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1. UVOD
V pričujoči seminarski nalogi bi vam rad predstavil del čudovite narave naše
Slovenije, predstavil vam bom Kumljansko, za marsikoga neznano, po drugi strani pa
tako dobro poznano »kraljestvo kumskega brezokca«, ki vsako leto vnovič in vnovič
preseneča in navdušuje številne planince in povsem naključne popotnike po naših
zasavskih gorah.
Predstavil vam bom svet, ki je tako poseben, pa vendar tako naš, da ga znova in
znova občudujemo, ga obiskujemo, vanj verjamemo in mu marsikatero prosto uro ali
dan posvetimo vso našo pozornost in zanimanje. Tja vodimo naše otroke, prijatelje in
znance. In verjamite, splača se ga videti, doživeti in se še kdaj vrniti. Tja, kjer lahko,
najdemo vse tisto, kar v « dolini« iščemo zaman. Pridite z menoj in vsaj v svojih
mislih doživite nekaj, kar morate zagotovo videti in občutiti, v naravi, v osrčju
zasavskih planin, v osrčju Slovenije.

2. KUMLJANSKO (Kum, Dobovec in okolica) :
Kumljansko leži na območju osrednje Slovenije, v Zasavju sredi Posavskega
hribovja. Obsega južni del občine Trbovlje na desnem bregu reke Save. Za
Kumljansko, kot domačini imenujejo svet okoli Kuma, so značilne globoke
rečne doline s strmimi, ponekod pečovnatimi pobočji, ki v izrazitih pregibih
prehajajo v uravnane planote, nad katerimi se dvigajo posamezne vzpetine.
Kumljansko je kraški svet, tako imenovani »osameli kras«. S tem imenom
označujemo dele površja v predalpskem hribovju, kjer se apnenec in dolomit
ne pojavljata na večjih sklenjenih površinah. Triasni dolomit in apnenec
dajeta območju značaj razgibanaega kraškega sveta s številnimi globokimi
vrtačami, kraškimi brezni, skalnimi pečinami, kraškimi izviri pod planoto in
veliko površinsko kamnitostjo. Najgloblje brezno je 37 m globok Turkov
prepad, ki je uvrščen med podzemljske geomorfološke naravne vrednote. Nad
kamninsko osnovo tega področja je nastala dokaj debela plast prsti iz katere
molijo apneniške skale in kamenje. Ker je tukaj več dolomita kot apneneca,
govorimo o fluviokrasu.
Svet je dobil ime po najvišjem zasavskem vrhu Kumu in zato je prav, da o tem
zasavskem Triglavu povemo nekaj več.
Kum je eden najlepših in s svojimi 1220 m tudi največji vrh zasavsko – posavskega
pogorja. Zgoraj je gol (brez gozda) in ob lepem vremenu se ponuja čudovit razgled
na vse strani Slovenije. Tako je mogoče videti vse od Pohorja, Gorjancev, Snežnika
do Kamniško – Savinjskih in Julijskih Alp, pa tudi na Sleme nad Zagrebom in vrhove
Gorskega Kotarja.
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Na Kum vodi veliko uradnih, markiranih poti, ki jih lahko razdelimo v dve skupini :
 poti iz dna doline reke Save
Na Kum vodijo poti iz Zagorja, Trbovelj, Hrastnika, Zidanega Mosta in Radeč.
Vse imajo višinsko razliko okoli 1000 metrov, kar od planinca zahteva večjo
fizično pripravljenost in motivacijo. Večina se jih začne v bližini železniških
postaj, tako da lahko kombiniramo različne poti (eno za vzpon in drugo za
spust), nato pa se vrnemo z vlakom. Na večini poti je na začetku strm vzpon iz
dna savske doline (okoli 500 m višinske razlike), čemur sledi vzpon po bolj
položni planoti, ki se konča na vrhu. Vse poti so zaradi precejšnje višinske
razlike manj obljudene.
 manj zahtevne poti
Nakatere poti na Kum se začnejo višje: z Malega Kuma (Podkuma) in
Lontovža (Dobovec). Te poti so fizično manj zahtevne, saj je do Kuma manj
kot 400 m višinske razlike.
POT
Zidani Most – Kum
Trbovlje – Kum

VIŠINSKA RAZLIKA

TRAJANJE

ZAHTEVNOST

1016 m
1010 m

3.30
3.30

strma pot
strma pot

Na vrhu Kuma je več objektov: Planinski dom, RTV oddajnik in cerkev svete
Neže in Jernejeva kapelica, a o tem več v nadaljevanju.
Dobovec je majhen kraj pod vrhom Kuma in je del občine Trbovlje.
Razprostira se na višini 697 m, na 2225 ha, od tega je 1465 ha gozda, ostalo
so kmetijske in obdelovalne površine.Obsega šest zaselkov. V kraju živi 188
prebivalcev. Življenje v vasi nedvomno krojita Podružnična osnovna šola in
vrtec. Otroški živ žav prinaša v kraj življenje in morda nesluten napredek.
Dr. Matjaž Kmecl, slovenist, literarni zgodovinar in teoretik, pisatelj in politik, ki
se je rodil na Dobovcu pod Kumom, je o Kumu in Kumljanskem zapisal :
»Kum je božja mogočnost nad dolenjsko in zasavsko deželo; z zajetnostjo in
širnostjo zagotavlja ljudem po vznožnjih varnost in obenem občutek, da se na
njem začenjajo prve stopnice do večnosti.« Takšno božjost je najbrž imel v
mislih tudi človek, ki si je prvi izmislil prispodobo o »dolenjskem Triglavu« Kum v resnici namreč nima treh vrhov, ima pa na sebi nekaj, kar je podobno
slovesni peti maši in molčeči poganski skrivnostnosti ter neprestano nagovarja
k ponožnosti in prijaznosti. Zato so si ga Dolenjci in revirci že zdavnaj izbrali
za svoj romarski kraj – Dolenjci na tisto avgustovsko nedeljo, ko so se domala
vsi zbrali pri sveti Neži in nekdanjem svetem Joštu na vrhu, tako da so njihove
vasi ostale prazne, revirci pa za prvi maj in zadnje čase vse bolj za novo leto.
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Toda kumljanska deželica je vredna obiska tudi sicer - aprila, ko se vrh
okranclja z množico zvončkov, kasneje pa po travnikih okrog Dobovca in
drugod z opojno zlatico, hladnikovim grintavcem in drugimi redkimi rožami, po
robovih širnih gozdov proti Lontovžu ali navzdol proti Medvedovi dolini,
Malemu Kumu ali Borovaku s krvavordečimi plahtami rese in prelepo rožo
telohom. Steze skozi širne kumljanske gozdove, po katerih kar naprej orglajo
viharji, pa so vredne koraka sleherni trenutek leta. Velikanski park pač po volji
matere narave, pa tudi po človekovem spoštovanju! V resnici sveta gora!«
Menim, da ga ni med nami, ki ga takle opis nekega predela naše Slovenije ne
bi prepričal in navdal z željo, da ga vsaj enkrat obišče.

3. KRAJINSKI PARK KUM
Preden predstavim Krajinski park Kum, bi rad opredelil pojem zavarovano območje
Slovenije in vse ostale pojme, ki so z njim povezani.
Za varovanje naravnih območij v Sloveniji je temeljna pravna podlaga Zakon o
ohranjanju narave (Uradnilist RS, 96/2004). V tem konteksu beseda »temeljni«
pomeni, da zakon sam po sebi še ničesar konkretno ne zavaruje; daje samo
sistemske okvire in določa načine, kdo in kako izvrši zavarovanje. Narodne parke
razglasi državni zbor z zakonom, preostala območja državnega pomena Vlada,
območja lokalnega pomena pa občina. Zavarovana območja se upošteva pri pripravi
planov, za njih veljajo tudi predpisane omejitve (varstveni režim) in usmeritve, katerih
cilj je ohranjati lastnosti, zaradi katerih je območje zavarovano.
Zakon o ohranjanju narave predvideva naslednje oblike oziroma kategorije
zavarovanih območij:
-

ožja zavarovana območja: naravni spomenik, strogi naravni rezervat in
naravni rezervat

-

širša zavarovana območja: narodni park, regijski park in krajinski park

Pristojni organ za izvajanje varstva narave je Minstrstvo za okolje in Vlada Republike
Slovenije, krajevno pristojni pa so ustrezni upravni organi v posameznih občinah.
Za naš namen je pomembna definicija krajinskega parka, ki pravi:
-

krajinski park je obsežno območje, za katerega je značilna predvsem lepota
pokrajine, prepletena s prisotnostjo človeka in njegove tradicionalne
dejavnosti. Krajinski park je torej zavarovan predvsem s strožjo urbanistično
pozornostjo, gospodarski poudarek naj bi bil na dejavnostih, ki pomagajo
prebivalstvu ekonomsko vrednotiti posebno estetsko vrednost krajine (npr.
turizem, izletništvo, ekološko kmetijstvo…).
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Kot že rečeno je Kumljansko območje, ki leži v osrednji Sloveniji, v Zasavju, sredi
Posavskega hribovja, na desnem bregu reke Save.
Območje je dobilo status krajinskega parka z »Odlokom o razglasitvi naravnih
znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju občine Trbovlje« konec maja leta 1996. V tem odloku krajinski park Kum, ki
se dviga najvišje v vrh 1220m visokega Kuma, obsega celotno območje v katastrski
občini Dobovec, razen manjšega predela tik ob vznožju severnega kumskega
pobočja vzdolž reke Save. Odlok je bil sprejet na podlagi elaborata takratnega
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje.
V aprilu leta 2002 sta bili na pobudo Zavoda za varstvo narave Celje v parku
postavljeni dve tabli in organizirana predstavitev namena, ki naj bi ga park imel. Leta
2003 pa je Koordinacijski odbor za turizem pri krajevni skupnosti Dobovec začel z
različnimi aktivnostmi za promocijo parka, med drugim sta bili izdani dve zloženki, v
katerih je park predstavljen.
a) Naravna dediščina
Na območju naravnega parka Kum je 14 naravnih vrednot, od katerih jih ima kar 11
starus naravnega spomenika in so posledica značilnosti kraškega sveta. Področje
je namreč zakraselo, tla so karbonatna, torej zelo prepustna. V severnem delu tvori
podlago triasni dolomit, v južnem pa triasni apnenec. Vodni izviri so le v spodnjem
oziroma severnejšem delu pobočja.
Naravni spomenik je po definiciji manjše naravno območje ali posamezen naravni
objekt izjemne oblike, vsebine ali redke lepote, npr. jezero, slap, soteska, podzemna
jama, nenavaden gozdni sestoj ali tudi posamezna skalna tvorba ali staro drevo. V te
objekte je prepovedano posegati na način, ki lahko poslabša stanje, spremeni,
poškoduje ali uniči naravno vrednoto ali zmanjša njeno lepoto.

Naravni spomeniki v Krajinskem parku Kum so naslednji:
1. Površinski geomorfološki spomeniki, ki so nastali zaradi kraškega
delovanja ali rečne erozije:
Skalna pečina pod Završjem
Završki Čeren
Greben Krvava Peč – Planina
Čebulova dolina
Soteska Ribnik
Brzice na Savi pri Prusniku
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Čebulova dolina

2. Podzemeljski geomorfološki spomeniki so kraške jame in brezna
naravnega nastanka:
Turkova prepad
Izvir Mitovščice

3. Hidrološki naravni spomeniki so različne naravne oblike, nastale ob
delovanju vode:
Mitovški slap
Šklendrovec

Mitovški slap

4. Geološko paleontološki naravni spomeniki so različne geološke tvorbe:
Golica krednih kamenin
Nekateri naravni spomeniki so zelo težko dostopni, zato bi bilo nujno ustvariti pogoje
za njihovo čim boljšo predstavitev.

7

b) Rastlinski svet
Slovenija je »dežela na prepihu«, pokrajina, ki je zaradi razgibanega reliefa, geološke
zgadbe, zemljepisne lege in podnebja floristično zelo bogata in pestra. Tu se namreč
križajo štiri flore: srednjeevropsko – alpska, mediteranska, panonska in ilirsko - .
dinarska.
In tako, kot je floristično bogata celotna Slovenija, je floristično bogat tudi Krajinski
park Kum. Območje leži na stiku predalpskega sveta s preddinarskim svetom. Tako
tu uspevajo tako hladoljubne rastlinske vrste, ki so značilne za alpski svet, kot tudi
rastline značilne za dinarski svet. Najdejo pa se celo tudi povsem toploljubne
submediteranske vrste.
V parku uspeva več kot 40 različnih lesnih vrst, polovica je drevesnih vrst, polovica
pa grmovnih. Med drevesnimi vrstami je najpogostejša bukev, sledijo pa ji smreka,
gorski in ostrolistni javor, hrast graden, lipa, veliki jesen, beli in črni gaber. Jelk ni
veliko, od grmovnic pa so pogoste leska, rdeči dren, dobrovita in brogovita.
Poleg tega v parku uspevajo tudi nekatere zavarovane rastline, kot naprimer avrikelj
ali lepi jeglič, dišeči volčin, kranjska in brstična lilija, tisa in bodika ali božje
drevce.

Negojeni travnik z množico cvetočih orlic

Prava posebnost Zasavja pa je opojna zlatica, ki uspeva samo na severovzhodnem
pobočju Kuma in še na nekaj mestih v Zasavju. (Mrzlica, Kopitnik in Sveti Lovrenc pri
Lisci). Zaradi omejenosti na manjše geografsko okolje sodi med endemite.
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Opojna zlatica

c) Živalski svet
Pester rastlinski svet parka nudi primeren in ugoden življenjski prostor številnim
živalim.
Najštevilčnejša divjad tega področja je srnjad, živijo pa v kumljanskih gozdovih tudi
jeleni, mufloni, gamsi, divje svinje, jazbeci, lisice, kune zlatice in kune belice,
hermelini, male podlasice, dihurji, veverice, polhi, zajci in številne vrste ptic. Med
drugim živijo tu gozdni jereb, sokol selec, kragulj, navadni skobec, sršenar, navadna
postovka, lesna in uralska sova, ob Savi pa sive čaplje, raca mlakarica, veliki žagar in
kormoran. Žal pa je s kumskih pobočij po letu 1989 povsem izginil divji petelin.
Območje pogosto prečka tudi rjavi medved, ko se seli iz Dolenjske ali iz Kočevskega
proti severni Sloveniji.
Prava posebnost krajinskega parka Kum pa je kumski jamski brzec (Anophthalmus
schaumi kumensis), oziroma kumski brezokec. Je endemitska živalska vrsta, ki nosi
ime po Kumu.
Kumski brezokec je majhen svetlo rjav hrošček, ki doseže samo 4,4 – 4,6 mm v
dolžino in živi v razpokah jam in pod kamni v gozdu. Sodi v družino hroščev krešičev.
V latinščini Anophthalmus pomeni »brez oči«. Kumski brezokec ima oči zakrnele, saj
se je na tak način prilagodil na temno življenjsko okolje. Kumensis pa pomeni
»kumski«, saj je podvrstno ime dobil po Kumu.
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Po kumskem brezokcu je ime dobila tudi naravoslovna učna pot po Krajinskem parku
Kum.

Del zloženke o kumskem brezokcu

(http://www.trbovlje.si/assets/attachments/2345/zgibanka_kumski_brezokec.pdf?1315404562)

d) Kulturna dediščina
Ljudje so se na tem področju naseljevali že v prazgodovini, saj številni viri pričajo o
železnodobni poselitvi na Ključevici, Kumu in na Dobovcu. Iz rimskega obdobja je
znana Matica, ki se nahaja nad rimskim svetiščem v Podkraju pri Hrastniku,
posvečenemu vodnim božanstvom iz prvih dveh stoletij našega štetja.
Kum ali sveti Kum, kot so ga imenovali včasih je že več stoletij ena najpomembnejših
romarskih poti na območju Slovenije. Omenjal ga je že Janez Vajkard Valvasor v
Slavi Vojvodine Kranjske, pa tudi Primož Trubar v Katekizmu leta 1575 in Fran
Levstik v svojem delu Popotovanje od Litije do Čateža.
Romarska tradicija se je ohranila vse do danes. Tako je vsako leto zadnjo nedeljo v
avgustu »kumska nedelja«, romanje, ki se ga udeležijo pohodniki od blizu in daleč.
Zaradi nadmorske višine se na tem področju uspešno razvija smučarski in skakalni
šport. Skakalnica na Dobovcu se še vedno uporablja. Po drugi svetovni vojni je bila
skakalnica tudi na vrhu Kuma, vendar je bila zaradi graditve ceste porušena.

10

Lontovž

Trotovnik

e) Sakralna dediščina
V Sloveniji je zelo veliko najrazličnejših cerkva in kar ena tretjina spomenikov
kulturne dediščine predstavlja sakralna dediščina.
V krajinskem paru Kum je kar nekaj zanimivih kapelic, križev in sakralnih znamenj, ki
vsak posebej kaže značilnosti svojega časa. Zavarovani sakralni objekti so vaške
cerkve na Dobovcu, v Završju in na Kjučevici.
Najbolj zanimiva je znamenita romarska cerkev svete Neže na samem vrhu Kuma.
Izvira iz 17. stoletja in na njej prevladujejo romanski arhitekturni elementi. Zanjo sta
značilna dva zvonika, od katerih zahodni stoji ločeno oziroma samostojno. Tu se
vsako leto odvija znana kumska nedelja, romanje velikega števila ljubiteljev Kuma in
okolice.

Kapela svetega Jerneja
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4. NARAVOSLOVNA UČNA POT » KUMSKEGA BREZOKCA «

Karta učne poti

Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum si je v letu 2009 zadalo nalogo
oblikovanja naravoslovne učne poti, ki so jo uspešno zaključili in pot poimenovali po
kumskem brezokcu.
Področje naravoslovne učne poti je zaradi naravnih zanimivosti in biotske
raznovrstnosti uvrščeno med območja Natura 2000.
Celotna naravoslovna učna pot je dolga 3,5 km in je označena z usmerjevalnimi
tablami in markacijami, nameščenih pa je tudi sedem informacijskih tabel z
naravoslovno vsebino.
Pot se prične pri avtobusni postaji na Dobovcu, nasproti trgovine. Najlažji dostop do
tu je po cesti iz Trbovelj oziroma od trboveljskega mostu preko Save. Na izhodišču so
štiri informacijske table, ki obiskovalce v sliki in besedi pripravijo na pot. Le ta poteka
večinoma po gozdni cesti bukovo – smrekovega gozda, malo po gozdnih kolovozih,
del pa po poti med negojenimi travniki in vrtačami z njivami.
Na poti obiskovalce usmerjajo rumene table in rumene markacije z belo piko, o
zanimivostih pa jih poučijo še tri informacijske table. Hoje po krožni naravoslovni učni
poti je za približno uro in pol.
Kot že rečeno so pot poimenovali po kumskem brezokcu, svojevrstnem majhnem
hroščku, ki živi samo na tem področju in sem ga že poskušal opisati.
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Ob poti srečujemo vse, že opisane značilnosti tega sveta, tako rastlinskega, kot tudi
živalskega.
Posamezne usmerjevalne table so naslednje:
T1 - izhodišče in štiri informacijske table: Karta učne poti, Varovana območja narave,
Drevesne in grmovne vrste in Živali v gozdu.
T2 - informacijska tabla: Gospodarjenje z gozdom
T3 - informacijska tabla: Osameli kras in Turkov prepad
T4 - Visoka smreka
T5 - Razgledna točka
T6 - informacijska točka: Kulturna krajina
V gozdni vrtači je zrastla prav posebno visoka smreka, katere obseg v prsni višini
znaša kar 3m, zato si je zasluženo pridobila svojo informacijsko tablo.
Naravoslovna učna pot postaja vedno bolj obiskana in priljubljena, zlasti med
osnovnošolci, čeprav bi si zaradi pestrosti, zanimivosti in lepote okolja zaslužila več
pozornosti in promocije, s tem pa večjo prepoznavnost in obisk.

Kumski brezokec

Brezno
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5. ZAKLJUČEK
Krajinski park Kum je zavarovano območje, tako po občinskem odloku, kot tudi v
okviru projekta Natura 2000. Je del čudovitega zasavskega sveta, katerega lepota in
posebnosti bi morale predstavljati veliko prednost v razvoju Zasavja, zlati v smislu
razvoja turizma, pohodništva, rekreacije in naravovarstvene dejavnosti.
Odsek za varstvo gorske narave pri Planinsem društvu Kum že nekaj let organizira
naravovarstvene izlete po Kumljanskem, s poudarkom na rastlinstvu in na tak način
promovira območje krajinskega parka. Vendar pa je promocija vendarle premajhna in
premalo široka. Morda pa bi bilo smiselno v sam projekt krajinskega parka bolj
vklučevati tako osnovnošolsko, kot tudi srednješolsko mladino in nekatere formalne
združbe organiziranja ljudi, kot so razna društva.
Krajinski park Kum si nedvomno zasluži priložnost, da se v vsej svoji lepoti predstavi
kar se da široki javnosti.
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7. PRILOGA
Seznam drevesnih in grmovnih vrst : Naravoslovna učna pot »Kumski brezokec«
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