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»Drevo, ki nekatere gane do solza radosti, 

 je v očeh drugih le zelena stvar, ki stoji na poti.  

Nekateri vidijo naravo smešno in spačeno,  

drugi je sploh ne vidijo. Toda v očeh človeka z  

domišljijo je Narava domišljija sama zase.«  

(William Blake) 
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IZVLEČEK 

 

Izobraževanje učencev, dijakov, študentov in odraslih o varstvu naravne in kulturne 

dediščine je ena izmed ključnih nalog zaposlenih v upravi Kozjanskega regijskega 

parka. Diplomsko delo obravnava aktivnosti parka pri naravovarstveni vzgoji in 

izobraževanju osnovnošolcev petih osnovnih šol, ki se nahajajo na območju parka. 

V teoretičnem delu je predstavljena zgodovina Kozjanskega regijskega parka, njegov 

geografski oris, naravna in kulturna dediščina ter  vzgojno-izobraževalne aktivnosti 

parka za osnovnošolce.  

Podatki za empirični del raziskave so bili zbrani s pomočjo intervjujev strokovnih 

delavcev Kozjanskega parka, učiteljic osnovnih šol ter anketnih vprašalnikov za 

učence. Ugotavljam, da imajo anketirani osnovnošolci pomanjkljivo znanje o naravni 

in kulturni dediščini Kozjanskega parka ter naravi nasploh. Večina anketiranih ima 

pozitiven odnos do narave ter naravne in kulturne dediščine parka, v svojih odgovorih 

pa ne izražajo pretiranega navdušenja in interesa za pouk naravoslovja in biologije v 

osnovni šoli. Opazne so tudi razlike med spoloma. Dekleta imajo bolj pozitiven odnos 

do parka in narave nasploh ter kažejo večji interes za pouk naravoslovja in biologije. 

Kljub razlikam v odnosu do narave in interesu za pouk naravoslovja in biologije pa 

razlike v znanju med spoloma niso statistično značilne. Iz intervjujev je moč razbrati, 

da so učitelji zadovoljni s sodelovanjem parka pri doseganju formalnih vzgojno-

izobraževalnih ciljev ter da si želijo tovrstnega sodelovanja s parkom kot neformalno 

izobraževalno institucijo tudi v prihodnje. 

 

KLJUČNE BESEDE: naravna in kulturna dediščina, Kozjanski regijski park, 

naravovarstvena vzgoja in izobraževanje, neformalno izobraževanje, osnovnošolci, 

učitelji. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Educating pupils’, students and adults concerning conservation of natural and 

cultural heritage is one of the key tasks of the employees in the administration of 

Kozjanski regional Park. The thesis discusses the Park's activities regarding the 

environmental education of elementary school students in five primary schools 

situated in Kozjanski Park. In the theoretical framework we outline the history of 

Kozjanski regional Park, its geographical features, its natural and cultural heritage 

and the Park’s educational activities, intended for elementary school students. 

Data for the empirical part of the research have been collected through interviews 

with the employees of Kozjanski Park and elementary school teachers and through 

distribution of questionnaires among the elementary school students. We established 

that the pupils’ who answered the questionnaire have insufficient knowledge 

regarding natural and cultural heritage of Kozjanski Park and nature in general. The 

majority of the respondents have a positive attitude toward nature and natural and 

cultural heritage of the Park. However, their answers do not convey much 

enthusiasm and interest for biology and natural sciences as school subjects. Also, 

differences between male and female pupils’ are noticeable. Girls have a more 

positive attitude toward the Park and nature in general, they show bigger interest for 

biology and natural sciences. Despite the different attitudes toward nature and 

interest for natural sciences and biology the differences in knowledge are not 

statistically distinctive. We can discern from the interviews that the teachers are 

satisfied with the Park’s co-operation to achieve formal educational goals and wish to 

continue their collaboration with Kozjanski Park as the informal educational institution 

in the future. 

 

KEY WORDS: natural and cultural heritage, regional park Kozjanski Park, 

conservational education, informal education, primary school pupils’, teachers. 
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1 UVOD  
 

Naravna dediščina je bogastvo tako žive kot nežive narave, v katero je bil rojen 

človek. Vsak izmed nas jo je prejel kot dediščino naših prednikov, s trajnostno rabo 

pa naj bi jo zapustil svojim rodovom. Za človeka je narava temeljnega pomena in je 

predpogoj življenja. Ljudje moramo z naravo ravnati kar se da preudarno, odgovorno 

in občutljivo. Skrb se vedno prične pri vsakem posamezniku, nadaljuje pa se lahko s 

pomočjo strokovnih služb in ustanov (Testaniere, 2013). 

 

Dandanes se v šolah vsebolj uveljavlja neformalno učenje, kamor velikokrat sodi tudi 

neposredno doživljanje narave in naravne dediščine. Za učenca neformalno učenje 

ne predstavlja nobene obveznosti do ocenjevanja, je spontano, posameznikovo 

znanje pa nadgradi skozi spoznavanja iz prve roke (Hrovatič, 2006). 

 

Za tovrstno tematiko diplomskega dela sem se odločila, ker živim na območju 

Kozjanskega regijskega parka (v nadaljevanju: Kozjanskega parka) in mi narava in 

naravna dediščina, tako kot mnogim drugim prebivalcem parka, predstavlja svobodo, 

v njej najdem tudi svoj notranji mir. Pomembno se mi zdi, da ohranjamo naravno in 

kulturno dediščino v takšni meri, kot so jo poznali naši dedje in babice, saj bomo 

lahko samo s takšnim načinom razmišljanja in delovanja ohranili vrsto ogroženih 

živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov, obenem pa ne bomo pozabili niti 

starih običajev in življenja naših predhodnikov. 

 

Dejavnost uprave Kozjanskega parka je izrednega pomena za ohranjanje naravne in 

kulturne dediščine. S svojim delovanjem neprestano širi znanje o naravnih in 

kulturnih znamenitostih ter dediščini, ki se je na tem območju ohranila vse do danes. 

S svojimi projekti skušajo pokazati, kako lahko naravno in kulturno dediščino 

ohranimo, če le za njo pravilno skrbimo. 

 

V empiričnem delu diplomske naloge me zato zanima, kako vzgojno-izobraževalno 

delo uprave Kozjanskega parka vpliva na naravovarstveno znanje in odnos učencev 

ter na katere načine Kozjanski park sodeluje s šolami in učitelji na območju parka. 

Skušala bom ugotoviti, kaj si učenci po naravovarstvenem izobraževanju najbolj 
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zapomnijo in kakšen je njihov odnos do narave in varstva narave v Kozjanskem 

parku in nasploh ter kakšen je njihov odnos do naravoslovja in biologije v šoli. Skozi 

raziskavo me bodo zanimale razlike, ki se morda pojavljajo med spoloma. Zanimalo 

me bo tudi, kako učitelji šol ocenjujejo sodelovanje s Kozjanskim parkom ter kje vidijo 

priložnosti v prihodnje. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 ZGODOVINA KOZJANSKEGA PARKA 

 

Kozjanski park je bil ustanovljen kot Spominski park Trebče leta 1981. Glavni razlog 

njegovega nastanka je v pomembni zgodovinski dediščini, in sicer iz Trebč in 

Podsrede izvirajo sorodniki Josipa Broza Tita. V Podsredi na Jeverškovi domačiji se 

je rodila Titova mati. V času pred in med vojno se je Tito veliko zadrževal pri svoji teti, 

ki je domovala na Trebčah (Černelč idr., 2010). 

Po osamosvojitvi Slovenije se je območje Kozjanskega parka iz različnih razlogov 

vedno bolj utrjevalo kot Kozjanski park. Smisel tega je bil, da se čim bolj ohranja 

narava in kultura na tem območju (Černelč, idr., 2010). 

Zakon o ohranjanju narave iz leta 1999 opredeli ime, status in upravljavca 

zavarovanega območja. Kozjanski park dobi naziv regijski park, katerega upravljavec 

je javni zavod (Ploštajner, 2011). 

»Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi 

deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer 

je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen. V regijskem parku morata 

biti opredeljeni najmanj dve varstveni območji, tako da je varstveno območje s 

strožjim varstvenim režimom opredeljeno v manjšem obsegu in točkovno« (Zakon o 

ohranjanju narave, 2004, 70. člen). 

Javni zavod Kozjanski park je začel intenzivneje delovati na področju naravoslovnih 

raziskav konec 90. let. Ker so raziskave pokazale zelo visoko stopnjo biotske 

pestrosti, je od leta 2004 večinski delež parka vključen v ekološko pomembna 

območja Slovenije in evropsko pomembna varstvena območja NATURA 2000 

(Černelč idr., 2010). 

Status biosfernega rezervata pod zaščito Unesca pa je območje Kozjanskega z 

Obsoteljem pridobilo leta 2010 (Ploštajner, 2011). 

Poglavitna značilnost regijskega parka je prepletanje ekosistemov in naravnih 

vrednot, kjer so naravni procesi še ohranjeni. Preudarna soodvisnost tamkajživečega 
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človeka in narave sta omogočila ustvariti in ohraniti pogoje za ohranitev nekaterih 

redkih in ogroženih ter ranljivih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov. Tako 

Kozjanski park deluje na dveh primarnih področjih, in sicer na varstvu naravne in 

kulturne dediščine (Černelč idr., 2010). 

 

2.2 GEOGRAFSKI ORIS KOZJANSKEGA PARKA 

2.2.1 Lega 

 

Kozjanski park se razprostira na območju, velikem 206 km2, in ima status regijskega 

parka. Nahaja se na območju južno od Voglajne, zahodno od Sotle, vzhodno od 

Savinje in severno od Posavskega hribovja. Zgodovinsko gledano Kozjanski park leži 

na skrajnem jugu Štajerske in ob meji s Hrvaško. Predel se razgrinja na območju 

petih občin, in sicer Bistrice ob Sotli (100 % delež v parku), Brežice (21 % delež v 

parku), Kozje (89 % delež v parku), Krško (2 % delež v parku) in Podčetrtek (51 % 

delež v parku). Na regionalni stopnji večinski del pripada Savinjski statistični regiji, z 

69 % deležem in manjšinski del Posavski statistični regiji z 31 %deležem (Kozjanski 

park, 2013). 

 

2.2.2 Naravnogeografske značilnosti 

 

Na tem območju se stikata dve večji naravnogeografski enoti – panonski svet in Alpe. 

Tukaj se nahajajo tudi tri manjše naravnogeografske enote, in sicer Predalpsko 

hribovje Vzhodnoposavskega hribovja, ravninsko Obsotelje in vinogradniško gričevje 

Srednjesoteljskega in Bizeljsko-Sremiškega območja (Černelč idr., 2010). 

Apnenec in dolomit sta poglavitni kamnini, ki gradita kozjanski svet. Ponekod 

najdemo tudi peščenjak, lapor, pesek in litotamuijski apnenec, izključena niso niti 

nahajališča magmatskih kamnin (Zidar in Božiček, 1993). 

Preoblikovanje površja s pomočjo zunanjih sil je vidno skozi geomorfološke pojave, 

kot so soteske, slapovi in skalni osamelci. Kar je zanimivo je to, da na tem območju 
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najdemo pojave osamelega Krasa. Vrtače, požiralniki, suhe doline, jame in brezna 

lahko srečamo skoraj na vsakem koraku po poti skozi Kozjanski park (Zidar in 

Božiček, 1993). 

Na območje Kozjanskega pa sega tudi Krška kotlina. Na območju Bizeljskega in blizu 

reke Sotle so značilne mladoterciarne terase, na katerih rastejo drevesa in uspeva 

trta. Tukaj se nahaja rob kotline, ki sicer ni visok, najvišji vrh pri Sv. Križu meri samo 

310 m. To območje je pomembno, ker se tukaj nahajajo usedline iz pliocena, v 

katerem je bilo na tem območju panonsko morje, ki je postopoma prehajalo v slano 

jezero. Potresi na območju kotline niso nič nenavadnega, to pa nam pove, da se 

tukaj tektonsko premikanje še zdaleč ni umirilo (Melik, 1959). 

Značilna prst Kozjanskega je rjavica in se nahaja  na bolj gričevnatem delu pokrajine, 

na apnenčasti podlagi. Bližje kot se pomikamo proti reki Sotli, bolj je prst nasičena s 

kislinami in bolj revna s humusom, zato je tudi manj rodovitna. Območje ima celinsko 

podnebje, v gričevju pa je pojavnost termalnega pasu, kar ugodno vpliva na 

vinogradništvo in sadjarstvo. Po območju se pretakata dve večji reki, in sicer Bistrica 

in Sotla, katerih značilnost je ustvarjanje sotesk, bistra voda ter visoka biotska 

pestrost (Černelč idr., 2010). 

Pestrost in velika raznovrstnost, ki se kažeta v rastlinskih in živalskih vrstah, v 

geološki strukturi ter geomorfoloških značilnostih, sta posledica stika dveh 

geotektonskih enot – dinaridov in panonidov, dveh naravnogeografskih enot –

alpskega in panonskega sveta, treh fitogeografskih območij – subpanonsko, 

predalpsko, preddinarsko ter treh zoogeografskih predelov – subpanonsko, 

predalpsko in kraško-predpanonsko (Ploštajner, 2013). 

 

2.2.3 Družbenogeografske značilnosti 

 

Znotraj mej Kozjanskega parka živi okoli 11.000 prebivalcev. Poselitev prebivalstva je 

razpršena po gričih, v dolinah ob reki Bistrici pa so nastala manjša centralna gručasta 

naselja. Ker je leta 1974 Kozjansko stresel potres s 5,1 stopnje po Richterju, je 

tradicionalno krajinsko podobo Kozjanskega spremenila moderna arhitekturna 
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gradnja. Poselitev prebivalcev se je tako pomikala proti nižjim legam, bližje večjih 

naselij. Ker pa je danes poselitev še vedno razpršena, posesti pa so razdrobljene, 

ustvarjajo svojevrstno obliko krajine, ki daje velik pomen na naravovarstvenem in 

kulturnem področju (Zidar in Božiček, 1993). 

 

2.3 NARAVNA DEDIŠČINA V KOZJANSKEM PARKU 

2.3.1 Geologija 

 

Geološka dediščina je edinstvena, unikatna in je po uničenju ne moramo nadomestiti. 

Na osnovi razvoja živega sveta, ki se je ohranil v fosilih, lahko določimo starost 

kamnine. Najbolj razširjene kamnine na območju Kozjanskega so paleogenske in 

neogenske plasti iz časa kenozoika, ki prekrivajo tamkajšnje griče (Kozjanki park, 

2013). 

V vzhodni Sloveniji in na območju južne Krške kotline se je konec miocena zaradi 

zniževanja gladine morja in njegovega izginjanja začela sedimentacija odloženega 

peska, proda, gline in laporja. Kasneje je te kamnine prekril erozijski material rek in 

hudournikov (Vrabec idr., 2009). 

Orlica in Bohor sta značilni hriboviti območji Kozjanskega. Sestojita predvsem iz 

trdega dolomita in apnenca iz mezozoika. Manj razširjeni so skrilavci in peščenjaki iz 

časa paleozoika. Nižji predeli so sestavljeni iz terciarnega peska in laporja, ki 

obrobljata Orlico iz vseh strani (Grad, 1967). 

Omeniti je potrebno kamnine srednjega zemeljskega veka – mezozoika. V 

peščenjaku, muljevcu z oolitnim apnencem, v dolomitu in laporju je bila najdena 

bogata morska mikroflora in favna. V mlajšem triasu je nastajala tudi vulkanska 

kamnina diabez ter vulkanski pepel, kar nakazuje na vulkansko delovanje (Kozjanski 

park, 2013). 

V kenozoiku so nastali sedimenti Panonskega morja, ki pokrivajo velik delež 

Kozjanskega parka. Pojavljajo se zanimivi geološki pojavi, kot so kraške jame, 

brezna, kraški izviri, vrtače in slapovi. Najdemo tudi bogata nahajališča morskih 
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organizmov, med njimi školjke, ježke, mahovnjake, alge, ribe in foraminifere. Najden 

je bil tudi zob danes izumrlega morskega psa (Kozjanski park, 2013). 

 

2.3.2 Gozdovi 

 

V zgodovini je bil gozd na tem območju skoraj edino naravno bogastvo, ki so ga 

ljudje poznali, zato so ga sunkovito, z nepravilno obdelavo, krčili. Krčenje se je začelo 

v nižinskih legah in se nadaljevalo v hribovita območja. V poznem srednjem veku je 

verovanje ljudi pripeljalo do čaščenja dreves, ki so bila simbol dobrega in zlega duha. 

Dandanes je na to temo napisanih kar nekaj ustnih izročil naših prednikov (Černelč 

idr., 2010). 

Osnovni gradnik Kozjanskega gozda, zlasti v podgorju je bukev. Nižje lege pa poleg 

bukve poraščajo tudi beli gaber, graden, divja češnja, maklen in dob. V gozdnih 

združbah zaplat, ki so življenjski prostor redkih in ogroženih vrst živali, pa 

prevladujejo vrbe, topoli, čremsa ter veliko grmovnih vrst. V gozdu ne smemo 

izključiti niti iglavcev, kot sta jelka in navadna smreka. Gozd daje tamživečim ljudem 

veliko gozdnih sadežev, gob, zdravilnih rastlin ter mir, tišino in spokojnost, pri učnih 

poteh pa obilo znanja ter razmišljanja o svetu okoli sebe (Černelč idr., 2010). 

Na Kozjanskem več kot 50 % območja preraščajo gozdovi. Za naravovarstvo 

najdemo kar nekaj pomembnih lesnih vrst, in sicer bodiko, tiso, blagajev in dišeči 

volčin ter širokolisto in bodečo labodiko. Živali, ki so v teh gozdovih prisotne, so divje 

svinje, fazani, jerebice, zajci, srnjad, navadni polh in še druge. Prisotnih je tudi veliko 

ptic, zavarovanih vrst hroščev ter metuljev na gozdnem robu (Ploštajner, 2013; Zidar 

in Božiček, 1993). 

 

2.3.3 Suhi travniki 

 

Izraz suhi travnik pomeni, da so tovrstni travniki gojeni ekstenzivno. Ti travniki so 

ponavadi negnojeni, če pa so, so gnojeni s hlevskim gnojem. Dopusten način 

obdelave je enoletna košnja travnika, saj bi se s časom travnik zarasel, ljudje pa ne 
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bi imeli dovolj sena za domače živali. Zaradi strojne obdelave, gnojenja in intenzivne 

košnje ter pašništva v nižinah suhih travnikov skoraj ni več. Pojavljajo se na 

višjeležečih območjih, kjer je plast prsti tanka, naklon pobočij hribov strm, kamninska 

sestava tal pa sestoji predvsem iz apnenca in dolomita. Vsi ti dejavniki pripomorejo k 

pomanjkanju vode na teh območjih (Černelč idr., 2010). 

Nezastajanje vode je izrednega in poglavitnega pomena, saj tukaj ni hitrega procesa 

razkroja ter gnitja organskega materiala. Rastlinam, ki so sposobne hitre in 

intenzivne rasti, je rast onemogočena, s tem da ne dobijo dovolj hranil. Tako se s tem 

procesom ohranja primarno rastje. Dosežek tega je, da v tleh, ki so revna s hranili, 

uspeva veliko več živalskih in rastlinskih vrst. Za ohranitev suhih travnikov je poleg 

vsaj enkratletne košnje pomembna tudi pravilna košnja, in sicer od znotraj navzven 

ter v času po osemenitvi vseh vrst. Če je prisotna paša, je ključnega pomena, da 

poteka v jesenskem obdobju. Pomembno je tudi, da pokošeno seno odstranijo ter da 

na travniku ne poteka intenzivno pašništvo (Černelč idr., 2010). 

Njihova izguba in uničenje je bila preprečena s projektom Life Narava »Ohranjanje in 

upravljanje z visokimi in suhimi travniki Veternika in Oslice«. Potrebnih je bilo veliko 

aktivnosti, ki so doprinesle k ohranitvi in nadaljnjemu obstoju suhih travnikov 

(Ploštajner, 2011). 

Na travniku lahko najdemo veliko izjemnih rastlinskih vrst, med njimi številne 

orhideje, kranjsko lilijo, navadnega kosmatinca, arniko, opojno zlatico ter clusijev 

svišč. Poleg rastlin lahko na travniku najdemo veliko zbirko metuljev, ptic, žuželk ter 

gob vlažnic (Ploštajner, 2013). 

 

2.3.4 Travniški sadovnjaki 

 

Sadjarstvo je na območju Kozjanskega parka že od nekdaj bistvena tradicionalna 

kmetijska gospodarska panoga. Sadna drevesa, danes poimenovana drevesni očaki, 

se nahajajo na travnikih, pašnikih ter v okolici domačij in v sadovnjakih. Pridelek 

sadnega drevja lastniki uporabljajo za samooskrbo ter za predelavo. Kozjanski park 

je pred nekaj leti ustanovil kolekcijski nasad, kjer raste veliko število ohranjenih starih 
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sort sadnega drevja. Glavni namen je bil ohranitev genskega materiala ter prispevek 

k biotski pestrosti (Travniški sadovnjaki, 2013). 

 

Nasadi sadnega drevja so bili v preteklosti pomembni zlasti zaradi hrane, drevoredi 

pa so nakazovali smer v prostoru ter nudili senco pešcem in živalim. Dandanes je 

njihov pomen nekoliko drugačen – protierozijska vloga na strmih pobočjih, protivetrni 

pasovi, semenska banka, ki vzdržuje genski material, hkrati pa dajejo pristno podobo 

krajini (Černelč, 2010b). 

Javni zavod Kozjanski park pa izvaja tudi različne projekte, v okviru katerih izvajajo 

številne aktivnosti: revitalizacijo travniških sadovnjakov, prikaz oživitve rezi, trženje 

produktov, predelavo sadja, izboljšanje opremljenosti za vzdrževanje sadovnjakov, 

študije na temo biodiverzitete, zasaditev visokodebelnih sadnih dreves v okolici 

osnovnih šol, razne tečaje, delavnice, praktične prikaze o vzgoji in še mnogo več 

(Ploštajner, 2011). 

Na kmetiji Čerček se nahajajo registrirana matična drevesa, iz katerih s pravilno 

obdelavo nabirajo razmnoževalni in gensko pristni material. Rezultat tega je 

vzpostavitev edine drevesnice s tradicionalnimi sortami v Sloveniji ter vzpostavitev 

kolekcijskega sadovnjaka avtohtonih tradicionalnih sort jabolk in hrušk z območja 

parka (Černelč idr., 2010 in Ploštajner, 2011). 

Drevo v visokodebelnem sadovnjaku predstavlja življenjski prostor drugim rastlinam 

in živalim. Lišaji, mahovi in ostala mikroflora, ki porašča lubje dreves, je življenjsko 

okolje žuželk, pajkovcev ter manjših sesalcev. Veliko žuželk, ki se tamkaj skrivajo in 

prebivajo, je  idealno nahajališče hrane za različne vrste ptic. Tu se hranijo 

vijeglavke, pogorelčki, veliki skovik in rjavi srakoper (Ploštajner, 2013; Mastnak, 

2010). 

Dandanes je glavni vzrok opuščanja in krčenja travniških sadovnjakov intenzivno 

kmetijstvo, pomanjkanje delovne sile, stroški vzdrževanja in oskrbovanja ter 

nerentabilnost proizvodnje zaradi nizkih prihodkov pridelanega sadja (Černelč, 

2010b). 
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Projekt IPA »Od vijeglavke do sokola« povezuje zavarovana območja Kozjanskega 

parka, Krajinskega parka Kolpa in Nacionalnega parka Risnjak. Prizadevajo si, da 

travniški sadovnjaki ostanejo habitat vrstam Nature 2000, da ostanejo element 

tradicionalne kulturne krajine ter da se poveča njihova prepoznavnost in vrednost 

(Černelč, 2010a). 

 

2.3.5 Vodovje 

 

Na Kozjanskem lahko najdemo dve večji reki, in sicer reko Bistrico in reko Sotlo, ki 

predstavlja mejo med Slovenijo in Hrvaško. Prav zaradi te lastnosti je na Sotli 

onemogočena gradnja določene industrije, zato je reka čista, kakovost vode, ki se po 

njej pretaka, pa je visoka. Po Zakonu o vodah je reka Sotla vodotok 1. reda, kar še 

poudari njen pomen. Njen največji pritok je reka Bistrica, ki sodi skupaj s svojimi 

pritoki med hidrološke naravne vrednote (Černelč idr., 2010). 

Reke so pomembno prebivališče nekaterim zaščitenim vrstam Kozjanskega območja, 

in sicer mnogim vrstam rib, dvoživk, žuželk in mehkužcev. Tam domuje tudi kačji 

pastir, določene vrste ptic ter potočni rak in vidra. Reke na kozjanskem so izrednega 

pomena za bivališče redkih in ogroženih vrst, predstavljajo pa tudi velike zaloge pitne 

in namakalne vode (Černelč idr., 2010). 

Kozjansko in Obsotelje je bilo 2. junija 2010 sprejeto v svetovno mrežo biosfernih 

območij, upravljavec pa je Javni zavod Kozjanski park. Glavne funkcije biosfernih 

območij so, da se ohranjajo ekosistemi, biotska pestrost, da se spodbuja gospodarski 

razvoj, ki je trajnostno naravnan, ter da se podprejo raziskave, spremljanje in 

izobraževanje, ki se navezujejo na ohranjanje narave v vodnih virih (Ploštajner 2013). 

V tamkajšnjih vodah prebiva veliko vrst rib, rakov, ličinke navadnega močerada ter 

žabe. Življenjski prostor sta si tam ustvarila tudi vidra in bober. Poleg teh reko 

bogatijo tudi ličinke vrbnic, enodnevnic in mladoletnic. Obilo rečnega rastlinja – vodna 

leča, navadna streluša ter vodne perunike so skrivališče večjim in manjšim živalim v 

reki, hkrati pa omogočajo samočistilno sposobnost reke (Ploštajner, 2013). 
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2.3.6. Pregled naravnih vrednot v Kozjanskem parku 

2.3.6.1 Naravna vrednota (naravna dediščina) 

 

»Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike 

Slovenije. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega 

naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive 

narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali 

oblikovana narava. Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter 

njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske 

in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, 

slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in 

živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina 

in oblikovana narava« (Zakon o ohranjanju narave, 2004, 4. člen). 

Naravna dediščina predstavlja skupek vrednot in dobrin, ki jih človek lahko razume, 

osvoji in upošteva. Gre za vezi med človekom in vse bolj odtujeno naravo ter fizičnim 

in metafizičnim svetom, v katerem človek živi (Park Škocjanske jame, 2013). 

Tabela 1: Seznam naravnih vrednot po zvrsteh na območju Kozjanskega  parka 
(interno gradivo uprave Kozjanskega parka, 2013) 

Zvrst naravne vrednote Številka Kratka oznaka naravne vrednote 

drevesna 

382 
mogočen dob v Gregovcah na Bizeljskem, najdebelejši 
hrast v Sloveniji 

191 rastišče bodike v Mrčnih selih pod Vetrnikom 

1929 mogočna stara lipa v Bizeljski vasi 

660 lipe ob cerkvi na Svetih gorah 

1274 vaška lipa v Pilštanju 

4440 lipa pri domačiji Rupret SV od Kozjega 

4441 lipa ob cesti na Podsredški grad 

4442 cer na Vetrniku 

4443 skorš pri domačiji Kostevc SZ od Kozjega 

4444 lipa pri domačiji Zvonar SV od Kozjega 

5632 bodika v naselju Zdole 

5633 lipa v naselju Brezovec pri Polju 

5634 kostanj na Vrenski Gorci 

5635 bodike na Vrenski Gorci 

5637 hrast Z od cerkve Sv. Primoža na Gubnem  
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5654 lipa na travniku v bližini domačije Kramarič Z od Kozjega 

5657 bodike v zaselku Pokojnik na Veterniku 

5658 lipa v zaselku Pokojnik na Vetrniku 

5659 platana pred graščino v Kozjem 

5831 lipa pri samostanu v Olimju 

5927 lipa pri domačiji Špan V od Peclja 

geomorfološka 

822 vodoravna jama na J obrobju Orlice pri Silovcu 

825 izvirna jama potoka Gabernica v Pišecah 

1268 vodoravna jama pod slemenom Brediča pri Lesičnem 

1269 vodoravna jama pri Lastniču SV od Kozjega 

1270 kraški izvirni zatrep pri Kozjem 

1271 brezno v osamelem krasu pri Vrenski Gorci SV od Kozjega 

8170 
pobočja Silovca s skalnimi osamelci in termofilno vegetacijo 
nad Orešjem na Bizeljskem 

1272 jama v osamelem krasu pri Vrenski Gorci SV od Kozjega 

1273 jama v osamelem krasu Z od Kozjega 

1541 kamniti samotar V od Pilštanja 

1570 soteska Sotle pri Kunšperku 

1571 soteska Bistrice, desnega pritoka Sotle, pri Zagaju 

4429 levi pritok Save z dobro ohranjenimi meandri 

5638 sklani previs ob cesti Kozje–Podsreda JV od Kozjega 

5962 nahajališče badenijskega rodolita V od Ješovca pri Kozjem 

6057 ohranjen potok pri Pokleku, levi pritok Koprivniškega potoka 

geološka 

1166 hipotermalni izvir v Mrčnih selih 

825 izvirna jama potoka Gabernica v Pišecah 

1930 
gnezdišče kolonije čebelarjev v peskokopu kremenčevega 
peska na Bizeljskem 

8136 
izdanek vulkanskih kamnin med sedimentnimi kamninami S 
od Pečic na Orlici 

8137 nahajališče lehnjaka na Sromljici v Pišecah 

8150 
izdanek vulkanskih kamnin med sedimentnimi kamninami S 
od Križ na Orlici 

8648 
profil pliocenskih peskov v vinski kleti Z od Brezovice na 
Bizeljskem 

8665 
najdišče zoba morskega psa v srednjemiocenskem laporju 
V od Podgorja pri Pišecah 

4415 nahajališče aragonitnih ježkov pri Cerkvi Marije 

5655 
nahajališče fosilov v dachsteinskem apnencu nad cesto 
grad Podsreda – Sv. Gore JZ od Zagaja 

5932 grobišče terciarnih školjk 

5933 nahajališče terciarnih bodic morskih ježkov V od Podsrede 

5934 nahajališče terciarnih školjk J od Podsrede 

5962 nahajališče badenijskega rodolita V od Ješovca pri Kozjem 

5987 Badenijske rodolitne plasti v Ješovcu pri Kozjem 

5988 Badenijske rodolitne plasti pri Srebrniku 

hidrološka 
8 

reka Bistrica s pritoki in sotesko pri Zagaju, desni pritok 
Sotle 
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1166 hipotermalni izvir v Mrčnih selih  

825 izvirna jama potoka Gabernica v Pišecah 

1270 kraški izvirni zatrep pri Kozjem 

1570 soteska Sotle pri Kunšperku 

1571 soteska Bistrice, desnega pritoka Sotle, pri Zagaju 

4429 levi pritok Save z dobro ohranjenimi meandri 

5660 kraški izvir s tolmunom JZ od Pokleka pri Podsredi 

5832 dolina Olimskega potoka, pritoka Sotle 

5931 izvir pri Levstikovem mlinu v Podsredi 

5938 desni pritok Bistrice na Kozjanskem s pritoki 

5965 desni pritok Bistrice na Kozjanskem s pritoki 

6057 ohranjen potok pri Pokleku, levi pritok Koprivniškega potoka 

ekosistemska 

8 
reka Bistrica s pritoki in sotesko pri Zagaju, desni pritok 
Sotle 

825 izvirna jama potoka Gabernica v Pišecah 

538 sestoj tis na Pokoječkih strminah pri Vetrniku 

8340 
gozdni sestoj belega gabra, bukve, javorja in bresta S od 
Pišec 

8460 
poplavni travniki ob levem pritoku Dramlje v Vitni vasi na 
Bizeljskem 

1570 soteska Sotle pri Kunšperku 

1571 soteska Bistrice, desnega pritoka Sotle, pri Zagaju 

4429 levi pritok Save z dobro ohranjenimi meandri 

5656 gozdni rezervat pod Orlico 

5665 gozdni rezervat Kunšperk 

5832 dolina Olimskega potoka, pritoka Sotle 

5938 desni pritok Bistrice na Kozjanskem s pritoki 

5965 desni pritok Bistrice na Kozjanskem s pritoki 

6057 ohranjen potok pri Pokleku, levi pritok Koprivniškega potoka 

botanična 

191 rastišče bodike v Mrčnih selih pod Vetrnikom 

1499 
rastišče bavarske popkorese (Moehringiabavarica) SV od 
Bizeljske vasi 

8170 
pobočja Silovca s skalnimi osamelci in termofilno vegetacijo 
nad Orešjem na Bizeljskem 

5994 
rastišče blagajevega volčina (Daphneblagayana) na Pašnici 
J od Pilštanja 

oblikovana narava 
1938 ostanki parkovnega gozda ob gradu Pišece  

5628 drevored divjih kostanjev pri gradu Podsreda 

zoološka 
822 vodoravna jama na J obrobju Orlice pri Silovcu 

1930 
gnezdišče kolonije čebelarjev v peskokopu kremenčevega 
peska na Bizeljskem 

 

Območje Kozjanskega regijskega parka se lahko ponaša z evidentiranimi 66 

naravnimi vrednotami. V tabeli 2 lahko vidimo prikaz zvrsti naravnih vrednot, ki so 



Valenčak, S. Aktivnosti Kozjanskega parka pri naravovarstveni vzgoji in izobraževanju 
osnovnošolcev. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013. 
 
 

14 
 

statusno različno opredeljene. Na območju parka je največ drevesnih naravnih 

vrednot, in sicer 21, najmanj pa zooloških, ki sta le dve. 

 

2.4 KULTURNA DEDIŠČINA 

 

»Kulturna dediščina so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in 

Slovenci, pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in 

romske skupnosti ter drugi državljanke in državljani Republike Slovenije opredeljujejo 

kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in 

tradicij. Kulturna dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega 

vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas. Deli se na materialno in živo dediščino. 

Materialno dediščino sestavljata premična in nepremična dediščina« (Zakon o 

varstvu kulturne dediščine, 2008, 1. člen). 

 

2.4.1 Gradovi 

 

Nastali so že v 11. in 12. stoletju v višje ležečih predelih pokrajine. Služili so 

domovanju grofov in njihovih družin ter za krepitev obrambne linije ob mejni reki Sotli. 

Danes so ohranjeni grad Pišece, Bizeljsko, Podčetrtek, Olimje in Podsreda, ki pa so z 

leti pridobivali še večji kulturni pomen, danes pa na njih prirejajo razne prireditve, 

koncerte, razstave ter oglede, ne manjka niti poročnih obredov in slavja (Ciglenečki, 

2002). 

Posebno mesto med gradovi si  je prislužil grad Podsreda, s starim imenom Hörberg. 

Njegova zgodovina sega v 12. stoletje, do danes pa so se ohranili številni elementi 

romanskega stavbarstva, prav tako pa tudi njegovi prvotni elementi gradnje 

(Ciglenečki, 2002). 

 

2.4.2 Trgi 
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Večina trgov je nastala v 14. in 15. stoletju pod gradovi in na stičišču pomembnih 

prometnic. V Kozjanskem parku lahko tako ohranjene trge najdemo v Kozjem, 

Podsredi, Pilštanju, Kunšperku in na Bizeljskem. V Podsredi in Pilštanju se je v trgu 

ohranil tudi sramotilni steber, z drugo besedo pranger, na katerega so privezovali 

obsojene ljudi (Ciglenečki, 2002). 

Trg kot sam je bil že od vsega začetka skrbno načrtovan. Ljudje so gradili poslopja 

tako, da so bila v neposredni bližini cerkva, na sredini pa je bil vedno prostor za 

izvajanje sejmov, zato je bilo tudi največ prebivalcev trgov obrtnikov na različnih 

področjih. Primarni gradbeni material hiš v trgih je bil vse do 18. stoletja les. Z 

razvojem so bile zgrajene še druge stavbe, ki so jih ljudje rabili za svoje potrebe. 

Številne trgovine, šole, zdravstveni domovi in uradi so zelo spremenili videz 

srednjeveških trgov (Černelč idr., 2010). 

 

2.4.3 Umetnost 

 

Na območju Kozjanskega parka so nekoč prebivali Kelti, Rimljani, Langobardi, 

Germani in Slovani. Za seboj so pustili veliko zakladnico kulturnih znamenitosti in 

umetnosti, ki nam govorijo o njihovem življenju vse do danes (Ciglenečki, 2002). 

Umetnost je bila na Kozjanskem od nekdaj prisotna. Danes jo imenujemo 

umetnostnozgodovinska dediščina, ki je na tem območju nastajala več sto let. Kot 

glavne velike stavbe so tukaj nastajale cerkve. Edinstveno mesto so osvojile Svete 

gore nad Bistrico ob Sotli. Cerkev je bila posvečena Marijinemu rojstvu, v njej pa se 

nahaja znamenit oltar, ki ponazarja glavne prelomnice njenega življenja. Po hrbtu 

hriba so zgrajene 4 kapele (Martinova, Jurijeva, Boštjanova ter Lurška). Legenda 

pravi, da je vzrok njihovega nastanka kunšperška grofica, ki se je v tamkajšnjem 

gozdu izgubila in se zaobljubila, da če se iz gozda reši, tu postavi cerkev. Omeniti je 

potrebno tudi Svete gore nad Podsredo. Na vrhu hriba stoji veličastna cerkev, 

posvečena Mariji sedem žalosti. Po celotnem hribu so ena za drugo nanizane 

kapelice, ki predstavljajo križev pot (Černelč idr., 2010). 
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Ohranjenih je tudi veliko kipov in cerkvene opreme, ki pomembno prispevajo h 

kulturni zgodovini območja. Tako lahko še dandanes na lastne oči vidimo gotski kip 

Svetega Vida iz žgane gline ter kip Svetega Jakoba, starega približno 550 let 

izdelanega iz plastike (Černelč idr., 2010). 

Freske predstavljajo velike slikarske dosežke, območje Kozjanskega parka pa se 

lahko ponaša s kar nekaj od njih. Freske prikazujejo način življenja, oblačila ter 

uporabo zdravilnih zelišč tistega časa. Najdemo jih tudi v cerkvah, ki bogato 

prikazujejo Kristusovo in Marijino življenje (Zidar in Božiček, 1993). 

Omembe vredno je bilo na tem območju tudi steklarstvo. Razcvet steklarstva se je 

začel že v 18. stoletju. Pomembno leto je bilo 1841, ko je Joseph Götscherna 

notranjeavstrijski obrtno-industrijski razstavi v Gradcu prejel bronasto medaljo za 

kakovost lastnih steklenih izdelkov. Steklarne so poleg steklenic izdelovale še 

steklovino za shranjevanje zdravil in živil, svetila, servirno in jedilno posodo ter druge 

stvari. Stekleno zbirko, ohranjeno iz tistih časov, lahko občudujemo na razstavah na 

gradu Podsreda (Ciglenečki, 2002). 

 

2.4.4 Praznik kozjanskega jabolka 

 

»Jabka«, kot jabolku pravijo domačini na Kozjanskem, je postala prispodoba za 

varovanje narave, ohranjanje tako naravne in kulturne dediščine kot tudi starega 

običaja. Jabolko je glavni simbol prepoznavnosti Kozjanskega parka (Ploštajner, 

2011). 

Praznik kozjanskega jabolka poteka vsako leto oktobra. Prireditev pritegne veliko 

domačinov, da razstavijo, pokažejo in prodajajo svoje izdelke na sejmu. Za 

postavitev svoje stojnice imajo prednost domači kmetje, ki pridelke pridelajo na 

ekološki način. Bučno olje, stare sorte jabolk, sadni sokovi, žganje in kruh ter slaščice 

so le del pridelka, ki ga ljudje na sejmu tržijo in promovirajo (Ploštajner, 2011). 
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2.5 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI V KOZJANSKEM PARKU, 

NAMENJENE OSNOVNOŠOLCEM 

 

Vsi smo potrebni tako vzgoje kot izobraževanja na področju naravovarstva. Naša 

ozaveščenost o načinu varovanja narave lahko reši mnogotero naravno vrednoto v 

okolju. Pomembno je, da se zavemo, da narava sama sebi ni sovražnik, človek je 

tisti, ki ji škodi in jo uničuje. Da pa bi z naravo znali preudarno in trajnostno ravnati, je 

o njej potrebnega veliko znanja, postaviti pa jo je treba na visoko pozicijo lastnih 

vrednot (Anko, 2011). 

Anko (2011) v svojem delu meni, da je področje naravovarstvenega izobraževanja v 

naši zakonodaji obravnavano pomanjkljivo. Trdi, da je v zakonih, katerih komponenta 

je izobraževanje o varstvu narave, veliko pomanjkljivih in skromnih podatkov, ki so 

potrebni za razumevanje celotnega koncepta. 

Uprava Kozjanskega parka kot institucija neformalnega izobraževanja sodeluje s 

šolami kot formalnimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami celotno šolsko leto. Šole 

lahko izbirajo med bogatimi programi in vsebinami, ki so primerne za naravoslovne in 

kulturne dneve (Ploštajner, 2011; Kozjanski park 2013). 

Programi za naravoslovne dneve: 

– prednosti in priložnosti zavarovanih območij; 

– spoznavanje do okolja prijaznega kmetovanja v travniških sadovnjakih; 

– presenetljiva biotska pestrost na suhih travnikih; 

– spoznavanje gozda kot večnamenskega prostora; 

– stik s preteklostjo skozi spoznavanje drevesnih očakov; 

– spoznavanje vodotokov rek in potokov od izvira do izliva (reka Bistrica); 

– dojemanje nastanka življenja s pomočjo kamnin, reliefnih oblik ter mineralov in 

fosilov; 

– pešpoti (Podsreda, Veternik). 
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Programi  za kulturne dneve: 

– spoznavanje zgodovine in kulture gradu Podsreda; 

– trajnostna raba predelave hrane in vodnega vira na Levstikovem mlinu v 

Podsredi; 

– Javerškova in Kolarjeva domačija: spoznavanje zgodovine življenja Josipa 

Broza Tita; 

– spoznavanje srednjeveške arhitekture in trg Podsreda. 

 

Ob dnevu Zemlje vsako leto organizirajo literarni natečaj, na katerega se lahko 

prijavijo šole, ki se nahajajo znotraj parka. Organizirajo razna predavanja priznanih 

strokovnjakov s področja varstva narave, veliko število razstav, delavnice in pohode 

(Ploštajner, 2011). 

V okviru programa Mladi varuhi narave, ki poteka poleti, mladi raziskujejo naravo ter 

odkrivajo nova, njim nepoznana območja, živali in rastline. Namen programa je, da 

učenci pridobijo čim več novega znanja in da se zavedajo, da je potrebno z domačim 

okoljem ravnati preudarno ter ohraniti, kar je še od prvotnega ostalo (Ploštajner, 

2013). 

 

2.6 NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

2.6.1 Formalno in neformalno izobraževanje 

 

Izhodiščno znanje v mladosti predstavlja formalno izobraževanje, vendar ga moramo 

neprestano nadgrajevati tudi z neformalnim izobraževanjem in priložnostnim 

učenjem. Pridobljeno znanje je izrednega pomena, saj posameznika nadgradi z 

novimi izkušnjami in spoznanji, ki jih lahko uporablja v svojem vsakdanu (Tomšič, 

2012). 

Formalno izobraževanje se opravlja skozi kurikulum in sledi ciljem učnih načrtov. Je 

obvezno, visoko strukturirano in ocenjeno. V nasprotju pa je neformalno 

izobraževanje tisto, ki je prostovoljno, naključno in neocenjeno. Njegove prednosti se 
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kažejo v tem, da je spontano, družabno in neomejeno. Po drugi strani pa je potrebno 

paziti, saj je nepredvidljivo, neusmerjeno in nesekvenčno. Razumeti je potrebno, da 

lahko neformalno učenje izvajamo tudi v učilnici. Jasno je, da bo v prihodnosti 

poudarek na neformalnem in neusmerjenem učenju rastel (Wellington in Ireson, 

2012). 

Neformalno učenje pomeni učiti se iz lastnih spoznanj in izkušenj, ki jih pridobiš med 

določenim procesom in iz vsakodnevnih opažanj. Viri neformalnega učenja so lahko 

televizija, radio, revije, časopis, internet, obiski muzejev, znanstvenih centrov in drugi. 

Temeljili naj bi na inovaciji, interakciji in vključevanju. Pomembneje je, da učenci sami 

vidijo, delajo in doživljajo, kot pa da formalno razumejo razlago (Wellington in Ireson, 

2012). 

Neformalno in formalno učenje morata biti med seboj dopolnjujoča se. Drug z drugim 

se morata poudarjati in izpopolnjevati, saj sta enakovredna za učenčev socialni 

razvoj (Tomšič, 2012). 

 

2.6.2 Kaj je neformalno učenje? 

 

Zgodovinsko gledano je bilo učenje zunaj učilnice primerno izobraževanje o svetu in 

okolju okoli sebe. Šolanje včasih ni bilo samoumevno, še zlasti ne v nerazvitih 

državah sveta. Učenje na prostem dandanes obravnava širše cilje, in sicer dobro 

fizično, čustveno in socialno počutje ter doseganje globljih ravni učenja (Palmer in 

Neal, 1994). 

Neformalno učenje je v izobraževalno prakso leta 1968 vpeljal Philip Coombs. 

Definiral ga je kot »vsako organizirano izobraževalno dejavnost zunaj vpeljanega 

formalnega sistema – pri tem ni pomembno, ali deluje samostojno ali kot pomemben 

del neke širše dejavnosti, ki je namenjena izbranim učencem in zadovoljuje določene 

učne smotre« (Jelenc, 1994, str. 56). 

Poglavitna značilnost neformalnega izobraževanja je, da poteka v neformalnem 

okolju. Znanstveniki govorijo o izobraževanju, ki poteka izven šolskih klopi in se ne 

navezuje na formalno pridobitev znanja. Glavni namen takega učenja je, da se 
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naučimo obvladati novo pridobljeno znanje, ga znamo širiti in izpopolnjevati. Je 

postopek, s katerim se učenci učijo in dopolnjujejo svoje že obstoječe znanje 

(Boshier, 1998; povz. po Hrovatič, 2006). 

Neformalno učenje zahteva veliko samostojnega dela, samorazmišljanja in sklepanja. 

Učiteljeva vloga je tedaj postavljena na drugačno pozicijo, in sicer da učence 

spodbuja, jim svetuje, pomaga in jih motivira (Jelenc Krašovec, 2004). 

Bistvo tovrstnega izobraževanja je, da ni vezano na noben učni program ali načrt in 

ni omejeno glede na prostor. Tako lahko izvajalci, kar se tiče trenutnih potreb in želja, 

prilagodijo svoje programe, ki jih predstavijo učencem. Najpogostejši načini uporabe 

neformalnega izobraževanja so seminar, posvet, delavnice in tečaji (Hrovatič, 2006). 

Wellington in Ireson (2012) pišeta o tem, kako lahko učitelji neformalno izobraževanje 

povežejo s formalnim. Prišli so do zaključka, da lahko učitelji začetek ure prilagodijo 

tako, da učenci sami povedo svoje predhodne izkušnje glede obravnavane teme, da 

zasnujejo učno uro glede na obšolske dejavnosti, naprimer obisk določenega 

območja in gledanje določenega televizijskega programa. Učitelji naj bi učence 

spodbujali glede idej projektnega dela, plakatov, reševanja praktičnih vsakodnevnih 

problemov in samoiniciative. 

 

2.6.3 Prednosti neformalnega izobraževanja 

 

National Association of Field Studies Officers pravi, da okoljsko izobraževanje temelji 

na težnji po čim več izkušnjah iz prve roke, zato je prišla do izraza ideja o poučevanju 

v zunanjem prostoru, še posebej v naravi. Učencem naj bi tako poučevanje 

omogočalo, da opazujejo, analizirajo, predstavijo svoja lastna raziskovanja, omogoča 

jim priložnosti, da povedo nekaj o svojem okolju, da poslušajo tudi druge in s tem 

utrjujejo in širijo svoje znanje. Učenci lahko skupaj uporabijo akademske, praktične in 

socialne veščine (Palmer in Neal, 1994). 

Geographical Association trdi, da okoljsko izobraževanje zahteva, da učenci pridobijo 

lastne izkušnje iz resničnih situacij in krajev, kar pa neformalno izobraževanje 

omogoča. Živimo v svetu velikih izzivov, ki zahtevajo spretnosti, kot so opazovanje, 
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analiziranje, eksperimentiranje, reševanje problemov, izbiranje pravilnih odločitev, 

komunikacijo in sodelovanje. Neformalno učenje zunaj, v realnem svetu, vse te 

spretnosti zagotavlja (Palmer in Neal, 1994). 

Na podlagi različnih raziskav je mogoče dognati različne prednosti neformalnega 

učenja pred formalnim. V neformalnem izobraževanju so učenci notranje motivirani in 

neprisiljeni v učenje. Ker se za to izobraževanje učenci odločijo sami, so vključeni 

brez prisile in zaradi lastnih interesov. S tem izobraževanjem lahko zajamemo več 

vrednot, ki so prilagodljive in neomejene (Cepin, 2004). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Veliko ljudi je prepričanih, da je za naravoslovno znanje zaslužno predvsem formalno 

izobraževanje– šola. Vse več je dokazov, ki potrjujejo pomen neformalnih oblik 

izobraževanja, kot so muzeji, revije, knjige, televizija in internet. 

 

Lucas (1983) v svojem preglednem članku analizira vire neformalnega učenja. Loči 

med namernimi in nenamernimi viri za učenje ter naključnimi in nenaključnimi 

soočenji z viri informacij. Njegova analiza ponuja dragocene usmeritve za uspešno 

vključevanje izvenšolskih neformalnih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, pomembnih 

za obogatitev in nadgradnjo pouka naravoslovnih znanosti. 

 

Wellington in Ireson (2012) predvsem poudarjata, da se morajo učitelji bolj zavedati 

pomena neformalnih oblik učenja, jih spodbujati in vključevati v pouk. 

Braund in Reiss (2006) pravita, da je pomembno laboratorijski pouk v šoli nadgraditi 

z izvenšolskimi vzgojno-izobraževalni dejavnostmi (npr. ekskurzije in obiski parkov, 

živalskih vrtov, muzejev, tehnoloških objektov…). Samo tako bodo učenci razumeli 

pravi smisel sveta, v katerem živijo. 

 

Ob pregledu literature sem zasledila zelo malo raziskav (npr. Lugg&Stattery, 2003), 

ki bi podrobno analizirale vzgojno-izobraževalne učinke pedagoških programov na 

zavarovanih območjih narave, kot so naravni parki in rezervati. Zato sem se odločila, 

da preučim neformalni vzgojno-izobraževalni program Kozjanskega parka (J 

Slovenija) ter učinke programa na naravovarstveno znanje in odnos osnovnošolcev iz 

bližnjih šol, ki najtesneje sodelujejo z upravo parka. 

 

3.2 NAMEN IN CILJI EMPIRIČNE RAZISKAVE 

 

Poglavitni namen empirične raziskave diplomskega dela je ugotoviti: 
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– kako vzgojno-izobraževalno delo uprave Kozjanskega parka vpliva na 

naravovarstveno znanje in odnos učencev, ki obiskujejo osnovne šole na 

območju parka; 

– kako Kozjanski park sodeluje s šolami in učitelji pri organizaciji pouka izven 

šole; 

– kaj si učenci najbolje zapomnijo po naravovarstvenem izobraževanju, ki ga 

izvaja uprava Kozjanskega parka; 

– kakšen je odnos učencev do narave in varstva narave v Kozjanskem parku in 

nasploh ter kakšen je odnos do naravoslovja in biologije, kot šolskega 

predmeta; 

– ali obstajajo razlike med učenci glede na spol; 

– kako učitelji ocenjujejo sodelovanje Kozjanskega parka v procesih 

naravovarstvenega izobraževanja ter kje vidijo priložnosti v prihodnje. 

 

 

3.2.1 Raziskovalna vprašanja 

 

R1: Kaj si učenci najbolje zapomnijo po naravovarstvenem izobraževanju, ki ga 

izvaja uprava Kozjanskega parka? 

 

R2: Kakšen je odnos učencev do narave in varstva narave v Kozjanskem parku in 

nasploh ter kakšen je odnos do naravoslovja in biologije kot šolskega predmeta? 

 

R3: Ali obstajajo razlike med učenci glede na spol? 

 

R4: Kako učitelji ocenjujejo sodelovanje Kozjanskega parka v procesih 

naravovarstvenega izobraževanja ter kje vidijo priložnosti v prihodnje? 
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3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 Raziskovalne metode 

 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi empiričnega 

pedagoškega raziskovanja. Za raziskavo sem uporabila kvantitativno tehniko, in sicer 

anketni vprašalnik, ter kvalitativno tehniko, intervju. 

 

3.3.2 Raziskovalni vzorec 

 

V raziskavo je bilo zajetih pet od šestih osnovnih šol, ki se nahajajo na območju 

Kozjanskega parka. Šesta šola kljub večkratnim pozivom ni želela sodelovanja v 

raziskavi. Skupaj to znaša 88 % vseh učencev 7.,8. in 9. razreda, ki se šolajo na 

območju parka. 

 

V raziskavi je sodelovalo 169 učencev 7., 8. in 9. razreda ter njihove učiteljice 

naravoslovja in biologije. Od tega je sodelovalo 90 deklic in 79 dečkov. Najprej so 

prikazana števila in strukturni odstotki za učence po spolu. 

 

Tabela 2: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za učence po spolu 

 

f f (%) 

SPOL 

M 79 46,75 

Ž 90 53,25 

Skupaj 169 100,00 

 

Iz tabele je mogoče razbrati, da je vzorec sestavljen iz 53,25 % deklic in 46, 75 % 

dečkov, zato lahko trdim, da gre za dokaj uravnotežen vzorec. 

 

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Želene podatke sem pridobila: 
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– z anketiranjem učencev 7., 8., in 9. razreda, različnih osnovnih šol v 

Kozjanskem parku, s pomočjo anketnih vprašalnikov; 

– z intervjuvanjem učiteljev naravoslovja in biologije ter strokovnih delavcev 

Kozjanskega parka. 

 

3.3.3.1 Organizacija zbiranja podatkov 

 

Anketa za učence ter intervju za učitelje sta bila oblikovana na podlagi intervjujev 

direktorja in strokovnega delavca Kozjanskega parka, ki sem ju izvedla predhodno, in 

s pomočjo delovnih listov, ki jih dobijo učenci na učnih poteh, pridobljenih na spletni 

strani Kozjanskega parka. Pred izvedbo ankete ni bilo na nobeni od šol potrebno 

pridobiti soglasja staršev za sodelovanje otrok v raziskavi. Zaradi bolezni nekaterih 

učencev se je vzorec nekoliko zmanjšal. Anketiranje učencev je potekalo v času od 

15.2. do 29.3.2013. Anketiranje je bilo anonimno, rezultati so namenjeni izključno  

diplomski raziskavi. Intervjuvanje učiteljic naravoslovja in biologije pa je potekalo v 

obdobju od 15.2. do 26.3.2013. 

 

3.3.3.2 Vsebinsko-metodološke značilnosti vprašalnika 

 

1. Vsebinsko-formalne strani vprašalnika 

 

Na začetku anketnega vprašalnika so jasna navodila o reševanju. Sledi prvi del 

anketnega vprašalnika, ki zajema vprašanja o objektivnih dejstvih, in sicer spol 

učenca, šolo, ki jo učenec obiskuje, kraj bivanja, dopolnjeno starost učenca, splošni 

učni uspeh lanskega šolskega leta ter učni uspeh pri naravoslovju ali biologiji lansko 

šolsko leto. 

 

Drugi del vprašalnika vsebuje vprašanja z oznakami 1 do 4, kjer me je zanimalo, ali 

so učenci že obiskali Kozjanski park, kaj so v parku obiskali ali videli, s kom so ga 

obiskali in ali so imeli pri obisku vodiča iz uprave parka. 

Tretji del vprašalnika vsebuje vprašanja z oznakami od 5 do 17. Vprašanja tega dela 

preverjajo znanje, ki naj bi ga učenci pridobili med obiskom Kozjanskega parka. 
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Odgovori se ocenjujejo, in sicer pravilen odgovor prinaša 1 točko, nepravilen pa 0 

točk. Vprašanja, pri katerih je možnih več pravilnih odgovorov, se ocenjujejo po 

postopku 2 pravilna odgovora prinašata 2 točki, 1 pravilen in 0 nepravilnih prinaša 1 

točko, 1 pravilen in 1 nepravilen prinaša 0 točk ter 2 nepravilna odgovora tudi 0 točk. 

Vprašanja z oznakami 7, 10 in 17 so odprtega tipa, ostala pa so zaprtega tipa. 

 

Zadnji del vprašalnika vsebuje vprašanja z oznako 18. Vprašanje je sestavljeno iz 

dvanajstih trditev, ki se nanašajo na učenčev odnos do narave in naravne dediščine 

ter do predmeta naravoslovja in biologije. Trditve so ocenjene z ocenjevalno lestvico 

od 1 do 5. Prvi del zadnjega dela vprašalnika se nanaša na učenčeva stališča do 

narave in naravne dediščine v Kozjanskem parku ter na stališča učencev do narave 

nasploh. Ta del zajema trditve od a do h. Drugi del vprašalnika vsebuje vprašanja, ki 

se nanašajo na stališča učencev do naravoslovja in biologije. Ta del zajema trditve 

od i do k. 

 

2. Merske karakteristike 

 

– Veljavnost anketnega vprašalnika je bila izpolnjena z izhajanjem iz strokovne 

literature, z intervjuji strokovnih delavcev Kozjanskega parka ter s 

sodelovanjem in sooblikovanjem s strani mentorja. 

– Zanesljivost anketnega vprašalnika je bila izpolnjena z natančno podanimi 

navodili in trditvami. 

– Objektivnost je bila izpolnjena z oblikovanjem enakih vprašanj in trditev za vse 

učence, v fazi anketiranja pa je bilo onemogočeno vplivanje na obstoječe 

znanje in mnenja anketirancev. 

 

3.3.4 Postopek obdelave podatkov 

 

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, sem računalniško obdelala s pomočjo 

programa Microsoft Office Excel 2007. Podatke pa sem analizirala tudi s statističnim 

programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Zbrani podatki so prikazani tabelarično. Z izvedbo statistične analize sem prikazala: 
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– absolutno frekvenco »f«; 

– odstotno frekvenco »f %«; 

– aritmetično sredino »X«; 

– standardno deviacijo »SD«; 

– t – test za odvisne zveze med spremenljivkami. 

 

3.3.5 Rezultati in interpretacija 

3.3.5.1 Rezultati in interpretacija prvega raziskovalnega vprašanja 

 

Z anketnim vprašalnikom sem hotela izvedeti, kaj si učenci najbolje zapomnijo po 

naravovarstvenem izobraževanju, ki ga izvaja uprava Kozjanskega parka. 

 

Iz prvega vprašanja v tabeli 3 je razvidno, da si učenci po naravovarstvenem 

izobraževanju, ki ga izvaja uprava Kozjanskega parka, najbolj zapomnijo 

visokodebelne sadovnjake ter grad Podsreda. Najmanj pa si zapomnijo Svete gore in 

ekološko kmetijo. Iz rezultatov, prikazanih v tabeli, je tudi razvidno, da je dve tretjini 

učencev pravilno odgovorilo, kje se nahaja Kozjanski park. Skoraj vsi vprašani so 

pravilno odgovorili, da je Kozjanski park znan po travniških (viskodebelnih) 

sadovnjakih. 

Veliko učencev je za odgovor napisalo besedo »jabka«, kar v narečju pomeni 

jablana, zato sem odgovor smatrala kot pravilen. Iz tabele razberemo, da je kar 

polovica učencev pri vprašanju Katere ptice so duplarice, ki jih srečamo v 

visokodebelnih sadovnjakih? odgovorili nepravilno. Delež učencev, ki so obkrožili oba 

pravilna odgovora, je bil zelo nizek. Razberemo lahko tudi, da je na vprašanje, ki 

sprašuje, ali v visokodebelnih (travniških) sadovnjakih rastejo stare sorte sadnega 

drevja, pravilno odgovorila večina učencev. Ostali na vprašanje večinoma niso 

poznali odgovora. 

 

Sedmi del tabele 3 sestoji iz odgovorov na vprašanje Kaj je skorš? Vprašanje sem 

razdelila na tri komponente, in sicer na nepravilne odgovore, splošne pravilne 

odgovore in popolnoma pravilne odgovore. Na to vprašanje je nepravilno odgovorila 

več kot polovica učencev. S približno enakim deležem pa sta zastopana splošno 
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pravilen in popolnoma pravilen odgovor. Glede na to, da je skoršu namenjen cel 

delovni list, ki so ga pripravili na upravi parka, je rezultat presenetljivo slab, saj je v 

najvišji meri zastopan nepravilen odgovor.  

 

V tabeli so prikazani tudi odgovori na trditev o razlikah med intenzivno in ekstenzivno 

gnojenimi (suhimi) travniki. Malo več kot polovica učencev je na to vprašanje 

odgovorilo pravilno, kar je slab rezultat. V intervjujih strokovnih delavcev parka je bilo 

namreč večkrat poudarjeno, da se večina šol odloči za naravoslovno vsebino o suhih 

travnikih. Učenci pa dobro poznajo rastline in živali, ki se nahajajo na travniku. 

Izraženi odgovori na vprašanje so večinski, in sicer sta dve tretjini učencev pravilno 

odgovorili, da v Kozjanskem parki prevladuje listopadni gozd, predvsem bukev. 

 

Pri vprašanju, ali sta lipa in lipovec moška in ženska rastlina iste vrste, so imeli 

učenci veliko težav. Kar dve tretjini anketiranih je odgovorilo nepravilno. Rezultat je 

presenetljiv, saj je lipa zelo razširjeno drevo na Kozjanskem. Učenci so morali 

poiskati tudi pravilen odgovor na vprašanje o zavarovanih vrstah živali v Kozjanskem 

parku. Večina  učencev je odgovorila pravilno. Na vprašanje, katerega od navedenih 

drevesnih očakov lahko opazuješ v Kozjanskem parku, je pravilno odgovorilo malo 

več kot polovica anketiranih. Pričakovali smo boljše poznavanje, saj sta bila 

drevesnim očakom namenjena kar dva delovna lista (lipa na Bizeljskem in hrast v 

Gregovcih), ki jih otroci dobijo pri obisku parka. Kot navajajo učiteljice, se 

naravoslovne vsebine, kot so drevesni očaki, na njihovem seznamu naravoslovnih 

dni redko pojavljajo, kar je verjeten razlog za slabše poznavanje očakov. 

 

Učence smo spraševali tudi po imenu rastline na fotografiji (jerebika 

Sorbusaucuparia). Pravilno sta odgovorili le 2 učenki. Največ jih je menilo, da gre za 

bezeg. Rastlina je na prvi pogled res podobna bezgu, vendar se od le tega loči po 

mnogih značilnostih, kot je na primer barva plodov. Razlog za visok odstotek 

napačnih odgovorov morda tiči tudi v tem, da si učenci delovnih listov, ki jih dobijo na 

vodenih ekskurzijah Kozjanskega parka, ne shranijo, jih izgubijo ali pa nikoli več ne 

pogledajo.  
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Iz rezultatov, predstavljenih v tabeli 3, lahko torej zaključim, da anketirani učenci 

naravo in naravno dediščino Kozjanskega parka poznajo srednje dobro. Najbolj 

prepoznavna elementa parka sta visokodebelni sadovnjaki in grad Podsreda. 

Pozitivno izstopajo odgovori na vprašanja, povezana z visokodebelnimi sadovnjaki. 

Presenetljivo slabi pa so rezultati pri nekaterih vprašanjih, ki se direktno navezujejo 

na vsebino delovnih listov, ki jih v parku uporabljajo učenci. Na primer zelo slabo je 

poznavanje jerebike in skorša ter drevesnih očakov. Med učenci ostajajo tudi prisotne 

nekatere napačne predstave in razumevanja, čeprav je vsebina pojasnjena na 

izobraževalnih gradivih in s strani vodičev v parku. Na primer večina učencev je 

prepričanih, da sta lipa in lipovec ženska in moška rastlina iste vrste. 

 

Tabela 3: Vprašanja in odgovori učencev o poznavanju Kozjanskega parka in narave 

(pravilen odgovor je podčrtan) 

 
Vprašanje Odgovor f f % 

Kaj si obiskal/-a ali videl/-a v 
Kozjanskem parku? 

sadovnjake 38 12,14 

grad Podsreda 38 12,14 

gozd 34 10,86 

travnike 33 10,54 

kozjansko jabolko 31 9,9 

živali 30 9,58 

rastline 26 8,31 

drugo 22 7,03 

naravo in okolje 10 3,19 

izdelovanje butar 9 2,88 

vinograd 7 2,24 

hiše 7 2,24 

barvanje jajc 6 1,92 

hribovje 6 1,92 

tam živim in imam šolo 5 1,6 

reke in potoke 5 1,6 

Svete gore 3 0,96 

ekokmetijo 3 0,96 

SKUPAJ 313 100 

Kozjanski park se nahaja na: 

severovzhodu Slovenije 29 17,2 

jugovzhodu Slovenije 112 66,3 

severozahodu Slovenije 5 3 

noben od navedenih odgovorov ni 23 13,6 
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pravilen 

SKUPAJ 169 100 

Kozjanski park je znan po: 

zanimivih in številnih kraških jamah 1 0,6 

presihajočih jezerih in visokih slapovih 0 0 

visokogorskem planšarstvu in 
planinarstvu 7 4,1 

travniških (visokodebelnih) sadovnjakih in 
ohranjenih suhih travnikih 161 95,3 

SKUPAJ 169 100 

Po katerih sadnih drevesih je 
najbolj znano Kozjansko? 

ni odgovora 4 2,4 

hruška  1 0,6 

jablana 155 91,7 

iglavci 1 0,6 

marelica iz Pišec 8 4,7 

SKUPAJ 169 100 

Katere ptice so duplarice, ki jih 
srečamo v visokodebelnih 
(travniških) sadovnjakih? 

0 86 50,9 

1 65 38,5 

2 18 10,7 

SKUPAJ 169 100 

V viskodebelnih  (travniških) 
sadovnjakih običajno rastejo 
stare sorte sadnega drevja. 

drži  139 82,2 

ne drži 3 1,8 

ne vem 27 16 

SKUPAJ 169 100 

Kaj je skorš? 

žival 2 1,2 

vrsta hruške 5 3 

storž 1 0,6 

ptica 13 7,7 

plod smreke 1 0,6 

rastlina, ki raste na drevesu 1 0,6 

grm 1 0,6 

ni odgovora 72 42,6 

užitna rastlina 4 2,3 

rastlina 26 15,4 

rastlina z užitnimi plodovi 2 1,2 

sadež 7 4,1 

drevo 19 11,2 

drevo s plodovi 2 1,2 

vrsta drevesa 1 0,6 

sadno drevo 2 1,2 

sadje, ki raste na drevesu 1 0,6 

drevo, katerega plodovi so podobni 
hruški; sadež je zdravilen 3 1,8 

plod drevesa 2 1,2 
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ogroženo drevo 1 0,6 

drevo, s plodovi; je tudi zaščiteno 3 1,8 

SKUPAJ 169 100 

Kakšna je razlika med intenzivno 
in ekstenzivno gnojenimi (suhimi) 

travniki? 

intenzivni travniki so pogosteje gnojeni in 
košeni kot ekstenzivni travniki 101 59,8 

ekstenzivni travniki so pogosteje gnojeni 
in košeni kot intenzivni travniki 32 18,9 

intenzivni travniki so navadno bolj vrstno 
pestri kot ekstenzivni travniki 23 13,6 

ni razlike 13 7,7 

SKUPAJ 169 100 

Katera od naštetih rastlin in živali 
NE živi na travniku? 

kobilica 0 0 

metulj 2 1,2 

lokvanj 159 94,1 

rastlina kukavica 8 4,7 

SKUPAJ 169 100 

V Kozjanskem parku prevladuje 
listopadni gozd, predvsem bukev. 

drži 118 69,8 

ne drži 16 9,5 

ne vem 35 20,7 

SKUPAJ 169 100 

Lipa in lipovec sta ženska in 
moška rastlina iste vrste. 

drži 100 59,2 

ne drži 41 24,3 

ne vem 28 16,6 

SKUPAJ 169 100 

Katero od naštetih zavarovanih 
vrst živali živi v Kozjanskem 

parku?  

človeška ribica 8 4,7 

hrastov kozliček 133 78,7 

kozorog 21 12,4 

vse naštete živali živijo v Kozjanskem 
parku 7 4,1 

SKUPAJ 169 100 

Drevesni očaki so več 100 let 
stara drevesa in naša naravna 
dediščina. Katero od spodaj 

navedenih dreves lahko opazuješ 
v Kozjanskem parku? 

Najevska lipa 41 24,3 

Nujčev hrast 97 57,4 

lipa v Vrbi 9 5,3 

nobeno od naštetih 22 13 

SKUPAJ 169 100 

Kako imenujemo rastlino na 
fotografiji, ki ima bele cvetove in 

rdeče plodove. 

bezeg 103 60,9 

ni odgovora 45 26,6 

skorž 3 1,8 

šipek 2 1,2 

praprot 2 1,2 

majhen paradižnik 2 1,2 

jerebika 2 1,2 

akacija 1 0,6 

brusnica 1 0,6 
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grozdje 1 0,6 

jabolko 1 0,6 

jegermaister 1 0,6 

lubenica 1 0,6 

mah 1 0,6 

marelica 1 0,6 

brin 1 0,6 

ribez 1 0,6 

SKUPAJ 169 100 

 

 

3.3.5.2 Rezultati in interpretacija drugega raziskovalnega vprašanja 

 

Zanimalo me je, kakšen je odnos učencev do narave in varstva narave v Kozjanskem 

parku in nasploh ter kakšen odnos imajo učenci do naravoslovja in biologije kot 

šolskega predmeta. 

 

Iz tabele 4 lahko razberemo, da se velika večina učencev strinja ali v celoti strinja s 

trditvijo, da jim je všeč, da v Kozjanskem parku ohranjajo naravno in kulturno 

dediščino. Dve tretjini učencev se strinjata ali v celoti strinjata s trditvijo, da je v 

Kozjanskem parku veliko naravnih zanimivosti, ki jih želijo obiskati. Kljub temu da 

večina učencev živi v okolju, obdanem z naravo, jih je kar nekaj tudi neodločenih 

glede obiska naravnih zanimivosti in znamenitosti parka. Razlog morda tiči v tem, da 

živijo v parku in se jim naravne zanimivosti ter znamenitosti v bližnji okolici ne zdijo 

nič neobičajnega, lahko pa je razlog tudi v pomanjkanju časa v družini ali osebni 

nezainteresiranosti za obiskovanje narave. 

 

Iz analize rezultatov vidimo, da se večina učencev ne strinja s trditvijo, da varovanje 

živali in rastlin v Kozjanskem parku ni pomembno, če živijo tudi drugod. Zelo podobni 

so tudi odstotki strinjanja učencev s trditvijo, da je pomembno varovati rastline in 

živali, ter tudi strinjanje s trditvijo, da imajo rastline in živali pravico živeti ne glede na 

to, ali imamo od njih kakšne koristi ali ne. 
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Velika večina učencev se tudi strinja ali v celoti strinja s trditvijo, da se v Kozjanskem 

parku lahko veliko naučijo o naravi. To je zelo spodbuden podatek, saj potrjuje 

pomen parka kot neformalne izobraževalne institucije na področju naravoslovja. S 

trditvijo, da v Kozjanskem parku varujejo stara drevesa, ki so naša naravna 

dediščina, smo hoteli izvedeti, ali se učencem zdi pomembno, da jih ohranjamo in 

varujemo. Velika večina se s trditvijo strinja ali v celoti strinja. Osemdeset odstotkov 

vprašanih učencev se tudi strinja ali v celoti strinja s trditvijo, da radi opazujejo 

rastline in živali v naravnem okolju. Učence smo tudi spraševali, ali se v naravnem 

okolju počutijo neprijetno in se zato raje zadržujejo doma. Iz tabele 4 je razvidno, da 

se večina učencev s trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja.  

 

Če povzamem rezultate v tabeli 4, lahko zaključim, da je odnos učencev do narave in 

varstva narave v Kozjanskem parku in nasploh dokaj pozitiven. Presenetljivo je 

morda le to, da petina učencev ni ravno navdušena nad opazovanjem živali in rastlin 

v naravnem okolju. To deloma potrjuje mnenja intervjuvanih učiteljic, ki menijo, da 

učenci dandanes ne izhajajo več iz lastnih izkušenj, zato se tudi manj zanimajo za 

okolje okoli sebe, težje pa jih je tudi motivirati. Zanimiv je odgovor ene izmed učiteljic, 

ki pravi, da njeni učenci živijo v naravi, vendar sveta okoli sebe ne vidijo. K temu naj 

bi veliko doprinesel hiter način življenja, pomanjkanje časa ter tehnologija, kot so  

računalniki, telefoni in televizija. 

 

Tabela 4: Odnos učencev do narave in varstva narave v Kozjanskem parku in 

nasploh 

Trditev 

Vrednost 

odgovora f f % 

Všeč mi je, da v Kozjanskem parku ohranjajo naravno 
in kulturno dediščino. 

1 1 0,6 

2 1 0,6 

3 5 3 

4 44 26 

5 118 69,8 

SKUPAJ 169 100 

V Kozjanskem parku je veliko naravnih zanimivosti in 
znamenitosti, ki jih želim obiskati. 

 

1 3 1,8 
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2 7 4,1 

3 41 24,3 

4 89 52,7 

5 29 17,2 

SKUPAJ 169 100 

Ne zdi se mi pomembno, da varujemo živali in 
rastline v Kozjanskem parku, saj živijo tudi drugod. 

1 113 66,9 

2 31 18,3 

3 12 7,1 

4 9 5,3 

5 4 2,4 

SKUPAJ 169 100 

V Kozjanskem parku se lahko veliko naučimo o 
naravi. 

1 2 1,2 

2 2 1,2 

3 16 9,5 

4 81 47,9 

5 68 40,2 

SKUPAJ 169 100 

Pomembno se mi zdi, da v Kozjanskem parku 
varujejo stara drevesa, ki so naša naravna dediščina. 

1 1 0,6 

2 4 2,4 

3 20 11,8 

4 65 38,5 

5 79 46,7 

SKUPAJ 169 100 

Zelo mi je pomembno, da varujemo ogrožene živali in 
rastline. 

2 3 1,8 

3 9 5,3 

4 46 27,2 

5 111 65,7 

SKUPAJ 169 100 

Vse živali in rastline imajo pravico živeti, tudi če od 
njih nimam nobene koristi. 

1 4 2,4 

2 5 3 

3 13 7,7 

4 39 23,1 

5 107 63,3 

SKUPAJ 168 99,4 

Rad/-a opazujem rastline in živali v naravnem okolju. 

1 4 2,4 

2 2 1,2 

3 28 16,6 

4 58 34,3 

5 77 45,6 

SKUPAJ 169 100 

V naravnem okolju se počutim neprijetno, zato se raje 
zadržujem doma. 

 

1 94 55,6 
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2 50 29,6 

3 14 8,3 

4 7 4,1 

5 4 2,4 

SKUPAJ 169 100 

 

Glede na to da raziskujem tudi odnos učencev do izobraževanja in izobraževalnih 

vsebin, me je zanimalo, ali imajo učenci radi predmete biologije in naravoslovja v šoli 

(tabela 5). S trditvijo se strinjata ali v celoti strinjata le slabi dve tretjini vseh 

anketirancev. Učenci tudi niso pretirano navdušeni nad tem, da bi bil predmet 

naravoslovje oziroma biologija pogosteje na urniku. Podobno opažamo tudi v 

mnenjih učencev o zanimivostih predmeta biologija v primerjavi z drugimi šolskimi 

predmeti. Rezultati so nekoliko presenetljivi in zaskrbljujoči, vendar hkrati tudi 

spodbuda upravi parka in šolam, da si še bolj prizadevajo zagotoviti zanimivo, 

motivirajoče in sproščujoče učno okolje. 

 

Sodeč po intervjujih z učiteljicami so učenci za delo pri biologiji in naravoslovju dovolj 

motivirani in spodbujani, hkrati pa jim je omogočeno tudi neformalno izobraževanje s 

strani parka. Naj povzamem besede strokovnega delavca Kozjanskega parka, ki 

pravi, da nekateri učitelji učence premalokrat peljejo v naravo ter jim premalokrat 

skozi izkustveno učenje prikažejo naravno okolje in njegove komponente. Strokovni 

delavec tudi meni, da je odnos učencev do narave delno povezan tudi z učiteljem. 

Učenci čedalje manj časa preživijo v naravi, tako v domačem kot v šolskem okolju. 

Zdi se mu, da učitelji premalo časa posvečajo zunanjim aktivnostim, na primer obisku 

bližnjega travnika ali gozda. Direktor Kozjanskega parka opaža, da so učitelji različno 

motivirani za pedagoško delo, ki ga opravljajo, in od tega je veliko odvisno – tako 

znanje kot tudi odnos učencev do narave. 

 

Tabela 5: Odnos učencev do naravoslovja in biologije kot šolskega predmeta 

Trditev Vrednost odgovora f f % 

Rad/-a imam biologijo in naravoslovje. 1 9 5,3 
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2 9 5,3 

3 43 25,4 

4 66 39,1 

5 42 24,9 

SKUPAJ 169 100 

Želel/-a bi si, da bi bilo naravoslovje/biologija 
pogosteje na urniku. 

1 26 15,4 

2 34 20,1 

3 55 32,5 

4 35 20,7 

5 19 11,2 

SKUPAJ 169 100 

Biologija ni tako zanimiva, kot so drugi šolski 
predmeti. 

1 30 17,8 

2 48 28,4 

3 49 29 

4 27 16 

5 15 8,9 

SKUPAJ 169 100 

 

3.3.5.3 Interpretacija tretjega raziskovalnega vprašanja 

 

Skušala sem ugotoviti, ali obstajajo razlike v znanju in odnosu med učenci glede na 

spol. 

 

Rezultati v tabeli 6 prikazujejo,da obstajajo statistično značilne razlike v  odnosu do 

narave in varstva narave v parku in nasploh glede na spol učenca (p = 0,001). Med 

spoloma obstaja tudi statistično značilna razlika v odnosu do predmetov naravoslovja 

in biologije v osnovni šoli (p = 0,001). Deklice so tiste, ki imajo bolj pozitivno 

naravnan odnos do parka in narave nasploh ter do predmetov naravoslovja in 

biologije. Na drugi strani pa sem ugotovila, da ne obstaja statistično značilna razlika v 

znanju o parku in biologiji glede na spol učenca (p=0,632). 

 

Tudi druge raziskave potrjujejo, da imajo dekleta bolj pozitivno naravnan odnos do 

predmetov biologije in naravoslovja (Prokop idr., 2007). Raziskave potrjujejo, da so v 

skoraj vseh kulturah dekleta tista, ki pokažejo večje zanimanje biologije. Najbolj jih 

zanimata področji zoologije in botanike. Na drugi strani pa je znano, da dečki 
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pokažejo večje zanimanje za učne vsebine pri fiziki. Večina deklet razmišlja 

predikativno, večina dečkov pa funkcionalno (Batz, 2010). 

 
 

Tabela 6:  Razlike med učenci glede na spol 

Sklopi vprašanj spol f X SD t p 

Znanje o parku in naravi 
Ž 90 8,87 2,28 

– 0,48 0,632 
M 79 8,71 1,95 

Odnos do parka in narave 
Ž 90 4,45 0,41 

3,463 0,001 
M 79 4,17 0,61 

Odnos do naravoslovja in biologije 
Ž 90 3,56 0,84 

3,379 0,001 
M 79 3,05 1,08 

 

3.3.5.4 Interpretacija četrtega raziskovalnega vprašanja 

 

Z intervjuji, ki sem jih opravila, sem želela izvedeti ter globlje raziskati, kako učitelji 

ocenjujejo sodelovanje Kozjanskega parka v procesih naravovarstvenega 

izobraževanja ter kje vidijo priložnosti za sodelovanje v prihodnje. 

 

Iz odgovorov učiteljic je razvidno, da so s sodelovanjem vse zelo zadovoljne, večina 

nima pripomb glede usklajevanja terminov, glede predstavljenih vsebin ter tematskih 

sklopov, ki jih ponuja Kozjanski park. Učenci obiščejo Kozjanski park predvsem v 

okviru naravoslovnih in kulturnih dni. Posamezniki ali manjša skupina učencev pa 

obišče park tudi zaradi različnih natečajev, raziskovalnih nalog ter projektov. Ker so 

tematski sklopi, nudeni s strani parka, v veliki meri tudi v učnem načrtu osnovnih šol, 

je sodelovanje z njimi priložnost, da učenci ne le spoznajo, ampak tudi začutijo 

vrednost narave in razloge za ohranjanje, ter da se zavedajo, da ljudje vanjo 

posegamo na mnoge nepravilne načine. Naravo moramo zavarovati in zaščititi pred 

velikim vplivom človeka, kar je naloga uprave Kozjanskega parka. 

 

Intervjuvane učiteljice povedo, da sodelovanje temelji na določeni vzajemnosti. To se 

pravi, da so strokovni delavci pripravljeni sodelovati in pomagati ter voditi učence po 

učnih poteh. Na drugi strani pa se šole odzivajo na razne natečaje, dopolnjujejo 
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programe na prireditvah ter predstavijo svoje izdelke na prazniku kozjanskega 

jabolka. Medsebojno sodelujejo pri izvedbi naravoslovnih in kulturnih dni, ki jih 

predhodno, po pregledu tematskih sklopov, ki jih nudi park, učiteljice vključijo v letni 

učni načrt posameznega razreda. Navadno vse šole v parku sodelujejo tudi na 

prazniku kozjanskega jabolka, ki poteka v začetku oktobra. Tam predstavijo različne 

izdelke, ki jih pridelajo ali naredijo v šoli. Veliko učencev se prijavi tudi na različne 

razpise, literarne natečaje ter raziskovalne naloge. 

 

Kljub temu da učiteljice poudarjajo odlično sodelovanje s parkom, sem pri nekaterih 

odgovorih zasledila, da bi lahko bilo sodelovanje med njimi še boljše. Če imajo učitelji 

voljo in interes zagotoviti učencem izkustveno in ne le frontalno poučevanje, se bodo 

zagotovo obrnili po pomoč na Kozjanski park, ki jim je to pripravljen nuditi. Glede 

prilagajanja učnih vsebin in programa potrebam šol, večina učiteljic nima posebnih 

želja in zahtev. Kljub temu pa nekatere izrazijo željo po skrajšanju določene učne 

vsebine, ki so jo učenci na učni uri že slišali in je bila razložena. S tem se omogoča 

več časa poglobljeni razlagi določenih učnih vsebin, ki jih učenci še niso slišali in 

obravnavali v šoli.  

 

Strokovni delavec, ki je na tem področju zaposlen v parku, jim rade volje ugodi in 

prilagodi program njihovim željam. Učiteljice ugotavljajo, da se problem pojavi pri 

učencih samih. Številni otroci se namreč ne zavedajo, kje živijo, da je narava vse, kar 

je okoli njih, kar jih obdaja. V veliko pomoč jim je zato Kozjanski park z  zanimivim in 

poučnim podajanjem snovi ter z drugačnim učnim okoljem– naravo in živim 

materialom. Vse učiteljice v prihodnje pričakujejo, da bodo lahko vsaj v isti meri 

sodelovale s Kozjanskim parkom, saj jim pri doseganju učnih ciljev nudi veliko 

pomoči in rešitev. 
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3.4 SKLEP 

 

V diplomskem delu me je zanimalo, kako vzgojno-izobraževalno delo uprave 

Kozjanskega parka vpliva na naravovarstveno znanje in odnos učencev ter na katere 

načine Kozjanski park sodeluje s šolami in učitelji na območju parka. V ta namen 

sem izvedla anketo in intervjuje v petih osnovnih šolah na območju parka. 

 

V prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kaj si učenci najbolj zapomnijo po 

naravovarstvenem izobraževanju, ki ga izvajajo v Kozjanskem parku. Ugotovila sem, 

da jim v spominu najbolj ostanejo visokodebelni travniški sadovnjaki in grad 

Podsreda. Nepričakovano slabi so bili rezultati pri vprašanjih, ki se neposredno 

navezujejo na vsebino delovnih listov, ki jih učenci dobijo med obiskom 

naravovarstvenih vsebin. Ker delovni listi ne dosegajo pravih učinkov, predlagam da 

jih posodobijo in vključijo več slik, ki nazorneje prikazujejo specifične lastnosti rastlin. 

Priporočam tudi, da učenci delovne liste shranjujejo v šolski zvezek, da jih ne 

izgubijo, in jih lahko še kdaj pogledajo. Delovni listi so dopolnilo k razlagi, hkrati pa 

učenca pritegnejo k učenju. 

 

Ugotovila sem tudi, da imajo učenci do narave in varstva narave v Kozjanskem parku 

in nasploh pozitiven odnos. Na drugi strani pa imajo dokaj slab odnos do pouka 

naravoslovja in biologije. Anketirancem je predvsem všeč, da Kozjanski park deluje 

na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter da varujemo ogrožene živali 

in rastline. Anketiranci so predvsem neodločeni v trditvi, da bi si na urniku pogosteje 

želeli imeti predmet naravoslovje ali biologijo. Ker učenci vse manj časa preživijo 

zunaj, v naravi, predlagam, da jih učitelji skušajo dodatno motivirati z živim 

materialom, s pogostejšim obiskovanjem narave pa spodbuditi k izkustvenem učenju. 

Pri tem ima lahko zelo pomembno vlogo tudi uprava Kozjanskega parka, ki šolam 

ponuja različne ekskurzije.  

 

Pri analiziranju rezultatov tretjega raziskovalnega vprašanja, ki se nanaša na razlike 

med spoloma, sem ugotovila, da imajo dekleta bolj pozitiven odnos do parka in 

narave nasploh ter kažejo večji interes za pouk naravoslovja in biologije. Kljub 

razlikam v interesu za pouk naravoslovja in biologije pa razlike v znanju med 
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spoloma niso statistično značilne. Menim, da bi bilo potrebno bolj motivirati tudi 

dečke ter jim približati biološke vsebine na njim zanimiv način. Znano je, da dečki 

pokažejo večji interes za vsebine pri fiziki, zato predlagam, da jim učitelji skušajo 

približati snov na eksperimentalen in tehničen način. 

 

V raziskavi sem intervjuvala tudi učiteljice in jih spraševala o njihovem sodelovanju s 

Kozjanskim parkom, o procesih naravovarstvenega izobraževanja ter kje vidijo 

priložnosti za sodelovanje s parkom v prihodnje. Večina učiteljic je s sodelovanjem 

zelo zadovoljnih, predlagajo pa določene izboljšave, na primer da bi imeli strokovni 

delavci parka pripravljenih več učnih vsebin, skladnih z učnimi načrti v osnovni šoli.  
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PRILOGE 
 

PRILOGA A: Anketni vprašalnik za učence 

PRILOGA B: Intervju za učitelje 

PRILOGA C: Intervju za strokovnega delavca Kozjanskega parka 

PRILOGA D: Intervju za direktorja Kozjanskega parka 
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PRILOGA A 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE 

Pred seboj imaš anonimni vprašalnik o Kozjanskem parku. Prosim te, če iskreno odgovarjaš na 

zastavljena vprašanja. Odgovore zapiši čitljivo in izbiraj med ponujenimi možnostmi. Kadar je možen 

več kot en pravilen odgovor, je to posebej navedeno. Če odgovora na vprašanje ne poznaš, nanj ne 

odgovarjaj. Hvala za sodelovanje! 

 

Spol (obkroži):      Ž                   M                         Dopolnjena starost (vpiši ): _______ let  

Šola:                                                                       Kraj bivanja: _____________________ 

Razred (obkroži):   6      7      8      9   

Splošni učni uspeh lanskega šolskega leta: _____ 

Učni uspeh pri naravoslovju/biologiji lansko šolsko leto: _____ 

 

1. Ali si že obiskal/-a Kozjanski park?  

a) NE                           b) DA                            c) DA, živim v parku 

 

V kolikor ste odgovorili pritrdilno, odgovorite na vprašanja 2,3 in 4. V primeru, da parka še 

niste obiskali nadaljujte z vprašanjem številka 5. 

 

2. Kaj si obiskal/-a ali videl/-a v Kozjanski parku? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Ali ste pri obisku imeli vodiča iz parka? 

a) DA             b) NE 

 

4. S kom si obiskal/-a park s/z: (obkrožite lahko več odgovorov) 

a) sam/-a 

b) z družino 

c) s šolo 

d) drugo: _________________________ 

 

5. Kozjanski park se nahaja na: 

a) severovzhodu Slovenije 

b) jugovzhodu Slovenije 

c) severozahodu Slovenije 
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d) noben od navedenih odgovorov ni pravilen 

 

6. Kozjanski park je znan po: 

a) zanimivih in številnih kraških jamah 

b) presihajočih jezerih in visokih slapovih 

c) visokogorskem planšarstvu in planinarstvu 

d) travniških (visokodebelnih) sadovnjakih in ohranjenih suhih travnikih 

 

7. Po katerih sadnih drevesih je najbolj znano Kozjansko?_________________________ 

8. Katere ptice so duplarice, ki jih srečamo v visokodebelnih (travniških) sadovnjakih? 

(možen je več kot en pravilen odgovor) 

 

a) vijeglavka 

b) kmečka lastovka 

c) kos 

d) detelj 

 

9. V visokodebelnih (travniških) sadovnjakih običajno rastejo stare sorte sadnega 

drevja. 

a) DRŽI                     b) NE DRŽI                     c) NE VEM 

 

10. Kaj je skorš? ________________________________________________________ 

11. Kakšna je razlika med intenzivno in ekstenzivno gojenimi (suhimi) travniki? 

a) Intenzivni travniki so pogosteje gnojeni in košeni kot ekstenzivni travniki. 

b) Ekstenzivni travniki so pogosteje gnojeni in košeni kot intenzivni travniki. 

c) Intenzivni travniki so navadno bolj vrstno pestri kot ekstenzivni travniki. 

d) Ni razlike. 

 

12. Katera od naštetih rastlin in živali NE živi na travniku? 

a) kobilica 

b) metulj 

c) lokvanj 

d) rastlina kukavica 

 

13. V Kozjanskem parku prevladuje listopadni gozd, predvsem bukev. 

a) DRŽI                     b) NE DRŽI                     c) NE VEM 

 

14. Lipa in lipovec sta ženska in moška rastlina iste vrste. 

a) DRŽI                     b) NE DRŽI                     c) NE VEM 

 

15. Katera od naštetih zavarovanih vrst živali živi v Kozjanskem parku? (obkrožite 

pravilen odgovor) 

a) človeška ribica 

b) hrastov kozliček 
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c) kozorog 

d) vse naštete živali živijo v Kozjanskem parku. 

 

16. Drevesni očaki so več 100 let stara drevesa in naša naravna dediščina. Katero od 

spodaj navedenih dreves lahko opazuješ v Kozjanskem parku? 

 

a) Najevska lipa 

b) Nujčev hrast 

c) lipa v Vrbi 

d) nobeno od naštetih 

 

17. Kako imenujemo rastlino na fotografiji,  

ki ima bele cvetove in rdeče plodove? 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

18. Odgovori na spodnje trditve. 

 

Preberi spodnje trditve, ki se nanašajo na tvoj odnos do narave in naravne dediščine. Razmisli, ali se 

strinjaš s posamezno trditvijo. Obkroži ustrezno oceno za vsako navedeno trditev. 

 

SPLOH SE NE 

STRINJAM 

SE NE 

STRINJAM 

NEODLOČEN SE STRINJAM V CELOTI SE 

STRINJAM 

1 2 3 4 5 

 

a) Všeč mi je, da v Kozjanskem parku ohranjajo naravo in kulturno dediščino. 

1 2 3 4 5 

 

b) V Kozjanskem parku je veliko naravnih zanimivosti in znamenitosti, ki jih želim obiskati. 

1 2 3 4 5 

 

c) Ne zdi se mi pomembno, da varujemo živali in rastline v Kozjanskem parku, saj živijo tudi 

drugod. 

1 2 3 4 5 

 

č) V Kozjanskem parku se lahko veliko naučimo o naravi. 

1 2 3 4 5 
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d) Pomembno se mi zdi, da v Kozjanskem parku varujejo stara drevesa, ki so naša naravna 

dediščina. 

1 2 3 4 5 

 

e) Zelo mi je pomembno, da varujemo ogrožene živali in rastline. 

1 2 3 4 5 

 

f) Vse živali in rastline imajo pravico živeti, tudi če od njih nimam nobene koristi. 

1 2 3 4 5 

 

g) Rad/-a opazujem rastlin in živali v naravnem okolju. 

1 2 3 4 5 

 

h) V naravnem okolju se počutim neprijetno, zato se raje zadržujem doma. 

1 2 3 4 5 

 

i) Rad/-a imam biologijo in naravoslovje. 

1 2 3 4 5 

 

j) Želel/-a bi si, da bi bilo naravoslovje/biologija pogosteje na urniku. 

1 2 3 4 5 

 

k) Biologija ni tako zanimiva kot so drugi šolski predmeti. 

1 2 3 4 5 
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PRILOGA B 

INTERVJU ZA UČITELJE 

1. Zaradi katerih vzgojno-izobraževalnih vsebin obiskujete Kozjanski park? 

2. Kako poteka komunikacija z upravo Kozjanskega parka? 

3. Kako pogosto sodelujete s parkom (osebno, šola)? 

4. V okviru katerega predmeta učenci obiščejo Kozjanski park? 

5. Kako obiske (ekskurzije, naravoslovne dni) vključujete v učni načrt in kako potem 

preverite znanje? 

6. Ali uprava parka prilagaja vsebine vašim željam? Opišite. 

7. Ali ste zadovoljni s sodelovanjem? Bi kaj spremenili? 

8. Kakšne težave se pri sodelovanju pojavljajo? 

9. Kakšni so odzivi učencev na izobraževalne vsebine, ki jih spoznajo v parku? 

10. Bi nam radi sporočili še kaj, kar vas nismo vprašali? 
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PRILOGA C 

INTERVJU ZA STROKOVNEGA DELAVCA KOZJANSKEGA PARKA 

1. Navedite načine komunikacije s šolami. Kako, s kom in kolikokrat? 

2. Kako sodelujete z učenci in učitelji? Na kakšne načine (ekskurzije, predavanja na 

šoli, izdelava učnih gradiv,  natečaji…)?  

3. Katere so tiste vsebine o parku, ki jih navadno predstavite učencem? Prosim vas, 

da mi jih podrobno opišete, ker bi želela to raziskati (njihovo poznavanje) tudi med 

učenci okoliških šol.  

4. S katerimi šolami najbolj intenzivno sodelujete? Kateri so dejavniki, ki vplivajo na 

to? 

5. Ali imate v parku formalno mrežo šol, s katerimi redno sodelujete? Kako pogosto 

sodelujete s posamezno šolo? 

6. Od kod vse prihajajo učenci k vam na obisk? Koliko so stari? Katera starostna 

skupina prevladuje? 

7. Kakšne težave se pri sodelovanju pojavljajo? Ali so vse šole in učitelji pripravljeni 

sodelovati? 

8. Kakšen odnos imajo učenci do naravne dediščine? Ali imate kdaj težave z 

njihovim bontonom v naravi? 

9. Kateri letni čas je najbolj aktualen za oglede v parku oziroma kdaj imate največ 

skupin? 

10. Katera so najbolj obiskana območja v parku? Zakaj? 

11. Kam vse vodite šolske ekskurzije? Označite na karti. Kako dolga je običajno pot? 

Koliko časa trajajo navadno obiski? So to pešpoti, ali se lahko do kraja pripeljejo s 

prevoznimi sredstvi? 

12. Ali potekajo ogledi in delavnice za otroke tudi izven šolskega časa, npr. poleti 

med počitnicami? 

13. Ali so ogledi vedno vodeni s strani sodelavcev parka ali tudi s strani učiteljev?  

14. Ali so otroci na ogledih in ekskurzijah aktivni, jim je zanimivo, katere vsebine jih 

najbolj zanimajo? 

15. Ali se pojavljajo razlike pri učencih različnih šol glede poznavanja naravne 

dediščine in parka? Kakšen je vaš splošen vtis o poznavanju teh tematik med 

učenci? 
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16. Ali menite, da so učitelji dovolj izobraženi na področju varstva narave in naravne 

dediščine? Utemeljite. 

17.  Kaj bi v prihodnje radi še izboljšali na področju izobraževanja v parku? 
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PRILOGA Č 

INTERVJU ZA DIREKTORJA KOZJANSKEGA PARKA 

1. Kaj so poleg izobraževanja osnovni cilji in nameni parka? 

2. Koliko je zaposlenih v upravi Kozjanskega parka? Njihove dejavnosti? 

3. Kakšna je izobrazba kolektiva, ki deluje na področju izobraževanja ter 

promocije v parku? 

4. Katere rastline, živali, ekosistemi in nasploh naravovarstvene vsebine so 

najpomembnejše in značilne za Kozjanski park? 

5. Ali se sokrajani in starši otrok dovolj zavedajo pomena ohranjanja narave in 

naravne dediščine v parku? 

6. Kako obveščate ljudi o aktivnostih parka?  

7. Kako komunicirate s šolami, s kom in kolikokrat? 

8. Kako sodelujete z učenci in učitelji? Na kakšne načine (ekskurzije, predavanja 

na šoli, izdelava učnih gradiv,  natečaji…)? 

9. S katerimi šolami najbolj intenzivno sodelujete? Kateri so dejavniki, ki vplivajo 

na to? 

10. Ali imate v parku formalno mrežo šol s katerimi redno sodelujete? Kako 

pogosto sodelujete s posamezno šolo? Enkrat letno, nekajkrat letno, redno 

vsak mesec…? 

11. Kakšne težave se pri sodelovanju pojavljajo? Ali so vse šole in učitelji 

pripravljeni sodelovati? 

12. Ali menite, da so učitelji dovolj izobraženi na področju varstva narave in 

naravne dediščine? Utemeljite. 

13. Kaj bi v prihodnje radi še izboljšali na področju izobraževanja? 

 


