsebino pripravili: Urška Oblak, Maja Hrastar
Mentor: Aleksander Ostan
Izdelan arhitekturni osnutek.

DVOŽIVKE V KRAJINSKEM PARKU
Namen: Predstaviti dvoživke, predvsem z vidika pomoči ohranjanja dvoživk in dejavnost
Herpetološkega društva Slovenije
Opis: Dvoživke, ki se nahajajo na tem območju bomo predstavili s pomočjo informativnih tabel.
Opozorili bomo na pomen varovanja dvoživk, saj se v neposredni bližini učne poti nahajajo njihove
pomembne selitvene poti. Herpetološko društvo vsako leto v pomladanskem in jesenskem času, ko
potekajo množične selitve dvoživk, organizira akcije prenašanja dvoživk čez cesto. Z različnimi
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ukrepi in s pomočjo prostovoljcev tako zmanjšajo ali preprečijo množične povoze dvoživk na
cestnem odseku Večne poti. Takšne akcije so zelo pomembne, saj so dvoživke zaradi gradnje nove
cestne infrastrukture vse bolj ogrožene. S predstavitvijo dobre prakse bomo pripomogli k
ozaveščanju ljudi o tej problematiki in jih nagovarjali k večji skrbi za naše naravno okolje z
ohranjanjem viabilnih populacij različnih vrst dvoživk.
Dodatno: Močna spletna podpora. Predvidevamo sodelovanj s Herpetološkim društvom Slovenije.
Predviden material: tabla z loputkami (1), klasična tabla
Mentor: mag. Boris Turk
Izdelana tabla za poskusni dan.

VELIKE ZVERI IN DIVJAD
Namen: Predstavitev favne prisotne na Rožniku ter velikih zveri (zaradi njihove prisotnosti v
javnem prostoru). Razbijanje mitov in stereotipov o zvereh.
Opis: Predstavitev najpogostejših vrst divjadi, ki so prisotne na Rožniku (osnovni opisi). Kratek opis
lovstva v Sloveniji (sistem lovskih družin, zakaj je lov potreben in ali je potreben). Predstavitev
velikih zveri prisotnih v Sloveniji in njihove najzanimivejše zgodbe (medved Rožnik, volk Slavc).
Predstavitev konfliktov med ljudmi in gozdnimi živalmi ter kako se jim izogniti. Živalske in človeške
stopinje vlite v betonu (dobra praksa – Štivanski log).
Dodatne ideje: Če bi bilo možno pridobiti soglasje, bi bilo zanimivo izkopati brlog (medvedji brlog,
lisičnina ali jazbina).
Predviden material: table (1 ali 2), živalske stopinje v betonu, »štampiljke« z živalskimi stopinjami,
umetni brlog.
Izdelana tabla za poskusni dan.

POMEN OBMOČJA ZA ZNANOST IN IZOBRAŽEVANJE V BIOLOGIJI, GOZDARSTVU
IN LESARSTVU
Namen: Opozoriti na veliko koncentracijo izobraževalnih in znanstvenih ustanov v neposredni
bližini krajinskega parka. Promocija teh ustanov.
Opis: Table z opisom okoliških ustanov (Biotehniška fakulteta (oddelek za Gozdarstvo, Lesarstvo,
Biologijo), Gozdarski inštitut Slovenije, Biološki inštitut, ZOO). Opis dejavnosti na teh institucijah in
promocija študija naravoslovja.
Predviden material: klasične table (2)

INFORMACIJSKA TOČKA
Namen:Informacijsko središče za naravoslovno učno pot.
Opis: Informacijska točka bo v Mostecu in bo povezovalo oba tematska kraka poti. Na informacijski
točki bodo v obliki zloženk in informacijskih tabel na voljo splošne informacije o naravoslovni učni
poti. Točka bo tudi kažipot, ki bo obiskovalce usmerjal.
Predviden material: klasične table (2), materiali za izdelavo objektov.

SPLETNA STRAN
Namen: Informacijska podpora naravoslovni učni poti, prostor za dodatne vsebine.
Opis: Spletna stran bo močno integrirana v naravoslovno učno pot in bo predstavljala zelo
pomembno informacijsko podporo vsebinam na poti. Na spletni strani bodo lahko uporabniki našli
številne informacije in zanimiva dejstva o gozdu. Zelo pomembno je kakovostno oblikovanje
spletne strani in splošne podobe. Na večini točk bo poleg url naslova dostopna tudi QR-koda, s
pomočjo katere bodo uporabniki lahko hitro dostopali do razširjenih vsebin na spletni strani. Na
spletni strani bodo vsebine na voljo tudi v angleščini.
Predvidene dodatne vsebine:
 Razširjene verzije besedil iz naravoslovne učne poti
 Dokumentarci in druge video vsebine
 Zgodbe iz ljudskega izročila, ki jih bo urejala Dušica Kunaver. Verjetno tudi v formatih Eknjig in avdio zgodb.
Brezžične infrastrukture nismo predvideli, ker bo celotno območje MOL kmalu pokrito z brezžičnim
omrežjem. Prav tako je v Ljubljani že močno prisotna uporaba mobilnega interneta, v prihodnosti
pa se bo po naših predvidevanjih še povečevala.

MOBILNA APLIKACIJA
Namen: Vodenje po naravoslovni učni poti, izboljšana izkušnja za uporabnike pametnih telefonov
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in tabličnih računalnikov. Interaktivne elektronske vsebine za otroke.
Opis: omogočala bo bogatejšo in sodobnejšo izkušnjo naravoslovne učne poti. Glede na GPSlokacijo uporabnika bo prikazovala različne vsebine glede na to, kje se bo nahajal – služila bo kot
osebni vodič po poti. Prednost aplikacije pred spletno stranjo je prilagojenost za mobilne naprave,
za delovanje pa ne potrebuje internetne povezave. Del mobilne aplikacije bo tudi igra za otroke, ki
bo omogočala interaktiven in zabaven obisk naravoslovne učne poti.
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SMERNICE IN DODATNE IDEJE ZA IZDELAVO NARAVOSLOVNE UČNE POTI













Strokovnost: upoštevanje uveljavljenih in najnovejših strokovnih priporočil za načrtovanje
naravoslovnih učnih poti. Skladnost strokovnega pristopa z željami ljudi potrjujejo tudi
rezultati izvedene ankete.
Usklajenost vsebin s sporočilom. Vsebine, predstavljene na objektih učne poti morajo biti
skladne s ciljnim sporočilom, ki je opredeljeno za posamezni sklop. Podpirati mora ključna
sporočila, za katera želimo, da jih bo obiskovalec odnesel domov.
Navezovanje na lokalno okolje: zanimanje obiskovalcev močno spodbudijo vsebine, ki se
nanašajo na območje krajinskega parka.
o zgodba medveda Rožnika,
o vrste, ki so prisotne tukaj,
o sečnja na Rožniku (zakaj je potrebna? Pri tej poskusni tabli se je ustavila večina
sprehajalcev. Tudi tisti, ki jih drugi elementi poskusnega dneva niso zanimali),
o Rakovniško jezero (novo ime za Mali Rožnik, zakaj se tako imenuje?),
o idej je bilo še več, prisotne so tudi v zapiskih na priloženem CDju.
Nedestruktivnost. Predvidevamo le minimalne posege v okolje (načelo le toliko, kolikor je
potrebno). Naš načrt ne predvideva krčitev v gozdnem prostoru.
Integracija z Jesenkovo potjo – obnova infrastrukture, posodabljanje (dodajanje novih
vsebin, kjer je to primerno).
Estetika – objekti naravoslovne učne poti ne smejo biti vizualno moteči, morajo se vklapljati
v gozdno krajino.
Močna spletna informacijska podpora, ki omogoča uporabo vsebin naravoslovne učne poti
tudi zunaj objekta (v šolah, doma,…).
Večjezičnost in dostopnost turistom: na spletni strani in v mobilni aplikaciji bodo vsebine
na voljo tudi v angleščini.
Uporaba naravnih, lokalnih (slovenskih) materialov in podjetij za izdelavo objektov na
naravoslovni učni poti.

ZAGOTAVLJANJE REALNOSTI IDEJNEGA NAČRTA






Povezava in terenski ogled z s predstavnikoma Zavoda RS za varstvo narave (OE LJ). Na
terenskem ogledu smo se pogovorili o morebitnih omejitvah in dosegli verbalno soglasje s
predstavniki Zavoda.
Preverjanje lastništva parcel. Predvideni objekti so planirani na parcelah, ki so v lasti MOL.
Posvetovanje z naročnikom (MOL). Skozi redno poročanje smo se trudili za usklajenost
projektnih aktivnosti z željami naročnika.
Zasebno sponzorstvo. Umanotera je dosegla načelni dogovor s sponzorjem, ki je pripravljen
v veliki meri financirati izvedbo naravoslovne učne poti.
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TABLE, IZDELANE ZA POSKUSNI DAN
Za potrebe poskusnega dneva smo izbrali nekatere izmed tematik, ki smo jih raziskovali. Nato smo
grafično oblikovali plakate in jih pritrdili na leseno ogrodje. Izvedli smo postavitev na terenu in s
pomočjo anket pridobili mnenja o predstavljenih vsebinah. Poskusne table so nekoliko manjših
dimenzij kot tiste, ki so predvidene za končno postavitev. Obiskovalci so se v povprečju nanje
odzvali zelo pozitivno, imeli pa so tudi nekatere pripombe, ki smo jih pripisali pod posamezne
grafike.
Na spodnjem delu vseh tabel so elementi za otroke. Predstavljeni so prek Bufka, krastače, ki živi na
tem območju. Grafike na tablah so avtorske, nekatere pa smo pridobili s pomočjo spletnega iskanja.
Dovoljenja za uporabo posameznih grafik in fotografij nismo pridobivali, ker table ne bodo javno
razstavljene in bi to bilo finančno potratno. Za potrebe izvedbe naravoslovne učne poti bo potrebno
poleg logotipa izdelati tudi primernega Bufka (simpatičen, rjave barve, zanimiv za otroke).
Poleg poskusnih tabel smo po najboljših močeh naredili tudi teste interaktivne elemente
naravoslovne učne poti. Pripravili smo primerke za prepoznavo lesa in si od društva Dinaricum
izposodili odlitke stopinj medveda, volka in risa, ki so jih lahko obiskovalci videli v blatu.

Primer interaktivnega objekta na poskusni postavitvi naravoslovne učne poti.
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Uvodna tabla predstavlja projekt in poskusno postavitev naravoslovne učne poti. Ob tej tabli je bil
vedno prisoten nekdo iz ekipe prostovoljcev in obiskovalcem odgovarjal na dodatna vprašanja.
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Pri tabli »Zakaj gozdarji na Rožniku sekajo drevesa?« so se najpogosteje ustavili tudi obiskovalci, ki
jih ostali deli poskusne poti niso zanimale. Večini je bila vsebina všeč in so bili hvaležni za razlago,
nekateri med njimi pa se z njo tudi niso strinjali. Pri tej vsebini je zelo pomembna postavitev.
Menimo, da je postavitev takšne in podobnih tabel ob posekah nujna, saj obiskovalce območij
poseka najlaže neposredno izobrazimo o razlogih za sečnjo.
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Tudi ta tabla je bila obiskovalcem večinoma všeč. Čez odgovore v spodnjem delu je bila nameščena
loputka. Nekateri so menili, da bi bilo potrebno proizvodno drevo označiti bolj jasno. Ostalih
pripomb ni bilo veliko.
Obiskovalci so si želeli izvedeti več o nabiralništvu (gobe, drevesni plodovi,…) in o nevarnostih v
gozdu (npr. strupeni plodovi, ali more biti pes v gozdu na povodcu, kako se obnašamo na območju
sečnje, zaščita pred klopi,…).
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Tabla je bila deležna izrednega zanimanja, ker se močno navezuje na območje postavitve (Rožnik).
Razlog za povišano zanimanje velja upoštevati pri oblikovanju naravoslovne učne poti in vsebine
kolikor je možno navezati na lokalno okolje.
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Čez tekst so bile nameščene loputke, na katerih so bile narisane opisane vrste dvoživk.
Obiskovalcem je bil zelo všeč način predstavitve posameznih vrst, hkrati pa so izpostavili, da je za
pri vsaki izmed vrst preveč besedila. Smiselno bi bilo izpostaviti le najzanimivejše značilnosti
posameznih vrst in tako zmanjšati obseg besedila pri posameznih vrstah. Nekatere je zmotil
provokativni naslov table.
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V okviru tega sklopa je zelo pomembno predstaviti dejavnost prenašanja dvoživk čez cesto, ker se
dogaja v lokalnem okolju.
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REZULTATI ANKETE
Obiskovalci poskusnega dneva (N=101) so na anketnem listu z ocenami od 1 do 5 ocenjevalni
naslednje trditve:
Št. trditve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Trditev
Table kvarijo izgled okolja.
Všeč mi je, da dobimo informacije na tak način.
Na tablah je mogoče najti kar nekaj novih informacij.
S takimi tablami preveč invazivno posegajo v okolje.
Želim izvedeti še več o organizmih, ki živijo v tem okolju.
Menim, da bodo ljudje z veseljem prebrali vsebine teh tabel.
Table so estetskega videza.
Table lahko popestrijo obisk poti.
Table so le še ena oblika onesnaževanja okolja.
Table so primerne velikosti.
Besedilo na tablah je dovolj veliko.
Na tablah je ravno pravšnja količina informacij.
Slike so nazorne in dovolj velike.
Vsebine na tablah so zanimive.
Vsebine so razložene primerno za obiskovalce različnih starosti.
Table so me spodbudile, da sem bil/-a potem bolj pozoren/-a na naravo okoli
sebe.
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Vsi anketiranci
16
15
14
13
12

Št. trditve

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Povprečna ocena

Odgovori na vprašanja so bili večinoma zelo naklonjeni ideji naravoslovne učne poti na tem
območju. Idealna povprečna ocena za večino trditev je 5, razen za trditve št. 1, 4 in 9, kjer je idealna
ocena 1. Iz grafikona je razvidno, da se povprečna ocena pravilnosti trditve ni skoraj nikjer oddaljila
od idealne za več kot 1 oceno. Takšno ujemanje kaže na veliko zanimanje in odobravanje
anketirancev za idejo naravoslovne učne poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
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Razlike med spoloma
Ženske

Moški

16
15
14
13
12
11
Št. trditve

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Povprečna ocena
Raziskava razlik med spoloma je pokazala, da so ženske bolj naklonjene ideji naravoslovne učne
poti kot moški. Povprečna vrednost žensk se bolje prilagaja idealnim vrednostim kot povprečna
vrednost trditev moških pri vseh vprašanjih razen pri trditvi 11 (besedilo na tablah je dovolj veliko).
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Razlike med starostnimi skupinami
60+

40 do 59

20 do 39

1 do 19

3,0

3,5

16
15
14
13
12
11

Št. trditve

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1,0

1,5

2,0

2,5

4,0

4,5

5,0

Povprečna ocena
Raziskava razlik med starostnimi skupinami ni dala jasnih rezultatov – generalni trendi iz zgornjega
grafikona niso razvidni. Ob podrobnejši analizi rezultatov je opazno, da so bili starejši (60+)
obiskovalci najbolj naklonjeni poskusni učni poti, najmanj pa je bila všeč otrokom (1 do 19 let). To
je verjetno posledica pomanjkanja interaktivnih objektov, ki zaradi narave poskusnih objektov niso
bili izvedeni v zadostni meri.
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Razlike glede na pogostost obiska
Nekajkrat na leto

Enkrat tedensko

Skoraj vsak dan

16
15
14
13
12
11

Št. trditve

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Povprečna ocena
Razlike med obiskovalci glede na pogostost in namen obiska ne kažejo jasnih trendov. Za
znanstveno analizo bi bila zanimiva analiza povprečnih ocen trditev po posameznih vprašanjih.
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Razlike glede na namen obiska
Pridobivanje znanja

Sprehod po naravi - sprostitev

Športno udejstvovanje

Tukaj sem prvič

16
15
14
13
12
11

Št. trditve

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Povprečna ocena
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ANALIZA OPISNIH ODGOVOROV
Opisne rezultate ankete smo se odločili prikazati v obliki besednih oblakov. To je oblika prikaza, ki
izpostavi najpogostejše besede in nam omogoči hiter pregled najpogostejših odgovorov
obiskovalcev.

VPRAŠANJE 1: KAJ VAM JE BILO NA POTI NAJBOLJ VŠEČ?
Obiskovalcem je bilo najbolj všeč dejstvo, da se nekdo trudi v tej smeri. Menijo, da so takšne
informacije v gozdu potrebne in so zelo naklonjeni takšnemu načinu podajanja. Večinoma so jim bile
table in način predstavitve dejstev zelo všeč. Otrokom so bili všeč interaktivni elementi. Zanimivi in
izpostavljeni kot pozitivni so bili tudi lokalni elementi (zgodba o medvedu Rožniku).
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VPRAŠANJE 2: KAJ BI SPREMENILI OZIROMA KAJ VAS JE ZMOTILO?
Nekateri izmed obiskovalcev so si želeli, da bi postavitev postala stalna (takšnih in podobnih
odgovorov je bilo kar nekaj). Nekateri so želeli več informacij na tablah in več interaktivnih
objektov. Zmotile so jih tudi slovnične napake. Nekateri odgovori se niso navezovali direktno na
naravoslovno učno pot, ampak na širše dogajanje na območju (sečnja).
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VPRAŠANJE 3: BI ŠE KAJ DODALI?
Večinoma so obiskovalci dodali še kakšno pozitivno opazko. Strokovnjaki, ki so si ogledali poskusno
postavitev, pa so dodali izčrpne komentarje, ki smo jih uporabili v opisu tabel in med predlogi za
realizacijo.
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OBLIKOVANJE INFRASTRUKTURE
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EREZ M 1:50

vsebina
0.6500

0.1000

0.6500

0.1000

table ob poti
površina namenjena
tablam dimenzij
20 x 65 cm
lesen okvir
debeline 3 x 10 cm

2.0000

1.2000

1.2000

0.8000

0.8000

opazovalnica za srne

interaktivni del table
lesene loputkedimenzij 10 x 16 cm 2.0000
lesene letvice
debeline 3 x 5 cm

betonski temelji

0.1100
0.1800

0.1100

0.1800

0.2500

gozdni avditorij

info tabla

opis projekta

Naravoslovna učna pot po Rožniku, Šišenskem hribu in Tivoliju je zasnovana z namenom spodbujanja ljudi k varovanju tega prostora. Prav tako pa tudi seznaniti ljudi o pomenu Rožnika za
mesto Ljubljano, saj ima veliko klimatsko in ekosistemsko vrednost. Poleg vsebinskega sklopa,
ki je prikazan na tablah in interaktivnih objektih, smo zasnovale tudi objekte ki so dopolnilni in
povezovalni člen Bufkove poti.
Ti objekti so table, opazovalnica za srne, info objekt in gozdni avditorij.
Table na katerih so prikazani vsebinski sklopi poti, se neinvazivno vklopijo v gozdni prostor in
so oblikovno povezane s celotno arhitekturno podobo objektov. Postavljene so tako, da so v
navezavi s temo, ki jo prikazujejo.
Opazovalnica za srne je postavljena na robu gozda ob stičišču dveh travnikov. Dostopna je iz
Bufkove poti, po dvignjeni poti do hiške, kjer lahko obiskovalec opazuje srne, ki se v jutranjem
času nahajajo na travniku.
Info objekt predstavlja nekoliko razširjeno varianto table. Njegov namen je shranjevanje promocijskega in izobraževalnega materiala. Narejen je po merilu človeka z streho. Lahko se ga
uporablja tudi kot interaktivni objekt, saj se notranji elementi lahko spremenijo glede na potrebe
predstavitve vsebin.
Gozdni avditorij je umeščen na koncu grebenske poti na ravnini pri Drenikovem vrhu. Mikrolokacija je posebna zaradi stičišča poti ( Bufkova pot, smrekova pot in pot proti Rožniku). Za
postavitev smo izkoristile zavetje dreves in manjši naklon, saj smo klopi terasasto razporedile.

potek poti

Mostec
info točka

opazovalnica
Bufkova grebenska pot

gozdni avditorij

mokrišče Mali rožnik

Drenikov vrh

Rožnik
vstop na Bufkovo
pot

Park Tivoli
Zoo Ljubljana

tabla

Tabla je lesen objekt, njene mere so prilagojeno različnim starostnim skupinam. Njena spodnja
površina je namenjena za prikaz zanimivih tem za otroke. V ta namen so narejene tudi loputke,
kot dodaten element atraktivnosti, da si obiskovalec tablo ogleda. Za njimi se skrivajo nekatere vsebine z namenom, da obiskovalec sam poskusi najti odgovor na zastavljena vprašanja.

pogled na tablo na Bufkovi poti

odsek Večne poti

opazovalnica za srne

trim orodja
trim orodja
Večna pot
Širša situacija prikazuje umestitev opazovalnice na gozdni rob ob stičišču dveh travnikov.
merilo 1:500

travnik

cesta Ljubljana Koseze

opazovalnica za srne

vstop na objekt

Bufkova pot
pergola, ki prehaja v streho

Do objekta se dostopa iz Bufkove poti. Objekt je hkrati opazovalnica, razgledna ploščad in informacijski objekt. Posebnost objekta je dvignjena pot, ki se počasi dviguje proti osrednjemu delu
opazovalnice, obenem pa nam usmerja poglede in ustvarja posebno doživetje tega prostora.
merilo 1:100
izmik travnikov je uporabjen pri oblikovanju objekta

detajlni prikaz opazovalnice

4.7401
1.2000
1.0012

TLAKOVANJE lesene
deske položene prečno
na nosilno konstrukcijo
dim 120 x 10 x 3 cm

116°

4.5000

POKRITA STREHA

PERGOLA

šiv
145°

3.4451

118°

Pogled od zgoraj

3.4701

2.6430

139°

5.2343

Prikaz tlaka

2.4000

SESTOP iz
masivnega lesa
GREDA masiven les
pravokotnega prereza
dim 10 x 20 cm

STEBRI
dim 20 x 20 cm

TLORIS M 1:100

Nosilne grede s podporami

detajlni prikaz opazovalnice

VZDOLŽNI PREREZ M 1: 100

POGLED SPREDAJ M 1: 50

PREČNI PREREZ M 1: 50

DETAJL TEMELJA

'

pogledi na opazovalnico

{

I

Opazovalnica je zasnovana na robu gozda s pogledom na travnike, kjer se v jutranjem času
zadržujejo srne. Za objekt smo izkoristili padec terena, ki narekuje zasnovo objekta. Teren
premeščamo z dvignjeno potjo ki poteka med drevesi in iz katere se odpirajo pogledi na gozd.
Nato se pot razširi v ploščad in pod pergolo počasi prehaja v zaprti del opazovalnice z linicami
za opazovanje. Objekt je zanimiv element v gozdnem prostoru, hkrati pa ima več funkcij (opazovanje, počivališče, izobraževanje....).
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pogled iz Bufkove poti
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pogled iz ceste

pogledi na opazovalnico

pogled na sprednjo stran objekta iz travnika ob gozdnem robu

Objekt je namenjen tudi vsebinskemu sklopu poti, predstavitvi zveri in drugih njihovih posebnosti
na Rožniku. Pokrit del objekta služi kot streha v primeru dežja.
Bližina lokaciije živalskemu vrtu je prednost, saj lahko skupine z otroki hkrati obiščejo še Bufkovo
pot z opazovalnico.

pogled na notranjost objekta iz dvignjene poti

pogled iz gozda na objekt

[ J

pogled iz poti na objekt

maketa opazovalnice
-----·----- ·- --- -- - ---__.... .,... _,... /

,,--- --- -·--

pogled iz travnika

dostop z Bufkove poti

info objekt

pogled na objekt iz sprednje in stranske strani

info objekt

umestitev objekta pri Mostecu

gozdni avditorij
Bufkova smrekova pot

merilo 1:100

oder
klopi v dveh nivojih

prehajanje med terasami

Bufkova pot

poti proti Rožniku

Za postavitev gozdnega avditorija smo izkoristile zavetje dreves in manjši naklon, saj smo klopi
terasasto razporedile. Sestavljen je iz 3 segmentov, osrednji del je namenjen predvsem prehajanju in je usmerjen proti Drenikovemu hribu. Pred njimi se nahaja oder, ki se s svojo strukturo
prilagaja mikrolokaciji gozda. Gre se za utrjeno površino z lesenimi čoki ki so grobo obdelani.
Sprejme lahko 35 ljudi na enkrat. Poseg avditorija je minimalen. Zasnovan je kot počivališče ter
namenjen za tiho poslušanje gozdne glasbe, glasbe, zgodb,…

gozdni avditorij
dostop do
avditorija

DETALJ
Stik klopi z zemljino

zemlja

0.9000

profilirana (trda)
PE folija
(vodo- neprepustna)

0.9000
3.6666

les

2.3017

TLORIS AVDITORIJA M 1:50

geotekstil ali filc
(vodo -prepusten)

KLOPI
Terasasta lesena površina- avditorij. Iz masivnega
obdelanega bukovega lesa. Namenjena sedenju,
ležanju... Širina je 0,9 m višina klopi pa 0,4m.
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dostop do
avditorija

nasutje
konglomerata
ali gramoza

dostop do
avditorija

TLAK
Utrjena površina z lesenimi debli, ki
daje naravni videz in sovpada z
gozdom. Predstavlja prostor odra.

gozdni avditorij

prerez terase in odra
merilo: 1:50

gozdni avditorij

OCENA STROŠKOV IZVEDBE NARAVOSLOVNE UČNE POTI

Postavka
Spletna stran
Aplikacija Android/iOS
Table
Smerokazi
Opazovalnica/d. hiška
Klopi
Koši za smeti
Ostali rekviziti (ocena)
Info točka
Postavitev
Tisk tabel

Količina
1
1
35
100
1
10
20
1
1
1
1

Cena/kos
2.500,00 €
3.000,00 €
150,00 €
40,00 €
10.000,00 €
200,00 €
50,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
SKUPAJ

Znesek
2.500,00 €
3.000,00 €
5.250,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
38.250,00 €

Glede na izkušnje stroški vzdrževanja gozdnih učnih poti znašajo 5 do 10 % zneska izvedbe letno.
Predvideni letni stroški vzdrževanja so torej nekje med 2000 in 4000 €.

DRUGI POZITIVNI UČINKI PROJEKTA
Ustanovljena socialno omrežje. V okviru projekta so sodelovali mentorji, študentje višjih letnikov in
mladi diplomanti ved, ki so neposredno ali posredno povezane z gozdarstvom, lesarstvom, biologijo
in okoljskimi vedami. Znanje in povezave, pridobljene tekom projekta, bodo sodelujočim lahko
koristile v prihodnosti.
Opolnomočenje mladih strokovnjakov. Mladi strokovnjaki danes težje prihajajo do priložnosti, da
dokažejo svoje sposobnosti in dajo svoj prispevek k družbeno koristnim projektom. Umanotera je s
široko zastavljenim formatom projekta omogočila številnim mladim strokovnjakom delo na enem
izmed takšnih projektov. Upamo, da bo ta referenca komu izmed njih odprla katera izmed vrat v
prihodnosti.
Prispevek k dvigu gozdno-lesne in naravovarstvene ozaveščenosti. V okviru projektnih dejavnosti
smo se nemalokrat pogovarjali z zainteresiranimi ljudmi in dajali odgovore na njihova vprašanja. Na
tem področju je pozitivno prispeval tudi spletni dnevnik projekta.
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FINANČNO POROČILO

Stroški po aktivnostih

Dejanski stroški
EUR

1. Stroški dela
Organizacija dela in koordiniranje prostovoljcev ter strokovna
priprava vsebin
e-Študentski servis - Boris Rantaša
518,05
518,05
e-Študentski servis - Boris Rantaša
388,05
e-Študentski servis - Boris Rantaša
468,48
e-Študentski servis - Boris Rantaša
e-Študentski servis - Boris Rantaša
Umanotera, koordinacija - 3,5 dni @ 135 €
Umanotera, strokovna podpora - 1 dan @ 190 €
Potni nalog 45/13, Boris Rantaša
Potni nalog 57/13, Boris Rantaša
Prostovoljno delo (pomoč pri pripravi vsebin) *
Urška Oblak
Maja Hrastar
Luka Novak
Manica Markelj
Petra Muhič
Blaž Klobučar
Urška Klepec
Eva Gašperič
Ajda Pajor
Katarina Flajšman
Primož Rogelj
Strokovni pregled
Tina Trampuš, avtorska pogodba
Administracija in poročanje
Umanotera, administrativna podpora - 1,8 dni @ 135 €
2. Ostali stroški
Materialni stroški
Mizarstvo Tomaž Pristavec (izdelava tabel)
Muller (razni material)
Munn (prigrizek na testni izvedbi)
Mercator (prigrizek na testni izvedbi)
Prelom d.o.o. (tisk plakatov)
Antus (sprj)
Zebra Plus (plotanje)
Muller (lepilo)
Laguna taxi (izvedba testa za šolarje - prevoz tabel)
Laguna taxi (izvedba testa za šolarje - prevoz tabel)
Pancopy (tisk "oblikovanje infrastrukture ob poti")
Stroški prostovoljcev (malica in potni stroški)
Urška Oblak

Predvideno
EUR

2.650,00

609,42
472,50
190,00
49,00
56,24
2.150,00
2.070,00
1.080,00
150,00
285,00
505,00
310,00
250,00
470,00
260,00
150,00
300,00
400,00
300,00
500,00
243,00

200,00
99,00
14,16
9,00
11,09
73,20
5,34
3,50
5,68
5,43
6,73
17,78
350,00
110,00
35

110,00
Maja Hrastar
50,00
Luka Novak
110,00
Manica Markelj
110,00
Petra Muhič
50,00
Blaž Klobučar
50,00
Urška Klepec
110,00
Eva Gašperič
Ajda Pajor
50,00
Katarina Flajšman
50,00
110,00
Primož Rogelj
20,35
Maja Hrastar
Oblikovanje besedil
500,00
/
Lektoriranje besedil
400,00
/
SKUPAJ
10.824,05
7.150,00
* Strokovno prostovoljno delo: vrednosti urne postavke je 10 € na uro (41. člen Zakona o prostovoljstvu). Prostovoljno delo
se je obračunavalo na podlagi evidentiranega dela. Umanotera je vpisana v Vpisnik prostovoljskih organizacij,

Prihodki
Dotacija MOL (pogodba)
Lastni materialni vložek: obračunano prostovoljno delo

Znesek v EUR
4.994,05
5.830,00

SKUPAJ

10.824,05

Delež
45,68 %
54,32 %

V Ljubljani, 11. november 2013

Odgovorna oseba organizacije: Vida Ogorelec, Umanotera
Odgovorna oseba za projekt: Nina Tome, Umanotera
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