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Povzetek:
Mokronog je kraj na Dolenjskem in ima bogato naravno in kulturno dediščino.
Urejenost, lepoto in mir neokrnjene narave podeželja, zlasti voda, želimo z
raziskovalno nalogo približati širši javnosti, še posebej mladim. Nalogo smo
naslovili malce skrivnostno, saj učna pot ob ribnikih v Bruni vasi poleg gibanja,
ustvarjanja in učenja, povezanega z vodo, obiskovalce usmerja k temu, da tudi
sami poiščejo načine, kako poskrbeti za svoje zdravje. Zato verjamemo, da bo v
neokrnjeni naravi ob treh ribnikih v Bruni vasi pri Mokronogu vsak našel nekaj
zase. Hkrati pa upamo, da bo načrtovana učna pot aktualna dolgo časa in jo bodo
kasnejše generacije lahko tudi nadgradile.
Ključne besede: voda, učna pot, ribnik
Abstract:
Mokronog is a town in the Dolenjska region with rich natural and cultural heritage.
This research paper aims at bringing closer the countryside's intact nature along
with its tidiness, beauty and tranquility, especially its waters to the general public,
younger generations in particular.
The title of the research paper contains a touch of mistery for a reason. Namely,
its educational trail by the ponds near the Bruna vas village offers not only waterrelated activities, creative and learning experiences and still being able to stimulate
the visitors to find their own ways to take care of their health. Thus we firmly believe
everyone finds something for him or herself in the intact nature by the three ponds
in the Bruna vas village next to the town of Mokronog while at the same time still
hope that the planned educational trail remains vital for a long period of time
leaving it to later generations to upgrade it.
Key words: water, learning path, pond
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1. UVOD
V septembru smo se člani turističnega krožka prvič dobili na srečanju.
Ko smo izvedeli za naslov teme festivala Več znanja za več turizma, smo si najprej
zastavili vprašanje: »Voda v Mokronogu? Da, seveda! Naslov je imeniten! Mokronog je
vendar kraj, ki nekaj mokrega nosi že v svojem imenu«. A ko smo se podrobneje seznanili
z vsebino razpisa in si nato zastavili še vprašanje: »Voda in zdravilni turizem v
Mokronogu?« smo hitro ugotovili, da delo ne bo tako preprosto.

2. OD IDEJE DO IZVEDBE
2.1 Izbira teme
Naša občina Mokronog-Trebelno je med mlajšimi in manjšimi v Sloveniji. Leži v
jugovzhodnem delu Slovenije, severno od Novega mesta.
V našem kraju ni velikih trgovskih centrov, zdravilnih vrelcev, slapov, velikih kulturnih
ustanov, tudi ne zavarovanih območij.
Toda imamo marsikaj od tega, kar smo v razpisu za festival zasledili, da je lahko predmet
raziskovanja. Imamo veliko kulturnih in naravnih znamenitosti, pa tudi veliko zanimivosti,
povezanih z vodo, ki je tema festivala. V naši občini so studenci s pitno vodo, ribniki, reka
Mirna, imamo nekaj vodnjakov, potokov – recimo Raduljo, Stajniški potok, Vejer, pa veliko
mokrotnih tal ...
Naše raziskovalno delo se je pravzaprav začelo z zbiranjem idej o vodnih virih v občini.
Spraševali smo domačine, starše, učitelje, brskali po literaturi, se pogovarjali med sabo,
skrbno preučevali razpis festivala, a bili kljub temu dolgo časa v dilemi. Ugotovili smo
namreč, da je v Mokronogu in na Trebelnem kar nekaj voda, a so njihove lokacije med
seboj precej oddaljene, nekatere tudi težko dostopne. Zato je bil pred nami najprej izziv,
kaj v povezavi z vodo pravzaprav izpostaviti, čemu dati prednost.
Nato smo razmišljali takole.
Živimo v času, ko pogosto zelo hitimo in si ne vzamemo časa, da lepoto, ki nas obdaja,
resnično doživimo. Poleg tega nas je čas epidemije v marsičem omejil in negativno vplival
tudi na naše zdravje. Več smo doma, manj se družimo s prijatelji, več časa preživimo na
elektronskih napravah in družbenih omrežjih.
Mi pa živimo v kraju, ki ima res veliko neokrnjene narave, pa tudi vodnih virov, ki kličejo k
spoznavanju in temu, da ljudje ob njih postojimo, jih opazujemo in se jih naužijemo. V
nemiru in hitenju se ljudje včasih sploh ne zavedamo, kaj potrebujemo. Velikokrat sta to
le mir in sprostitev. Menili smo, da tako kot domačini, Mokronožani, tudi turisti potrebujejo
nekaj zanimivega, svežega, a hkrati preprostega.
Po dolgem razmišljanju in pretehtavanja različnih idej smo si bili enotni, da bomo o vodi
in njenem pomenu spregovorili z učno potjo ob ribnikih v Bruni vasi. Nalogi smo dali naslov
Po sledeh skrivnostnih stopinj.
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2.2 Mokronog
Naša občina Mokronog-Trebelno je izrazito prehodna,
saj se razteza po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju,
na stiku predalpskih, dinarsko-kraških in obpanonskih
pokrajin.
Občina ima nekaj več kot 3100 prebivalcev.
Ustanovljena je bila 1. januarja 2007, njen župan pa je
že od njene ustanovitve gospod Anton Maver. V občini
je ena osnovna šola, to je Osnovna šola Mokronog s
podružnično šolo Trebelno, in Vrtec Mokronožci.

Slika 1: Upravno-kulturni center

Grb Občine Mokronog-Trebelno je predstavljen na slovenskem ščitu,
razcepljenem v srebrno in rdeče polje. Na prvem polju je vinski atribut z
zelenim trtnim listom, črnim ključem in modrim grozdom, na drugem polju
je odtis desnega stopala človeške noge v barvi kože.
Slika 2: grb Občine Mokronog-Trebelno

Zastava Občine Mokronog-Trebelno je rdeče–bele barve z grbom Občine
Mokronog–Trebelno. Grb leži v geometrijski sredini zastave tako, da sega s
svojo srebrno polovico v rdeče polje zastave, s svojo rdečo polovico pa v belo
polje zastave.
Slika 3: zastava Občine Mokronog-Trebelno

Občina Mokronog-Trebelno spada med manjše slovenske občine. Njena površina je 73,4
km2 in meji na občino Sevnica na severu, na Škocjan in Šmarješke Toplice na vzhodu,
občino Novo mesto na jugu, na Mirno Peč in Trebnje na jugozahodu in zahodu ter
Šentrupert in Mirno na severozahodu.
Občino sestavlja 43 naselij, in sicer: Beli Grič, Bitnja vas, Bogneča vas, Brezje pri
Trebelnem, Brezovica pri Trebelnem, Bruna vas, Cerovec pri Trebelnem, Cikava, Dolenje
Laknice, Dolenje Zabukovje, Drečji Vrh, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas,
Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Laknice, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog,
Hrastovica, Jagodnik, Jelševec, Križni Vrh, Log, Maline, Martinja vas pri Mokronogu,
Mirna vas, Mokronog, Most, Ornuška vas, Ostrožnik, Podturn, Pugled pri Mokronogu,
Puščava, Radna vas, Ribjek, Roje pri Trebelnem,
Slepšek, Srednje Laknice, Sv. Vrh, Štatenberk,
Trebelno, Velika Strmica, Vrh pri Trebelnem.
Občinski praznik praznujemo 14. marca.
V občini so tudi sedeži treh tovarn: M Tom, Sep
in Dorema, poleg tega so v kraju tudi pošta,
Kmetijska zadruga, knjižnica, kulturni dom,
zavarovalnica.
Slika 4: Žalostna gora
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Naša občina se ponaša tudi z bogato kulturno dediščino, ki jo sestavljajo številne cerkve,
ostanki gradu Mokronog in gradu Gorenji Mokronog, kostnica s kapelo sv. Mihaela,
razvaline gradu Štatenberk, arheološka pot pri sv. Petru, Strelov turn, kompleks sakralnih
objektov na Žalostni gori in še kaj.
V kraju je vsako tretjo soboto v oktobru organizirana Vorančeva pot, ki poteka od
Mokronoga do Pijane gore. Pot je v potopisu opisal Lovro Kuhar, bolj znan kot Prežihov
Voranc, ko je hodil po naših krajih. Njegov najbolj znan citat je: »Hodil sem morda po
najlepših krajih sveta, po krajih, ki so po svoji legi, po svojem modrem nebu in po svojih
prečudovitih barvah najlepši na Slovenskem.«
Znana Mokronoška legenda, ki jo pozna skoraj vsak domačin, pa govori o škratih
Mokronožcih, ki naj bi živeli v okolici Mokronoga in jih lahko vidijo le najbolj pridni. O njih
je v več knjigah pisal pisatelj in vsestranski kulturnik, domačin, Stane Peček.
In kako je Mokronog dobil ime?
Njega dni se je v kraj pripeljalo njegovo visočanstvo. Dan za obisk je bil prav nesrečno
izbran, saj je lilo kot iz škafa. Kočija se je ustavila sredi trga in presvetlost je kar iz kočije
dala poklicati trškega župana. Pricapljal je bos, kajti čevlji so bili v tistih časih dragocen
kos garderobe in jih je bilo nadvse škoda za blato. Visočanstvo, ki je imelo drugačna merila
glede vrednosti obuval, je zgroženo vzkliknilo »Uf, nassenfussar!« Zbrani, ki so, ravno
tako bosi, prizor opazovali, so vzklik razumeli kot največjo pohvalo njihovemu županu. V
spomin na ta dogodek so sklenili, da se bo kraj imenoval Nassenfuss, ker pa je beseda
nemška, so jo poslovenili v Mokronog.
Lahko pa, da je bilo malo drugače, da je njegovo visočanstvo sezulo škorenjce in
pogumno stopilo po blatu do trške hiše. Ljudem je
bilo to tako všeč, da so odtis stopala, s katerim je
plemenitost najprej stopila v blato, vzeli za svoj
grb, kraj pa krstili za Mokronog.
Kakorkoli že, Mokronog je že dolgo Mokronog.
Za kraj pa je še posebej pomembna letnica 1279.
Zapisana je na pergamentni listini, ki je shranjena
v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu, in
razodeva, da je bil Mokronog že takrat trg s
trškimi pravicami.

Slika 5: staro trško jedro Mokronoga

2.3 Cilji
Glavni cilj, ki smo ga želeli z nalogo doseči, je, da bi mladi, zlasti še učenci prvega in
drugega triletja, njihovi starši, pa tudi ostali obiskovalci učne poti v naravi preživeli čim več
časa, da bi se pri tem sprostili, zabavali in igrali, z nalogami, h katerim jih nameravamo
spodbuditi, pa tudi kaj naučili.
Z nalogo želimo razvijati pripadnost kraju, spodbuditi k spoštovanju naše naravne
dediščine in njenemu ohranjanju za kasnejše generacije. Vse načrtovane aktivnosti so
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vezane na bližino Mokronoga, zato domačini ne potrebujejo dodatnih prevozov, ki bi
onesnaževali okolje.
Resnično si želimo, da bi ljudje, še posebej mladi, čim več časa preživeli v naravi in čim
manj za elektronskimi napravami, da bi se družili in ob aktivnostih v naravi gradili
prijateljske vezi.
Hkrati pa tudi želimo, da bi z nalogo dopolnili, popestrili in obogatili turistično ponudbo
domačega kraja.

2.4 Načrtovanje dela
S konkretnim delom za raziskovalno nalogo smo pričeli kmalu po oblikovanju ideje oz.
izbiri teme.
Na spletu smo si ogledali natančen zemljevid ribnikov in njihove okolice, zbrali smo nekaj
literature in navezali stik z oskrbnikom ribnikov v Bruni vasi, gospodom Simonom Čulkom,
in predsednikom Turističnega društva, gospodom Jernejem Maukom.
Veliko smo se pogovarjali tudi med sabo, imeli ogromno raznovrstnih predlogov in idej, jih
sproti spreminjali, dopolnjevali in usklajevali. Ob nekaterih smo se včasih prav zabavali,
saj niso bile izvedljive, a v razpravah so nam vseeno prišle na misel.
Zelo veliko smo se pogovarjali o vsebini informativnih tabel, njihovi obliki, fotografijah, ki
jih bodo vsebovale … Pogovarjali smo se o logotipu, se večkrat skušali postaviti v vlogo
ciljne skupine – torej mlajših otrok in si predstavljati, kaj v zvezi z vodo bi bilo koristno in
zanimivo zanje.
Šli smo seveda tudi na teren. S konkretnimi zadolžitvami smo se sprehodili med ribniki in
po njihovi okolici ter načrtovali, kje bi bile posamezne table postavljene in kako si bomo
zadolžitve razdelili. Na sprehodih okrog ribnikov smo razmišljali o izvedbi poti v različnih
letnih časih in ob različnem vremenu ter o pomenu varnosti. Precej časa smo namenili
tudi razpravam o časovnem okviru učne poti. Nato smo si razdelili še zadolžitve glede
vsebine tabel, jih dopolnjevali in popravljali.
Po srečanju z gospodoma Simonom Čulkom in Jernejem Maukom smo skupaj dopolnili
še načrt trženja, napisali zaključek, ob pomoči učiteljice za zgodovino oblikovali
predstavitveni film, ob pomoči učiteljice za likovno umetnost pa idejo o predstavitvi na
turistični tržnici.

3. IZVEDBA
3.1 Oblikovanje turističnega produkta
Kot smo zapisali že v uvodu, smo pri delu izhajali iz narave. V njej vidimo možnosti učenja
in zdravega načina preživljanja prostega časa. To je tisto, kar po našem mnenju domačini,
še posebej družine z otroki, in turisti potrebujejo.
8
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Za glavno lokacijo učne poti smo izbrali ribnike v Bruni vasi, ki so od Mokronoga oddaljeni
približno 2 km.
Želeli smo ustvariti ponudbo, ki je kraj še nima, hkrati pa tudi takšno, ki bo malce drugačna:
aktivna, zabavna in sproščena.
Skrbno smo načrtovali vsebino
šestih informativnih tabel. Le-te
predstavljajo osnovne značilnosti
učne poti ob ribnikih v Bruni vasi,
pomen vode nasploh, opisujejo pa
tudi rastlinski in živalski svet,
povezan
z
vodo.
Njihova
nadgradnja pa so tri aktivnosti. Prva
ima naslov namig za premik in
spodbuja k odkrivanju drugih
vodnih virov v kraju, druga ima
naslov namig za ustvarjanje in
spodbuja k ustvarjanju iz preprostih
materialov, tretja pa nosi naslov
namig za aktivnost in usmerja k
športnim dejavnostim.

Slika 6: lokacija ribnikov

Naš turistični proizvod torej ponuja gibanje v naravnem okolju, oglede, nova spoznanja,
hkrati pa spodbuja k učenju, sprostitvi in ustvarjalnosti.

3.2 Komu je učna pot namenjena
Naš turistični proizvod je namenjen vsem vedoželjnim, pa tudi tistim, ki si želijo gibanja v
naravnem okolju, sprostitve, ustvarjanja ali zabave.
Za začetek smo vsebino učne poti želeli približati predvsem mladim, zlasti učencem
prvega in drugega triletja osnovne šole in njihovim staršem. Menimo, da bi ob ribnikih v
Bruni vasi učenci prvega in drugega triletja naše šole lahko imeli učno uro naravoslovja,
športa, morda del naravoslovnega, športnega ali tehniškega dne. Z zapisanimi
dejavnostmi bodo lahko ob vodstvu učiteljev ali naše ekipe delovni dan zamenjali za
sprostitev, učenje in gibanje ob vodi. Ker mladi danes sprejemamo veliko informacij preko
elektronskih naprav, se nam je zdelo smiselno, da mlade namesto tega usmerimo v
naravo, v opazovanje, odkrivanje, raziskovanje in gibanje.
Ponudba bo namenjena tudi turistom, ki želijo preživeti čas v neokrnjeni naravi, in vsem,
ki imajo radi vodo ter aktivno preživljanje prostega časa v naravi. Vsem, ki se želijo
sprostiti ob vodi in se ob tem še kaj naučiti, tistim, ki se v naravi znajo umiriti, uživati, pa
tudi tistim, ki tega še ne znajo ali so na to že pozabili.
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3.3 Vsebinski del učne poti
V Bruni vasi pri Mokronogu so trije ribniki. V virih je mogoče zaslediti, da so bili na tem
mestu že stoletja nazaj grajski ribniki, iz katerih so pozimi pridobivali led in z njim
oskrbovali okoliške mesnice in gostilne. Led so vozili celo v Ljubljano.
Ribniki ležijo v kaskadah in so dejansko zajezen potok Vejer. Ribniki ležijo na prijetni
lokaciji. Do njih vodi gozdna pot, do enega ribnika pa makadamska cesta, ki se odcepi od
magistralne ceste Trebnje–Sevnica približno 1 km od Mokronoga. Njihova okolica je redno
vzdrževana in urejena. Spodnji ribnik ima precej odprto lego, druga dva ležita bolj v gozdu.
Ribniki so različno veliki. Zgornji in spodnji merita v dolžino približno 100 metrov, srednji
je nekoliko manjši.
Ribiči Ribiške družine Sevnica, podokoliš Mokronog, v ribnik redno vlagajo krape za
ribolov, sicer pa v vodi živijo še babuške, amurji in ribji drobiž. Lovna ribnika sta spodnja
dva ribnika.
Ob ribnikih tako občasno posedajo ribiči, ki se ukvarjajo z ribolovom, na sprehode pa v ta
del zahajajo tudi domačini.

Slika 7: ribniki spomladi

Slika 8: ribniki pozimi

Načrtovana učna pot ni rekreacijsko zahtevna, a vseeno zanjo priporočamo pohodno
obutev. Pot z ogledi in aktivnostmi traja približno 45 minut.
Učna pot se začne na robu gozda pri ribiški koči in vodi po severozahodnem robu
spodnjega ribnika do tako imenovane foto točke. Zaradi dobrega razgleda bi jo namenili
fotografiranju in opazovanju okolice. Od tu je pot speljana v gozd, kjer se zaključi na
severnem robu zgornjega ribnika.
Table, ki so razporejene ob ribnikih, prikazujejo večino tukajšnjih rastlin, vodnih in gozdnih
živali ter vabijo h gibanju, učenju in ustvarjanju.
Spodnji posnetek prikazuje lego ribnikov in načrtovane postavitve informativnih tabel.
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Slika 9: načrt postavitve tabel z legendo

Zaradi spoštovanja narave in njenih prebivalcev na informativnih tablah prosimo
obiskovalce, da se na učno pot podajo mirno. Tako bo tudi obisk dosegel svoj namen, saj
le v tišini lahko prisluhnemo zvokom narave in ptičjemu petju ter tako užijemo lepote
narave.
Pomemben vidik, na katerega tudi opozorimo obiskovalce, je, da na poti poskrbijo tudi za
svojo varnost, še posebej, ko so tla razmočena in ko se gibljejo blizu vode.

4. OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE
4.1 Načrt oglaševanja in trženja
O tem, kako bomo naš turistični proizvod oglaševali in tržili, smo razmišljali že med
oblikovanjem turistične ponudbe. Naš načrt je sledeč.
o
o

o

Raziskovalno nalogo s promocijskim filmom bomo v začetku marca objavili na
šolski spletni strani.
O našem raziskovanju in rezultatih dela bomo pripravili točko na prireditvi ob dnevu
državnosti, ko bomo predvajali tudi promocijski film. Tako bodo z našim delom
seznanjeni vsi učenci in strokovni delavci šole. Prepričani smo namreč, da se
domoljubje začne v domačem kraju. Prireditev bo 24. junija 2022.
Povzetek našega dela in rezultate bomo v obliki članka objavili v lokalnem
časopisu Odsev in šolskem časopisu Plamenčki.
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o
o
o

o

o

Izdelali smo zloženko, s katero bomo vabili k ogledu učne poti.
Plakate z vsebino učne poti bomo izobesili na oglasnem panoju v šoli.
Z učiteljico razredne stopnje smo se dogovorili, da bo v naslednjem šolskem letu
za učence 2. triletja načrtovala dan dejavnosti, v okviru katerega bo učence peljala
k ribnikom v Bruni vasi. Pri pripravi in izvedbi dejavnosti bomo sodelovali tudi mi.
S predsednikom Turističnega društva Mokronog, gospodom Jernejem Maukom,
smo se dogovorili, da bomo s predstavitveno točko k ogledu učne poti spodbudili
obiskovalce Vorančeve poti, in sicer tretjo soboto v oktobru 2022.
Informacijske table ob treh ribnikih v Bruni vasi še niso postavljene. Po razgovoru
s predsednikom Turističnega društva Mokronog in oskrbnikom ribnikov pa bo to
dejansko izvedljivo, saj sta društvi za to zainteresirani. Vse načrtovane aktivnosti
ob ribnikih pa bomo do takrat izvedli s pomočjo natisnjenih plakatov, ki jih je
financirala šola.

4.2 Predstavitev na turistični tržnici
Na turistični tržnici bo sodelovalo pet učencev. Naš produkt bomo predstavljali na stojnici
z izdelanim promocijskim materialom, s katerim se bodo obiskovalci o naši temi najprej
seznanili. Z zanimivostmi občine Mokronog-Trebelno bomo skušali pritegniti pozornost
tudi v nakupovalnem centru.
Za zanimivejšo in nazornejšo predstavitev bomo izdelali namizno in talno igro z naslovom
Po skrivnostnih sledeh mokrih nogic . Igralna površina bo v obliki občine MokronogTrebelno, na njej bodo označeni glavni kraji in objekti. Na igralni površini bodo vprašanja
oz. naloge s temami, ki jih vključuje naša učna pot. Za označevanje mesta na igralni
površini bodo igralci uporabljali kamenčke, za nagrado pa dobili sladko presenečenje.
Ves čas dogajanja bomo na računalniku na stojnici predvajali video, ki smo ga pripravili
za promocijo našega kraja in ponudbe.

5. ZAKLJUČEK
Ob oblikovanju naše turistične ponudbe smo se veliko naučili o našem kraju in ribnikih ter
pridobili kar nekaj izkušenj. Poleg tega je bilo to raziskovanje za nas tudi zabavno, še
posebej obiski ribnikov.
Pri delu smo izhajali predvsem iz tega, da je turistični produkt zanimiv zlasti za otroke, saj
se zavedamo, da mora biti zanje odmik v naravo več kot le sprehod.
Zato z učno potjo ob treh ribnikih v Bruni vasi pri Mokronogu promoviramo obstoječi vodni
vir, hkrati pa smo oblikovali tudi možnosti, kako ob vodi in v objemu gozda poskrbeti za
sprostitev, rekreacijo in učenje.
Res si želimo, da se naši načrti uresničijo in da z načrtovano učno potjo ribniki v Bruni vasi
ne bodo več samevali oziroma zgolj občasno dajali zatočišče posameznim ribičem in
sprehajalcem, ampak bodo prava lokacija za doživetja, ki si jih bodo obiskovalci zapomnili.
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7. PRILOGE
Plakati učne poti:
o DOBRODOŠLI NA »POTI PO SLEDEH SKRIVNOSTNIH STOPINJ«
o ŽIVALI V GOZDU
o VODA
o RASTLINE
o RIBE
o FOTOTOČKA
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