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IZVLEČEK 
 

Skozi čas sta se raba tal in funkcija krajine pivških presihajočih jezer spreminjali, kar 

je privedlo do sprememb v kulturni krajini in posledično vplivalo na njeno pestrost. 

Arhivirane fotografije so dober pokazatelj vidnih sprememb, zato je z njimi možno 

opazovati spremembe, ki so se zgodile v tem času. 

Namen diplomskega dela je ugotoviti vidne spremembe kulturne krajine na izbranih 

delih pivških jezer s pomočjo metode primerjave fotografij iz dveh različnih časovnih 

obdobij, hkrati pa ugotoviti tudi težnjo nastalih sprememb. 

Pri analizi sem si pomagala s primerjavo fotografij, in sicer sem zgodovinsko  

fotografijo primerjala s fotografijo današnjega stanja. Na osnovi opaženih sprememb 

sem ugotavljala spremembe v okolju. 

Ključne besede: pivška presihajoča jezera, vpliv človeka, spreminjanje kulturne 

krajine, raznolikost, analiza vidnih sprememb 
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ABSTRACT 
 

Soil use and function of the landscape of Pivka intermittent lakes have changed 

through time, which has led to changes in cultural landscape and, consequently, 

affected its diversity. 

Archived photographs are a good indicator of visible changes and can therefore be 

used in order to observe the changes that occurred during this era.  

The aim of this thesis is to determine visible changes of the cultural landscape in the 

selected parts of Pivka intermittent lakes by comparing photographs from two 

different periods and, at the same time, determine their tendency. 

For the analysis, a comparison of photographs is made, namely a historic photograph 

is compared to a photograph of the current state. Changes in the environment are 

determined based on noted differences. 

Key words: Pivka intermittent lakes, human influence, changing cultural landscape, 

diversity, analysis of visible changes 
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UVOD 
 

»Krajina je del zemeljskega površja, ki ga je moč dojeti s pogledom,« je že tristo let 

stara leksikalna opredelitev krajine in je dovolj široka, da zajema pravzaprav vse 

možne razlage krajine, obenem pa nam na najbolj enostaven možen način razloži, 

kaj vse lahko razumemo pod pojmom krajine (Marušič, 1998). Krajina je v tem 

primeru del kopenskega sistema, ki je vsako kopensko okolje, majhno ali veliko, kjer 

živali in rastline medsebojno delujejo s kemičnimi in fizikalnimi značilnostmi okolja 

(Arso, 2017). 

Kulturna krajina se je spreminjala predvsem zaradi velikih družbenih sprememb, kot 

so na primer prva in druga svetovna vojna, industrializacija in posledično tehnološki 

napredek, pri čemer so se zaradi novih zaposlitvenih možnosti ljudje pričeli 

odseljevati s podeželja v mesto. Posledice spreminjanja kulturne krajine se kažejo 

predvsem v opuščanju in zaraščanju kmetijskih površin (Antrop, 2005). 

Prav zato sem se odločila spoznati, kakšen je bil vpliv človeka na pivška jezera, ki 

ležijo nedaleč od mojega doma. To je zaščiteno in zavarovano območje (krajinski 

park in Natura 2000 območje), poleg tega pa je tudi poučno okolje za šolske 

ekskurzije pri predmetih, kot sta biologija in geografija.  
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1. TEORETIČNI DEL 

2.1 PIVŠKA JEZERA: OPIS, HIDROLOGIJA, GEOLOGIJA IN VARSTVO 

 

2.1.1 Opis: 

 

Cernatič - Gregorčič in Gorkič (2005) opisujeta, da so za Pivško kotlino značilni 

kraški pojavi, kot so na primer presihajoča jezera, jame, ter flora in favna, ki sta se 

prilagodili na ta tipičen vodni režim.  Tla so sestavljena iz apnenca, ki vodo prepušča 

v podzemlje. Apnenčasta tla se začnejo v Zgornji Pivki, ki je južni del Pivške kotline. 

Severni del, ki je velika depresija med visokimi kraškimi planotami (Nanos, Hrušica, 

Javorniki, Slovenski ravnik, Snežnik) in povodjem  Notranjske Reke, je sestavljen iz 

nepropustnih flišnih kamnin s površinskim odtokom. Reka Pivka je najdaljša reka v 

Pivški kotlini. Vodo dobiva iz kraških izvirov v Zgornji Pivki, ponika pa v Postojnski 

jami. Kot podtalnica ima visoko gladino, kar privede do tega, da se ob večjih količinah 

dežja na Pivškem ustvarijo jezera. Ker so le začasna, in ob suši presahnejo, jim 

pravimo presihajoča. Kjer so zemljišča suha, se nahajajo naselja. Dna presihajočih 

jezer so v poletnem času večinoma suha in prekrita s travniki. Njive se nahajajo na 

dvignjenih delih, kjer je tudi več prsti. Še višje se nahajajo pašniki.  

17 jezer je razporejenih po zračni dolžini petnajstih kilometrov. Ko vode ni, se na 

območju jezer razprostirajo mogočni travniki z bogato floro, ki je prilagojena temu 

območju (slika 1). 
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Slika 1: Hidrogeološka karta območja pivših jezer (vir: Petrič in Kogovšek, 2005) 

Najbolj severno leži jezero Jeredovce. To je redko poplavljeno, saj leži najvišje. 

Včasih so bile Jeredovce rodovitne in so ljudje tam kmetovali. Zaradi opuščanja 

kmetovanja so se Jeredovce zarasle z drevjem. Jezero tako nastaja med drevjem in 

grmičevjem (Kovačič, Habič, 2005) (slika 2). 
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Slika 2: Jezero Jeredovce (vir: Kovačič in Habič, 2005) 

Prav tako redko poplavljeno je tudi jezero Krajnikov dol, ki leži tik pod jezerom 

Jeredovce (slika 3) (Pivška presihajoča jezera, 2017). 

  

Slika 3: Območje jezera, poimenovanega Krajnikov dol (vir: Pivška presihajoča jezera) 

Še južneje pa se nahaja Petelinjsko jezero. Tu se voda zaradi najnižje nadmorske 

višine zadrži najdlje. Dno leži na 532 m nadmorske višine, voda pa tu ostane tudi do 

pol leta. Voda privre na površje na južnem delu, ponika pa na južnem in severnem 

delu. Globina jezera doseže do 12 metrov, po velikosti pa se uvršča na drugo mesto, 

takoj za Palškim jezerom (Pivška presihajoča jezera, 2017), (slika 4). 
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Slika 4: Petelinjsko jezero novembra 2016 (vir: Nina Kalc) 

Če gremo južneje ob glavni prometnici, vidimo smerokaz, ki kaže v vas Klenik. Tam 

se nahaja jezero, ki mu pravimo Klenski dol (slika 5). Dno sega na 544 m 

nadmorske višine in je nad strugo Pivke (Kovačič in Habič, 2005). Na dnu Klenskega 

dola so po večini obdelane njive (slika 5) (Pivška presihajoča jezera, 2017).  

 

Slika 5: Klenski dol (vir: Nina Kalc, 2016) 

Vsa jezera se razen ene izjeme nahajajo na desnem bregu. Izjema je le 

Radohovsko jezero. Nahaja se tik ob cesti, okoli njega pa stojijo hiše.  Na sliki 
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vidimo območje jezera v sušnem obdobju (slika 6) (Pivška presihajoča jezera, 2017).

 

Slika 6: Radohovsko jezero (vir: Nina Kalc, 2017) 

Pod vasjo Parje najdemo Parsko jezero (slika 7). Vodo dobiva od Malega 

drskovškega jezera, ki leži le meter nad Parskim jezerom. Iz Parskega jezera voda 

odteka v izvir Mišnik. Zaradi tega izvira sta včasih dodobra delovala mlin in žaga  

(Kovačič, Habič, 2005). 

 

Slika 7: Parsko jezero (vir: Pivška presihajoča jezera, 2017) 
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Sledi največje izmed vseh jezer, to je Palško jezero (sliki 8 in 9). Leži severno od vasi 
Palčje, le 2 kilometra od struge Pivke. Njivice in Ždink sta dva zaliva jezera, ki 
nastaneta, ko se gladina dvigne nad 552 metrov nadmorske gladine. Voda  odteka 
skozi Matijevo jamo in Kužico v Trnske izvire  (Pivška presihajoča jezera, 2017). Dno 
jezera je uravnano in naplavljeno. Leta 2000 je bilo zaradi obilnega deževja v jezeru 
trikrat več vode kot v normalnih razmerah (Kovačič in Habič, 2005). 

Palško jezero dobiva vodo iz več izvirov, vendar največ iz Matijeve jame. Matijeva 
jama leži na vzhodnem robu globeli. Dokler je vodna gladina ne doseže, lahko od 
tam vidimo manjši potok. Ko pa jo voda zalije, lahko opazimo bruhanje vode, ki se 
kaže kot vodni mehurji. Ko začne gladina spet upadati, se voda steka nazaj v 
Matijevo jamo, torej tja, od koder je tudi prišla. Zaradi te značilnosti Matijevo jamo 
prištevamo med kraške estavele. Ta ima obliko brezna in v sušnem obdobju lahko v 
njej merimo in opazujemo različne gladine podzemne vode. Na JV delu leži še ena 
estavela, to je jama Kalužnica. Voda iz Palškega jezera odteka skozi obe omenjeni 
estaveli ter požiralnike v Trnske izvire, od tam pa kot površinska toka Stržen in 
Tršnica doseže Pivko (Kovačič in Habič, 2005). 

 

 

Slika 8: Palško jezero v sušnem obdobju  (vir: Nina Kalc, 2016) 
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Slika 9: Palško jezero novembra 2016 (vir: Nina Kalc) 

Veliko drskovško jezero (slika 10) meri 186000 m2 in je tretje po velikosti. Jezero 

pogosto nastaja zaradi nizke struge. Na njegovem dnu se nahaja več kotanj, skozi 

katere voda pronica v podzemlje. Na severu se ustvari manjši zaliv, ki se približa 

Malemu drskovškemu jezeru (slika 10). Malo drskovško jezero je srednje od treh 

jezer, ki so po mnenju Habičeve med seboj najverjetneje povezana z vodnim tokom. 

Kotanja Malega drskovškega jezera je nenavadna, saj zelo spominja na manjše 

izvirno-ponorno kraško polje. Okrogla globel se namreč proti JV potegne v ozko 

zatrepno dolino, ki se zaključuje z visoko prepadno steno. Pod njo je vodoravna 

jama, ki jo domačini imenujejo Podmou (spodmol). To je tudi izvirna jama Malega 

drskovšekega jezera. Voda začne izvirati iz manjših jamskih rovov in grušča. Večji 

del Malega drskovškega jezera se prazni skozi razpoke, ki se nahajajo na dnu. Če so 

vodostaji višji, pa lahko odteka tudi na severni strani, kjer se nahaja ponorna jama, ki 

ji domačini pravijo Podmou (Kovačič in Habič, 2005). 



9 
 

 

Slika 10: Veliko in Malo drskovško jezero (vir: Habič in Kovačič, 2005) 

200 m od regulirane struge Pivke se nahaja globel Malega zagorskega jezera (slika 
11), od poplavne ravnice pa je ločnica 10 m visoka reber. Jezero se pojavlja pogosto, 
saj dno Malega zagorskega jezera leži v isti ravnini kot struga Pivke, to je na 544 m 
n.v. Malo zagorsko jezero je ob srednjem vodostaju globoko okoli 4 metre, novembra 
2000 pa se je njegova gladina dvignila za pol metra. Vzhodno od Malega zagorskega 
jezera leži Veliko zagorsko jezero. Dno leži 5 metrov višje od dna Malega 
zagorskega jezera, zato je le redko napolnjeno z vodo. Čeprav je površina skoraj pol 
manjša od Malega zagorskega jezera, se ga je zaradi  več obdelovalne zemlje prijelo 
ime  Veliko zagorsko jezero (slika 11), (Kovačič in Habič, 2005). 
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Slika 11: Malo in Veliko zagorsko jezero (vir: Kovačič in Habič, 2005) 

Severno od gradu Kalc je v redno košeni globeli Veliki dol (slika 12). Osrednji 
vodostaj in dno sta enaka kot pri Kalskem jezeru (slika 13), vendar je zaradi 
oddaljenosti od reke Pivke Kalsko jezero redko napolnjeno z vodo. Preden Pivka 
zavije v ozko sotesko, leži na njenem desnem bregu plitva, ovalna globel, ki jo 
imenujemo Kljunov ribnik (slika 14), čeprav tam ni rib. Nekoč so z vrtanjem v 
Kljunov ribnik hoteli raziskovati podzemlje reke Pivke. Ker so ostale vrtine, je leta 
2000, ko je bilo največ padavin na tem območju, voda bruhala tudi en meter visoko. 
Takrat je bil pritisk podzemne vode dobro viden (Kovačič in Habič, 2005). 
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Slika 12: Veliki dol za Kalcem (vir: Pivška presihajoča jezera, 2017) 

 

 

Slika 13: Kalsko jezero (vir: Pivška presihajoča jezera, 2005) 
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Slika 14: Kljunov ribnik nekoč (Vir: Pivška presihajoča jezera, 2005) 

Če se spustimo še južneje, naletimo na Bačko jezero (slika 15), ki mu sledi Laneno 
jezero (slika 15). Bačko jezero nastaja v največji od štirih globeli. Globoko je do dveh 
metrov. Ostale tri globeli so manjše in ležijo vzhodno od Bačkega jezera, v ravni liniji 
JV-SZ, segajo pa od 565,9 m do 570,2 m nadmorske višine. Po pripovedovanju 
domačinov so v globeli, ki je vasi najbližja, včasih gojili lan. Prav zato imenujejo to 
jezero Laneno jezero. Je tudi najvišje ležeče jezero na Zgornji Pivki, zato je le 
redkoma poplavljeno (Kovačič in Habič, 2005). 

 

Slika 15: Laneno jezero (levo) in Bačko jezero. (Foto: Š. Habič) 

Najbolj južno izmed vseh jezer leži Šembijsko jezero (slika 16). Njegovo dno leži na 
nadmorski višini 558,8 m in zaradi tega ni najvišje ležeče, saj ga prekašata Laneno in 
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Bačko jezero. Jezero se polni s podzemno vodo s Snežniške planote in kot 
podtalnica odteka v izvir Podstenjšek, ki teče naprej proti Jadranskemu morju. 
Čeprav voda iz Šembijskega jezera odteka v drugo povodje kot voda iz vseh ostalih, 
ga vseeno uvrščamo med pivška presihajoča jezera (Kovačič in Habič, 2005). 

 
Slika 16: Šembijsko jezero (Foto: domačin iz vasi Šembije) 

 

2.1.2 Geologija  
 

Postojna se ponaša z najdaljšo jamo v Sloveniji. Na zahodni strani se dvigujejo 

Javorniki, ki so oddaljeni le 5 -10 km od mesta. Površje je kraško. Poleg najbolj 

znane jame se ob močnih deževjih tu pojavijo tudi presihajoča jezera, opisana v 

prejšnjem poglavju. Postojnska jama, ki jo je ustvarila reka Pivka, je obkrožena s kar 

nekaj planotami. Na severu se dvigujeta Nanos in Hrušica, na vzhodu, jugovzhodu in 

jugu jo obkrožajo  Javorniki in Snežnik, na zahodu pa lahko opazimo tako Tabor kot 

Slavenski ravnik. Regija je razdeljena na Zgornjo in Spodnjo Pivko. Zgornja Pivka leži 

južno od Prestranka; njena matična kamnina je v večini apnenec. Spodnja Pivka pa 

se nahaja severno od Prestranka; na njej se nahajata pretežno apnenec in dolomit. 

Geologi so ugotovili, da je snežniška plošča potisnjena nad komensko ploščo.  Med 

Zagorjem in Knežakom lahko vidimo, kako se flišna plošča nahaja pod paleogensko 

apnenčasto (Ravbar, Šabela, 2004). 

2.1.3 Hidrologija Pivke 
 

Ravbar in Šabela (2004) navajata, da je razvodje med Pivko, Vipavo in reko Reko  

območje fliša. Del podzemnih voda se izliva v Reko, ki se izliva v Jadransko morje. 

Drugi del pa se priključi reki Ljubljanici, ki se izliva v Črno morje. Pivka se torej 

ponaša s tem, da ima dve povodji. V normalnih okoliščinah se voda na krasu nahaja 

med  512 in 537 m n.v., kar pomeni, da je voda enkrat pod površjem in drugič na 
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površju. Zato se v sušnem obdobju reka Pivka pojavi med Prestrankom in 

Rakitnikom. Podzemeljske kraške vode  se pri Zagorju nahajajo tudi do 10 metrov 

pod dolino. Reka se spusti tudi 20 metrov nižje. Nizke kraške vode gredo mimo 

postojnske flišne doline in pritečejo pod Javornike v izvir Malni. Če je vodostaj nizek, 

se reka pojavi na površju med Prestrankom in Rakitnikom, prav na meji med flišem in 

apnencem. Podzemeljske vode iz pivške doline preidejo skozi Javornike do 

Cerkniškega polja.  Ko se napolni struga Pivke, se zaradi številnih aktivnih izvirov v 

Zgornji Pivki napolnijo kraške uvale, doline in depresije. Napolnjene z vodo 

predstavljajo kraška presihajoča jezera.   

2.1.4 Varstvo presihajočih jezer Zgornje Pivke skozi čas 

 

Sprva je bila povezava med človekom in naravo na območju pivških presihajočih 

jezer zelo močna. Nazadovanje se je videlo po drugi svetovni vojni. Za to je bil v prvi 

vrsti kriv proces deagrarizacije, kar pomeni, da so ljudje začeli opuščati kmetijske 

površine. Zemljišča, ki so se prej izrabljala v kmetijske namene, so se začela 

zaraščati. Sedaj prevladujejo v pokrajini travniki in gozdne površine. Del zemljišč je 

postal poligon za vojaško urjenje. Še vedno lahko vidimo del območja ob 

Petelinjskem in Palškem jezeru, ki je prepreden s tankovskimi potmi, jarki, pa tudi 

onesnažen z različnimi ostanki streliva (Cernatič - Gregorčič in Gorkič, 2005). 

Sedaj se izvajajo vojaška urjenja na Počku pri vasi Bač, ki je prav tako del 

zaščitenega območja. Na njem se izvajajo usposabljanja za domače in tuje sile. 

Prihaja do onesnaževanja s hrupom, streljanja s pehotnim orožjem ter velike rabe 

helikopterjev. Prišlo je tudi do večjega požara (Poček, 2017). 

 

Cernatič - Gregorič in Gorkič (2005) sta izdelali pregled dosedanjega varstva 
območja pivških presihajočih jezer:  

 1969 - prvi predlog pravno organiziranega varstva nekaterih jezer (izdelal ga je 

Zavod za spomeniško varstvo – Gorica v skladu z Zakonom  o varstvu 

kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti ter Zakonom o urbanističnem 

planiranju). Sprejet je bil po dveh letih kot Odlok o naravovarstvenem 

spomeniškem redu za območje občine Postojna. Predvidel je dve varnostni 

stopnji za varstvo jezer: 

- Palško in Petelinjsko jezero je uvrstil med nežive naravne spomenike ll. 

razreda z narodno pomembnostjo; varstveni režim je predvideval strogo 

prepoved poškodovanja ali ogrožanja; 

- presihajoča jezera v povirju Pivke; Veliko in Malo drskovško jezero, Veliko in 

Malo zagorsko jezero, Parsko, Kalsko in Bačko jezero uvrstijo med nežive 

spomenike lll. razreda z lokalno pomembnostjo. Pri tem je varstveni režim 

dovoljeval posege s soglasjem pristojne službe za varstvo narave. 

 1984 - Skupščina občine Postojna v skladu z Zakonom o naravni in kulturni 

dediščini sprejme Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter 

naravnih znamenitosti na območju občine Postojna. Pripravil ga je Zavod za 
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varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica. V veljavi je še danes. Za 

naravne spomenike so razglasili Palško, Petelinjsko, Veliko in Malo drskovško 

jezero.  Varstveni režim strogo prepoveduje onesnaževanje, vendar ga 

posamezniki kljub temu ne upoštevajo. 

 2004 - Zakon o ohranjanju narave, ki določa sistem varstva naravnih vrednot 

in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti z namenom prispevati k ohranjanju 

narave. Presihajoča jezera Zgornje Pivke imajo poseben pravni status in so 

zavarovana območja. Petelinjsko, Palško, Veliko in Malo drskovško jezero so 

že od prej zavarovana na osnovi stare zakonodaje kot naravni spomeniki.  

 

Natura 2000 

Leta 2012 je Vlada RS potrdila potencialna območja Natura 2000, ki jih je Slovenija 

predlagala leta 2004 in jih je potrdila Evropska komisija. Kot posebna ohranitvena 

območja so pravno opredeljena ta, ki ustrezajo merilom po Direktivi o habitatih. 

Vključena so v evropsko naravovarstveno omrežje Natura 2000. Leta 1979 je bila 

sprejeta Direktiva o pticah, ki je nastala na osnovah Bernske konvencije. Bistvena 

temelja aktov sta vrstno in območno varstvo (zavarovanje posameznih ogroženih vrst 

in zavarovanje življenjskega prostora teh vrst) (Skoberne, 2012). 

- DIREKTIVA O PTICAH 

Določitev območij, pomembnih za ohranjanje življenjskega prostora ogroženih ptičjih 

vrst po Direktivi o pticah (SPA - Special Protection Area), poteka po posebnih 

strokovnih merilih. Strokovnjaki iz vsake države so opredelili območja SPA in o tem 

obvestili Evropsko komisijo, ta pa je območja neposredno uvrstila v Evropsko 

omrežje Natura 2000. Če je država pri tem goljufala in je bila goljufija ugotovljena, so 

sprožili predsodni ali sodni postopek, v kolikor se niso prej med sabo dogovorili 

(Skoberne, 2012). 

- DIREKTIVA O HABITATIH 

Direktiva je bila sprejeta leta 1992. Gre za ohranjanje območij, ki so kot pomemben 

življenjski prostor evropsko ogroženih vrst in habitatnih tipov iz prilog te direktive 

namenjena ohranjanju ugodnega stanja teh ciljnih vrst oz. habitatnih tipov (prav tam). 

- NATURA 2000 V SLOVENIJI 

1. maja 2004 je Vlada RS sprejela uredbo o območjih Natura 2000, s katero je 

določila območja po Direktivi o pticah (SPA) in predloge območij evropskega 

pomena (pSCI) po Direktivi o habitatih. Ker je prišlo do nedoslednosti pri določitvi 

SPA, je Slovenija leta 2007 prejela pisni opomin, nakar je morala leta 2012 

pojasniti pomanjkljivosti, sicer bi prišlo do tožbe na Evropskem sodišču. 

Način upravljanja in vrsto ukrepov Slovenija določa s posebnim Operativnim 

programom - Programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 6 let (prav 

tam). 
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1.2 KRAJINA 
 

Evropska konvencija o krajini navaja, da je to območje, kot ga zaznavajo ljudje in 

katerega značilnosti so dosežek delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in 

človeških dejavnikov. Krajine imajo pomembno vlogo za kakovost bivanja tako 

posameznika kot celotne družbe. K temu prištejemo še vlogo na kulturnem, 

ekološkem, okoljskem in družbeno - socialnem področju. So ključni elementi biotske 

raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne ter krajinske dediščine. Navsezadnje so 

ključne tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti, predvsem rekreacije in turizma. 

Varstvo krajine pomeni izvajanje ukrepov za ohranjanje in vzdrževanje pomembnih 

ali značilnih lastnosti krajine, utemeljujejo pa jih z dediščinskimi vrednotami krajine 

(Bratina - Jurkovič, 2008). 

Prav tako Bratina - Jurkovič (2008) navaja, da gre pri upravljanju krajin predvsem za 

delovanje z vidika trajnostnega razvoja, ki naj bi zagotovil redno vzdrževanje krajine 

in usmerjanje ter usklajevanje sprememb, ki jih prinašajo družbeni, okoljski in 

gospodarski procesi.  

2.2.1 Stanje krajin v Sloveniji 

Bratina - Jurkovič (2008) navaja, da so zaradi najrazličnejših dejavnikov (naravne 

razmere, podnebne spremembe, človeški vplivi …)  krajine v Sloveniji zelo 

morfološko raznolike. Velika pestrost in raznolikost krajinskih vzorcev sta temeljni 

značilnosti slovenskih krajin. Bratina - Jurkovič (2008) splošno deli krajine na 

naravne, kulturne in urbane: 

 NARAVNA KRAJINA se razvija skladno z naravno dinamiko na območjih, kjer 

je človekov razvoj omejen zaradi prevladujočih naravnih značilnosti in 

dinamičnih naravnih procesov. 

 URBANA KRAJINA predstavlja preplet grajenih struktur, javnega prostora in 

zelenih površin. 

 KULTURNA KRAJINA zajema značilen preplet gozda, kmetijskih krajinskih 

vzorcev in poselitvenih območij. Gre za tradicionalno kulturno krajino, ki je še 

posebej raznolika v povezavi z razgibanim reliefom. 

Antrop (2005) deli krajino na tradicionalno krajino, krajino revolucijske dobe in krajino 

postmoderne dobe: 

 TRADICIONALNA KRAJINA je krajina, ki izvira še pred 18. stoletjem in pri 

kateri lahko opazimo še veliko ostankov in struktur iz preteklosti. Generacije 

ljudi, ki so tam živele in delale, so si prizadevale za ohranitev krajine. 

Trajnostni razvoj in vrednotenje zemlje sta bila podedovana. V taki krajini 

lahko najdemo veliko krajev in elementov s simboličnim pomenom in 

vrednostjo. 

 KRAJINA REVOLUCIJSKE DOBE se je pričela izoblikovati v času od 19. 

stoletja pa do 2. svetovne vojne, ko je prihajalo do velike industrializacije in 

širitve mest. 
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 KRAJINA POSTMODERNE DOBE je svoje značilnosti dobila po koncu 2. 

svetovne vojne zaradi rastoče globalizacije in urbanizacije. Dandanes se hitro 

spreminjanje družbe in okolja izražata v povsem novih oblikah krajine in hitrem 

propadanju predhodnih oblik le-te. 

Marušič (1998) povzema Ogrinovo razdelitev krajine na te možne načine:  

 krajina kot narava, kjer so naravne prvine navzoče v vsaki krajini; 

 krajina kot habitat; ta se nanaša na vzorce poselitve; 

 krajina kot artefakt; tu opazimo kulturni vidik kot posledico rabe; 

 krajina kot sistem; to je sistem, sestavljen iz podsistemov; 

 krajina kot problem, kjer stanje krajine pogostoma terja izboljšanje; 

 krajina kot premoženje, kjer gre za potencialno tržno vrednost; 

 krajina kot ideologija, kjer krajinske značilnosti razodevajo filozofijo določene 

družbe; 

 krajina kot zgodovina, kjer je moč opaziti človeško in naravno delo; 

 krajina kot kraj; tu ima krajina posebno lokacijo; 

 krajina kot estetika, kjer lahko opazimo posebno estetsko privlačnost krajine. 

 

Krajinske regije v Sloveniji obsegajo pet območij: Alpske krajine (zajemajo območja 

SZ in S Slovenije), Predalpske krajine (se raztezajo od skrajnega Z do V osrednje 

Slovenije in so najobširnejša krajinska makroenota), Subpanonske krajine 

(vključujejo SV in V Slovenijo), Kraške krajine notranje Slovenije (območje J od 

Ljubljanske kotline, kraška območja na JV delu Slovenije in sredogorske kraške 

planote na Z) in Primorske krajine (te označujejo flišno gričevje, robove kraških 

planot, velik delež gozdov, kraška polja in planote ter morje z obalo) (Bratina - 

Jurkovič, 2008). 

2.2.2 Kulturna krajina in dejavniki njenega spreminjanja 

 

Kulturna krajina zajema gozd, kmetijske površine in poselitvena območja (Bratina - 

Jurkovič, 2008). Zatorej gre za interakcijo ljudi in njihovega naravnega habitata, ta pa 

se zaradi močnih interakcij naravnih in kulturnih sil spreminja. Krajina se reorganizira 

do te mere, da se njena uporaba in prostorska struktura bolje prilagodita na 

sociološke zahteve. Pri tem pa so tehnološki napredek, inovacije in družbene 

spremembe ključni za hitrost in razsežnost spreminjanja (Antrop, 2005). 

To opazimo predvsem v drugi polovici 20. stoletja, ko je prišlo do obsežnih 

intenzivnih sprememb, ter z začetkom prehoda iz agrarnih skupnosti v neagrarne 

zaradi gospodarsko - političnega ukrepa nacionalizacije v takratni Jugoslaviji. Takrat 

je 54,6 % obdelovalne zemlje vsakega kmeta obdržala država, ostalo pa je obdeloval 

sam (Bizjak, 2006). Zaradi selitve prebivalstva v mesta so se kmetijske površine 

začele zaraščati (Ferreira in Petek, 2005). 
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2.2.3 Vizualna analiza sprememb v kulturni krajini 

 

Dejavniki, ki lahko delujejo na podobo krajine, so lahko onesnaževanje voda, talna 

erozija, biotska pestrost in ostalo. Da bi kvantitativno ocenili stanje okolja, obstajajo 

različne metode (Tveit, 2007). Eden izmed načinov je vrednotenje vpliva nastalih 

sprememb s pomočjo kazalnikov vizualnih konceptov. Gre za metodo primerjanja 

fotografij skozi različna časovna obdobja (Ode, 2010). 

2.2.3.1 Metoda primerjanja fotografij 

 

Metoda je relativno nova. Kljub temu da vizualno vrednotenje krajine posplošuje 

kompleksnost krajine, je ta pristop pregleden, ponovljiv in uporaben v monitoringu 

krajine (Ode, 2010). Spremembe v kulturni krajini se odvijajo hitro in vplivajo na njeno 

podobo. Fotografije iz drugega časovnega obdobja so dobra podlaga za analizo 

sprememb v krajini, saj omogočajo pridobiti izmerljive informacije za določeno 

lokacijo (Ode, 2010). 

Fotografije nam prav tako omogočajo detaljne podatke mikrostrukture krajine oz. 

določene lokacije. Na ta način lahko ovrednotimo različne vidike opaženih vidnih 

meril krajine; na primer do katere mere elementi zakrivajo pogled ali pa opazujemo 

spremembe v vegetaciji. Opazujemo lahko tudi zaraščanje vegetacije, spremembe v 

gradnji elementov oz. vse, kar vpliva na zaznavanje krajine (Ode, 2010). 

2.2.3.2 Vizualni koncepti 

 

V literaturi zasledimo devet pojmov vidne zaznave krajine, ki opredeljujejo krajino in 

njene spremembe. Ode in sodelavci so natančneje predstavili vizualne koncepte in 

vanje uvrstili teh devet pojmov: kompleksnost krajine, usklajenost, motnje, skrbništvo, 

razpoznavnost krajine, vizualno merilo, naravnost, zgodovinskost in kratkotrajne 

pojave (Ode, 2008). 

2.2.3.2.1 Kompleksnost krajine 

 

Kompleksnost pomeni raznolikost in bogatost krajinskih elementov in njihovih 

značilnosti. Z njo ocenjujemo krajino in razdeljenost elementov v krajini na vizualni 

ravni (Tveit, 2007).  

Veliko študij se je osredotočalo na to, kaj pravzaprav kompleksnost v povezavi z 

elementi krajine predstavlja, kateri vidni elementi najbolje prispevajo k raznovrstnosti, 

kakšna je njihova prednost in v kakšni meri so pomembni prostorski vzorci teh 

elementov (Tveit, 2007). 

Ode in sodelavci opisujejo kompleksnost kot raznolikost in bogatost krajinskih 

elementov, njihovih lastnosti ter v krajino vpletenih vzorcev. Prevelika kompleksnost 

utegne vplivati na zaznavanje krajine, saj opazovalec s tem pridobi preveč informacij 

(Ode, 2008). 



19 
 

Ode in sodelavci opisujejo tri skupine kazalnikov kompleksnosti krajine: 

1. Lastnosti krajine, pri kateri opazujemo število krajinskih elementov: 

a) gostota krajinskih elementov, 

b) raznolikost pojavov, ki so za to krajino značilni. 

2. Stanje je lahko kompleksno ali enostavno, glavni dejavnik za stanje pa je 

prostorska ureditev značilnih pojavov. Za to so predlagani trije kazalniki: 

a) robna gostota, 

b) heterogenost, 

c) združevanje. 

3. Kontrast in spremembe  med elementi krajine: 

a) ocena kontrasta, 

b) oblikovne spremembe, 

c) spremembe v velikosti. 

Kompleksnost se pravzaprav osredotoča na ekološke študije krajine. Podrobne 

informacije o njenih elementih nam zagotavljajo fotografije krajine in terenska 

opazovanja (Ode, 2008). 

2.2.3.2.2 Usklajenost 

 

Usklajenost razumemo kot odraz enotne krajine, okrepljena pa je na osnovi 

ponavljajočih se barvnih in strukturnih vzorcev. Opazimo jo kot stike rabljenih 

zemljišč in naravnih stanj na določenem območju. Sinonim za usklajenost je lahko 

tudi enostavnost krajine, to pa uporabimo kot oceno, do katere stopnje se elementi v 

krajini dopolnjujejo in s tem ustvarijo vzorec le-te. K usklajenosti prispevajo elementi 

krajine, kot so npr. vodna telesa, ta pa narekujejo orientiranost ostalih elementov 

(Tveit, 2007). 

Poznamo dve skupini kazalnikov, ki se nanašajo na prostorsko ureditev: 

1. Prostorska ureditev voda: 

a) prisotnost vode oz. delež vodnih površin, 

b) odvisnost oblike krajine od lege vode. 

 

2. Prostorska ureditev vegetacije: 

a) delež območja, ki je vzdrževan, 

b) razdrobljenost območja, 

c) ponavljanje vzorcev v krajini in njihova prisotnost. 

Kazalniki usklajenosti so lahko omejujoči še posebej, če uporabljamo metodo s 

fotografijami. Pri tem je potrebno oceniti odvisnost med obliko krajine in lokacijo 

vode. Ocena v tem primeru ni objektivna, saj je vmes prisotna lastna ocena 

opazovalca, kar v raziskavo prinese tudi nekaj subjektivnosti. Poleg ocene med 

obliko krajine in lokacijo vode je potrebno oceniti še vzdrževanost vegetacijske 

ureditve (Ode, 2008). 
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2.2.3.2.3 Motnje 

 

Pomenijo pomanjkanje usklajenosti in so opazne tam, kjer elementi v krajini 

odstopajo od ozadja, povezane pa so s konstrukcijo in posegi, ki jih izvajamo v 

krajini. Nanašajo se na povezanost zaznanih posegov, konstrukcijo in spremembe 

krajine. Največkrat jih ustvari človek (vidne motnje), in sicer z elementi, ki jih ustvari 

sam in nimajo ustrezne velikosti ter so neprimernih oblik. Vplivajo na razpoznavnost 

krajine in se zato ne vključujejo v ozadje. Motnje povzročijo razhajanje z obliko, 

merilom in vzorcem krajine, to pa lahko trajno oslabi ali uniči neokrnjenost značilnih 

lastnosti, elementov ali  njihovih lokacij v krajini (Tveit, 2007). 

Kazalniki motenj predstavljajo človekovo biološko potrebo po povezanosti z naravo in 

posledico motenj, ki jih povzroči človek sam za lastno dobro. Kazalnike motenj 

moramo prepoznavati kot moteče, zato jih delimo v dve skupini: 

1. Prisotnost motečih elementov: 

a) značilnosti, ki jih razdelimo glede na motnje. 

 

2. Vizualni vpliv, na katerega vplivajo motnje: 

a) motnje so predvsem elementi, ki ne spadajo v kontekst in enotnost krajine ter 

se odražajo v zmanjšani usklajenosti (Ode, 2008). 

2.2.3.2.4 Vzdrževanost oz. skrbništvo 

 

Pomeni upravljanje in vzdrževanje okolja, kar prinaša občutek reda  in ohranjanja 

obravnavane krajine (Ode, 2008). Sem prištevamo tudi vzdrževanje stavb in skrb za 

njihovo estetskost. Na osnovi vzdrževanja lahko ugotovimo, kako dobro je 

poskrbljeno za krajino. Opazujemo tudi čistočo poti, vzdrževanje stavb, vodnih zajetij 

in ostalih elementov v krajini (Tveit, 2007). 

Poudariti moramo tudi to, da mora biti skrbništvo krajine zmerno. Prekomerno ali 

pomanjkljivo vzdrževanje lahko privede do negativnega vpliva; pri prekomernem 

vzdrževanju se kaže kot umetna krajina, pri pomanjkljivem pa kot zapuščena krajina 

(Tveit, 2007). 

Kazalniki skrbništva kažejo na to, ali je krajina vzdrževana, poleg tega pa opisujejo 

tudi stopnjo samega reda. Poznamo dve skupini kazalnikov, ki predstavljajo 

skrbništvo (Ode, 2008): 

1. Stopnja upravljanja vegetacije, ki jo največkrat razumemo kot stopnjo 

kultiviranosti in izraža, kako intenzivna je. Indikatorja sta: 

a) stopnja sukcesije/stopnja zapuščenosti, 

b) prisotnost plevela. 

2. Položaj in stanje umetnih struktur v krajini, ki jih je naredil človek. Indikator je 

le en: 

a) položaj in stanje umetnih struktur v krajini, kot so npr. bivalne stavbe, 

ograje, hlevi in podobno. 
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2.2.3.2.5 Razpoznavnost krajine 

 

Se smatra kot kvaliteta celotne krajine ali njenih elementov; naravnih in kulturnih 

znamenitosti. Ob tem si opazovalec ustvari vizualno podobo, po kateri je krajina 

prepoznavna. K predstavljivosti prištejemo še nekatere druge podobne koncepte, kot 

so »duh kraja«, živost ter vidljivost krajine. Posebne kvalitete in unikatnost kraja 

predstavljajo t.i. »duh kraja«. Živost opredeljujejo kot kvaliteto v krajini. Ta povzroča 

razlikovanje in omogoča njeno vizualno osupljivost (Tveit, 2007). 

Pomembna je tudi povezava med razpoznavnostjo krajine in kulturno 

razpoznavnostjo, saj le-ta odraža možnost, da pokrajina v opazovalcu ustvari 

vizualno podobo, po kateri krajino prepozna in si jo tudi zapomni. Razpoznavnost 

krajine pomeni lastnosti fizične pokrajine, h kateri prispevajo tudi vizualni znaki 

krajinske zgodovine (Tveit, 2007). 

Kazalniki predstavljivosti krajine se delijo v dve skupini: 

1. Izjemni, unikatni in razpoznavni elementi: 

a) izjemne, unikatne ali razpoznavne stavbe in njihovi elementi, 

b) krajinske znamenitosti, 

c) voda, 

d) zgodovinski elementi. 

2. Razgledi: 

a) gostota razgledov (Ode, 2008). 

2.2.3.2.6 Vizualno merilo 

 

Se opredeljuje kot vidno zaznane enote, ki so odraz krajinskih prostorov, vidljivosti in 

odprtosti krajine. Ta koncept je v teoriji močno poudarjen v povezavi z vizualno 

kvaliteto krajine in njenimi prednostmi. S tem konceptom preučujemo krajinske 

prostore oziroma zaznane enote, njihovo velikost, obliko in raznolikost. Merilo je linija 

pogleda in vidno območje, povezuje pa se z odprtostjo krajine in nakazuje na sam 

razgled na krajino (Tveit, 2007). 

Kazalniki vizualnega merila opisujejo vidno zaznane enote krajine glede na velikost 

enot, obliko, raznolikost in oceno odprtosti krajine. Raziskovalci delijo kazalnike v dve 

skupini (Ode, 2008): 

1. Odprto območje - ta se osredotoča na delež in velikost odprtega prostora v 

krajini in ga lahko izmerimo z: 

a) deležem odprtih zemljišč, 

b) velikostjo razgleda, 

c) globino pogleda. 

2. Predmeti in objekti, ki nam zakrivajo pogled: 

a) gostota motečih predmetov, 

b) ocena prodiranja vidnega rastlinja. 

Za to analizo so potrebna tudi terenska opazovanja (Ode, 2008). 
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2.2.3.2.7 Naravnost 

 

Tveit in sodelavci opredeljujejo naravnost kot območje, ki je neokrnjeno in naravno, 

poleg tega pa je tudi ekološko uravnovešeno. Mnogi raziskovalci vidijo naravnost kot 

temeljni vidik estetske kvalitete. Kot vizualni koncept je naravnost splošno 

uporabljena za opis zaznavanja naravnih znamenitosti v krajini. Naravna znamenitost 

je kontekst, ki se nanaša na smiselnost, kaj zaznamo kot naravno v mestnem okolju 

in jo zaznavamo drugače, kot bi jo zaznali v naravnem okolju. Parametri za 

prepoznavanje so naravni elementi, linije, vzorci in materiali ter prisotnost naravnih in 

polnaravnih biotopov in posameznih dreves v krajini (Tveit, 2007). Naravnost tako 

nekateri presojajo kot pokrivnost krajine z določeno vegetacijo (Tveit, 2007). 

K naravnosti v pokrajini prav tako prispeva tudi voda, ki je lahko ključni element, okoli 

katerega človek oblikuje krajino. Ta ima dodatno vrednost k naravnosti krajine (Tveit, 

2007). 

Kazalniki naravnosti so razdeljeni v dve skupini (Ode, 2008): 

1. Naravnost vegetacije se osredotoča na to, kakšna je kvaliteta prisotne 

vegetacije v povezavi z njeno vidno zaznano naravnostjo. 

2. Kazalniki so: 

a) delež naravnega rastlinja, 

b) stopnja sukcesije rastlinja, 

c) oblika rastlinja. 

3. Prisotnost vode v pokrajini: 

a) delež vode v krajini (Ode, 2008). 

2.2.3.2.8 Zgodovinskost 

 

Raziskovalci jo opredeljujejo kot dve dimenziji, in sicer kot zgodovinsko stalnost in 

zgodovinsko bogatost. Zgodovinska stalnost je razumljena kot odraz vidne prisotnosti 

različnih časovnih plasti, na katere vpliva tudi starost. Zgodovinska bogatost pa je 

povezana s količino, stanjem in raznolikostjo kulturnih elementov. Nekateri menijo, da 

sta zgodovinskost in prisotnost zgodovinskih elementov pomembna za dojemanje 

krajine in njeno kulturno dediščino (Tveit, 2007). 

Opisovanje krajine skozi njeno zgodovino nam lahko prikaže, kako so ljudje skozi čas 

fizično spreminjali in si prilagajali krajino. H konceptu zgodovinskosti prispevajo 

spremembe v rabi prostora. Zgodovinski elementi se od nedavno zgrajenih struktur 

močno razlikujejo, saj so zgrajeni iz drugačnih materialov, poleg tega pa so zaradi 

zunanjih vplivov močno obrabljeni ter imajo ponavadi tudi drugačno obliko. (Tveit, 

2007). 

Kazalnike zgodovinskosti razdelimo v tri skupine: 

1. Stalnost vegetacije. Lahko jo opišemo kot: 

a) delež krajine z dolgo stalnostjo rastlinja, 

b) delež krajine s tradicionalno rabo le-te. 
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2. Organiziranost krajinskih lastnosti lahko opišemo kot: 

a) velikost območja, 

b) obliko območja, 

c) prostorsko razporeditev krajine. 

3. Elemente krajine, kjer se osredotočamo na elemente z zgodovinskimi 

lastnostmi: 

a) gostota zgodovinskih elementov (Ode, 2008). 

 

2.2.3.2.9 Kratkotrajni pojavi 

 

Raziskovalci opredeljujejo kratkotrajne pojave kot spreminjanje elementov in površja 

pokrajine glede na sezono in vremenske razmere. Koncept je povezan s 

spremembami, ki se dogajajo med letom. Te spremembe so odvisne od vremenskih 

razmer, saj prispevajo h kratkotrajnim vplivom dojemanja krajine. Spreminjanje 

kratkotrajnih pojavov se odraža na obarvanosti vegetacije in zato močno prispeva k 

estetskemu pogledu na krajino. Pomembno vlogo pri kratkotrajnih pojavih odigra tudi 

voda, saj je ključna za rezultat različnih vremenskih razmer in letnih časov (Tveit, 

2007). 

Raziskovalci opisujejo kazalnike kratkotrajnih pojavov kot sezonsko spreminjanje 

vremenskih razmer na območju ter njihovo frekvenco in magnitudo. Kazalnike so 

razdelili v tri skupine (Ode, 2008): 

1. Aktivnosti, ki so značilne za določen letni čas: 

a) kmetijske aktivnosti s sezonskimi vzorci ( primer je košnja trave), 

b) prisotnost favne. 

2. Značilnosti krajine glede na sezonske spremembe. Spremembe se nanašajo 

na naravno vegetacijo in na kmetijsko obdelane površine: 

a) sezonske spremembe v rastlinju, 

b) sezonske spremembe v pridelku in na kmetijskih obdelanih površinah, 

c) odvisnost vode glede na sezonske spremembe. 

3. Značilnosti krajine glede na spremembe vremenskih razmer. Te povzročajo 

meteorološki pojavi: 

a) voda (Ode, 2008). 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 RAZISKOVALNI CILJI 

 

Cilj naloge je analizirati vidne spremembe v kulturni krajini na izbranih delih območja 

pivških presihajočih jezer in ugotoviti, ali se je stanje izboljšalo, poslabšalo ali pa je 

ostalo nespremenjeno. Norveški raziskovalci so razvili metodo analize vidnih 

sprememb, ki jo lahko uporabimo pri primerjanju dveh fotografij (Ode, 2008; Ode, 

2010). 

Za pridobivanje informacij stanja krajine pivških presihajočih jezer sem izbrala 

metodo, ki je osnovana na pridobivanju informacij stanja specifične krajine iz 

fotografije. Pri tem sem uporabila razglednice iz prejšnjega stoletja ter jih primerjala s 

fotografijami, ki prikazujejo današnje stanje, torej stanje leta 2017. 

3.2 OPIS  RAZISKOVALNEGA OBMOČJA 

 

Številni kraški pojavi so značilni za Pivško kotlino. Ko vode narastejo, te poplavijo 

večje in manjše depresije in tam nastanejo pivška presihajoča jezera (Mulec, Mihevc 

in Pipan, 2005). Med obilnim deževjem lahko pride do tega, da se na Zgornji Pivki 

napolni vseh 17 jezer. V sušnem poletnem obdobju teh jezer ni in reka Pivka se 

pojavlja na stiku apnenca in fliša v okolici Prestranka, nekaj kilometrov pred svojim 

ponorom v Postojnsko jamo. Ko pride do visokih vod, se podzemne vode iz plitkega 

kraškega vodonosnika Zgornje Pivke razlijejo na površje in zapolnijo strugo reke, ki 

takrat neprekinjeno teče od izvira pri Zagorju do ponora (Kovačič in Habič, 2005). 

Zaradi poplavljanja so se morali ljudje temu prilagoditi. To se najbolje kaže v poselitvi 

in kmetijstvu kot osnovni rabi tega prostora. Naselja se nahajajo tam, kjer so 

zemljišča suha. To so nizke in položne apnenčaste vzpetine. Območja presihajočih 

oziroma občasnih jezer so v poletnem času suha in takrat so dna pokrita s travniki. 

Na dvignjenih predelih, kjer je več prsti, se nahajajo njive. Višje ležeči, suhi predeli so 

primerni za pašnike. Ta ritem rabe prostora je na območju pivških presihajočih jezer 

enak že stoletja (Cernatič - Gregorič in Gorkič, 2005). 

Po drugi svetovni vojni je na opisanem območju prišlo vsaj do dveh opaznih 

sprememb: proces deagrarizacije (opuščanje kmetijstva kot dejavnosti, vira dohodka 

in načina življenja) je 70. letih prejšnjega stoletja zajel tudi Zgornjo Pivko. Prišlo je do 

sprememb v izrabi zemlje. Pašniki so se začeli zaraščati, njiv je bilo vedno manj. 

Dandanes v pokrajini prevladujejo gozdne površine in pašniki (prav tam). 

Drugo opazno spremembo pa je povzročila vojska. Ob Petelinjskem in Palškem 

jezeru so še vedno vidni sledovi, ki jih je za sabo pustila. Tudi prisotnost le-te je 

prispevala k deagrarizaciji (prav tam). Danes se vojska pojavlja predvsem na in ob 

najvišje ležečem jezeru Jeredovce. Območje je znano kot Poček in tam se izvajajo 

vojaške vaje (Poček, 2017). 
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Slika 17: Območja, kjer so narejene analize (Vir: Geopedia.si). 
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3.3 METODE DELA 

 

3.3.1 Metoda analize stanja s pomočjo primerjave fotografij iz dveh različnih 

obdobij 

 

Za analizo sprememb kulturne krajine na in ob pivških presihajočih jezerih sem 

izbrala štiri vasi, ki se nahajajo v kulturni krajini Zgornje Pivke, in sicer vasi Petelinje, 

Trnje in Zagorje ter pogled na železniško postajo v mestu Pivka. Za analizo sem 

uporabila vedno dvoje fotografij: eno zgodovinskega stanja, drugo trenutnega stanja. 

Zgodovinske fotografije sem pridobila iz Muzeja pivških presihajočih jezer in so bile 

posnete nekaj let po letu 1900. Fotografije, ki prikazujejo današnje stanje, so bile 

posnete leta 2017. S pomočjo že prej izbranih fotografij oz. razglednic sem na terenu 

najprej poiskala lokacijo, s katere je bila slika ustvarjena. S fotoaparatom sem 

poskušala zajeti isti pogled, kot ga je prikazovala starejša fotografija, saj je le na ta 

način omogočena primerjava slik kulturne krajine. 

 

Na osnovi dveh fotografij, posnetih v različnih časovnih obdobjih, sem analizirala 

spremembe, razvidne iz posnetkov. Najprej sem s programom za obdelavo slik 

fotografije obrezala, tako da so zajeti bolj ali manj enaki razgledi. 

Fotografije sem za lažjo primerjavo in razlago razdelila v kvadrante, kot to prikazuje 

spodnja fotografija. Slik v nadaljnji analizi nisem tako razdeljevala, saj utegne biti 

mreža moteča za opazovalca fotografij in za samo analizo. 

Na območjih, kjer zaradi zaraščanja krajine iz fotografij ni bilo mogoče razbrati, ali so 

se spremembe odvijale ali ne, sem si pomagala s terenskimi zapiski ter drugimi 

fotografijami, ki sem jih posnela na terenu. 
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Slika 18: Prikaz razdelitve fotografije na 9 kvadrantov (vir: Nina Kalc) 

 

Kazalniki 

 

Za lažjo analizo in razpravo sem ustvarila pregled kazalnikov, opise vsakega 

kazalnika posebej ter oceno stanja. Oceno stanja sem opredelila kot: stanje se je 

izboljšalo, stanje se je poslabšalo in stanje je ostalo nespremenjeno. Da bi se čim 

bolje približala objektivnemu ocenjevanju stanja krajine, sem kot izboljšanje stanja 

opredelila spremembe, ki pozitivno vplivajo na krajinsko pestrost, imajo čim nižji vpliv 

na njeno razpoznavnost ter vizualno in biodiverzitetno vplivajo na samo krajino. Če 

se je torej izboljšala raven krajinske pestrosti in biodiverzitete, sem to ocenila kot 

pozitivne spremembe, torej kot izboljšanje stanja. Opazne spremembe z negativnim 

vplivom na pestrost krajine in njeno biodiverziteto sem opredelila kot poslabšanje 

stanja. Pri tem moramo upoštevati tudi dejstvo, da »prekomerno« izboljšanje stanja 

naravnosti krajine po navadi pomeni izgubo njene krajinske vrednosti, kar vodi v 

poslabšanje krajinske diverzitete in njene prepoznavnosti. Kljub temu sem poskušala 

biti pri ocenjevanju objektivna, zato sem ocenjevala le, ali se je stanje izboljšalo ali 

poslabšalo, poleg tega pa sem vse ocene, ki sem jih podala, tudi obrazložila v 

razpravi. 
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Ko sem ocenjevala stanje, sem morala paziti predvsem na to, da sem bila čim bolj 

objektivna. K objektivnosti so mi bistveno pripomogli zapiski s terena in pa dodatno 

posnete fotografije, ki sem jih uporabila za analizo. 

 

Kazalnike, katerih lastnosti nisem mogla razbrati iz primerjalnih fotografij (kazalnik 

kratkotrajnih pojavov), sem v vseh primerih izključila, saj so bile fotografije posnete v 

različnih sezonskih pogojih. Kazalnik kratkotrajnih pojavov sem izključila tudi zato, 

ker bi bilo za analiziranje teh sezonskih sprememb nujno imeti še fotografije iz 

različnih sezonskih obdobij, ki ne obstajajo, saj so fotografije, ki prikazujejo 

zgodovinsko stanje, posnete le v enem sezonskem obdobju. 

 

Antropogeni vplivi 

 

Rozman (2014) je opredelila ta kazalnik kot viden vpliv človekovih dejavnosti v krajini 

ter okoljske posledice, povezane z njimi. Ti lahko predstavljajo okoljske grožnje, 

poleg tega pa lahko spremenijo samo krajino in njeno funkcijo. K antropogenim 

vplivom prištevamo predvsem dejavnosti človeka, ki imajo vpliv na krajinsko pestrost 

in kakovost življenja v sami krajini. Povezani so z ekonomskim razvojem - torej z 

upravljanjem kraja in tehnološkim napredkom. 

Največji vplivi človeka na pivških presihajočih jezerih so onesnaževanje z odpadki     

(tega je  zelo malo, saj so ljudje ozaveščeni in radi varujejo svoje območje, ki je 

zaščiteno z Naturo 2000), možnost nevarnosti požarov, motenje živalskih vrst, 

napeljava plinovoda, kmetijstvo (košnja, paša goveda in drobnice), rekreacija, sečnja 

... 

Ta kazalnik opisuje spremembe, ki so delo človeka, vse to pa je povezano z 

gospodarskim in tehnološkim razvojem ter modernizacijo. 

Za kazalnik antropogenih vplivov sem izbrala: 

1. Dejavnosti, ki se nanašajo na letni čas in se v krajini izvajajo: 

a) kmetijske aktivnosti in paša goveda in drobnice, 

b) rekreacijo in lovstvo, 

c) drugo. 

 

Tabela 1: Kratek pregled kazalnikov in ocen stanja 

KAZALNIK OPIS KAZALNIKA OCENA 

STANJA 

KOMPLEKSNOST Opazujemo število, gostoto in raznolikost 

krajinskih elementov; opisuje prostorsko ureditev 

pojavov, ki so značilni za krajino, robno gostoto, 

heterogenost in združevanje. Vse to dojemamo 

kot kompleksno ali enostavno. 

Spremembe v velikosti, obliki in kontrastih 

Izboljšanje/ 

poslabšanje/ 

nespremenjeno 
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elementov krajine (Ode, 2008). 

 

USKLAJENOST Voda - njena prisotnost glede na prostorsko 

ureditev in odvisnost lege vode in oblike krajine 

(Ode, 2008). 

Vegetacija - njena prostorska ureditev, 

razdrobljenost, ponavljanje vzorcev v krajini ter 

vzdrževanje naravnega stanja (Ode, 2008). 

Izboljšanje/ 

poslabšanje/ 

nespremenjeno 

MOTNJE Moteči elementi - njihova prisotnost in njihov vpliv 

na vizualno podobo krajine (Ode, 2008). 

Izboljšanje/ 

poslabšanje/ 

nespremenjeno 

VZDRŽEVANOST Opis stopnje: - upravljanja vegetacije 

- stopnje kultiviranosti 

- intenzivnosti pašništva (Ode, 2008). 

Umetne strukture: njihov položaj in stanje (hlevi, 

ograje, stavbe …) (Ode, 2008). 

Izboljšanje/ 

poslabšanje/ 

nespremenjeno 

RAZPOZNAVNOST 

KRAJINE 

Za krajino razpoznavni, izjemni, edinstveni 

elementi; znamenitosti in elementi kulturne 

dediščine; razgledi (Ode, 2008). 

Izboljšanje/ 

poslabšanje/ 

nespremenjeno 

VIZUALNO MERILO Odprti prostor - delež in velikost (Ode, 2008). 

Blokade pogleda - zakrivanje pogleda na 

predmete in objekte (Ode, 2008). 

Izboljšanje/ 

poslabšanje/ 

nespremenjeno 

NARAVNOST Vegetacija: delež, stopnja vegetacijske sukcesije 

in oblika (Ode, 2008). 

Vzorec krajine:  naravni, nenaravni ter voda: 

njena prisotnost in delež (Ode, 2008). 

Izboljšanje/ 

poslabšanje/ 

nespremenjeno 

ZGODOVINSKOST Stalnost vegetacije: delež krajine z dolgo 

stalnostjo vegetacije in delež krajine s 

tradicionalno rabo vegetacije; 

prostorska razporeditev krajine, organiziranost 

krajinskih lastnosti, velikost in oblika terena  ter 

elementi, ki imajo zgodovinske lastnosti in 

poseben pomen (Ode, 2008). 

Izboljšanje/ 

poslabšanje/ 

nespremenjeno 

ANTROPOGENI 

VPLIVI 

Spremembe, ki jih narekujejo gospodarstvo, 

tehnologija in modernizacija; človekove 

dejavnosti, odvisne od letnega časa; antropogeni 

elementi, ki vplivajo na spremembo in funkcijo 

krajine (Rozman, 2014). 

 

Izboljšanje/ 

poslabšanje/ 

nespremenjeno 

 

INTERVJUJI Z UČENCI: 

- Deskriptivna metoda, kvalitativna raziskava.  

- Vzorec je zajemal 5 učencev tretje triade Osnovne  šole Pivka. Spol ni bil 

pomemben. Pri tem so sodeloval štirje učenci in ena učenka. En učenec in 

učenka sta obiskovala 7. razred, ostali trije 8. razred.  
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- Merski inštrument je intervju. Ta je moje lastno delo. Učenci so s pomočjo slik 

opisovali spreminjanje krajine pivških presihajočih jezer, ob tem pa so podali 

svoja razmišljanja o tem, zakaj je prišlo do teh sprememb.  

- Podatki so se zbirali v Osnovni šoli Pivka, vsak intervjuvanec je približno pol 

ure odgovarjal na vprašanja.  

Učenci so dobili primerjave fotografij, kot lahko vidimo spodaj. Nato so odgovarjali na 

vprašanja intervjuja. Ta so bila ista za vsa 4 območja.  
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.4.1 Analiza vidnih sprememb na in ob pivških presihajočih jezerih 

 

3.4.1.1 Vas Trnje 

 

Za analizo in primerjavo sprememb v okolici vasi Trnje sem izbrala en par fotografij 

(sliki 21 in 22).  Slika 21 predstavlja zgodovinsko sliko, in sicer stanje med letoma 

1910 in 1920, slika 22 pa predstavlja fotografijo današnjega stanja (leto 2017). 

 

Slika 19: Vas Trnje med leti 1910 in 1920 (vir: Ekomuzej Pivških presihajočih jezer) 
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Slika 20: Vas Trnje maja 2017 (vir: Nina Kalc, 2017) 

 

Tabela 2: Pregled kazalnikov z opisom sprememb in oceno stanja na vasi Trnje. 

Kazalnik Opis sprememb Ocena stanja 

 

Kompleksnost 

 

Iz primerjalnih fotografij opazimo, da se število 

in gostota elementov razlikujeta. Najprej 

opazimo, da so drevesa prerasla pogled na 

večji del vasi. Meja gozda je na fotografiji 

današnjega časa bližje naselju kot na 

zgodovinski sliki. Polja so torej na zgodovinski 

sliki večja kot na današnji fotografiji. 

 

Število in gostota preostalih elementov se po 

opazovanju na terenu prav tako razlikuje. V 

kvadrantih C1, C2 in C3 opazimo veliko več 

dreves na fotografiji današnjega časa. 

Kvadranti, ki zajemajo naselje, se razlikujejo 

po tem, da je na zgodovinski sliki manj hiš, pri 

čemer opazimo na sliki današnjega časa nekaj 

novogradenj in pa obnovljenih hiš. 

 

 

Nespremenjeno stanje 

 

Usklajenost 

 

Na primerjalnih fotografijah ugotovimo, da se je 

spremenila prostorska ureditev vegetacije, ni 

se pa spremenila prostorska ureditev naselja. 

Na fotografiji današnjega časa opazimo v 

ospredju večje število dreves kot na fotografiji 

zgodovinskega stanja. Prav tako je okolica 

 

Nespremenjeno stanje 
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cerkve (kvadrant C2) bolj zaraščena na 

fotografiji današnjega časa kot na zgodovinski 

sliki. V kvadrantih B1, B2 in B3 lahko vidimo na 

fotografiji današnjega časa gosto poraščenost 

z iglavci.  

 

 

Motnje 

 

Na fotografiji današnjega časa zaznamo kot 

moteče elemente drevesa v ospredju 

(kvadranti A3, B3 in C3 ter A2, B2 in C2), ki 

nam zastirajo pogled na vas. 

Okoli cerkve je na novejši fotografiji opaznih 

nekaj grmov, ki jih na sliki zgodovinskega časa 

ni. Vendar grmi niso tako visoki, da bi lahko 

delovali kot motnje, saj nimajo velikega vpliva 

glede pogleda na cerkev. 

 

 

Poslabšano stanje 

 

Vzdrževanost 

 

Na terenu sem opazila, da so stavbe 

današnjega časa lepo urejene in vzdrževane. 

Tudi na zgodovinski sliki so videti  stavbe lepe 

in vzdrževane. Nekaj stavb so ljudje skozi čas 

obnovili, nekaj pa podrli in na novo naredili, saj 

se razlikujejo podobe (to lahko opazimo v 

kvadrantu B2). 

Na fotografiji današnjega časa lahko v 

kvadrantu C2 opazimo cerkev, ki je popolnoma 

siva. Barva s streh se je izprala, obnove pa 

očitno ni bilo, saj so strehe na zgodovinski sliki 

lepe rdeče barve. 

 

 

Nespremenjeno stanje 

 

 

Razpoznavnost 

krajine 

 

Na zgodovinski sliki opazimo večje število hiš, 

ki imajo zelo veliko in dolgo streho. Dolga 

streha je namreč prekrivala tako bivalni del 

hiše kot hlev, ki je bil le podaljšan del hiše. 

Poleg tega lahko opazimo manjše hiše na 

fotografiji današnjega časa, saj je prišlo do 

opuščanja kmetijstva skozi čas in ljudje, ki so 

si na novo naredili hišo, hleva niso več 

potrebovali. 

 

 

Nespremenjeno stanje 

 

Vizualno merilo 

 

Ob primerjanju slike in fotografije lahko 

opazimo, da je na fotografiji današnjega časa v 

ospredju več dreves, ki nam zakrivajo pogled 

na pokrajino. 

 

Poslabšano stanje 
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Naravnost 

 

Na fotografiji današnjega časa (v primerjavi z 

zgodovinsko sliko) opazimo, da se je povečal 

delež vegetacije, saj nam le-ta zastira pogled 

na vas Trnje. Prav tako lahko opazimo, da se 

je meja gozda skozi čas vse bolj pomikala proti 

sami vasi. Tako je na zgodovinski sliki meja 

gozda močno oddaljena od vasi, če pa 

pogledamo fotografijo današnjega časa, je 

meja gozda tik ob naselju (kvadranti A2 in B2). 

 

Na primerjalnih slikah opazimo, da je na sliki 

zgodovinskega stanja grmičevje v kvadrantih 

A3, B3 in C3, na fotografiji današnjega časa pa 

ga  opazimo na kvadrantu C2, torej ob cerkvi in 

takoj  na začetku, kjer nam grmičevje zastira 

pogled na krajino. Te spremembe kažejo na to, 

kako se je krajina začela zaraščati zaradi 

opuščanja sečnje, košnje in kmetovanja. 

 

Na sliki zgodovinskega časa  lahko opazimo 

tudi neporaščene dele. Nahajajo se v 

kvadrantu C2, ob cerkvi. Na fotografiji 

današnjega časa tega ne opazimo, saj so se 

neporaščene površine začele zaraščati in na 

fotografiji današnjega časa ne najdemo 

neporaščenih površin. 

 

Izboljšano stanje 

 

Zgodovinskost 

 

Ob primerjanju zgodovinske slike in fotografije 

današnjega časa lahko opazimo, da se 

organiziranost naselja ni bistveno spremenila. 

Spremenila se je le velikost naselja, ki je na 

fotografiji današnjega časa večje (kvadrant A2) 

kot na sliki zgodovinskega časa. 

 

Spremenila se je oblika elementov, kot so hiše, 

in pa tudi vegetacija. Hiše so modernejše, z 

manjšim številom hlevov. 

 

Prav tako opazimo spremenjen delež 

vegetacije. Meja gozda je na fotografiji 

današnjega časa bližje naselju kot na sliki 

zgodovinskega časa; na njej pa opazimo tudi 

večji delež grmov in dreves kot na zgodovinski 

sliki. 

 

 

Poslabšanje stanja 
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Antropogeni 

vplivi 

 

Na zgodovinski sliki opazimo polja in njive, ki 

jih na fotografiji današnjega časa ne opazimo 

zaradi vegetacije, ki nam zastira pogled. Po 

ogledu terena ugotovimo, da njive so in da se 

nekaj ljudi še vedno ukvarja s poljedelstvom. 

Njiv je danes manj, kot jih je bilo včasih, saj so 

nekatere takratne njivske površine zarasle z 

drevesi in grmi. 

Na fotografiji današnjega stanja opazimo 

zaraščanje višje ležečih predelov, kar kaže na 

opuščanje pašniške dejavnosti. 

 

 

Poslabšanje stanja 
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3.4.1.2 Vas Zagorje 
 

Za analizo sprememb na vasi Zagorje sem uporabila sliko iz zgodovinskega obdobja 

in fotografijo iz današnjega časa. 

 

 

Slika 21: Vas Zagorje med letoma 1910 in 1920 (vir: Ekomuzej pivških presihajočih jezer) 
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Slika 22: Vas Zagorje junija 2017(vir: Nina Kalc, 2017) 

 

Tabela 3: Pregled vasi Zagorje po kazalnikih 

Kazalnik Opis sprememb Ocena stanja 

 

Kompleksnost 

 

Iz primerjalnih slik je razvidno, da se je 

ureditev elementov spremenila. Na sliki, 

fotografirani v sedanjem času, lahko 

opazimo drugačno razporeditev hiš, kar 

nakazuje na to, da so jih zgradili kasneje, 

kot je bila narejena slika zgodovinskega 

časa. Opazimo lahko, da so strehe hiš v 

kvadrantih A2, B2, C1 in C2 obrnjene 

drugače, kot prikazuje slika 

zgodovinskega časa. 

V kvadrantih B3, C2 in C3 sedanje 

fotografije lahko vidimo streho, ki je na 

zgodovinski sliki ne vidimo (pri tem bi 

morali zaradi zamika fotografije opazovati 

kvadrant C2). 

 

Na zgodovinski sliki lahko opazimo, da je 

večina streh rdečih, pri sedanji fotografiji 

pa lahko opazimo, da je delež sivih streh 

večji kot na zgodovinski sliki. 

 

Nespremenjeno stanje 
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Za cerkvijo lahko opazimo na zgodovinski 

sliki več hiš kot na sliki današnjega časa. 

 

Meja gozda se je pomaknila močno nižje, 

saj zaradi zaraščenosti ni bilo mogoče 

posneti fotografije iz istega zornega kota. 

 

Za vasjo lahko opazimo, da se na sliki 

današnjega časa pojavi več drevja in 

grmov, kot je prikazano na zgodovinski 

sliki. 

 

Usklajenost 

 

V kvadrantih A1, B1 in C1 lahko opazimo 

spremembo prostorske ureditve 

vegetacije. Fotografija današnjega časa 

predstavlja bolj poraščeno krajino. 

 

Prostorska ureditev naselja je ostala 

skoraj nespremenjena. Iz terenskih 

opazovanj je razvidno, da je vas večja, kot 

je razvidno na zgodovinski sliki. 

 

Meja gozdnega roba se je pomaknila 

močno nižje, k naselju. Terenska 

opazovanja kažejo, da je bila zgodovinska 

slika posneta z mesta, ki je sedaj preveč 

zaraščeno in nedostopno. 

 

Poslabšano stanje 

 

Motnje 

 

Veliko motnjo predstavlja spust gozdnega 

roba k naselju, od koder bi morala biti 

posneta fotografija. 

 

 

Poslabšano stanje 

 

Vzdrževanost 

 

Tako na sliki zgodovinskega stanja kot na 

fotografiji današnjega časa lahko opazimo, 

da so stavbe dobro vzdrževane. Ni 

propadajočih streh in zidov. Cerkev je na 

pogled nespremenjena, kar kaže na to, da 

je obnovljena, saj bi bili v nasprotnem 

primeru streha in zidovi drugačne barve. 

 

 

Nespremenjeno stanje 

 

Razpoznavnost 

krajine 

 

Tako na zgodovinski kot današnji sliki 

opazimo značilno cerkev. 

 

 

Nespremenjeno stanje 

 

Vizualno merilo 

 

Spuščena gozdna meja onemogoča enak 

 

Poslabšano stanje 
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posnetek z istim zornim kotom kot na 

zgodovinski sliki. 

 

 

Naravnost 

 

V kvadrantih A1, B1 in C1 lahko opazimo, 

da se je vegetacija skozi čas razširjala. 

Opazimo mešano drevje, tako iglavce kot 

listavce. Gozdnega roba na vrhu hriba na 

zgodovinski sliki ni opaziti; na fotografiji 

današnjega časa pa je viden. Kvadrant A2 

na sliki zgodovinskega izvora nam 

predstavlja (zaradi zelo nizke in zelo 

poraščene gozdne meje) kvadrante A2, A3 

in B3 na fotografiji današnjega časa. 

Opazimo lahko, da se je tamkaj razširilo 

naselje in je zaradi tega prišlo na tem delu 

območja do upada vegetacije. 

 

 

Izboljšano stanje 

 

Zgodovinskost 

 

Velikost in oblika terena sta ostala enaka. 

Spremenila sta se gostota in delež 

vegetacijskih elementov. Prostorska 

ureditev elementov je ostala skoraj 

nespremenjena, prišlo je le do 

prerazporeditve oblike in usmerjenosti ter 

števila hiš. 

 

 

 

Nespremenjeno stanje 

 

Antropogeni vplivi 

 

Na primerjalnih slikah opazimo elemente, 

ki so posledica napredne tehnologije. To 

sta avtomobil in satelitska antena. 

 

 

Poslabšanje stanja 
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3.4.1.3 Pivka - železniška postaja 
 

Za analizo Pivke sem uporabila zgodovinsko sliko in današnjo fotografijo. 

 

 
Slika 23: Pogled na železniško postajo v Pivki med letoma 1910 in 1920 (vir: Ekomuzej pivških 
presihajočih jezer) 

 
 Slika 24: Pogled na železniško postajo junija 2017 (vir: Nina Kalc, 2017) 
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Tabela 4:  Pregled stanja po kazalnikih za Pivko 

Kazalnik Opis sprememb Ocena stanja 

 

Kompleksnost 

 

Zaradi motenj na fotografiji ne moremo 

opisati spremembe kazalnika. Iz terenskih 

zapiskov lahko zapišemo, da so na 

slikanem območju novi elementi: lesene 

ograje, zidovi, nove hiše, ki so se 

pomaknile na višje ležeče območje 

(kvadrant C2). Na zgodovinski sliki lahko 

opazimo stavbo, ki je na zdajšnji sliki ni 

več in na tem mestu stoji druga stavba.   

 

Na primerjanih fotografijah opazimo, da se 

je meja gozda skozi čas pomikala višje na 

območje, od koder je slika posneta. Prav 

tako opazimo mejo gozda na hribu, ki je 

prej ni bilo. Gozd je namreč skozi čas 

prekril hrib. 

  

 

Nespremenjeno stanje 

 

Usklajenost 

 

Iz fotografije lahko vidimo, da se je gozdna 

meja pomaknila čez hrib proti železniški 

postaji, hkrati pa je tudi območje, od koder 

je bila slika posneta, močno zaraščeno.  

 

 

Poslabšano stanje 

 

Motnje 

 

Opazimo gozdno mejo, ki nam preprečuje 

pogled na pivško železniško postajo. 

 

 

Poslabšano stanje 

 

Vzdrževanost 

 

Iz terenskih zapiskov lahko sklepam, da je 

železniška postaja danes v približno 

enakem stanju kot v zgodovinskem stanju.  

Hiše in večje stavbe so na zdajšnji 

fotografiji  nove ali prenovljene, vendar so 

tudi na zgodovinski sliki v precej dobrem 

stanju.  

Iz terenskih opazovanj lahko sklepam, da 

je stavba, v kateri je danes gostilna, v 

veliko boljšem stanju kot na sliki, posneti 

pred leti.  

Hiše imajo okoli dvorišča, velikokrat tudi 

zidove in ograje, kar kaže na dobro 

oskrbovanost.  

 

 

Nespremenjeno stanje 
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Razpoznavnost 

krajine 

Na zgodovinski sliki in fotografiji 

današnjega časa opazimo železniško 

postajo.  

Tudi nekatere druge stavbe so iste. 

 

Nespremenjeno stanje 

 

Vizualno merilo 

 

Delež odprtega prostora je na fotografiji 

današnjega časa zelo majhen, saj nam 

drevesa in druga vegetacija onemogočajo 

jasen pogled na Pivko. Ustvarjalcu 

zgodovinske slike je bil pogled omogočen.  

 

 

Poslabšano stanje 

 

Naravnost 

 

V kvadrantih fotografije zdajšnjega časa 

A2, A3, B2, B3, C2 in C3 lahko opazimo 

znatno več vegetacije kot na sliki 

zgodovinskega časa. 

Neporaščen vrh hriba na zgodovinski sliki 

je na fotografiji današnjega časa krepko 

poraščen z gozdom, prav tako pa opazimo 

že bližajočo se gozdno mejo.  

Prav tako opazimo na fotografiji 

današnjega časa, da je gozdna meja 

znatno bliže kot včasih, če se 

osredotočimo na mesto, od koder je bila 

posneta fotografija (kvadranti A3, B3 in 

C3).  

Na sliki zgodovinskega izvora lahko 

opazimo nizke grme, ki jih ne opazimo niti 

na fotografiji niti na terenu.  

 

 

Izboljšano stanje 

 

Zgodovinskost 

 

 Na primerjanih slikah opazimo, da sta se 

spremenila delež in gostota vegetacije. 

Poleg tega se je spremenila  tudi 

organiziranost krajinskih elementov, kot so 

hiše in drugi elementi, ki jih je ustvaril 

človek.  

Skozi čas se je naselje povečalo na višje 

ležeča območja. 

 

 

Nespremenjeno stanje 

 

Antropogeni vplivi 

 

Na fotografiji današnjega časa lahko 

opazimo sončne celice, s terenskih 

opazovanj pa še antene in avtomobile, ki 

so posledica napredne tehnologije. Vsega 

tega pri zgodovinski sliki ne opazimo.  

 

Poslabšanje stanja  
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3.4.1.4 Vas Petelinje 
 

Za analizo sem primerjala zgodovinsko fotografijo in fotografijo današnjega časa. 

 

 
Slika 25: Pogled na Petelinje med letoma 1910 in 1920 (vir: Ekomuzej pivških presihajočih jezer) 

 
Slika 26: Pogled na Petelinje junija 2017 (vir: Nina Kalc, 2017) 
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Tabela 5: Pregled stanja po kazalnikih za Petelinje 

Kazalnik Opis sprememb Ocena stanja 

 
Kompleksnost 

 
Iz primerjanih fotografij je razvidno, da se je 

ureditev elementov nekoliko spremenila. 
Spremembe so vidne. Pred mestom, od koder 

je fotografija posneta, opazimo ograjo. S 
terenskih opazovanj je razvidno, da je ograja 
napeljana vse naokoli. Med nove elemente 
lahko prištejemo hiše. Na fotografijah lahko 

ugotovimo, da so iste stavbe prisotne le 
skrajno levo v kvadrantu B2, niz hiš poteka v 
ozadju kvadrantov a2 in B2. Gre za niz hiš tik 
ob glavni cesti in pri nekaterih lahko opazimo 

podobnost med zdajšnjo in zgodovinsko 
fotografijo. Ključnega pomena je tudi cerkev, ki 
ostaja ista. K novim elementom lahko dodamo 

še kamnit zid iz kvadranta B3. 
Zaradi pogozdovanja je gozdna meja 

pomaknjena veliko bolj proti vasi in drevesa 
prekrivajo vse hribe. 

Območje, od koder je fotografija posneta, je 
poraščeno s travo in drevjem ter grmi; dostop 

do območja je težji. 
 

 
Nespremenjeno 

stanje 

 
Usklajenost 

 
Iz obeh fotografij je razvidno, da se je meja 
gozdnega roba pomaknila bolj proti naselju. 

 

 
Nespremenjeno 

stanje 

 
Motnje 

 
Na kvadrantih fotografije današnjega časa, A3, 
B3 in C3, lahko opazimo višjo kovinsko ograjo. 
V ozadju fotografije današnjega časa opazimo 

več dreves, ta rastejo tudi pred hišami 
(ciprese, grmi). 

 

 
Poslabšano stanje 

 
Skrbništvo 

 
Hiše na fotografiji današnjega časa so lepo 
vzdrževane in ohranjene, prav tako so lepo 
vzdrževane in ohranjene takratne hiše na 
zgodovinski sliki. S terenskih zapiskov je 

razvidno, da so hiše, ki so ostale 
nespremenjene (hiše ob glavni cesti), v veliko 
slabšem stanju kot na zgodovinski fotografiji. 
Na novejši fotografiji lahko opazimo dimnike, 

zid, stebre za javno razsvetljavo. 
 

 
Izboljšanje stanja 

 
Razpoznavnost 

krajine 

 
Na fotografijah opazimo značilni stavbi, kot sta 

hiša ob glavni prometnici in cerkev.  
 

 
Nespremenjeno 

stanje 

 
Vizualno merilo 

 
Delež odprtega prostora je na zgodovinski sliki 

veliko večji, saj je bila meja gozdnega roba 

 
Poslabšano stanje 
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močno zamaknjena nazaj, oz. je ni bilo. 
 

 
Naravnost 

 
V kvadrantih A, A2, B1, B2, C1 in C2 opazimo, 

da je delež gozda veliko večji na fotografiji 
današnjega časa kot na fotografiji 

zgodovinskega časa - zaradi pogozdovanja. 
Tudi iz kvadrantov A3, B3 in C3 lahko opazimo 

večjo poraščenost na fotografiji današnjega 
časa. 

 

 
Izboljšanje stanja 

 
Zgodovinskost 

 
Na primerjanih fotografijah ugotovimo, da se je 

organiziranost krajinskih elementov 
spremenila. Povečala  se je velikost naselja, 

stavbe so večje, delež in gostota vegetacije sta 
porasla. Prostorska ureditev krajine je ostala 

ista. 
 

 
Nespremenjeno 

stanje 

 
Antropogeni vplivi 

 
Na novejši fotografiji opazimo elemente, 

značilne za novejši čas. To so strešna okna, 
tovornjak ter stebri javne razsvetljave. 

 

 
Poslabšanje stanja 
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3.4.2 Primerjava vizualnih kazalnikov med analiziranimi območji 
 

Spodnja preglednica prikazuje rezultate ocen za vizualne kazalnike na analiziranih 
območjih. Iz preglednice lahko odčitamo, kolikokrat je prišlo do spremembe, torej 
izboljšanja ali poslabšanja stanja in kolikokrat se stanje ni spremenilo.  

 

 

Tabela 6: Strnjen pregled po kazalnikih in obravnavanih območjih 

 

Kazalnik 

Območje 
k
o

m
p

le
k
s
n
o

ts
 

u
s
k
la

je
n
o

s
t 

m
o

tn
je

 

v
z
d

rž
e

v
a

n
o
s
t 

ra
z
p
o

z
n
a

v
n
o

s
t 

k
ra

jin
e

 

v
iz

u
a
ln

o
 m

e
ri
lo

 

n
a
ra

v
n
o

s
t 

z
g

o
d

o
v
in

s
k
o
s
t 

a
n
tr

o
p
o

g
e

n
i 
v
p

liv
i 

TRNJE 0 0 - 0 0 - + - - 

ZAGORJE 0 - - 0 0 - + 0 - 

PIVKA 0 - - 0 0 - + 0 - 

PETELINJE 0 0 - + 0 - + 0 - 

Izboljšanje stanja / / / 1 / / 4 / / 

Nespremenjeno stanje 4 2 / 3 4 / / 3 / 

Poslabšanje stanja / 2 4 / / 4 / 1 4 

0: Stanje je nespremenjeno 

+:  stanje se je izboljšalo 

-: stanje se je poslabšalo 

 

Iz preglednice je razvidno, da se stanje na vseh območjih ni spremenilo pri kazalnikih 
kompleksnost in razpoznavnost krajine. Pri kazalniku vzdrževanost vidimo, da je na 
vseh območjih stanje ostalo nespremenjeno, razen v Petelinjah, kjer se je stanje 
izboljšalo. Prav tako lahko opazimo pri kazalniku zgodovinskost, da je stanje ostalo 
povsod nespremenjeno, razen v vasi Trnje, kjer je prišlo do poslabšanja stanja. Pri 
kazalniku usklajenost vidimo, da na nobenem območju ni prišlo do izboljšanja stanja. 
V Trnju in Petelinjah je stanje nespremenjeno, pri čemer je v Pivki in Zagorju prišlo 
do poslabšanja stanja. Pri kazalnikih motnje, vizualno merilo in antropogeni vpliv je 
prišlo na vseh območjih do poslabšanja stanja. Edini kazalnik, pri katerem opazimo 
izboljšanje stanja na vseh 4 območjih, je naravnost. Pri drugih kazalnikih imamo 
izboljšanje stanja opazno le na območju Petelinje, in sicer pri kazalniku vzdrževanost.  

Iz pregeldnice je razvidno, da se pozitivne spremembe pojavljajo pri kazalnikih 
vzdrževanost in naravnost, negativne spremembe pa se pojavljajo pri kazalnikih 
usklajenost, motnje, vizualno merilo, zgodovinskost in antropogeni vpliv.  
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Najmanj oz. nič sprememb se ni zgodilo pri kazalnikih kompleksnost in 
razpoznavnost krajine; po ena sprememba pa se je zgodila pri kazalnikih 
vzdrževanost in zgodovinskost.  

Pri analizi za kazalnik razpoznavnost krajine so bile spremembe predvsem glede 
pogozdovanja in posledično območja gozdne meje. Vendar ti dejavniki niso toliko 
vplivali na to, da bi pri kazalniku prišlo do spremembe.  

Pri analizi za kazalnik zgodovinskost je bilo povsod, razen za vas Trnje, stanje 
nespremenjeno. Čeprav je pri vseh drugih krajih (Pivka, Zagorje in Petelinje) opaziti 
spremembe, kot so: večja poraščenost ozemlja, spremembe v velikosti in obliki 
naselja, le-te niso tako zelo vplivale na območje, da bi jim pripisala poslabšanje ali 
izboljšanje. Elementi, ki nosijo zgodovinske lastnosti, v vaseh so to cerkve in v mestu 
železniška postaja, so ostali skoraj nespremenjeni. Trnju sem pri zgodovinskosti 
pripisala poslabšanje stanja zaradi hiš, ki so manjše in kažejo na opuščanje 
kmetijskih dejavnosti, saj ob njih ni več hlevov.  

Pri Zagorju in Pivki sem pod dejavnik usklajenosti navedla poslabšanje stanja. Gre za 
zaraščanje, ki je veliko večje kot pri Trnju in Petelinjah. Pri vaseh Trnje in Petelinje 
sem navedla, da ni prišlo do sprememb, saj je zaraščanje občutno manjše, kot je pri 
drugih dveh vaseh. Konec 19. stoletja je prišlo do načrtnega pogozdovanja s črnim 
borom, zato teh dejavnikov nisem pripisovala pod usklajenost in motnje. Kljub 
zaraščanju in zmanjšanju pašniške dejavnosti se organiziranost opisanih območij ni 
bistveno spremenila. Pašnike na terenu še vedno opazimo. Povečini se tam pasejo 
krave.  

Pri kazalnikih kompleksnost, razpoznavnost krajine, vzdrževanost in zgodovinskost 
pripisujem nespremenjene okoliščine tudi temu, da je območje zavarovano z Naturo 
2000. Pri kompleksnosti gre za opazovanje krajinskih elementov ter prostorske 
ureditve. Prostorska ureditev je na vseh 4 območjih približno enaka. Vasi in mesto 
imajo isto strukturo. Prihaja le do povečanja naselij; to je opazno pri vaseh Petelinje, 
Zagorje in Trnje, ni pa opazno pri mestu Pivka. Krajinski elementi, kot so hiše in 
cerkve ter železniška postaja, ostajajo približno na istih mestih. Hiše so preurejene, 
nekatere so nove ali obnovljene. Glavne značilnosti vasi, torej cerkve, in značilnost 
mesta, ki jo opazujemo, železniška postaja, so ostale nespremenjene.  

Pri vzdrževanosti gre za opisovanje vegetacije, pašništva in umetnih struktur. 
Vegetacijo samo iz slik težko določimo, saj nam večinoma zastira pogled na 
preučevano območje. Tako nam pri Trnju blokira pogled na dobršen del naselja in 
zato ne moremo oceniti, koliko je njiv in pašnikov. Njiv je znatno manj, kot jih lahko 
opazimo na fotografiji zgodovinskega časa, vendar še vedno dovolj (terensko 
opazovanje), da lahko prištejemo njive in druge obdelovalne površine pod dobro 
vzdrževanje kmetijstva v vasi Trnje. Pašništvo je opazno prav tako s terenskih 
opazovanj, saj zaradi vegetacije ni opazno na fotografiji današnjega časa. Velik del 
pašnikov se nahaja prav v okolici območja, kjer je posneta fotografija, in je to 
območje dodobra zavarovano z električnim pastirjem. Hiše so lepo vzdrževane, kot 
so bile včasih. Pri Pivki prav tako opazimo pašnike, ki jih vidimo na hribu za 
železniško postajo. Gre torej za ohranjanje pašništva, velikost vegetacije je znatno 
povečana v kvadrantih A2, B2 in C2 ter po vrhu hriba. Vegetacija, ki nam blokira 
pogled na mesto, je zrasla v pasu, zato sem Pivki dodelila status nespremenjene 
vzdrževanosti. Prav tako so hiše in železniška postaja lepo vzdrževane in starejše, 
lepo ohranjene. Zagorje ima staž nespremenjene vzdrževanosti zato, ker bi morala 
biti slika posneta z višje ležečega kraja. Ta kraj je popolnoma poraščen in lahko 
vidimo, da je bil poraščen že v prejšnjem stoletju. Pašništvo lahko zaznamo s terena, 
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saj je pašnik takoj za mejo poraščenosti. Tudi v Zagorju so hiše lepo vzdrževane. 
Petelinje sem označila z izboljšanjem stanja vzdrževanosti, saj lahko opazimo boljše 
umetne strukture, kot so npr. hiše in zidovi. Prav tako je okoli mesta, od koder je 
fotografija posneta, veliko pašnikov, kar nakazuje na ohranjanje pašništva. V 
spodnjem delu vasi lahko na terenu opazimo njive. Vegetacije je več zaradi 
pogozdovanja.  

Stanje pri kazalnikih motnje, vizualno merilo in antropogeni vplivi se je poslabšalo pri 
vseh obravnavanih območjih. Pri motnjah gre predvsem za zaraščanje, ki nam 
onemogoča jasen pogled na določeno območje. Tako lahko vidimo, da je pri Pivki 
pogled na železniško postajo in okoliške stavbe skoraj popolnoma onemogočen 
zaradi dreves, ki jih opazimo pred sabo. V Zagorju je zgodba podobna, vendar gre za 
to, da je območje, od koder bi morala biti slika posneta, popolnoma poraščeno in 
nedostopno, poleg tega pa nam prehod onemogoča še električni pastir, saj je vrh 
zaraščenega območja, za gozdno mejo, pašnik. Drevesa nam motijo pogled tudi na 
vas Trnje, saj rastejo pred območjem, od koder je bila fotografija posneta. Opazimo 
lahko tudi grme pred in za cerkvijo. Teh k motnjam nisem prištevala, saj ne ovirajo 
pogleda na cerkev. Najmanjšo motnjo sem zaznala v vasi Petelinje, saj gre za 
kovinsko ograjo. Ta ne ovira pogleda na vas. S terenskih opazovanj lahko sklepamo, 
da gre tudi tam za motnje, saj so drevesa prerasla okolico, od koder je bila slika 
posneta.  

Pri vizualnem merilu sem, kot se že omenila, prav tako vsem preučevanim območjem 
pripisala poslabšanje stanja. Tu je bilo potrebno opazovati delež in velikost odprtega 
prostora ter blokade pogleda. Pri vasi Trnje lahko opazimo blokade v 2/3 kvadrantov. 
Torej povsod, razen v kvadrantih A1, B1 in C2. Gre za zaraščanje površin, ki nam 
zakrivajo pogled na velik del vasi. Zaradi tega sta tudi delež in velikost odprtega 
prostora močno zmanjšana. Pogozdovanje s črnim borom je delež odprtega prostora 
tako znižalo, da je gozdna meja prešla vse do naselja. Pri vasi Zagorje lahko 
opazimo podobno situacijo. Pogozdovanje je vidno na hribih v ozadju, gozdna meja 
se bliža naselju. Fotografija bi morala biti posneta na drugi lokaciji, torej še nekaj 
metrov nazaj. Zaradi poraščenosti to ni bilo izvedljivo in to nam zmanjša delež 
odprtega prostora, ki bi bil v nasprotnem znatno večji. Poleg tega pa lahko opazimo, 
da so ljudje skozi čas sekali določena drevesa, ki so prej rasla po naselju. Naselje se 
je zaradi tega povečalo, vegetacija v njem se je striktno zmanjšala, ob naselju pa 
povečala. Pri Pivki lahko opazimo, da nam vegetacija zakriva pogled na skoraj 
celotno železniško postajo, meja gozdnega roba se zaradi pogozdovanja bliža mestu 
in zarašča celoten hrib v ozadju. Med primerjavo fotografij sem opazila, da je največ 
blokad pogleda prav pri Pivki, saj nam drevesa in ostala vegetacija blokirajo pogled 
na skoraj vse stavbe, ki so vidne na zgodovinski sliki. Tudi s terenskih zapiskov 
sklepam, da na nobeni drugi jasi ni manj blokad. Zaradi pogozdovanja in 
zaraščenosti je pogled na odprt prostor zelo majhen, poleg tega pa ga gozdna meja 
znatno zmanjša. Pri Petelinjah je bilo blokad najmanj. Kot blokade pogleda lahko 
upoštevamo kovinsko ograjo ter novo nastale hiše, ki ovirajo pogled na hiše, ki jih je 
moč opaziti na zgodovinski sliki in na terenu. Delež odprtega prostora je zaradi 
pogozdovanja znatno manjši. Območje, od koder je bila slika posneta, je prav tako 
močno poraslo z drevjem in grmovjem. Tudi to prištejem pod blokado, saj bi sliko 
lahko posnela iz višje ležečega mesta, če bi bilo to mogoče.  

Pri antropogenih vplivih lahko navedem, da je prav na vseh območjih, če ne iz 
fotografije, pa s terena, moč zaznati vpliv človeka. Tako v vasi Trnje lahko opazimo 
drogove električne napeljave in javne razsvetljave, s terena lahko dodam traktorje in 
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modernejše kmetijske stroje. Opazila sem tudi hišne televizijske antene in eno hišo s 
sončno celico. Iz fotografij železniške postaje v Pivki se antropogenih vplivov ne 
opazi. S terena lahko opazimo drogove električne napeljave, ulično razsvetljavo, 
moderne avtomobile in sončne celice na nekaj hišah. Hiša, ki jo vidimo v kvadrantu 
C3 na zgodovinski fotografiji, danes predstavlja obnovljeno hišo, v kateri je gostilna.  

V vasi Zagorje lahko pod antropogene vplive prištejemo avtomobil in sončno celico 
na strehi hiše. S terenskih opazovanj lahko dodam moderne kmetijske traktorje in 
ostale stroje, ulično razsvetljavo, televizijske antene (ta je vidna tudi na novejši 
fotografiji), električnega pastirja (ta se nahaja nekaj centimetrov od mesta, od koder 
je posneta fotografija) in tovornjak. V Petelinjah iz fotografij opazimo sledeče 
človeške vplive: kovinsko ograjo, tovornjak ter drogove za ulično razsvetljavo in 
električno napeljavo. S terena pa še električnega pastirja ter traktorje in ostale 
modernejše kmetijske stroje.  

Najbolje je ocenjen kazalnik naravnosti, ki kaže na to, da se je količina vegetacije 
spremenila na vseh opazovanih območjih. Vsa opazovana območja so ocenjena z 
izboljšanjem stanja. Na vseh območjih lahko opazimo povečan delež vegetacije. 
Voda je zaradi apnenčastih kamnin predvsem pod površjem, ob večjih nalivih se 
ustvarjajo jezera. Pri Trnju lahko opazimo zaradi pogozdovanja znatno večjo 
vegetacijo, predvsem po hribih. Tudi na območjih, kjer so bili včasih pašniki, je zaradi 
opustitve te dejavnosti prišlo do zaraščanja. Prav tako opazimo podobno situacijo 
tudi pri Zagorju. V ozadju pokrajine opazimo zaraščanje z drevjem in grmovjem. 
Vedno bliže je tudi gozdna meja, ki je na fotografiji zgodovinskega časa ni videti, saj 
je ni bilo. V ospredju zgodovinske slike vidimo veliko vegetacije, vendar se ta nahaja 
tudi za območjem, od koder je posneta fotografija. Zmanjšanje vegetacije opazimo le 
v naselju, vendar je porast vegetacije, ki je vidna v ozadju in sem jo opazila na 
terenu, veliko večja kot nekoč. Zatorej ji pripisujem pozitivno oceno. Pri Pivki je 
porast vegetacije očitna. Blokira nam pogled na mesto, poleg tega se nahaja tudi za 
mestom, od koder je posneta fotografija. Gozdna meja se bliža mestu in hribovje, ki 
stoji za železniško postajo, je popolnoma prekrito z vegetacijo. Golih, kamnitih 
površin sploh ni opaziti. Pri Petelinjah je prav tako moč opaziti bližajočo se gozdno 
mejo in poraščene hribe, ki so bili včasih neporaščeni. Z mesta posnete fotografije je 
razvidno, da so bili na površini goli kamni, danes pa je vse močno poraslo s travo in 
drugimi rastlinami. Poraščanje z iglavci, listavci in grmi je močno vidno za mestom, 
od koder je posneta fotografija. V samem naselju se nahaja več rastlin kot v 
prejšnjem stoletju. Iz tega sledi, da se je tudi v vasi Petelinje izboljšalo stanje 
vegetacije.  
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3.4.3 Analiza intervjujev 
ZAGORJE 

Tabela 7: Analiza intervjujev za vas Zagorje 

KAZALNIK VPRAŠANJE/-A ODGOVORI 
INTERVJUVANCEV 

UGOTOVITEV  

KOMPLEKSNOST Se ti zdijo 
elementi (hiše, 
cerkev/  
železniška 
postaja, gozdna 
meja) na obeh 
slikah enako 
postavljeni?  Kje 
opaziš razlike? 

1. Ne. Opazim več 
gozda in 
nekatere nove 
hiše. 

Učenci opazijo 
razlike, 
predvsem razlike 
v vegetaciji in 
razporedu ter 
številu hiš. 

2. Cerkev je ista, 
hiše so 
drugačne. Pri 
zgornji sliki še 
ni gozda. 

3. Ne. Nove hiše 
so drugače 
postavljene, na 
današnji sliki je 
več hiš in gozd 
je večji. 

4. Ne. Hiše niso 
enako 
postavljene, 
gozda meja je 
pred vasjo. 

5. Ne. Danes je v 
ospredju manj 
dreves.  

USKLAJENOST Iz vprašanja, ki se 
nanaša na 
kompleksnost, 
razberemo 
odgovor o gozdni 
meji. 

1. Več gozda. Učenci opazijo 
več gozda in 
posledično lahko 
sklepam,da 
opazijo bližjo 
gozdno mejo.  

2. Več gozda 
danes. 

3. Gozd je večji. 

4. Gozdna meja 
pred vasjo. 

5. V ospredju manj 
dreves. 

MOTNJE IN 
VIZUALNO MERILO 

Ali ti na sliki, ki je 
posneta v 
današnjem času, 
kaj ovira pogled 
na naselje? Kaj je 
tisto, kar ti ovira 
pogled? 

Ne, na sliki 
današnjega časa 
bolje vidim vas kot 
na sliki, ki je bila 
posneta veliko let 
prej. 

Učenci ne 
opazijo motenj. 

1. Ne. 

2. Ne. 

3. Ne. 

4. Ne.  

VZDRŽEVANOST Se ti zdijo hiše 
bolj/ manj/ enako 
ohranjene danes 
kot nekoč?Po 
čem sklepaš?  

1. Danes se mi 
zdijo bolj 
ohranjene 
zaradi nove in 
na videz boljše 
kritine. 

Učencem se 
zdijo hiše 
večinoma bolj 
ohranjene zaradi 
novih kritin in 
fasad. Le en 
učenec navaja, 2. Hiše so danes 
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bolj ohranjene, 
veliko jih ima 
novo streho in 
fasado. 

da so hiše enako 
ohranjene, saj se 
je poistovetil s 
časom, v 
katerem je bila 
fotografirana 
prva slika.  

3. Danes so bolj 
ohranjene. 
Veliko je 
novozgrajenih. 

4. Zdijo se mi bolj 
ohranjene. 
Sklepam po 
cerkvi, ki je 
bolje ohranjena. 

5. Hiše se mi zdijo 
enako 
ohranjene. Ker 
so danes lepo 
ohranjene kot 
nekoč.  

RAZPOZNAVNOST 
KRAJINE 
 
 
 

Kaj se ti zdi, da je 
ostalo isto nekoč 
in danes? Ali 
opaziš na sliki 
današnjega časa 
kakšno 
posebnost, po 
kateri bi lahko 
takoj sklepal/-a, 
da gre za točno to 
naselje? 

1. Cerkev. Ne 
opazim 
posebnosti. 

Vsi učenci so 
opazili, da je 
cerkev ostala 
nespremenjena. 
4 od 5 učencev 
bi vas prepoznali 
po cerkvi.  

2. Cerkev. Sklepal 
bi po cerkvi in 
okolju.  

3. Cerkev. Cerkev.  

4. Ne vem, 
mogoče cerkev. 
Ne.  

5. Hiše in cerkev. 
Cerkev. 

 
 
NARAVNOST 

Opaziš več rastlin 
na sliki 
zgodovinskega 
časa ali na sliki 
današnjega časa? 

1.   Odvisno. Zdi 
se mi, da je bilo 
včasih več 
grmov, danes 
pa dreves. 

4 učenci so jasno 
odgovorili, da se 
jim zdi 
poraščenost na 
fotografiji 
zgodovinskega 
časa večja, razen 
enega učenca/ 
učenke, ki je 
opazil/-a razliko 
med grmi in 
drevesi ter se ni 
opredelil/-a, kdaj 
je bilo ali je 
območje bolj 
poraščeno. 

2. V današnjem 
času je več 
gozda. 

3. Na sliki 
današnjega 
časa je bolj 
poraščeno. 

4. Na sliki 
zgodovinskega 
časa.  

5. Več jih je na 
sliki 
zgodovinskega 
časa.  

ZGODOVINSKOST Kaj je tisto, kar se 
ti zdi, da se je 
najbolj 
spremenilo? 

1. Rastlinstvo in 
hiše. 

Štirim od petih 
učencev se zdi, 
da se je najbolj 
spremenilo 

2. Pred vasjo je še 
gozd.  
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3. Nove strehe.  rastlinstvo, 
medtem ko se 
enemu učencu 
zdi, da so se 
najbolj 
spremenile 
strehe na hišah. 

4. Najbolj se je 
spremenila 
poraščenost 
gozda. 

5. Ni več toliko 
dreves.  

ANTROPOGENI VPLIV Kaj pa razvoj? Ali 
opaziš na sliki 
kakšen element, 
ki je značilen za 
današnji čas in 
priča o 
tehnološkem 
napredku? 

1. Da. Strehe majo 
drugačno, 
novejšo kritino. 

Glede 
antropogenega 
vpliva so učenci 
opazili več 
elementov:  dva 
naštejeta novejše 
strehe in hiše, 
trije naštejejo 
električno 
omrežje, antene 
in satelitski 
krožnik le dva, 
medtem ko 
avtomobil našteje 
le en 
intervjuvanec.  

2. Na sliki 
današnjega 
časa je 
napeljano 
omrežje, 
satelitski 
krožnik, vidim 
tudi novejše 
gradnje hiš. 

3. Televizijske 
antene in 
daljnovodi. 

4. Avtomobil.  

5. Daljnovod in 
avto.  
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PETELINJE 

 

Tabela 8: Analiza intervjujev za vas Petelinje 

KAZALNIK VPRAŠANJE/-A ODGOVORI 
INTERVJUVANCEV 

UGOTOVITEV  

KOMPLEKSNOST Se ti zdijo elementi 
(hiše, cerkev/  
železniška postaja, 
gozdna meja) na 
obeh slikah enako 
postavljeni?  Kje 
opaziš razlike? 

1. Ne. Predvsem 
v hišah in bližji 
gozdni meji. 

Le enemu 
intervjuvancu/-ki se 
zdijo elementi enako 
postavljeni, čeprav 
tudi ta omenja več 
gozda. Ostalim 4 
vprašanim se zdijo 
elementi v krajini 
postavljeni drugače. 
Omenjajo več hiš v 
današnjem času in 
bližjo gozdno mejo. 

2. Da. Na sliki 
današnjega 
časa  je več 
gozda, hiše so 
bolj ohranjene. 

3. Ne. Na 
današnji sliki je 
več hiš. 

4. Ne. Hiše niso 
postavljene na 
istih mestih, 
gozdna meja je 
večja, cerkev je 
postavljena na 
isto mesto. 

5. Ne. Včasih je 
bilo manj 
gozda, hiše so 
bile drugačne 
in bilo jih je 
manj.  

USKLAJENOST Iz vprašanja, ki se 
nanaša na 
kompleksnost, 
razberemo odgovor 
o gozdni meji. 

1. Bližja gozdna 
meja. 

Vsi odgovarjajo, da 
je v današnjem času 
več gozda. 2. Več gozda 

danes. 

3. Večja gozdna 
meja. 

4. Večja gozdna 
meja. 

5. Danes več 
gozda. 

MOTNJE IN 
VIZUALNO MERILO 

Ali ti na sliki, ki je 
posneta v 
današnjem času, kaj 
ovira pogled na 
naselje? Kaj je tisto, 
kar ti ovira pogled? 

1. Nič me ne 
ovira. 

Učenci ne opazijo 
motenj na fotografiji 
današnjega časa.  2. Ne. 

3. Ne.  

4. Ne.  

5. Ne.  

VZDRŽEVANOST Se ti zdijo hiše bolj/ 
manj/ enako 
ohranjene danes kot 
nekoč?Po čem 
sklepaš?  

1. Danes se mi 
zdijo bolj 
ohranjene. Ker 
jih je več, to 
pomeni, da je 
veliko novih 
hiš. 

Vsi učenci 
odgovarjajo, da so v 
današnjem času 
hiše bolje 
ohranjene. Sklepajo 
po tem, ker opazijo 
več novogradenj, 
novih streh in fasad. 2. Hiše so danes 
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bolj ohranjene. 
So novejše. 

3. Današnje se mi 
zdijo bolj 
ohranjene. Ker 
so na novo 
zgrajene. 

4. Bolj. Sklepam 
po tem, ker 
vidim veliko 
novih fasad. 

5. Bolj so 
ohranjene 
danes. Boljše 
strehe, lepše 
fasade in hiše 
so višje.  

RAZPOZNAVNOST 
KRAJINE 
 
 
 

Kaj je ostalo isto 
nekoč in danes? Ali 
opaziš na sliki 
današnjega časa 
kakšno posebnost, 
po kateri bi lahko 
takoj sklepal/-a, da 
gre za točno to 
naselje? 

1. Cerkev. 
Petelinje je 
obcestna vas in 
to se vidi v 
ozadju po 
strehah. 

Vsi učenci navajajo, 
da je ostala ista 
cerkev. Dva učenca 
bi vas prepoznala 
po cerkvi, eden po 
tem, da je vas 
obcestna, eden bi 
poleg cerkve 
prepoznal še po 
okoliških hribih, 
medtem ko bi jo 
nekdo prepoznal po 
območju 
Petelinjskega 
jezera. Le en 
učenec ne bi 
prepoznal vasi. 

2. Cerkev. Ne. 

3. Cerkev. 
Cerkev. 

4. Ista je ostala 
cerkev, hribi v 
ozadju in 
dolina, le da je 
dolina bolj 
poseljena.  
Petelinjsko 
jezero. 

5. Hiše in cerkev 
so približno na 
enakih mestih, 
v ozadju so še 
vedno hribi. 
Cerkev in hribi 
v ozadju.  

NARAVNOST Opaziš več rastlin 
na sliki 
zgodovinskega časa 
ali na sliki 
današnjega časa? 

1. Več jih opazim 
na sliki 
današnjega 
časa. 

Vsi učenci opazijo, 
da je več rastlin na 
fotografiji 
današnjega časa.  

2. V današnjem 
času je več 
rastlin. 

3. Na sliki 
današnjega 
časa je več 
rastlin.  

4. Več rastlin 
opazim na sliki 
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današnjega 
časa. 

5. Na sliki 
današnjega 
časa.  

ZGODOVINSKOST Kaj je tisto, kar se ti 
zdi, da se je najbolj 
spremenilo? 

1. Hiše.  Štiri od petih 
učencev navajajo, 
da so se najbolj 
spremenile hiše 
(naselje), dva 
navajata gozd, eden 
pa celotno 
pokrajino. 

2. Gozd.  

3. Na novo 
zgrajene hiše.  

4. Najbolj sta se 
spremenila 
naselje in 
pokrajina. 

5. Zraslo je 
mnogo več 
dreves in hiše 
so višje.  

ANTROPOGENI 
VPLIV 

Kaj pa razvoj? Ali 
opaziš na sliki 
kakšen element, ki 
je značilen za 
današnji čas in priča 
o tehnološkem 
napredku? 

1. Nove kritine in 
daljnovod. 

En učenec pod 
antropogeni razvoj 
uvršča nove kritine, 
vsi navajajo 
električno omrežje, 
en učenec pa še 
tovornjak.  

2. Napeljano 
električno 
omrežje. 

3. Daljnovodi. 

4. O tehnološkem 
napredku 
pričajo 
daljnovodi in 
tovornjak. 

5. Daljnovodi.  
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PIVKA 

Tabela 9: Analiza intervjujev za mesto Pivka 

KAZALNIK VPRAŠANJE/A ODGOVORI 
INTERVJUVANCEV 

UGOTOVITEV  

KOMPLEKSNOST Se ti zdijo elementi 
(hiše, cerkev/  
železniška postaja, 
gozdna meja) na 
obeh slikah enako 
postavljeni? Kje 
opaziš razlike? 

1. Ne.  Na današnji 
sliki sploh ni 
videti železniške 
postaje in 
železnice, kar 
pomeni, da je 
največja razlika 
v rastlinstvu. 

Vseh pet učencev 
navaja, da je 
največja razlika v 
rastlinstvu. Učenci 
ne vidijo mesta, saj 
jim drevesa 
zakrivajo pogled na 
naselje. Dva 
učenca omenjata 
hiše, eden navaja, 
da so zgrajene 
višje, drugi pa le, da 
jih je več. 

2. Ne vidim, ker mi 
pogled zakrivajo 
drevesa. V 
današnjem času 
je vse bolj 
poraščeno. 

3. Ne. Vidim več 
gozda na 
fotografiji 
današnjega 
časa.  

4. Ne. Hiše so 
višje, gozdna 
meja je večja.  

5. Ne. Veliko več je 
dreves in hiš.  

USKLAJENOST Iz vprašanja, ki se 
nanaša na 
kompleksnost, 
razberemo odgovor 
o gozdni meji. 

1. Bližja gozdna 
meja. 

Učenci so ugotovili, 
da je poraščenost z 
drevjem večja. 2. Velika 

poraščenost. 

3. Več gozda. 

4. Gozdna meja je 
večja.  

5. Več dreves.  

MOTNJE IN 
VIZUALNO MERILO 

Ali ti na sliki, ki je 
posneta v 
današnjem času, 
kaj ovira pogled na 
naselje? Kaj je tisto, 
kar ti ovira pogled? 

1. Da. Drevesa. Kot motnje so 
navedli drevesa.  2. Da. Drevje. 

3. Da. Poraščenost 
gozda.  

4. Da. Drevje. 

5. Da. Drevesa.  

VZDRŽEVANOST Se ti zdijo hiše bolj/ 
manj/ enako 
ohranjene danes 
kot nekoč?Po čem 
sklepaš?  

1. Nič ni videti 
zaradi 
poraščenosti. 

Trije učenci ne 
opazijo razlik zaradi 
poraščenosti. 
Drugima dvema se 
zdijo hiše - te, ki so 
vidne, novejše. 

2. Tisto, kar se 
vidi, se mi zdi 
novejše.  

3. Ne vem, saj 
gozd prekriva 
naselje. 

4. Bolj. Po fasadi. 

5. Hiš ne vidim 
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zaradi dreves.  

RAZPOZNAVNOST 
KRAJINE 
 
 
 

Kaj se ti zdi, da je 
ostalo isto nekoč in 
danes? Ali opaziš 
na sliki današnjega 
časa kakšno 
posebnost, po 
kateri bi lahko takoj 
sklepal/-a, da gre 
za točno to naselje? 

1. Nekatera 
drevesa, le da 
so veliko višja.  
Da. Železniška 
postaja. 

En učenec je 
opazil, da so ista 
drevesa, vendar so 
opazno višja. Ostali 
štirje so kot isto 
stvar navedli 
železniško postajo.  
Trije učenci bi 
prepoznali Pivko po 
železniški postaji, 
en učenec po hribu, 
drugi pa po hišah, 
ki so postavljene ob 
glavni prometnici.  

2. Železniška 
postaja. Po 
hribu Primožu 
nad mestom.  

3. Železniška 
postaja.  Hiše so 
ob cesti. 

4. Železniška 
postaja. 
Sklepam po 
železniški 
fasadi. 

5. Železniška 
postaja.  

NARAVNOST Opaziš več rastlin 
na sliki 
zgodovinskega 
časa ali na sliki 
današnjega časa? 

1. Današnjega 
časa. 

Vsi učenci so 
opazili več rastlin 
na sliki današnjega 
časa. 

2. Danes je več 
rastlin. 

3. Na sliki 
današnjega 
časa opazim več 
rastlin. 

4. Več jih opazim 
na sliki 
današnjega 
časa. 

5. Današnjega 
časa.  

ZGODOVINSKOST Kaj je tisto, kar se ti 
zdi, da se je najbolj 
spremenilo? 

1. Rastlinstvo. Vsi učenci navajajo, 
da se je najbolj 
spremenilo 
rastlinstvo. 

2. Rastlinstvo. 

3. Gozdovi so se 
obrasli. 

4. Najbolj se je 
spremenila 
poraščenost z 
drevjem. 

5. Veliko več 
dreves.   

ANTROPOGENI 
VPLIV 

Kaj pa razvoj? Ali 
opaziš na sliki 
kakšen element, ki 
je značilen za 
današnji čas in 
priča o tehnološkem 
napredku? 

1. Zaradi 
poraščenosti ne 
opazim nič. 

Zaradi visoke 
poraščenosti štirje 
od petih učencev 
ne opazijo 
antropogenega 
vpliva na okolje, en 
učenec navaja 
drugačno gradnjo 
hiš. 

2. Drugačna 
gradnja hiš. 

3. Ne vidim nič. 

4. Ne opazim nič. 

5. Nič. 
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TRNJE 

Tabela 10: Analiza intervjujev za vas Trnje 

KAZALNIK VPRAŠANJE/-A ODGOVORI 
INTERVJUVANCEV 

UGOTOVITEV  

KOMPLEKSNOST Se ti zdijo elementi 
(hiše, cerkev/  
železniška postaja, 
gozdna meja) na 
obeh slikah enako 
postavljeni?  Kje 
opaziš razlike? 

1. Ne. V hišah in 
rastlinstvu. 

Nekdo izmed 
učencev navaja, da 
so elementi 
postavljeni enako, le 
da je danes več 
gozda in hiš. Ostali 
učenci so opazili 
bistvene razlike 
med fotografijami 
dveh različnih 
obdobij. Opazili so, 
da je največja 
razlika med 
postavitvijo hiš in v 
rastlinstvu. 

2. Da. Na sliki 
današnjega 
časa opazim 
več gozda in 
več hiš. 

3. Ne. Na 
današnji sliki je 
več dreves, več 
hiš, streha 
cerkve se mi 
zdi novejša, 
polje je manjše. 

4. Ne. Gozdna 
meja je bliže, 
hiš je več, 
cerkev leži na 
istem mestu. 

5. Ne. Danes je 
več dreves, 
hiše in cerkev 
so prenovljene.  

USKLAJENOST Iz vprašanja, ki se 
nanaša na 
kompleksnost, 
razberemo odgovor 
o gozdni meji. 

1. Rastlinstvo je 
drugače 
postavljeno. 

Vsi učenci so opazili 
razliko pri 
rastlinstvu, in sicer 
so ugotovili, da je 
rastlinstva več. 

2. Več gozda. 

3. Več dreves. 

4. Gozdna meja je 
večja.  

5. Več dreves.  

MOTNJE IN 
VIZUALNO MERILO 

Ali ti na sliki, ki je 
posneta v 
današnjem času, kaj 
ovira pogled na 
naselje? Kaj je tisto, 
kar ti ovira pogled? 

1. Da. Drevesa.  Štirim od petih 
učencev pogled na 
naselje zastira 
drevje. Eden izmed 
učencev ne navaja 
motenj. 

2. Ne.  

3. Da. Drevesa. 

4. Da. Pogled na 
naselje mi ovira 
drevje.  

5. Da, drevesa.  

VZDRŽEVANOST Se ti zdijo hiše bolj/ 
manj/ enako 
ohranjene danes kot 
nekoč? Po čem 
sklepaš?  

1. Danes se mi 
zdijo bolj 
ohranjene. 
Zdijo se mi 
lepše. 

Trem izmed petih 
učencev se zdijo 
hiše bolje 
ohranjene. Sklepajo 
po tem, ker se jim 
zdijo lepše, imajo 
novejšo kritino in so 
drugačnih barv. 
Preostala dva 
učenca menita, da 
so hiše ostale 

2. Danes so hiše 
bolj ohranjene. 
Ker imajo 
novejšo kritino. 

3. Enako 
ohranjene. 
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Menim, da so 
bile včasih lepo 
ohranjene in so 
tudi danes lepo 
ohranjene.  

enako ohranjene. 
Kot razlog navajata, 
da so bile nekoč 
lepo ohranjene, 
prav tako da so tudi 
danes lepo 
ohranjene.  

4. Bolj. Sklepam 
po tem, ker so 
drugačnih barv.  

5. Enako. Ker so 
bile ohranjene 
nekoč in se mi 
zdijo tudi danes 
ohranjene.  

RAZPOZNAVNOST 
KRAJINE 
 
 
 

Kaj se ti zdi, da je 
ostalo isto nekoč in 
danes? Ali opaziš 
na sliki današnjega 
časa kakšno 
posebnost, po kateri 
bi lahko takoj 
sklepal/-a, da gre za 
točno to naselje? 

1. Cerkev. Sveta 
trojica v ozadju. 

Štiri od petih 
učencev navajajo, 
da je ostala ista 
cerkev. Preostali 
učenec navaja, da 
je ostala ista oblika 
vasi. Vas bi 
prepoznali po cerkvi 
in obliki vasi; eden 
izmed vprašanih 
tudi po Sveti trojici. 
Eden učenec vasi 
po sliki ne bi 
prepoznal. 

2. Cerkev. Sklepal 
bi po cerkvi in 
po obliki vasi. 

3. Oblika vasi. Po 
obliki vasi. 

4. Cerkev. Da. Po 
cerkvi.  

5. Cerkev in hiše. 
Ne.  

  
 
 

NARAVNOST Opaziš več rastlin 
na sliki 
zgodovinskega časa 
ali na sliki 
današnjega časa? 

1. Več v 
današnjem 
času. 

Vsi učenci opazijo 
na sliki današnjega 
časa več rastlin. 

2. Več rastlin je v 
današnjem 
času. 

3. Na sliki 
današnjega 
časa je vse bolj 
poraščeno. 

4. Na sliki 
današnjega 
časa.  

5. Danes.  

ZGODOVINSKOST Kaj je tisto, kar se ti 
zdi, da se je najbolj 
spremenilo? 

1. Hiše in 
rastlinstvo. 

Vsi učenci navajajo, 
da se je najbolj 
spremenilo 
rastlinstvo, nekdo 
navaja poleg 
rastlinstva še hiše. 

2. Najbolj se je 
spremenilo 
število rastlin. 

3. Drevesa so 
zrasla.  

4. Najbolj se je 
spremenila 
poraščenost z 
gozdom.  

5. Več dreves.  

ANTROPOGENI Kaj pa razvoj? Ali 1. Napredek v Dva učenca 
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VPLIV opaziš na sliki 
kakšen element, ki 
je značilen za 
današnji čas in priča 
o tehnološkem 
napredku? 

hišah. navajata drugačno, 
sklepam - 
modernejšo gradnjo 
hiš. Štirje navajajo 
daljnovode, eden pa 
poleg daljnovodov 
še ograjo. 

2. Vidim 
napeljano 
električno 
omrežje in 
novejšo 
gradnjo hiš. 

3. Daljnovodi.  

4. Vidim 
daljnovod in 
ograjo. 

5. Daljnovodi.  
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4. SKLEPI 
 

Skozi čas se je kulturna krajina na območju pivških presihajočih jezer zelo 
spremenila. Največje spremembe so opazne predvsem v rastlinstvu - te so zaradi 
načrtnega pogozdovanja konec 19. stoletja največje na tem območju. Vendar 
pogozdovanje s črnim borom (Pinus nigra) ni bil glavni vzrok drastičnih sprememb v 
vegetaciji. Poraščenost z rastlinjem lahko opazimo tudi na območjih, ki so bila 
prvotno obdelovalne površine. To je vidno predvsem na območjih Petelinj, Trnja in 
Pivke, kjer lahko na fotografiji zgodovinskega časa opazimo obdelovalne površine, 
teh pa ne opazimo na fotografiji današnjega časa. Razlog tiči predvsem v opuščanju 
kmetijstva ter napredku industrije.  

Če povzamemo statistiko za vsa raziskovalna območja kulturne krajine pivških 
presihajočih jezer, lahko dorečemo, da se za kazalnika kompleksnosti in 
razpoznavnosti krajine stanje ni bistveno spremenilo. Izboljšanje stanja za vsa štiri 
raziskovalna območja velja le za kazalnik naravnosti, za kar je zasluženo 
pogozdovanje in opuščanje kmetijskih površin. Obenem pa velika zaraščenost in 
večja gozdna vegetacija na tem območju povzročata velike motnje, zaradi česar je na 
nekaterih območjih onemogočen pogled na celotno pokrajino - to je opazno 
predvsem pri Pivki. Prav za to so izstopali naslednji kazalniki: motnje, vizualno merilo 
in antropogeni vpliv, ki so pri vseh štirih območjih dobili oceno stanja kot: poslabšano 
stanje. Gre predvsem za močno vegetacijo, ki zakriva pogled na raziskovano 
območje. Motnje delujejo tudi na kazalnik vizualnega merila, saj je večinoma 
omenjena poraščenost. Sicer se naravnost smatra kot dober kazalnik za naravnost, 
ki je v tem primeru obratno sorazmeren z motnjami. Prav tako rastline delujejo 
slabšalno za kazalnik vizualnega merila, saj nam rastline zastirajo pogled na 
raziskovalna območja. Vsi trije kazalniki so močno vezani na vegetacijo, torej ta 
deluje slabšalno na kazalnika motnje in vizualni vpliv ter pozitivno na kazalnika 
naravnosti. Antropogeni vpliv je prav tako opazen na vseh območjih. Pospešena 
industrija in tehnološki napredek sta povzročila, da so si ljudje drugače zaslužili za 
preživetje, hkrati pa so si lahko privoščili še tehnologijo, s katero so si olajšali 
življenje. Tehnološki napredek je viden na vseh območjih v obliki vidne tehnologije.  

Ob raziskovanju in preiskovanju območja pivških presihajočih jezer, ki je zaščiteno 
kot območje Natura 2000 in krajinski park, nisem opazila niti enega točkovnega 
odlagališča odpadkov. Ljudje, s katerimi sem se srečevala na svoji poti, so kot glavni 
dejavnik za čistočo okolice navajali, da se zavedajo življenja v prelepem in 
zaščitenem okolju in se tudi sami trudijo, da okolje ostaja čisto in urejeno. Ljudje, ki 
živijo na tem območju, so ponosni, da je kulturna krajina zaščitena.  

V pedagoškem procesu bi lahko temo spreminjanja kulturne krajine območja pivških 
presihajočih jezer uporabili pri predmetih biologije in geografije. To lahko vidimo na 
strani Ministrstva za šolstvo in šport (2011), ki navaja, da morajo učenci skozi 
osnovnošolski sistem spoznati dobršen del krajine.  Pri predmetu biologija bi prišla v 
poštev v devetem razredu osnovne šole pod vsebino varstvo narave in okolja. Pri 
tem bi lahko izpolnjevali naslednje cilje: 

 Človekove dejavnosti lahko vključujejo tveganje s potencialno škodljivimi 
učinki na človeka in naravo. Med tvegane aktivnosti spadajo uporaba naravnih 
virov in pridobivanje surovin, rast mest, sprememba uporabe zemljišč in 
ravnanje z odpadki. 
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 Biotska pestrost se kaže na različnih ravneh (znotrajvrstna pestrost, 
številčnost vrst, raznovrstnost habitatnih tipov in krajine), je rezultat milijonov 
let dolge evolucije živega sveta in temelj za delovanje ekosistemov, s tem pa 
tudi temelj za človekovo preživetje. Z neposrednim varovanjem narave jo 
ohranjamo na varovanih območjih, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim 
razvojem pa tudi drugod. 

 Da bi dosegli ohranjenost narave in biotsko pestrost tudi za prihodnje rodove, 
nekatere najbolj ogrožene, najredkejše ali najbolj prizadete vrste različno 
zavarujemo, enako tudi okolje (habitatne tipe), ki omogoča življenjski prostor 
tem vrstam. Uspešno zavarovanje se doseže tudi z ohranjanjem predelov 
(naravni parki), kjer je zgostitev takih vrst in habitatnih tipov največja. 

 

Pri geografiji bi lahko obravnavano temo uporabili v več razredih. Tako bi lahko v 
šestem razredu osnovne šole učitelj s pomočjo analize krajine pivških presihajočih 
jezer izpolnil naslednje cilje:  

Učenec  

 se orientira na zemljevidu in giblje v pokrajini; 

 se zdravo in koristno giblje v naravi pri izvajanju terenskega dela in pri 
ekskurzijah; 

 se usposablja za uporabo različnih vrst zemljevidov; 

 spoznava različne načine življenja ljudi in njihove prilagoditve na prevladujoče 
reliefne oblike, podnebje in rastlinstvo; 

 spoznava naravno in kulturno dediščino Slovenije ter pomen gibanja v naravi; 

 razvija pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in 
državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine. 

V sedmem razredu osnovne šole bi lahko izpolnili sledeče cilje: 

Učenec  

 spoznava potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine; 

 razume občutljivo povezanost med človekom in naravo; 

 pridobljeno znanje medpredmetno poglablja in nadgrajuje z interdisciplinarno 
ekskurzijo v izbrano naravno geografsko enoto Slovenije. 

V osmem razredu bi analizo kulturne krajine uporabili pri ciljih: 

Učenec  

 spoznava potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine; 

 razumeva občutljivo povezanost med človekom in naravo; 

 s študijem primera spoznava območja ogrožanja okolja in načine varovanja 
okolja na posameznih celinah. 

Ob zaključku osnovne šole naj bi osnovnošolci (lahko s pomočjo primerjanja analize 
kulturne krajine pivških presihajočih jezer) dosegli  naslednje cilje, ki so v učnem 
načrtu geografije predstavljeni tako, da učenec: 

 spoznava geografske značilnosti Slovenije; 

 ob primerih vrednoti in razvija odnos do naravne in kulturne dediščine svoje 
domovine; 

 na primeru domače regije se uri in usposablja za uporabo preprostih metod 
raziskovalnega dela na lokalnem in regionalnem območju ter razvija 
sposobnost za vključevanje v odločanje o njihovem razvoju; 
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  razvija pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in 
državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine ter spoštovanje 
narodnostnih pravic;  

 razlikuje odgovorno in neodgovorno ravnanje s prostorom ter pridobiva 
izkušnje odgovornosti za prevzete obveznosti; 

 pridobljeno znanje medpredmetno poglablja in nadgrajuje z interdisciplinarno 
ekskurzijo v izbrano naravno geografsko enoto Slovenije. 

Iz operativnih in učnih ciljev lahko sklepamo, da je tema »Analiza kulturne krajine 
vidnih sprememb na in ob pivških presihajočih jezerih« tesno povezana tako z 
geografijo kot z biologijo. Pri tem bi za doseganje ciljev v učnem procesu lahko 
združili oba predmeta in pri tem oblikovali ekskurzijo, pri kateri bi dosegli večino 
ciljev. Seveda pa vseh učnih ciljev ne bi bilo mogoče doseči na ta način, potreben bi 
bil tudi pouk pri posameznih predmetih.  
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Priloga 1: 
 

1. ZAGORJE 

 

 



 
 

2. PETELINJE 

 

 

 

 

 



 
 

3. PIVKA 

 

  

 

 

 



 
 

4. TRNJE 

 

 

 

 

 



 
 

Intervju št. 1 
 

ZAGORJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

           Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

           Opazim več gozda in nekatere nove hiše. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

           Ne, na sliki današnjega časa bolje vidim vas kot na sliki, ki je bila posneta 
           veliko let prej. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled: 

            / 

 

5. Se ti zdijo hiše danes bolj/manj/enako ohranjene kot nekoč?  

           Danes se mi zdijo bolj ohranjene.  

 

6. Po čem sklepaš? 

           Po tem, da imajo novo in na videz boljšo kritino. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

           Cerkev. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Ne opazim posebnosti. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Odvisno. Zdi se mi, da je bilo včasih več grmov, danes pa več dreves.  



 
 

 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

            Rastlinstvo in hiše. 

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

 čas in priča o tehnološkem napredku?  

            Da. Strehe majo drugačno, novejšo kritino. 

 

PETELINJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja.  

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

           Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

           Predvsem v hišah in bližji gozdni meji. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

           Nič me ne ovira. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled. 

            / 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

           Danes se mi zdijo bolj ohranjene. 

 

6. Po čem sklepaš? 

           Ker jih je več in to pomeni, da je veliko novih hiš. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

           Cerkev. 

 



 
 

8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

           Petelinje je obcestna vas in to se vidi v ozadju po strehah. 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

           Več jih opazim na sliki današnjega časa. 

 

10. Kaj je tisto, kar se se je najbolj spremenilo? 

          Hiše.  

 
11. Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

          Nove kritine in daljnovod. 

 

PIVKA 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

      Ne.  

2. Kje opaziš razlike? 

           Na današnji sliki sploh ni videti železniške postaje in železnice, kar pomeni, da 
           je največja razlika v rastlinstvu. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Da.  

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled. 

          Drevesa.  

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

           Zaradi poraščenosti ni videti ničesar. 

 

6. Po čem sklepaš? 



 
 

           / 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

           Nekatera drevesa, le da so veliko večja.  

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Da. Železniška postaja. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

Na sliki današnjega časa. 

 

10. Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Rastlinstvo. 

 
11. Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

           Zaradi zaraščenosti ne opazim ničesar. 

 

TRNJE 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

     Ne.  

2. Kje opaziš razlike? 

           V hišah in rastlinstvu. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

           Da. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled: 

          Drevesa.  

 



 
 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

          Danes se mi zdijo bolj ohranjene.  

 

6. Po čem sklepaš? 

 

          Zdijo se mi lepše. 

7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

          Cerkev. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

           Sveta trojica v ozadju. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

            Več v današnjem času. 

 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

            Hiše in rastlinstvo. 

11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

 čas in priča o tehnološkem napredku?  

           Napredek pri hišah.  

 

 

 

 

  



 
 

Intervju št. 2 
 

ZAGORJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Cerkev je ista, hiše so drugačne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

          Pri zgornji sliki še ni gozda. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Ne.  

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled: 

           / 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

           Hiše so danes bolj ohranjene. 

 

6. Po čem sklepaš? 

           Veliko jih ima novo fasado in streho. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

           Cerkev. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Sklepal bi po cerkvi in okolju. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

           V današnjem času je več gozda. 

 



 
 

10. Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Pred vasjo je še gozd. 

 
11. Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

           Na sliki današnjega časa je napeljano omrežje, postavljen satelitski krožnik, 
           vidim tudi novejše gradnje hiš. 

 

PETELINJE 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Da.  

 

2. Kje opaziš razlike? 

           Na sliki današnjega časa je več gozda, hiše so bolj ohranjene. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Ne. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled: 

           / 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

           Hiše so danes bolj ohranjene.  

 

6. Po čem sklepaš? 

           So novejše. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

           Cerkev. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 



 
 

          Ne. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          V današnjem času je več rastlin. 

 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Gozd.  

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

 čas in priča o tehnološkem napredku?  

           Napeljano je električno omrežje. 

 

PIVKA  

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Ne vidim, ker mi pogled zakrivajo drevesa.  

 

2. Kje opaziš razlike? 

           V današnjem času je vse bolj poraščeno. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Da. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled. 

          Drevje. 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

          Bolj. 

 

6. Po čem sklepaš? 

          Tisto, kar se vidi, se mi zdi novejše. 

 



 
 

7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

           Železniška postaja.  

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

           Hrib Primož nad vasjo. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Danes je več rastlin. 

 

10. Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Rastlinstvo. 

 
11. Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

          Drugačna gradnja hiš. 

 

TRNJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

           Da. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

          Na sliki današnjega časa opazim več gozda in več hiš. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Ne. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled: 

           / 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  



 
 

          Danes so hiše bolj ohranjene. 

 

6. Po čem sklepaš? 

          Ker imajo novejšo kritino. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

           Cerkev. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Sklepal bi po cerkvi in po obliki vasi. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Več rastlin je v današnjem času. 

 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Najbolj se je spremenilo število rastlin. 

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

           Vidim napeljano električno omrežje in novejšo gradnjo hiš. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Intervju št. 3 
 

ZAGORJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

          Nove hiše so drugače postavljene, na današnji sliki je več hiš in gozd je večji. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Ne. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled: 

           / 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

          Danes so bolj ohranjene. 

 

6. Po čem sklepaš? 

Vidim, da jih je veliko novozgrajenih. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

          Cerkev.  

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Cerkev. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Na sliki današnjega časa je vse bolj poraščeno. 

 



 
 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

            Nove strehe. 

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

          Televizijske antene in daljnovodi. 

 

PETELINJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

          Na današnji sliki je več hiš. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Ne. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovori/l-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled: 

           / 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

          Današnje se mi zdijo bolj ohranjene. 

 

6. Po čem sklepaš? 

          Ker so na novo zgrajene. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

          Cerkev. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 



 
 

          Cerkev. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Na sliki današnjega časa je več rastlin. 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

            Na novo zgrajene hiše. 

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji   

čas in priča o tehnološkem napredku?  

          Daljnovodi. 

 

PIVKA 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

           Na fotografiji današnjega časa vidim več gozda. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Da. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled. 

          Poraščenost gozda. 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

          Ne vem, saj gozd prekriva naselje. 

 

6. Po čem sklepaš? 

           / 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  



 
 

          Železniška postaja. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Hiše so ob cesti. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Na sliki današnjega časa opazim več rastlin. 

 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Gozdovi so se obrasli. 

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

           Ne vidim ničesar. 

 

TRNJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

          Na današnji sliki je več dreves, več hiš, streha cerkve se mi zdi novejša, polje 
          je manjše. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Da. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled. 

          Drevesa. 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  



 
 

          Enako ohranjene. 

 

6. Po čem sklepaš? 

           Menim, da so bile včasih lepo ohranjene in da so danes tudi lepo ohranjene. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

          Oblika vasi. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Oblika vasi. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Na sliki današnjega časa je bolj poraščeno. 

 

10. Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

          Drevesa so zrasla. 

 
11. Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

          Daljnovodi. 

 

 

  



 
 

Intervju št. 4 
 

ZAGORJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

          Hiše niso enako postavljene, gozdna meja je pred vasjo. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Ne. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled. 

           / 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

          Zdijo se mi bolj ohranjene. 

 

6. Po čem sklepaš? 

          Sklepam po cerkvi, ki je bolj ohranjena. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

           Ne vem, mogoče cerkev. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

           Ne. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

           Na sliki zgodovinskega časa. 

 



 
 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Najbolj se je spremenila poraščenost gozda. 

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

           Avtomobil. 

 

PETELINJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

           Hiše niso postavljene na istih mestih, gozdna meja je večja, cerkev je 
           postavljena na isto mesto. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Ne. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled. 

           / 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

          Bolj. 

 

6. Po čem sklepaš? 

          Sklepam po tem, ker vidim veliko novih fasad. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

           Ista je ostala cerkev, hribi v ozadju in dolina, le da je dolina bolj poseljena. 

 



 
 

8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Petelinjsko jezero.  

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Več rastlin opazim na sliki današnjega časa. 

 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Najbolj sta se spremenila naselje in pokrajina. 

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

           O tehnološkem napredku pričajo daljnovodi in tovornjak. 

 

PIVKA 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

           Zgrajene hiše so višje, gozdna meja je večja. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Da.  

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled. 

           Drevje. 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

          Bolj. 

 

6. Po čem sklepaš? 



 
 

          Po fasadi. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

          Železniška postaja. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Da. Sklepam po železniški fasadi. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Več jih opazim na sliki današnjega časa. 

 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Najbolj se je spremenila poraščenost z drevjem. 

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

            Ne opazim ničesar. 

 

TRNJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

           Gozdna meja je večja, hiš je več, cerkev leži na istem mestu. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Da. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled. 

          Pogled na naselje mi ovira drevje. 



 
 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

          Bolj. 

 

6. Po čem sklepaš? 

          Sklepam po tem, ker so drugačnih barv. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

          Cerkev. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Da. Po cerkvi. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Na sliki današnjega časa. 

 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Najbolj se je spremenila poraščenost z gozdom. 

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

           Vidim daljnovod in ograjo. 

  



 
 

Intervju št. 5 
 

ZAGORJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

          Danes je v ospredju manj dreves. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Ne. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled: 

           / 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

          Hiše se mi zdijo enako ohranjene. 

 

6. Po čem sklepaš? 

          Ker so danes lepo ohranjene kot nekoč. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

           Hiše in cerkev. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Cerkev. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Več jih je na sliki zgodovinskega časa. 

 



 
 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Ni več toliko dreves. 

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

          Daljnovod in avto. 

 

PETELINJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

          Včasih je bilo manj gozda, hiše so bile drugačne in bilo jih je manj. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Ne. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled: 

           / 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

          Bolj so ohranjene danes. 

 

6. Po čem sklepaš? 

          Boljše strehe, lepše fasade in hiše so višje. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

           Hiše in cerkev so približno na enakih mestih, v ozadju so še vedno hribi. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 



 
 

          Cerkev in hribi v ozadju. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Na sliki današnjega časa. 

 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Zraslo je mnogo več dreves in hiše so višje.  

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

           Daljnovodi. 

 

PIVKA 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

          Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

          Veliko več je dreves in hiš. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Da. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled: 

          Drevesa. 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  

           Hiš ne vidim zaradi dreves. 

 

6. Po čem sklepaš? 

            / 

 



 
 

7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

          Železniška postaja. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Železniška postaja. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

Na sliki današnjega časa. 

 

10. Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

          Veliko več dreves. 

 
11. Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

          Nič. 

 

TRNJE 

 

Opazuj sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Se ti zdijo elementi (hiše, cerkev/železniška postaja/gozdna meja) na obeh 

slikah enako postavljeni?  

           Ne. 

 

2. Kje opaziš razlike? 

          Danes je več dreves, hiše in cerkev so prenovljeni. 

 

3. Ali ti na sliki, ki je posneta v današnjem času, kaj ovira pogled na naselje?  

          Da. 

 

4. Če si na 3. vprašanje odgovoril/-a z »da«, mi prosim napiši, kaj je tisto, kar ti 

ovira pogled. 

           Drevesa. 

 

5. Se ti zdijo hiše bolj/manj/enako ohranjene danes kot nekoč?  



 
 

          Enako. 

 

6. Po čem sklepaš? 

          Ker so bile ohranjene nekoč in se mi zdijo tudi danes ohranjene. 

 
7. Kaj se ti zdi, da je ostalo isto nekoč in danes?  

          Cerkev in hiše. 

 
8. Ali opaziš na sliki današnjega časa kakšno značilnost, po kateri bi lahko takoj 

sklepal/-a, da gre za točno to naselje? Kaj je to? 

          Ne. 

 

9. Opaziš več rastlin na sliki zgodovinskega časa ali na sliki današnjega časa?  

          Danes. 

10.  Kaj je tisto, kar se ti zdi, da se je najbolj spremenilo? 

           Več dreves. 

 
11.  Kaj pa razvoj? Ali opaziš na sliki kakšen element, ki je značilen za današnji 

čas in priča o tehnološkem napredku?  

           Daljnovodi.  

 

 


