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PROJEKT SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH 
SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ 
EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR), PRISTOP 
CLLD-IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, 

V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020. 

Učno-doživljajska tematska pot

     Čudovita narava
           pred našim pragom

v občini Naklo

Tematska pot

Čudovita narava pred našim pragom 

Z namenom spoznavanja vse te zanimive in čudovite 
biotske raznovrstnosti je bila v operaciji Spoznajmo 
biodiverziteto v naseljih urejena Učno-doživljajska 
tematska pot Čudovita narava pred našim pragom. 
Tematska učno-doživljajska pot je dolga približno en 
kilometer, na njej boste na desetih vsebinskih tablah 
med drugim izvedeli:
■  da so na nedaleč od Nakla opazili celo gamsa, ki je 

sicer izrazita gorska žival;
■  kako zelo pomembne so za našo prehrano ne samo 

domače čebele, temveč tudi divji opraševalci;
■  zakaj invazivne rastline poleg izrinjanja avtohtonih 

rastlin povzročajo tudi eksplozije;
■  kako je nekdaj priznani poklic Mühlstein Meister 

povezan s kamninsko podlago Udin boršta.

Ob tem je pomembno, da se kot obiskovalci zavedamo, 
da je območje tako bogato z življenjem le zato, 
ker so stoletja sožitja človeka in narave omogočila 
raznovrstnost živalskega in rastlinskega sveta. Zato 
sledimo priporočilom iz kodeksa ‘’Obisk v naravi’’. 
Bodimo nemoteči obiskovalci, ki v prostor ničesar 
materialnega ne prinašamo in iz njega ničesar ne 
odnašamo. Odnesemo pa nova znanja, doživetja, 
notranji mir in telesno zdravje.

           Prav v vsakem letnem času …



Narava v Sloveniji je večinoma še vedno dobro 
ohranjena in zato nam ni treba daleč od doma, 
da doživimo kakšen delček njene pestrosti. Na 
jugovzhodnem obrobju občine Naklo tako lahko 
srečamo raznolike krajinske enote, od podeželskih 
naselij s prepletanjem grajenih objektov (hiše-kmetije, 
ceste …) in urejenih zelenih površin (parki, vrtovi) preko 
različnih kmetijskih površin (travniki, njive, sadovnjaki) 
do gozdnega roba in nazadnje širnega gozda v Udin 
borštu. 

Tudi po oblikovanosti površja je svet razgiban, od 
ravnice z večino naselij in plodno zemljo, do pobočij 
Udin boršta, ki se uravnajo v značilnih terasah. Med 
slednjimi se najdejo, zaradi podlage iz propustne 
kamnine konglomerata, celo kraške vrtače in jame.  

Taka pokrajina ustvarja številna raznolika življenjska 
okolja, ki so dom velikemu številu živali in rastlin 
različnih vrst.  In to le korak od našega hišnega oz. 
šolskega praga! 

Enako zanimiva in raznolika je zgodba o človekovemu 
naseljevanju na tem prostoru, njegovem prilagajanju 
ter gospodarjenju s tukajšnjimi naravnimi viri.


