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Povzetek 

Senožeško podolje z vasmi Senožeče, Potoče in Dolenja vas vključuje delček turističnih 

doživetij v občini Divača. Območje v sebi skriva bogato zgodovino, v kateri imajo svoj prostor 

tudi okoliški vodni viri. Ti so bili za domačine od nekdaj pomembni viri za življenje in so še 

danes. Cilj turistične naloge je bil oblikovati zanimiv enodnevni turistični program, v katerem 

bomo učence naše šole popeljali po poti ob pomembnejših vodnih virih v Senožečah in okolici. 

Učenci bodo njihov pomen spoznavali aktivno, deloma vodeno, deloma z lastnim znanjem in 

veščinami. Poseben poudarek bo na zdravem načinu preživljanja časa v naravi, zato jim bomo 

na poti ponudili tudi nabor sprostitvenih vaj, pomembne za njihovo zdravje in dobro počutje. 

Učenci bodo na koncu poti odkrili pomembno sporočilo, iskani zaklad, ki jim bo služil kot vodilo 

za ustvarjanje in s tem možnost dobitka glavne nagrade. 

Ključne besede: turistični program, Senožeško podolje, vodni viri, sprostitev, učenje 

  



3 

 

        

 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujemo se domačinom, krajanom Senožeč, 
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ter učiteljici joge Taji Tavčar, ki nam je pomagala pri pripravi programa in  

nas naučila sprostitvenih vaj. 

 

Najlepša HVALA vsem!  
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UVOD 

 

V Osnovni šoli dr. Bogomirja Magajne Divača smo se pod mentorstvom učiteljice Tine Počkar 

zbrali učenci, ki nas zanima turizem v domačem kraju. Z navdušenjem smo ugotovili, da nas 

večina živi v Senožečah in okolici, zato smo se odločili, da se posvetimo tem krajem. Po 

učiteljičini predstavitvi teme Voda in zdravilni turizem smo se najprej spomnili na senožeške 

bajerje. Nekateri smo poznali njihovo zgodovino, ne pa vsi. Nato smo razmišljali naprej in prišli 

do ideje, da povežemo vse tri vasi na Senožeškem podolju ter raziščemo vse vodne vire, ki so 

jih ljudje v preteklosti uporabljali oziroma jih deloma uporabljajo še danes. 

Ideja se je tako rodila. Ker pa smo želeli dati še večji pomen ZDRAVJU in zdravemu preživljanju 

(prostega) časa v naravi, smo si rekli, da bomo vodne vire povezali v pešpot. Ideja se je 

razvijala. Spomnili smo se na našo nekdanjo učiteljico Tajo Tavčar, ki je tudi učiteljica joge, 

tako za odrasle kot otroke, in jo vprašali, če bi želela sodelovati z nami. Tako smo našemu 

programu dodali še nabor sprostitvenih vaj. 

Cilji, ki smo si jih zastavili so bili: 

• spoznati naravno in kulturno dediščino Senožeškega podolja, s poudarkom na vodnih 

virih, 

• spoznati, kaj vse je že ponujeno turistom, ki obiščejo to območje, 

• oblikovati turistični program o vodnih virih ter njihovem pomenu za domačine, 

• oblikovati turistični program, ki bi poleg izobraževalnih vsebin ponujal tudi možnost za 

ZDRAVO preživljanje časa v naravi (gibanje v naravi, sprostitvene vaje) in bo NAVDUŠIL 

obiskovalce. 

Našemu turističnemu programu smo dali ime VODNA DOŽIVETJA SENOŽEŠKEGA 

PODOLJA – ISKANI ZAKLAD. 

V turistični nalogi predstavimo kako in kje smo zbirali informacije, kratek opis Senožeškega 

podolja in naš turistični program Vodna doživetja Senožeškega podolja – iskani zaklad (načrt 

izvedbe, pripomočke, ki jih bomo potrebovali in predvidene stroške). Na koncu naloge pišemo 

še, kako bomo program tržili. 
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1. ZBIRANJE INFORMACIJ 

 

Najprej smo poiskali literaturo o Senožečah in okoliških vaseh. Ivana je prinesla v šolo kar tri 

knjige o Senožečah, v katerih je opisana bogata zgodovina tega kraja. Pobrskali smo po njih 

in si izpisali podatke, ki so nas zanimali. Pobrskali smo tudi po spletu in našli spletno stran 

Krajevne skupnosti Senožeče, kjer so zbrane tudi nekatere informacije o turistični ponudbi tega 

območja. Ugotovili smo, da poteka v okolici Senožeč gozdna učna pot Djestence, kar je bil za 

nas nov podatek. Tu je tudi označena pešpot na Vremščico, kar pa smo že vedeli. Ostale 

turistične ponudbe ni veliko.  

 

Slika 1: Iskanje podatkov v knjigah. Pri raziskovanju nam je pomagal tudi Jaka, ki bo z nami sodeloval 

pri predstavitvi turističnega programa in njegovi izvedbi. 

Naš vir podatkov so bili tudi domačini. Gospa Nataša Hreščak nam je posodila staro kroniko 

družine Koritnik iz Dolenje vasi. Anet je o vodnih virih v Potočah vprašala svojo pranono, ki je 

nekoč živela v tej vasi. Gospod Bojan Hiti nam je na terenu predstavil zgodovino bajerjev in 

nam pokazal bajer, s katerim upravlja Ribiška družina Senožeče. Gospod Franko Koritnik, 

lastnik mlina v Dolenji vasi pa nam je predstavil zgodovino mlinarske dejavnosti in današnji 

mlin. 

 

Slika 2: Obisk mlinarja v Dolenji vasi. 
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Postopoma smo dobivali ideje in začeli z načrtovanjem našega turističnega programa. Iskali 

smo kakšno legendo ali zgodbo, ki bi bila povezana z vodnimi viri, a je žal nismo našli. Edina 

znana legenda v Senožečah je legenda o Srebrni, vendar ni povezana z vodo, zato je v program 

nismo vključili. Znašli smo se drugače. Izmisli smo si kapljico vode, lutko, ki smo jo poimenovali 

Katka in se odločili, da bo ona naša popestritev programa. 

 

Slika 3: Pri bajerju v Senožečah. 

Ko smo imeli zbranih dovolj podatkov, smo načrtovali potek poti in postaje na poti. Ker smo 

tudi sami domačini, okoliške poti dobro poznamo, in z načrtovanjem nismo imeli težav. Na 

ogled poti smo kasneje povabili tudi gospo Tajo Tavčar, učiteljico hatha in vinyasa joge 

500RYT. Gospa Taja vodi številne delavnice, oddihe in redne ure joge za odrasle, otroke in 

najstnike. Na svojem domu v Povirju se ukvarja tudi s turizmom. Obiskovalci lahko na njihovi 

domačiji prespijo, jahajo konje in uživajo v naravi. Gospa Taja nam je podala svoje ideje o 

sprostitvenih vajah, ki bi jih izvajali na poti. Te nam je tudi pokazala in nam povedala, kakšne 

učinke imajo na naše telo. Bili smo navdušeni. 

Sledilo je pisanje turistične naloge.    
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2. SENOŽEŠKO PODOLJE 

 

Senožeško podolje leži na jugozahodu Slovenije. Lahko bi rekli, da gre za nekakšen privesek 

matičnega Krasa. Pokrajina leži na stiku treh večjih pokrajinskih enot: Vipavske doline, Pivške 

kotline in matičnega Krasa. Najgosteje poseljeno je senožeško območje, ki je grajeno iz 

apnenca in kjer najdemo ponikalnice, suhe in slepe doline. Večina naselij se nahaja na 

nadmorski višini med 500 in 600 m, najvišja vas celo na 692 m. Naokrog se razprostirajo višje 

ležeči grebeni, večinoma grajeni iz fliša. Najvišji greben predstavlja Vremščica (1026 m).  

Zaradi kraških tal teče po Senožeškem podolju le nekaj manjših potokov, ki so v poletnih 

mesecih brez vode. Ti potoki so Senožeški potok, Potočnik, Bazovica, Ločnik, Dol in Lakotnik.  

Največje naselje in upravno središče Senožeškega podolja so bile od nekdaj Senožeče. Te so 

se razvile ob starodavni pomembni poti iz Tržaškega zaliva čez dinarski predel (danes glavna 

cesta Postojna–Koper). Blizu sta se zaradi bližine vode na stiku med flišem in kraškimi tlemi 

razvili vasi Potoče in Dolenja vas. Na jugu kotline pa so se razvile Gabrče. V manjših sosednjih 

dolinah so še vasi Laže, Senadole in Otošče. Vse omenjene vasi spadajo v Krajevno skupnost 

Senožeče, ki je del občine Divača. 

Zgodovina območja je zelo bogata. Stalnejše življenje na Senožeškem se je verjetno začelo že 

pred več tisoč leti. Prva omemba Senožeč sega v 12. stoletje. Vas je najbrž dobila ime po 

obsežnejših senožetih v okolici. Prebivalstvo se je namreč do 13. stoletja preživljalo pretežno 

s kmetijstvom. V začetku 13. stoletja pa so se zaradi ugodne prometne lege Senožeč začele 

razvijati tudi neagrarne dejavnosti. Iz leta 1217 je v vasi ohranjena mitnica oglejskih 

patriarhov, po letu 1527 kranjskih grofov. Služila je za pobiranje pristojbine za tovorjeno blago 

in cestnino ter gotovo prinašala lepe dohodke. Verjetno so istočasno z mitnico zgradili tudi 

grad nad Senožečami, čeprav imamo prvo jasno poročilo o njegovem obstoju šele iz leta 1275. 

Od konca 14. stoletja, ko je Trst postajal pomembno srednjeevropsko pristanišče, je vzporedno 

s tem postajala tudi pot skozi Senožeče vedno pomembnejši vir zaslužka za tukajšnje ljudi. V 

15. stoletju so Senožeče pridobile tržne pravice, pravico do tedenskega in letnega sejma. To 

je omogočilo, da so se v kraj naselili tudi obrtniki in trgovci.  

Z razvojem prometa v 18. in 19. stoletju je od kmetijstva na Senožeškem živela že manj kot 

polovica ljudi. Položaj trga je v marsičem izrinjal podobo kmečkega, vaškega naselja in dodajal 

elemente urbanega, mestnega. Manjše vasi v okolici Senožeč so se takemu razvoju prilagodile. 

Nekaj ljudi je živelo od trgovine, mnogo več pa je z njo pomembno dopolnilo svojo kmetijsko 

dejavnost. Število prebivalcev se je še povečalo. 
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Slika 4: Kolorirana razglednica Senožeč iz okoli leta 1906. 

Z gradnjo avstrijskega ladjevja se je v 18. stoletju v senožeški trgovini začel uveljavljati les. 

Poleg obdelanih hlodov je pri sečnji ostalo ogromno lesa, ki so ga prodajali v Trst za kurjavo. 

V prvi polovici 19. stoletja naj bi skozi Senožeče šlo tudi do 1000 vozov na dan v obe smeri. 

Vozili so vozovi iz Gorenjske, Dolenjske, Štajerske, Koroške, Hrvaške, mnogo tovora pa so 

vozili tudi avstrijski Nemci, Madžari in Čehi. Domači furmani so poleg lesa vozili še domače 

pridelke: oglje, seno, krompir, bukov in hrastov pepel za tržaške perice, sadje in zelenjavo, 

cvetlično zemljo idr. Pozneje, ko je po odprtju Južne železnice ostalo pretežno samo še domače 

blago, so vozili mleko, pivo in led. 

S prometom in furmanstvom so se krepile tudi druge obrti in dejavnosti, v prvi vrsti gostinstvo 

(v začetku 19. stoletja je bilo v Senožečah in okoliških vaseh kar 26 gostiln). V Senožečah je 

bilo več tesarjev, kovačev in kolarjev, manjkalo pa ni niti krojačev in čevljarjev, tkalcev, 

barvarjev, usnjarjev in sedlarjev. Do leta 1850 je bil v vasi tudi kirurg, potem pa zdravnik. Leta 

1820 je začel Janez Dejak variti pivo, katerega proizvodnja je do konca stoletja prerasla v 

pravo industrijo. 

Z izgradnjo Južne železnice med Ljubljano in Trstom (1857) je cestni promet skozi Senožeče 

drastično upadel. Dotlej najmočnejša trgovina z lesom se je Senožečam izognila. Za to naj bi 

bili krivi domači bogataši, gostilničarji in pivovar, ki so mislili, da jim bo železnica speljala goste. 

Nenadni prekinitvi zaslužka s prometom se je pridružila še kriza v kmetijstvu. Iz krajev so se 

začeli ljudje izseljevati. 

Konec 19. stoletja je za Senožeče pomenil rahlo okrevanje. Dejakovo pivovarno sta okoli leta 

1870 kupila družabnika Rietter in Holt. Takrat so zvarili okoli 3000 hl piva na leto, kar je bilo 

preveč za domačo porabo. Pivo so začeli izvažati prek tržaškega pristanišča. Leta 1893 je 

pivovarno prevzela delniška družba Adria. Tovarno je začela tehnološko modernizirati. Do leta 

1904 je letna proizvodnja narasla na 17.000 hl. Leta 1907 so dogradili novo varilnico in sušilnico 

slada, dve leti kasneje umetno hlajeno uležalno klet. Do leta 1911 so sodobno uredili celotno 
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proizvodnjo in zvarili že 35.000 hl piva. Po količini zvarjenega piva so se tako lahko kosali s 

pivovarno v Laškem in s pivovarno Union v Ljubljani. 

 

Slika 5: Razglednica iz Senožeč iz okoli leta 1910. 

Po italijanski zasedbi Senožeč okoli leta 1920, je začela tovarna propadati. Italijani so 

senožeško pivo namenoma zadrževali po toplih skladiščih in potem pokvarjenega vračali v 

Senožeče. Leta 1924 so varjenje piva ustavili. Ostanke piva in večino opreme je kupil Dreher 

iz konkurenčne pivovarne v Trstu. Do leta 1926 je bila tovarna popolnoma izpraznjena. 

 

Slika 6: Ohranjeni deli nekdanjih steklenic piva. Levo je steklenica iz pivovarne Adria, na sredini pa iz 

tržaške pivovarne Dreher. 

Obnova industrije v Senožečah se je začela po 2. svetovni vojni, ko je to območje pripadlo 

Jugoslaviji. Leta 1947 so v prostorih stare pivovarne ustanovili Mizarsko podjetje, leta 1955 pa 

so v starem seniku ustanovili Mehanično tkalnico (Metka) Senožeče. Po propadu Mizarskega 

podjetja je njihove prostore prevzela tovarna motornih vozil Tomos iz Kopra. Leta 1972 je 

podjetje so skupaj s podjetji Iskra in Citroenom ustanovili novo podjetje Cimos. Cimos v 

Senožečah deluje še danes. V nekdanji stavbi Mehanične tkalnice (Metka) pa so leta 2001 

odprli obrat podjetja Julon. 
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3. TURISTIČNI PROGRAM »VODNA DOŽIVETJA SENOŽEŠKEGA 

PODOLJA – ISKANI ZAKLAD« 

 

3.1 NAČRT IZVEDBE 

Turistični program Vodna doživetja Senožeškega podolja je enodnevni program. Udeležencem 

ponuja aktivno, zabavno in poučno doživetje. Vključuje lov na zaklad – sporočilo, do katerega 

pridejo udeleženci z reševanjem različnih vaj na posameznih točkah pešpoti ob vodnih virih v 

vaseh Senožeče, Potoče in Dolenja vas. Zaključi se z literarno-likovno delavnico in nagradnim 

natečajem v prostorih podružnične šole v Senožečah.  

Program se lahko izvaja v vsakem letnem času. Najprej ga bomo ponudili učencem 4. in 5. 

razreda podružnične šole v Senožečah, in sicer kot dejavnost v okviru dnevov dejavnosti. 

Načrtujemo, da ga bomo prvič izvedli naslednje šolsko leto 2022/23. Natančnejši datum bomo 

še uskladili z razredničarkami naslednje šolsko leto.  

Glede na število učencev v letošnjem 3. in 4. razredu, predvidevamo, da bo v programu 

sodelovalo 26 učencev. Učence bomo razdelili v pet skupin. 

Urnik in potek dejavnosti: 

URA DEJAVNOST 

8.00 Zbor učencev in spremljevalcev pred podružnično šolo v Senožečah  
Pozdrav in predstavitev turističnega programa (Maša in Ivana) 

8.15 Razdelitev v skupine in začetek lova na zaklad 

11.30 Malica v Dolenji vasi 

12.00 Hoja nazaj iz Dolenje vasi proti Senožečam 

12.30 
– 
13.30 

Literarno-likovna delavnica 

13.30 Zaključek in evalvacija programa 

 

Ob 8.00 se bomo zbrali pred podružnično šolo v Senožečah. Maša in Ivana bosta pozdravili vse 

učence in učitelje spremljevalce. Na kratko jim bosta predstavili potek dejavnosti. 

Ob 8.15 se bomo razdelili v skupine in začeli z lovom na zaklad. Z vsako skupino bo vsaj eden 

od starejših učencev (Maša, Ivana, Naja, Anet, Maks in Jaka) in eden od učiteljev. 

Starejši učenci bodo mlajšim podali začetna navodila: »Pozdravljeni v središču Senožeč! Vemo, 

da ta kraj že zelo dobro poznate, a zagotavljamo vam, da ga boste v naslednjih urah spoznali 

še nekoliko drugače. Gotovo o Senožečah in okolici veste že veliko – danes imate priložnost, 

da svoje znanje obnovite in nadgradite. Povezali smo kulturno dediščino z naravnimi, vodnimi 
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viri, ki so bili in so še danes pomembni za domačine, tako da smo oblikovali približno 4,5 km 

dolgo turistično pot, po kateri se boste tudi vi v skupinah sprehodili. A vaša pot bo še kako 

zabavna! Pred vami je igra lov na zaklad. Se ga veselite? Podajamo vam delovni list s križanko 

in zemljevid poti, ki jo morate prehoditi. Na označenih točkah se morate ustaviti in pozorno 

poslušati navodila. Že na prvi postaji vam bomo predstavili nekoga, ki to območje res dobro 

pozna in vam bo povedal še veliko stvari. Na vsaki postaji boste morali opraviti nalogo, ki se 

bo navezovala na vsebino postaje in jo boste reševali na delovnem listu, ter posebno vajo, ki 

vam bo pomagala, da se boste sprostili in nadihali svežega zraka, ki ga ponujajo Senožeče in 

okolica. Z njo boste tudi lažje osvojili pot in rešili vse naloge, ki smo jih za vas pripravili. Če 

boste na posamezni postaji uspešno rešili vse, kar smo vam pripravili, boste dobili poseben 

listek, s katerim vam bomo dovolili nadaljevati pot. Pazite, da lističe med potjo ne izgubite, 

sicer boste ostali brez zaklada. Kaj predstavlja zaklad, vam ne smemo izdati, povemo pa vam 

lahko, da vas bodo do njega usmerili lističi, ki jih boste »nabirali« po poti. Po zadnji opravljeni 

nalogi, ki vas bo čakala v šoli, boste lahko prejeli nadvse privlačno nagrado. Žal bo ta 

namenjena samo eni skupini, zato morate biti še posebej uspešni. Želimo vam uspešno pot, 

naj bo poučna in zabavna!« 

1. postaja: Spodnji vaški trg (fontana) v Senožečah 

 
Slika 7: Kamnita korita na spodnjem trgu. 

Vaja: 5 čutil (vajo vodi starejši učenec) 

Učenci se posedejo na kamnito korito, stopala imajo na tleh in zaprejo oči. Mirno dihajo nekaj 

trenutkov.  

Kaj vonjaš? Poskusi zaznati čim več vonjav. Kakšen je vonj? Izrazit? Ni vonja? Osredotoči se 

na vonj.  

Kaj okušaš? Začuti okuse v svojih ustih. Lahko pogoltneš slino. Ali ti je ta okus všeč? 

Predstavljaj si, da pogoltneš požirek vode. Lahko pogoltneš slino. Ali se je okus kaj spremenil?  
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Kaj slišiš? Osredotoči se na zvoke v svoji okolici. Osredotoči se na vse zvoke. Bližnje, daljne, 

glasnejše, tiste bolj tihe.  

Kaj tipaš? Kaj čutiš na svoji koži? Ali občutiš, kako se oblačila dotikajo tvoje kože? Čutiš kamen, 

na katerem sediš? Je gladek? Je hrapav? Je mrzel? Je topel? Ali so oblačila na tebi mehka? Ali 

te grejejo? Te zebe?  

Počasi odpri oči. Kaj vidiš? Ne obračaj glave. Dobro opazuj okolico pred teboj in v mislih naštej 

vse kar vidiš.  

Globoko vdihni, počasi izdihni. Sedaj lahko pričnemo s prvo nalogo. 😊 

Starejši učenec: »Nahajate se v Senožečah, največjem naselju Senožeškega podolja. Danes 

živi v vasi okoli 600 ljudi. Senožeško podolje leži na prehodu treh pokrajin, Krasa, Pivške kotline 

in Vipavske doline. Rečemo mu lahko tudi kotlina, saj ga obdajajo višje ležeče vzpetine z vseh 

strani. Na flišnem obrobju tečejo površinski vodni viri, ki so omogočali življenje v tej pokrajini. 

Do nekaterih se boste danes še podali. Večji del podolja prekrivajo apnenci z razvitimi kraškimi 

pojavi. Velik pečat življenju ljudi na tem območju je v preteklosti dala lega ob pomembni 

prometni poti, ki je vodila do Tržaškega zaliva. Ljudem, ki so bili prvotno kmetijstvo usmerjeni, 

je velik del prihodkov prinašala trgovina. Razvite so bile obrtne ter druge, predvsem gostinske 

dejavnosti. Našo zgodbo bomo začeli tu, v Senožečah. Spoznajmo prikupno kapljico vode z 

imenom Katka. Kapljica vas bo popeljala do pomembnejših vodnih virov Senožeškega podolja, 

ki so povezani z življenjem ljudi na tem območju. Poslušajmo, kaj bo povedala.« 

Vodna kapljica (opomba: uprizori jo starejši učenec): »Dragi otroci! Pozdravljeni v svetu vodnih 

doživetij! No ja, žal vas ne bom popeljala v vodni park kot si najbrž pod temi besedami 

predstavljate, a zagotavljam vam, da se bomo imeli KRASNO. Na Krasu je vedno krasno, a ne? 

Poiščimo živahen utrip nekdanje vasi, v kateri se trenutno nahajate. Senožeče – senožeti? Kaj 

so senožeti? V okolici Senožeč je bilo vedno veliko senožet, travnikov, ki so jih prebivalci kosili 

in sušili seno. Od tu tudi beseda Senožeče. Prvič je bila vas omenjena že v 12. stoletju. Večina 

prebivalcev se je takrat ukvarjala še s kmetijstvom. Življenje v kraški pokrajini so ljudem 

omogočali okoliški vodni viri in deževnica. Vodo so ljudje »ujeli« v naravnih kotanjah ali kalih, 

pa tudi drugih vodnih zbiralnikih, ki so jih ponekod tudi obzidali, predvsem pa redno čistili. Po 

vaseh so zgradili tudi kamnita korita.« 
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Naloga 

Starejši učenec: »Pred vami je prva naloga, ki jo boste reševali na delovnem listu. Preberite 

uganko, ki se navezuje na 1. postajo. V križansko zapišite rešitev. Razmislite, zakaj so ta 

prostor v preteklosti uporabljali in ali je v uporabi še danes.« 

Vodna kapljica: »Bravo! Pravilno ste rešili prvo nalogo. Kamnita korita, ki so pred vami 

predstavljajo prvi vodovod, ki so ga zgradili prebivalci Senožeč. Zgradili so ga iz vodnega 

zajetja na Cestniku že daljnega leta 1865. Vodovodne priključke so takrat dobile tudi gostilne 

vzdolž glavne ceste. Že konec 19. stoletja so se pokazale potrebe po novem vodovodu, ki so 

ga speljali iz zajetja na Curku, in sicer do napajališča (kala) na zgornjem vaškem trgu, kjer so 

tudi uredili kamnita korita ter manjši kamnit bazen. Danes se nam zdi samoumevno, da priteče 

pitna voda iz pip v naše domove, vendar v preteklosti ni bilo tako. Vodovodne priključke do 

vsake hiše so si vaščani Senožeč začeli napeljevati šele v 50. in 60. letih 20. stoletja. Predvsem 

v poletnih mesecih pa je še takrat pogosto zmanjkalo vode.«  

Starejši učenec: »Sedaj pa je čas, da poiščete prvi listek, ki vas bo vodil do zaklada. Našli ga 

boste pri koritih. Hmm, malo iskanja? Kar pogumno! Vam je uspelo? Smo pripravljeni na 

nadaljevanje poti? Gremo!« 

2. postaja: Senožeški bajer 

Vodna kapljica: »Prišli smo na drugo postajo – Senožeški bajer! Danes je to prostor sprostitve, 

druženja, ribolova… Ampak ozrimo se malo v zgodovino. Povedala sem vam že, da so prebivalci 

Senožeč in okoliških vasi v preteklosti živeli od kmetijstva. Vendar to ni veljalo za vse prebivalce 

od 13. stoletja dalje. Zaradi lege ob pomembni prometni poti do Tržaškega zaliva, so se 

Senožeče namreč razvile v kraj, kjer je cvetela trgovina. Že v  začetku 13. stoletja je bila v 

Senožečah postavljena mitnica, v 15. stoletju je kraj pridobil tržne pravice. Sem so se začeli 

naseljevati obrtniki in trgovci. Tudi ruševine gradu, ki je nekoč stal nad vasjo, in drugih stavb 

pričajo o tem, da so bile Senožeče v preteklosti pomemben kraj, kjer so živeli tudi bogati 

plemiči s svojimi družinami. Z razmahom prometa v 18. in 19. stoletju se je še bolj razvilo 

furmanstvo. Predvsem les, pa tudi drugo blago in pridelke so vozili skozi Senožeče iz različnih 

delov takratne avstrijske države. Leta 1820 je v Senožečah začela delovati pivovarna, ki je do 

konca stoletja prerasla v pravo industrijo.« 
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Naloga 

Starejši učenec: »Raziščite, kako je pivovarna povezana z bajerjem ob katerem stojite. Poiščite 

tablico s podatki in na delovnem listu pri 2. postaji zapišite odgovor na vprašanje. Dopolnite 

križanko.« 

Besedilo na tablici: PIVOVARNA IN SENOŽEŠKI BAJER  

Leta 1820 je začel v Senožečah domačin Janez Dejak variti pivo, katerega proizvodnja je do 

konca stoletja prerasla v pravo industrijo. Prva leta še skromen obrat se je zaradi odlične lege 

v neposrednem zaledju Trsta hitro širil. Večkrat so se pivovarni zamenjali lastniki. Od Dejaka 

sta jo leta 1870 kupila družabnika Rietter in Holt, leta 1893 pa jo je prevzela delniška družba 

Adria. V začetku 20. stoletja se je po količini zvarjenega piva pivovarna že kosala s takratno 

pivovarno v Laškem in pivovarno Union v Ljubljani. Leta 1911 so v Senožečah zvarili 35.000 hl 

piva, ki so ga izvažali v druge evropske države in celo v Ameriko. Vodo za potrebe pivovarne 

so dobili iz izvirov v Brdih. Ta je dajala pivu značilen ter prepoznaven okus, zato je bilo 

senožeško pivo pri priznanih tržaških gostincih in na tujem zelo priljubljeno. 

Ker takrat še ni bilo hladilnikov, so pivo, ki so ga z vozovi vozili v Trst, hladili z ledom. Kje pa 

so dobili led? Na potoku Kovačevcu so naredili štiri umetna jezera ali bajerje. V njih so pozimi, 

takrat so bile zime precej bolj mrzle kot danes, sekali led, ko pa ni bilo ledu, so v njih prali 

sode. Led so shranjevali v tako imenovanih ledenicah, podzemnih »komorah«, v bližini 

bajerjev, čez katere so iz lepo izklesanih kamnov naredili »velbe« ter jih pokrivali s slamo. Po 

italijanski zasedbi Senožeč je začela pivovarna propadati. Leta 1924 so varjenje piva ustavili. 

Območje je bilo opuščeno do 50. let, ko so v Senožečah odprli tekstilno tovarno, kasneje pa 

še podjetje Cimos. Oba sta za svoje delovanje potrebovala industrijsko vodo, zato so na mestu, 

kjer je današnji bajer obnovili zbiralni bazen. Danes je bajer zbirališče ribičev, saj z njim 

upravlja Ribiška družina Senožeče. Je v celoti obnovljen, z lepo okolico, kamor radi zahajajo 

stari in mladi. 

Vaja: Voda in vizualizacija (vajo vodi starejši učenec) 

Udobno se usedi ali stoj. Če je toplo, se lahko tudi uležeš. Nežno zapri oči in se prepusti vdihu 

in izdihu. Počasi dihaj in štej do 10. Svoje telo potopi v vodo. Lahko je to ocean, jezero ali 

bazen. Karkoli ti najprej pade na pamet. Ko se potapljaš, opazuj, kako občutiš vodo. Opazuj, 

kako jo čutiš na obrazu, koži. Začuti temperaturo vode, občutek, ko se potapljaš vse globje. 

Potapljaj se globje, globje, globje. Nato odplavaš na površino, kjer zajameš zrak in se ponovno 

potopiš. Ta cikel ponovi večkrat. Počasi se vračaš na gladino vode in plavaš proti obali. Odideš 



16 

 

ven iz vode. Mrzel zrak objame tvoje telo, začutiš mrzla stopala. Ko se sprehajaš, opaziš zvok? 

Vonj? Okus? Predstavljaj si, kako ti toplo sonce boža obraz, roke, telo, dokler se popolnoma 

ne posušiš. 

Starejši učenec: »Bravo! Dobro vam gre. Sedaj pa je na vrsti iskanje listka, juhu!« 

»Super! Listek ste uspešno poiskali. Sedaj lahko pot nadaljujete do naslednje postaje. Ta je 

pa že nekoliko bolj oddaljena od Senožeč. Le kam vas vodi pot?« 

3. postaja: Kamnita korita in perilnik v Potočah 

 
Slika 8: Kamnita korita in perilnik v Potočah. 

Starejši učenec: »Nahajamo se v Potočah. Poglejmo, kaj vam je vodna kapljica Katka pripravila 

tokrat.« 

Vodna kapljica: »No, mladi raziskovalci, sedaj pa ste se nahodili, kajne? Upam, da ste med 

potjo opazovali čudovito pokrajino Senožeškega podolja. Prišli ste v manjšo vas Potoče. Ta je 

dobila ime po potoku Potočniku, ki teče v bližini vasi. Pred vami so še ena kamnita korita, 

podobna tistim v Senožečah. Zgrajena so bila leta 1883, vanje pa je usmerjena voda iz 

bližnjega potoka. Ugotovili ste že, zakaj so se v preteklosti uporabljala. Vendar se tu zraven 

nahaja še ena druga stavba. Vaščani Potoč so jo zgradili leta 1939, obnovili pa leta 2006, ker 

je bila zapuščena in v razpadajočem stanju.«  

Naloga 

Starejši učenec: »Vaša naloga je, da ugotovite, kaj je ta stavba in zakaj so jo uporabljali. 

Rešitev zapišite v križanko pri 3. postaji. V pomoč naj vam bo slika na delovnem listu. 

Starejši učenec: »Bravo! Pravilno ste ugotovili. Prav na tem mestu, kjer se trenutno nahajamo 

je bil v preteklosti tudi kal. Vaščani so ga popolnoma opustili po 2. svetovni vojni in ga celo 

zasuli s smetmi. Žal je človek s svojim napačnim ravnanjem okolju prizadel in še prizadene 
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veliko škode. Kako bi lahko zaščitili vodne vire? S pomočjo sprostitvene vaje individualno 

razmislite, kako bi odgovorili na to vprašanje.« 

Vaja: Kvadratni dih – box breathing (vajo vodi starejši učenec) 

Starejši učenec štopa 3 minute. Učenci hodijo v popolni tišini do naslednje postaje. Ob 

korakanju štejejo – 4 koraki: vdih, 4 koraki: zadržijo dih, 4 koraki: izdih, 4 koraki: zadržijo 

izdih. Po 3 minutah začnejo dihati normalno v svojem ritmu in razmislijo, kako bi odgovorili na 

vprašanje iz 3. postaje.  

Starejši učenec: »Bravo! Super ste! Sedaj pa vam kar jaz dajem listek iz prejšnje postaje, ker 

ste nalogo odlično opravili.« 

4. postaja: Potok Potočnik 

Starejši učenec: »Pa ste prišli še do potoka Potočnika, ki je bil od nekdaj pomemben vodni vir 

za domačine. Kaj nam bo o njem še povedala vodna kapljica? Prisluhnimo.« 

Vodna kapljica: »Bravo, učenci! Odlično vam gre. Sedaj se nahajate pri potoku Potočniku. Ta 

izvira severovzhodno od vasi v Senožeških brdih. Vodo iz potoka so domačini preusmerili v 

kamnita korita, ki ste si jih prej ogledali. Mogoče se sprašujete, kje so dobili dovolj vode, saj 

je potok majhen in večji del leta suh. Zavedati se moramo, da je bilo v preteklosti v potoku 

gotovo več vode, kot jo je danes. Prvič, vodo iz enega od okoliških izvirov so v 20. stoletju 

domačini zajeli za vaški vodovod (danes jo večinoma uporabljajo le še za zalivanje) in drugič, 

v zadnjih 100 letih se je podnebje zelo spremenilo – ozračje postaja vedno bolj toplo, z manj 

padavinami. Sicer pa potok ni bil nikoli stalno tekoč, tako kot tudi drugi v okolici ne. V poletnih 

mesecih, ko je bilo manj padavin, je vedno presahnil.« 

 

Slika 9: Potok Potočnik. 
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Vaja: Masaža možganov (vajo vodi starejši učenec) 

Potok potrebuje nekaj vode. Predstavljaj si, da se oblači. Z blazinicami prstov leve roke se 

dotakni blazinic prstov desne roke. Prste zapiraj in odpiraj v obliki valovanja. Dlani drži v 

višini prsnega koša.  

S prsti uprizori dežne kapljice, ki bodo napolnile potok z vodo. Nežno tapkaj s prsti od vrha 

svoje glave do prstov na nogi. Počasi, postopoma potuj po telesu navzdol, tako da se dotakneš 

vsakega dela svojega telesa. 

Naloga 

Starejši učenec: »Na delovnem listu je slika, ki ponazarja proces kroženja vode v naravi. V 

križanko zapišite, kako rečemo temu procesu. Razložite, kako kroži voda v pokrajini, v kateri 

se trenutno nahajate. Pri tem uporabite lokalna zemljepisna imena naselja, vodotoka, vzpetine, 

morja…« 

Starejši učenec: »Super! Tudi te naloge ste odlično rešili. Pred odhodom na naslednjo postajo 

poiščite še listek. Le kam smo ga tokrat skrili? Našli? Odlično, lahko nadaljujete pot.« 

5. postaja: Mlin v Dolenji vasi 

Starejši učenec: »Prišli smo v Malne, del vasi Dolenja vas, mimo katerega teče potok Bazovica. 

Kje je naša kapljica? Aha, tukaj si. Povej nam kaj o tem potoku in njegovi pomembnosti za 

domačine.« 

Vodna kapljica: »Juhu! Pot vas je preko Bandere (hriba nad nami, visokega 662 m) pripeljala 

do naslednje vasi, Dolenje vasi. V delu, kjer se sedaj nahajamo so se že v preteklosti domačini 

ukvarjali z mlinarsko dejavnostjo. Zato so ta del vasi oziroma območje poimenovali Malni. 

Malen je domače poimenovanje za mlin. Tu so v preteklosti ob potoku Bazovica delovali trije 

mlini. Zgornji mlin – pri Čelajevih, je prenehal delovati med 2. svetovno vojno, v srednjem 

mlinu – pri Bežonovih, pri njem se sedaj nahajamo, nadaljujejo z mlinarsko tradicijo še danes, 

spodnji mlin – pri Renkovih pa je tudi prenehal delovati, ker je družina izumrla.  

Nekdanji mlini so delovali na vodni pogon, zato so bili zgrajeni ob potoku. Pri Bežonovih, 

družina se piše Koritnik, pravijo, da je prvi mlinar Koritnik prišel v Dolenjo vas sredi 16. stoletja 

iz vasi Otošče pod Nanosom. Sem naj bi prišla celo dva brata ali oče in sin, ki sta si razdelila 

zemljo, ki sta jo dobila od takratnega senožeškega grofa Porzia, sezidala vsak svojo hišo in 

postavila mlin. Družina Koritnik danes tako ohranja več kot štiristoletno družinsko tradicijo 

mlinarske dejavnosti. Zadnji, ki je še mlel na mlin na vodni pogon, je bil Andrej Koritnik (1901–
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1934). Sredi 20. stoletja pa so tehnični napredek in gospodarske razmere zahtevale večji in 

sodobnejši mlin. Zato je njegov sin Franc kupil valjčni mlin na električni pogon. Tega je postavil 

na novi lokaciji, v nekdanji šoli v vasi in se usmeril v industrijsko predelavo žita v moko. Poleg 

mlina je odprl še gostinski lokal. Z gostinstvom se danes ukvarja njegov sin Andrej, mlinarsko 

dejavnost pa nadaljuje njegov sin Franko. Franko je prenesel mlin nazaj na prvotno lokacijo, 

na staro Bežonovo domačijo, jo obnovil in dejavnost še razširil.«  

 

Slika 10: Koritnikov mlin v Dolenji vasi. 

Naloga 

Starejši učenec: »Torej – katere vrste mlinov poznamo? Ali so delovali najprej mlini na vodo 

ali na elektriko? V križanko zapišite ime območja (dela Dolenje vasi), kjer se ukvarjajo z 

mlinarsko dejavnostjo.  

Vaja: Mlin – tresenje telesa (vajo vodi starejši učenec) 

Predstavljaj si, da opazuješ pretakanje vode na mlinskem kolesu, kjer lahko vidiš na tisočero 

drobnih kapljic. Sedaj bo tvoje telo postalo kakor drobna kapljica na mlinu in ga boš tako 

stresel. Vsak del posebej. 

Zapri oči. Začni tresti: prste na roki, dlani, levo roko, desno roko, prste na roki, dlani, obe roki 

skupaj, ramena, glavo, ne pozabi na prste na roki, ramena, glavo, hrbtenico, zadnjico, levo 

nogo, desno nogo, levo stopalo, desno stopalo, vse telo hkrati. 

Starejši učenec: »Super! Sedaj pa še nagrada na postaji – listek. Hitro ga poiščite in nadaljujte 

pot do zadnje postaje!« 
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6. postaja: Kamnita korita v Dolenji vasi 

Starejši učenec: »Prišli smo v središče vasi, kjer se nahajajo tudi večja korita. Zanimivo, korita 

so zgradili domačini v vseh treh vaseh, ki ste jih danes spoznali. Kaj lahko iz tega sklepamo? 

Da brez vode ni življenja. Vodo so potrebovali v preteklosti in jo potrebujemo danes. Na 

vsakem koraku, za pitje, kuhanje, pranje, zalivanje itd. Je dragocen naravni vir, ki ga moramo 

ohranjati, saj brez njega ne moremo živeti. Korita danes ohranjamo v spomin na naše prednike, 

ki niso imeli urejenega vodovoda tako, kot ga imamo danes. Preden se podate k zadnji vaji in 

nalogi, poslušajmo, kaj nam bo na zadnji postaji povedala vodna kapljica. Sedaj že veste, da 

je prava vsevednica, saj vam je danes povedala veliko novih podatkov.« 

 

Slika 11: Kamnita korita v Dolenji vasi. 

Vodna kapljica: »Tako je, dragi učenci! Vesela sem, da ste uspešno prispeli do zadnje postaje. 

Korita, ki so pred nami so zaključevala prvi vodovod, ki so ga zgradili v Dolenji vasi že leta 

1855. Tudi ta so bila namenjena pranju perila in napajanju živine, kot taka pa tudi pomemben 

prostor druženja. Vse tri vasi živijo še danes – in skrivajo v sebi vso zgodovino, njen delček pa 

ste odkrili danes. Povedala bi vam rada samo še kje dobijo vodo domačini danes. Kamnita 

korita so izgubila svojo vlogo. Vse tri vasi so danes priključene na javni vodovod, s katerim 

upravlja Kraški vodovod Sežana. Voda priteče do vasi po ceveh iz Otošč v Vipavski dolini. 

Lokalnih vodnih virov prebivalci skoraj ne uporabljajo več, razen za zalivanje. Kljub današnjemu 

lagodnemu načinu življenja, pa je prav, da poznamo preteklost, da vemo, kako so živeli naši 

predniki, ki so se s svojimi rokami borili za vsako kapljico vode. Ne pozabimo, da tudi danes 

vode ni na pretek. Z njo moramo še kako preudarno ravnati. Naj vam bo današnji obisk poti v 

opomin, da voda ni nekaj samoumevnega. Da jo lahko hitro izgubimo. Želim vam veliko sreče 

pri reševanju zadnje vaje in naloge. Ali boste odkrili ZAKLAD? Se že veselim izvedeti!« 
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Vaja: 5 čutov (vajo vodi starejši učenec) 

Ponovimo prvo vajo. Učenci povedo, kaj so občutili tokrat pri izvajanju drugače.  

Naloga 

Starejši učenec: »Pa se posvetimo še zadnji nalogi. Se še spomnite, ko ste razmišljali o tem, 

kako bi lahko ohranili vodne vire? Vsakemu od vas bom razdelil list, na katerega bo napisal 

svoja razmišljanja. Nato boste zapise ustno podelili z ostalimi, liste pa bomo izobesili v šoli.« 

»Na delovnem listu vas čaka še zadnja rešitev križanke. Danes ste naredili veliko dobrega za 

svoje telesno in duševno dobro počutje. Kako še rečeno temu z eno besedo? Razmislite in 

zapišite v križanko.«  

Starejši učenec: »Odlično! Opravili ste vse naloge. Sedaj pa lahko preberete geslo križanke. 

Katera beseda je zapisana? Tako je, ZAKLAD. Bliža se odkritje zaklada. A preden ga odkrijete, 

poiščite še zadnji listek. Akcija!« 

»Bravo! Kot ste ugotovili, so na listkih zapisane črke. Čas je, da listke postavite skupaj in 

odkrijete kaj je na njih zapisano.« 

Zapis: VO-DA JE BO-GA-STVO 

»Bravo! Odkrili ste današnji zaklad! Spoznali ste, da je voda naše največje bogastvo, brez 

katerega ni življenja in jo je potrebno ohranjati. Srečni smo lahko, da imamo v Sloveniji še 

dovolj čiste, pitne vode. Sedaj pa vas čaka zaslužena malica.« 

Po malici se bodo učenci s spremljevalci odpravili ob cesti nazaj peš proti Senožečam. V 

prostorih podružnične šole bodo likovno ali literarno ustvarjali na temo VODA JE BOGASTVO. 

Njihove izdelke bo pregledala skupina starejših učencev in izbrala najboljši izdelek. Vse izdelke 

bomo razstavili v večnamenskem prostoru. Zmagovalec bo prejel nagrado – bon za jahanje 

konj v Tmbin'n Barn v Povirju, kjer živi in dela učiteljica joge Taja Tavčar.  

Na koncu se bosta Anet in Maks zahvalila vsem učencem in učiteljem za sodelovanje pri 

programu. Učence bosta prosila, da v zvezek v večnamenskem prostoru zapišejo svoje mnenje 

o izvedbi programa.  
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3.2 PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO PROGRAMA 

 

DEJAVNOST PRIPOMOČKI ODGOVORNI ZA 
PRIPRAVO 

Lov na zaklad 6 x lesene tablice 
5 x zemljevid poti z 
označeno potjo in postajami 
na listu A4 
5 x delovni listi s križanko  
5 x kemični svinčnik 
5 x 6 listkov za zaklad 
5 x lutka iz cunj 

Maša, Maks, Jaka, Ivana, 
Anet, Naja 

Likovna delavnica 
Literarna delavnica 

risalni listi 
barvice 
voščenke 
vodene barvice 
čopiči 
posoda za vodo 
časopisi 
beli list z in brez črt 
kemični svinčniki 
navadni svinčniki 

Ivana, Anet, Naja, Maša 

Zapis mnenj zvezek 
kemični svinčnik 

Jaka 

 

3.3 PREDVIDENI STROŠKI 

 

Za izvedbo programa ne predvidevamo nobenih dodatnih stroškov za učence. Dejavnost bo 

potekala v okviru šole. Ker se bo izvajala v Senožečah in okolici ne zajema avtobusnega 

prevoza. Za prevoz starejših učencev do podružnične šole se bomo dogovorili s starši. 

Lesene tablice, ki jih bomo postavili na postajah ob poti bomo izdelali v okviru pouka Tehnike 

in tehnologije na naši šoli. Les bo priskrbel učitelj. Vodne kapljice Katke bom zašili v šoli. 

Materiala imamo dovolj. Prav tako bomo vse ostale pripomočke dobili v šoli. Zemljevide in 

delovne liste bomo natisnili v šoli. 

Bon za jahanje konj, ki bo predstavljal nagrado za najlepši izdelek na delavnici, bo plačala šola. 

Ta bo vreden 10 €. 
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3.4 VARNOST 

 

V času trajanja turističnega programa bodo z nami učitelji naše šole. Poleg naše mentorice 

bosta z nami še razredničarki 4. in 5. razreda podružnične šole Senožeče ter vsaj še dva 

učitelja. 

3.5 TRŽENJE 

 

Naš turistični program bo prvotno namenjen učencem podružnične šole Senožeče. Izvedli ga 

bomo predvidoma naslednje šolsko leto. Če bo njegova izvedba uspešna, ga bomo ponudili 

tudi učencem matične šole v Divači. 

En teden pred izvedbo turističnega programa bomo za učence pripravili predstavitev, na kateri 

jim bomo predstavili naš program in jih povabili k sodelovanju. Izdelali bomo video predstavitev 

in turistično zgibanko z osnovnimi informacijami o poteku programa. Predstavitev bomo izvedli 

v živo z obiskom na podružnični šoli. 

Poleg tega bomo program oblikovali tudi za zunanje obiskovalce (družine in druge popotnike, 

ki jih tematika zanima in bi si radi ogledali pot). Pripravili bomo QR kode za vsako postajo in 

jih namestili na lesene tablice ob poti. S QR kodo bodo lahko obiskovalci dostopali do 

zemljevida poti in vseh informacij na posameznih postajah. Pripeli bomo tudi navodila za 

izvedbo sprostitvenih vaj. Vsako sprostitveno vajo bomo tudi posneli in posnetek objavili na 

spletni strani. Vabilo za ogled poti in povezavo do spletne strani z opisom poti in zemljevidom 

bomo objavili na spletni strani naše šole. 

V prihodnosti želimo, da bi pot ponudili tudi TIC v naši bližini (v Sežani in Postojni), da bi njeno 

vsebino spoznalo in se po njej sprehodilo čim več ljudi.  
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ZAKLJUČEK 

 

Pri izdelovanju turistične naloge smo spoznali veliko stvari o Senožeškem podolju. Čeprav 

večina od nas živi v tej pokrajini, smo določene stvari slišali prvič. Najbolj nas je navdušila 

zgodovina bajerjev v okolici Senožeč in dolga zgodovina mlinarske dejavnosti družine Koritnik 

v Dolenji vasi.  

Zavedamo se, da je voda pomembna naravna dobrina, ki jo moramo ohranjati. Naši predniki 

niso imeli tako lahkega dostopa do vode kot ga imamo mi, zato so živeli precej drugače kot 

mi. Vse tri vasi, Senožeče, Potoče in Dolenja vas so nastale ob potokih, ki so omogočali 

prebivalcem dostop do vode. Drugače bi v tej pokrajini težko preživeli. Prav je, da se tega 

zavedamo in da ohranjamo kulturno dediščino. Danes nam je samoumevno, da pitna voda 

priteče iz pip. Premalo pa se zavedamo, da lahko to hitro izgubimo, če ne bomo poskrbeli za 

čisto in zdravo okolje. 

Naučili smo se nekaterih sprostitvenih vaj. Ugotovili smo, da imajo pozitivne učinke na naše 

počutje in zdravje. Pri izvajanju smo bili bolj mirni, sproščeni, povezali smo se s svojim telesom 

in s svojimi občutji.  

Menimo, da smo oblikovali zanimiv in bogat program, in s tem dosegli cilje, ki smo jih zapisali 

na začetku našega dela. Upamo, da bodo tudi učenci, ki bodo sodelovali pri turističnem 

programu uživali tako, kot smo uživali mi. Prav tako si želimo, da bi naša pot ob vodnih virih 

zaživela in bi jo obiskali tudi drugi ljudje. Verjamemo, da bi lepo dopolnjevala turistično 

ponudbo Senožeč in okolice.  
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Priloga 1: Delovni list 

VODNA DOŽIVETJA SENOŽEŠKEGA PODOLJA – ISKANI ZAKLAD 

 

1. postaja                                                                             6. postaja                                                                                                                                                                                                                           

Pred vami stojimo,  Telesno in duševno 

kamnite in močne,  dobro počutje. 

že dolgo smo tukaj, 

ljudem vodo lovimo  

in jo delimo. 

Kaj je to? 

 

 

2. postaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Zapišite, kako je bila 

pivovarna povezana                                 

z bajerjem.                                              3. postaja                                          4. postaja              

______________________                                                                                                                                                  

______________________ 

______________________ 

 

Z odgovorom je povezana   

tudi rešitev križanke. 

           



 

 

Priloga 2: Zemljevid poti     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vir: google maps 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Legenda 

             pot 

     postaja   

 

 


