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»Zabavno, poučno, nič mučno«

- geo izobraževanje o naravnih vrednotah



ZAKAJ?

ZRSVN sodeluje pri pripravi izobraževalnih 

programov o ohranjanju narave na vseh ravneh 

izobraževanja in skrbi za ozaveščanje javnosti o 

pomenu ohranjanja narave.

… “Izjemnega pomena za ohranjanje narave je izobraževanje, 

zlasti mladih ljudi.” …

(Berginc in sod., 2006)

… “Države pogodbenice so si edine, da mora biti izobraževanje 

otrok usmerjeno h krepitvi spoštovanja do naravnega 

okolja.” …

(29. člen Konvencije o otrokovih pravicah)



ZAKAJ?

…ker je besede metamorfoza, montmorillonit, skarn,…

težko izgovoriti, kaj šele razumeti

… ker je ključ za razumevanje sedanjosti 

v poznavanju preteklosti

… ker geologije kot samostojnega predmeta ni več 

v učno-vzgojnih programih, 

naravovarstvene vsebine so premalo zastopane

… ker želimo pridobiti “zaveznike” varstva narave



… izjemna geološka zgradba 

… skoraj 500 milijonov let geološke zgodovine



VČERAJ

… 1988 Zakon o postopnem zapiranju rudnika Mežica 

…1997 Odloki o razglasitvi rudnika svinca in cinka za 

naravni in kulturni spomenik

... 2002 strokovne podlage za “geološki park”

… 2004 Pravilnik o določitvi in varstvu NV

... 2004 Dežela pod Peco

...2009 projekt vzpostavitve geoparka

...2013 Geopark Karavanke



DANES

… 2015 UNESCO Globalni Geopark Karavanke



GEOLOŠKE 

NARAVNE VREDNOTE

Dobrova pri Dravogradu – klasično 

nahajališče minerala dravita, eno od 

petih najpomembnejših na svetu

Mežica– najbogatejše evropsko 

nahajališče minerala wulfenita

M. JeršekM. Jeršek



Rudišče Topla – v svetovnem 

merilu pomemben dokaz za 

sedimentni nastanek orudenja

Rudišče Mežica – največje 

svinčevo–cinkovo rudišče v Sloveniji, 

eno od petih območij svinčevo-

cinkovega orudenja tega tipa v svetu

arhiv Podzemlje Pecearhiv Podzemlje Pece, T. Jeseničnik



Smrekovško pogorje –

edino vulkansko pogorje v Sloveniji

M. Vernik



Leše –

nahajališče premoga, 

v svojem času eden največjih in najsodobnejših 

premogovnikov v Sloveniji

Arhiv KPM, Muzej Ravne na Koroškem 



Dolina potoka Helena  - eno od treh najbogatejših 

nahajališč karnijskih krinoidov v Evropi

B. Jurkovšek



Dolina potoka Bistre – Periadriatska prelomna cona ena od 

najpomebnejših in najdaljših evropskih prelomnih con 



M. Bedjanič arhiv Podzemlje Pece, T. Jeseničnik



ZABAVNO, POUČNO, NIČ MUČNO

arhiv Podzemlje Pece, T. Jeseničnik

arhiv Geoparka Karavanke

arhiv ZRSVN, M. Bedjanič



INFO CENTRI, MUZEJI, RAZSTAVIŠČA

arhiv Geoparka Karavanke



INTERPRETACIJSKE TOČKE IN POTI

arhiv Geoparka Karavanke



DELAVNICE

arhiv ZRSVN



VODENJE

arhiv Podzemlje Pece, T. Jeseničnik

arhiv ZRSVN



TISKOVINE



PRIPOMOČKI

arhiv ZRSVN



KULINARIČNA DOŽIVETJA

arhiv ZRSVN



• priprava navodil/napotkov/priporočil za vrtce/šole za izvedbo teme 

Geoparka Karavanke ter učnih gradiv z vsebinami izbrane teme

• izobraževanje za učitelje in vzgojitelje (namenjeno tudi vodnikom 

po Geoparku Karavanke) 

TEMA GEOPARKA KARAVANKE



arhiv ZRSVN



• izvedba teme Geoparka Karavanke na sodelujočih šolah in v vrtcih 

(izvedba je prepuščena učiteljem in vzgojiteljem)

arhiv Geoparka Karavanke



• poročila vseh sodelujočih šol in vrtcev

• priprava Geo novičnika, kjer so na podlagi poročil predstavljene vse 
aktivnosti sodelujočih šol in vrtcev



• letna zaključna prireditev s predstavitvijo rezultatov dela. 

Mentorice sodelujočih vrtcev in šol so ob tej priložnosti prejele 

potrdila o sodelovanju, vrtec/šola diplomo in praktično nagrado 

(nagrada povezana z geo vsebino)



EUfutuR

Prihodnost Evropa –

Identiteta, internacionalizacija 

in institucionalizacija

- Geopark Karavanke



GEODOŽIVETJA – GEOIZOBRAŽEVANJE – GEOTURIZEM 

JUTRI



ZABAVNO, POUČNO, NIČ MUČNO

www.geopark.si

www.zrsvn.si

http://www.geoparkkaravanke.si/
http://www.zrsvn.si/

