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2. ZAHVALA 
 

Učenci in mentorica turističnega krožka OŠ Čepovan se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam 
pomagali pri nastanku raziskovalne naloge s katero sodelujemo na 36. festivalu Turizmu 
pomaga lastna glava. Zahvaljujemo se vsem Čepovancem, ki so se odzvali na naše prošnje in 
nam s sodelovanjem v anketi pomagali pri pridobivanju informacij o našem kraju. 
Zahvaljujemo se učiteljici Zdenki Plesničar, ki nam je pomagala pri raziskovanju literature in 
učiteljici Dolores Fratina za strokovno pomoč pri opravljanju empiričnega dela naloge. 
Zahvaljujemo se tudi učenki Lani Vončina Čadež za pomoč pri oblikovanju majic. Nenazadnje 
se zahvaljujemo naši ravnateljici Branki Ušaj za nasvete in podporo. Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste nam kakorkoli finančno ali materialno pomagali pri izdelavi stojnice. 
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3. POVZETEK NALOGE S KLJUČNIMI BESEDAMI 
 

ŠOLA: OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN, Čepovan 87, 5253 ČEPOVAN 

tel: 05 30 72 906                      fax:      e-mail: os.cepovan@guest.arnes.si 

 

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: BOGASTVO, KI IZVIRA VISOKO 

 

Avtorji: 

1. Veronika Šuligoj, 6. razred 
2. Klemen Ušaj , 6. razred 
3. Ana Boltar,  6. razred 
4. Štefan Slivka, 7. razred 
5. Ema Magajne, 7. razred 
6. Miha Stojanovič,   7. razred 
7. Neli Pisk, 9. razred 

Mentor/ica: Jasna Fornazarič, prof. zgodovine in geografije 

Povzetek: 

Člani turističnega krožka OŠ Čepovan smo z pripravo naloge želeli raziskati turistični potencial 
našega kraja v povezavi z vodo in zdravilnim turizmom. Ker že ime Čepovan nakazuje na 
povezavo kraja z vodo smo raziskali izvor imena kraja tako v pisnih kot ustnih virih. Naš glavni 
cilj je, da bi se učenci OŠ Čepovan in krajani zavedali pomena vodnega bogastva v okolici in  
pripomogli k njegovi ohranitvi in varovanju okolja. Menimo, da ima tako sam kraj kot tudi 
Čepovanski dol, še veliko neizkoriščenega potenciala za razvoj turizma saj je to področje, ki je 
neokrnjeno in turistično še premalo izkoriščeno. Spodbuditi želimo posameznike v našem kraju, 
da bi se tega potenciala zavedali in ga izkoristili. V nalogi smo raziskali tako pisne vire, ki 
govorijo n našem kraju kot tudi ustne. Opravili smo analizo čepovanske vode in ugotovili, da 
je njena kvaliteta dobra ter da je primerna za pitje. Tako smo ustvarili z domačo vodo ter 
lokalnimi rastlinami turistični produkt-osvežilen poletni napitek, ki ga bomo predstavili na 
stojnici. Poleg napitka bomo na stojnici predstavili tudi naše ostale produkte kot so mila, 
balzami za ustnice,… V prihodnje bomo izdelali tudi prospekt, ki bo predstavljal kraj. 
Raziskovalno nalogo smo popestrili s slikovnim materialom, ki prikazuje lepote doline ter kraja.  

 

Ključne besede: voda, zdravilni učinek, Čepovan, Čepovanski dol 
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Slika 1: Čepovanski dol 

4. UVOD 
»Čepovanski dol je ena najlepših suhih dolin v Sloveniji«. Tako piše v literaturi in tako so nas 
učile naše babice. Čepovanci smo na to zelo ponosni. Ponosni smo pa tudi na to, da kljub temu, 
da dolina velja za suho in da v njenem zgornjem delu teče samo en potok, Čepovanu nikoli ni 
primanjkovalo vode. Stare zgodbe pravijo, da so ljudje daleč naokoli hodili sem po vodo. Le 
kako, boste vprašali…če je pa dolina suha. In točno to vprašanje smo si zastavili mi˗˗učenci 
turističnega krožka OŠ Čepovan. Zakaj voda tako zaznamuje to našo lepo dolino, da namig 
nanjo lahko najdemo celo v imenu: ČEP-ovan. Viharili smo možgane, si pripovedovali zgodbe, 
ki smo jih slišali o našem kraju tako doma, kot v šoli in razmišljali kako bi naš kraj lahko 
približali obiskovalcem. Vsem je bilo skupno eno- želja, da bi vzbudili tudi v ostalih tako 
občudovanje za ta naš mali košček sveta, kot ga čutimo sami. In smo pripravili načrt. Zanimalo 
nas je več stvari- od kod izvira ime Čepovan, ali so zgodbe o pomenu vode resnične, ali je naša 
voda res tako zdrava kot se govori. Odločili smo se, da najprej povprašamo sovaščane za 
mnenje, kaj je to, kar je v Čepovanu najprivlačnejše za razvoj turizma oz. kaj je to kar bi bilo 
potrebno še razviti. V ta namen smo sestavili precej obsežni anketni vprašalnik. Zelo smo 
hvaležni vsem, ki so se na našo prošnjo odzvali in ga izpolnili. Seveda smo podatke poiskali 
tudi v literaturi ter jih pridobili s pomočjo fizikalno-kemičnih meritev,… Svoje ugotovitve 
nameravamo predstaviti tudi ostalim vaščanom in obiskovalcem. Letos je namreč za našo šolo 
prav posebno leto-praznujemo 150-letnico šolstva v dolini in menimo, da je to odlična 
priložnost, da svoje na novo pridobljeno znanje delimo z drugimi. In kdo ve, morda se bo pa 
kakemu domačemu podjetniku ob tem utrnila zamisel in bo v naš kraj pripeljal še kakega turista 
več. Tako, dragi bralec. Na naslednjih straneh je predstavljeno vse kar smo pri raziskovanju 
novega zvedeli, se novega naučili. Upamo, da bo naloga zanimiva in da te bo morda prepričala, 
da naš kraj nekoč tudi sam obiščeš. 
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5. METODOLOGIJA 
Raziskovanja smo se lotili na dva načina. Najprej izvedli anketo za okoliške prebivalce v 
kateri smo jih povprašali o Čepovanu ter o njegovem turističnem potencialu. Pridobljene 
informacije smo nato začeli preverjati v literaturi ter naredi nato tudi epmpirični preizkus 
kakovosti naše vode. Na koncu smo naše na novo pridobljeno znanje uporabili z izdelavo 
turističnega produkta, ki ga bomo v letošnjem šolske letu promovirali. 

 

 

6. NAŠ KRAJ KOT TURISTIČNA ZANIMIVOST 
 

6.1 Naravnogeografski vidik Čepovana in Čepovanskega dola 
 

 
Slika 2: Karta Čepovanskega dola z okolico 

Čepovan je razpotegnjeno naselje z gručastim jedrom, ki se nahaja na nadmorski višini 600 m 
in leži na dnu Čepovanskega dola. To je dolina  v Srednjem Posočju, med kraškima planotama 
Trnovski gozd in Banjška planota. Dolga je okoli 16. km in je na največjih in najlepše 
ohranjenih suhih dolin v Sloveniji. Izjedena je apnenčasto in dolomitno podlago, ki jo je 
izdolbila reka, ki je nekoč pritekla s predgorja Julijskih Alp. Dolina se kot odrezana nad dolino 
Idrijce začenja na nadmorski višini 550m. Do zaselka Dol se najprej dviga do 640m, nato pa se 
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enakomerno spušča ter na koncu obvisi pri Fobškem kalu (450m) nad Grgarsko kotlinico (300 
m n.v.). 

Pobočja so zelo strma in nerazgibana, ozko dno pa je razčlenjeno z vrtačami. Edini stalni potok 
v dolini teče skozi Čepovan in kmalu ponikne. Dolino označujejo predvsem travinje, pobočja 
pa so povsem porasla z gozdom. Nekoč obsežni pašniki, na katerih so pasli ovce do konca 19. 
stoletja pa danes zarašča gozd, ki se širi proti dnu doline. 

Zahodno od Čepovanskega dola je Banjška planota, okoli 100 km² velika apnenčasta planota, 
ki se na zahodu in severu s strmimi pobočji spušča proti dolinama Soče in Idrijce, proti jugu pa 
je prehod v Grgarsko kotlinico zaradi fliša zložnejši. Vzhodni rob planote proti Čepovanskemu 
dolu poteka na nadmorski višini 800 do 900 m, zahodni rob pa v višini 600 do 700 m, zato 
planota v celoti visi proti dolini Soče med Desklami in Mostom na Soči. Tako na Banjšicah kot 
v Čepovanskem dolu prevladujejo karbonatne kamnine. To so kredni in jurski apnenci ter 
dolomit. Vanje je vrezan globoki Čepovanski dol za katerega morfologi niso povsem enotni 
glede tega, ali je to suha struga nekdanje Soče, ki jo je obglavila Idrijca, ali pa je tu tekla reka, 
ki je zbirala vode današnjega Idrijskega in Cerkljanskega hribovja ter jo je Pretočila Soča. 
Čepovanski dol loči od doline Idrijce strmo pobočje, prek katerega je speljana ozka in na 
nekaterih odsekih prava gorska cesta, zato nima tolikšnega prometnega pomena, kot bi ga sicer 
lahko imel.  

 

Slika 3: Laščak 
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Zaradi izdatne namočenosti teh predelov je površje močno zakraselo: v katastrski občini 
Lokovec je v povprečju kar 45 vrtač na km².  Iz dobro namočene Banjške in Trnovske planote 
se padavinska voda zbira v kraških izvirih, ki so izjemno pomembni za okoliško prebivalstvo. 

 

6.2 Trnovski gozd- krhka kamnita vodna posoda 
 

Vremenske spremembe predstavljajo velik del klimatskih sprememb. V nasprotju s 
preteklostjo, ko je bil največji problem zagotavljanje pitne vode tudi manjšim in oddaljenejšim 
krajem, pa je danes največji problem zagotavljanje primerno kvalitetne pitne vode, ki je večini 
posledica neusmiljenih in neobrzdanih posegov v naravo, v želji po dobičku. 21. stoletje bo 
posvečeno bitki za ohranjanje zadovoljivih količin čiste pitne vode.  

 

Trnovski gozd, s podaljškom na eni strani proti Banjšicam, na drugi pa proti Hrušici, je eno 
večjih območji v Sloveniji, ki je sorazmerno malo poseljeno in z vodo zelo bogato. Na severni 
in severovzhodni strani izpod njega pritekajo številni izviri v dolini Trebuše, v Ipavšku in v 
dolini Belce. Tudi Podrotejski izviri se napajajo izpod Črnovrško-Zadloške planote, ki leži na 
obrobju Trnovskega gozda. Na vipavskem za oskrbo z vodo skrbita izvira Hubelj in Pod 
Skukom ter izvira Studenc in Joušk nad Stomažem, poleg njih pa seveda še nekateri manjši 
izviri. Za vodooskrbo v obeh Goricah pa skrbi mogočni Mrzlek. 

 

 

Slika 4 : Dol 

Zato, da smo lahko oskrbljeni s tako kvalitetno vodo, je kriva geološka sestava Trnovskega 
gozda. Globoko v njem najdemo neprepustne flišne kamnine (glinavec, lapor, peščenjak), ki 
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pokrivajo večji del Primorske. Iz raziskav so ugotovili, da je fliš v podlagi Trnovskega gozda 
oblikovan kot velikanska skleda, nagnjena proti zahodu in stalno napolnjena s podtalno vodo. 
Voda stalno zaliva del apnenčevih kamnin nad flišnim dnom. Predvsem je zanimivo, da veliki 
kraški izviri na obrobju Trnovskega gozda dajejo v suši kar 2 do 3 m3 kakovostne pitne vode 
na sekundo. Ves Trnovski gozd gradi Apnenec, v katerega se kisla deževnica pretoči 
neposredno v podtalnico. Z večjo uporabo vode se seveda poveča tudi odplakovanje in 
onesnaževanje podtalnice. Prav zaradi tega bi morali biti državljani bolj ekološko temeljito 
ozaveščeni in bolj skrbeti za čistost in s tem kvaliteto vode.  

Ena izmed težav je bila dograditev vodovoda po planoti, brez sočasne izgradnje 
kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav. Poleg tega pa tudi neprimerni načini poseganja v 
okolje in kmetovanje s škodljivimi sredstvi. Najboljša rešitev bi bila ekološko kmetijstvo, 
kolikor bi ga dopuščalo okolje. 

 

 

6.3 Čepovan kot turistični kraj-anketni vprašalnik 
 
V svojem raziskovanju smo Čepovancem zastavili naslednji vprašalnik s katerim smo želeli 
pridobiti osnovne informacije o Čepovanu ter ugotoviti kaj mislijo lokalni prebivalci o 
turističnem potencialu kraja. Odločili smo se da v vprašalniku ne bomo osredotočili samo 
potencial kraja v povezavi z vodnimi viri ampak bomo anketo zastavili širše. Zaradi omejitev 
v zvezi z Covid-19 smo se žal morali  usmeriti v manjši krog ljudi za katerega bi se lahko sicer. 
Zavedali smo se tudi, da vprašalnik ne sme biti preobsežen, zato smo se odločili da zastavimo 
10 vprašanj: 

1. Če bi se vi postavili v vlogo turista, ki bi se odločil obiskati Čepovan, bi vas bolj pritegnile 
naravne ali kulturne znamenitosti? 

2. Katere naravne in kulturne znamenitosti v kraju bi priporočili? 

3. Kaj se vam zdi da je posebnost Čepovana in je nimajo drugi kraji? 

4. Se vam zdi, da Čepovan ponuja veliko stvari ali da ima še prostor za napredek in razvitost? 

5. Kako je nastalo ime Čepovan? 

6. Kakšne so šege in običaji v Čepovanu? So kakšne povezane z vodo? 

7. Kateri izviri so v Čepovanu? Koliko jih je in kje se nahajajo? 

8. Kakšna je zgodovina poplav v Čepovanu? 

9. Kakšna je kvaliteta vode v Čepovanu. So imeli prebivalci Čepovana kdaj težave z vodo? 

10. Kam so Čepovanci hodili po vodo oz. ali so prebivalci okoliških krajev hodili v Čepovan 
po vodo? Če so, iz kje? 

Odgovore na vprašanja smo vključili v našo nalogo v kolikor so se skladali s tematiko naloge 
zato jih ne bomo še enkrat podrobneje predstavljali. Analiza ankete kaže, da so Čepovancem 
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pomembne tako naravne kot tudi kulturne znamenitosti v kraju. V tej nalogi smo se glede na 
naslov osredotočali samo na naravne. Večina krajanov precej dobro pozna zgodovino kraja. 

 

6.4 Turizem v preteklosti 
 

 Vsa dolina, še posebej severni del vasi Čepovan, je zelo primerna za turizem. Tega so se 
posebno zavedali Italijani. Med obema vojnama je namreč Čepovan, tako kot tudi ostala 
Primorska pripadal Italiji. Italijanski turisti so kraj obiskovali posebej poleti saj so se lahko tu 
hladili v sencah mogočnih lip.  

Vodni vir nad Močilami so izkoristili že Avstrijci v prvi svetovni vojni. Zgradili so zbiralnik in 
prijetno betonsko kupolo. Potoček s kristalno čisto vodo je bil nižje Močil usmerjen na Roje- 
nasip z mlinskim žlebom-tako pravijo domačini mlinskim rakam.  

Najprej je bil potoček usmerjen v Žvanovo mlinsko kolo. Sto metrov nižje je že vidna roja 
(mlinski žleb), ki je za časa Avstrije usmerjala vodo na mlinsko kolo last Štefana skoka in 
Ignaca Sošnja. Oba mlina sta ob zadostni količini vode mlela žita za okusne pogače domačinom 
in okoliškim prebivalcem. V času med obema vojnama se je vrtelo le še Žvanovo vodno kolo, 
ki je tudi dočakalo konec druge svetovne vojne.  

Še preden je potok zapustil vas je bila voda ponovno usmerjena na vodno kolo. Najprej je tudi 
tukaj dolgo poganjala mlinski kamen, potem pa žago vencialko. Tudi to kolo je po vojni 
izpodrinila električna energija. Po drugi svetovni vojni so bila vsa vodna kolesa zapuščena. Le 
mlinska kamna ob starem gasilskem domu še vedno čakata, da bi se ju kdo spomnil in zaščitil.  

Mlini so v preteklosti privabljali ljudi v kraj saj so zvoki padcev vode na lopatice vodnih koles, 
bobnenje hlodov, ki so jih Laznarji spuščali z Lazne po drči v Čepovan nudili kraju poseben 
čar. Žal so mlini utihnili, pa tudi pašnikov s katerih se je slišalo cinglanje kravjih zvoncev v 
veliki meri ni več.  
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Slika 5: Žvanov mlin, narisan po spominu 

 

 

 6.5 Vodovod v Puštalah 
 

Puštale so zaselek v Čepovanskem dolu, nedaleč od vasi. V času prve svetovne vojne so Avstro-
Ogrski vojaki zgradili vodovod za potrebe oskrbovanja fronte z vodo. Ko se je fronta pomaknila 
proti Banjški planoti je nastala velika težava oskrbe vojakov z vodo, ker je Banjška planota brez 
vodnih virov. Zato so vojaki zgradili zajetje v Čepovanu in vodovod po dolini do Fobškega 
kala, en krak pa se je odcepil proti Lokovcu in Banjšicam. Do konca Puštal je bil vodovod 
izkopan, ker pa je vojakom primanjkovalo časa, so cevi naprej polagali kar po površini. Zaradi 
zmanjšanja pritiska sta bila zgrajena dva rezervoarja, eden pred Puštalami, drugi pa med 
Puštalami in Fobškim kalom. Po vojni so zaradi visoke cene železa začeli pobirati cevi in jih 
prodajati. Zato so predstavniki zaselka Puštale prosili oblast, da prepreči to krajo in s tem 
omogočili, da je bil tudi zaselek, ki leži v suhi dolini preskrbljen z tekočo vodo že več kot 100 
let. Poleg rednih vzdrževalnih del so domačini s pomočjo KS in Mestne občine Nova Gorica 
temeljito obnovili vodovod v letih 1974 in 2000. Kljub temu, da rezervoarja ne služita več 
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namenu že več kot 100 let, lahko vidimo njihove ostanke. Po koncu prve svetovne vojne so 
domačini pričeli z napeljavo vode do stanovanjskih in gospodarskih objektov.  

 

 

7. IME ČEPOVAN 
 
Krajevno ime Čepovan je delalo preglavice že marsikomu, ki je skušal razložiti njegov izvor. 
Na začetku našega raziskovanja smo bili tu mi zbegani, vedeli smo le to, da povezava z vodo 
obstaja. Zato smo sklenili o tem povprašati Čepovance, kaj oni o tem vedo.  

Postavili smo jim vprašanje, če vedo, kako je nastalo ime Čepovan. Dobili smo različne vendar 
zelo zanimive odgovore, ki jih lahko strnemo takole: 

a.) Ljudje so v preteklosti iz Čepovana nosili vodo v sodih, ki so jih začepili s čepom. Od 
tod izvira beseda čepovati oz. ime Čepovan. 

b.) Ljudje so v preteklosti hodili iz okoliških kraških planot po vodo v dolino. 
c.) Ker je dolina odprta v različne smeri in ker so ljudje iz vse okolice hodili sem po vodo 

se je v narečju reklo »če pa won« kar pomeni sem pa tja oz. sem pa ven in tako je nastalo 
ime Čepovan. 

d.) Ime je nastalo zaradi bogastva vodnih virov in sicer iz besede čepiti oz. čepovati vodo, 
kar v stari slovenščini pomeni točiti. 

e.) Ime je nastalo iz besedne zveze čep ven, ki je iz pripovedovanja domačinov nastala ko 
so Lokvarji (prebivalci naselja, ki se nahaja na Trnovski planoti nad Čepovanom) 
»nagajali« Čepovancem in jim izpulili čepe iz sodov, da je voda tekla ven. 

f.) Pri zajemanju vode so uporabljali lesene sode, ki so jih polnili. Te so morali najprej 
spodaj začepiti in tako je nastalo ime. 

Iz teh odgovorov lahko sklepamo, da med prebivalci krožita dve osnovni razlagi o izvoru imena. 
Prva govori o bogastvu vode in o sodih z vodo, ki jih je bilo potrebno začepiti, druga pa je bolj 
splošno-geografska in govori o tem za so zaradi odprtosti doline in vodnih virov ljudje vanjo 
prihajali in odhajali. Iz obeh razlag je razvidno to, da resnično obstaja povezava med vodo in 
imenom kraja.  

Ker smo  želeli ti dve razlagi potrditi ali ovreči smo prebrskali tudi strokovno literaturo na to 
temo. Tudi tukaj smo našli nekaj različnih razlag. Tolminski zgodovinar Simon Rutar piše, da 
je nastala najstarejša pisana sled o Čepovanu v arhivu oglejskega patriarhata, kjer se Čepovan 
omenja kot kraj »ad Zampuanum«. Žal si s tem podatkom ne moremo veliko pomagati. Kronika 
KS Čepovan nam postreže z podatkom, da je ime Čepovan pristno staroslovanskega izvora, 
kakor so kraj začeli imenovati naši predniki ob naselitvi, ker so tu našli dovolj pitne vode, ki je 
daleč naokoli primanjkuje. Za češke vojake v I. svetovni vojni je bilo ime Čepovan popolnoma 
jasno: »Čepovan je misto, kde se čepuje pitna voda« oz. v slovenskem jeziku: »Čepovan je kraj, 
kjer se toči pitna voda.« Čepovati pomeni v češčini točiti, npr. čepovane pivo-točeno pivo (iz 
sodčka). Glagol čepovati, ki je v češčini še živ, se je pri nas v teku stoletij izgubil, gotovo pa ga 
je imela staroslovenščina.  
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Izginula beseda »čepovati« ima morda svoj ostanek tudi v imenu glinaste posode v obliki 
trebušaste skledice z ušesom, ki ji Čepovanci pravijo »čepa«. Morda so v starih časih tako 
posodo uporabljali za »čepovanje«-natakanje ali nalivanje vode.  

Pisatelj dr. Ivan Pregelj je pisal o izvoru imena Čepovan v Jadranskem almanahu 1923. Takole 
je napisal: »Tolmačenje Čepovan-čepovati mi je poslal upokojeni ravnatelj meščanske šole 
Jindrich Stojanek, ki je bil leta 1917 kot avstrijski vojak v najhujših bojih na Banjški planoti. V 
hudi suši je vojaštvo na planoti trpelo silno žejo in so hodili Čehi v Čepovan »čepovat« pitno 
vodo, zato jim je bilo to ime pravi omen-nomen.  

Tako smo zaključili naše raziskovanje o izvoru in pomenu imena Čepovan.  Iz vsega kar smo 
izvedeli lahko zdaj z gotovostjo trdimo, da je Čepovan že od nekdaj bil povezan z pitno vodo 
in od tod izvira tudi njegovo ime.  

 

 
Slika 6: Čep-ovati 
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8. KAKOVOST VODE 
 

8.1. Analiza vode v Čepovanu leta 1932 
 

Ko smo raziskovali pomen vode ter vodnih virov v Čepovanu smo naleteli na analizo vode, ki 
je bila opravljena s strani Kemičnega zavoda v Gorici (danes v Italiji) dne 1. septembra 1932. 
Podatke je pridobil pokojni kmetijski svetnik Franjo Kofol pri kanalskem dekanu Ivanu Semiču 
dne 21. novembra 1963, ki je bil leta 1932 župnik v Čepovanu. Podatke smo prevedli iz 
italijanskega jezika in ker se nam zdijo zanimivi jih vključujemo v nalogo. Merske enote smo 
pustili tako kot so v viru. 

Trajna (nekarbonatna) trdota 15,16 °fH 
Začasna (karbonatna) trdota 5,57 °fH 
Vsebnost klora  4,20 
Organske snovi 0,58 
Vodni kamen 166% na tisoč 
Silicijev dioksid 15,60 % na tisoč 
Kalcijev oksid (CaO) 49,80% na tisoč 
Magnezijev oksid (CaO) 32,22% ne tisoč 
Temperatura vode 10° C 

Opomba: °fH (francoske stopinje) – 1 °fH ustreza 1 mg CaCO3 v 100 mL vode 

Analiza vode iz leta 1932 nakazuje da je voda zelo dobra z rahlo povišano vsebnostjo 
magnezija.  (ki je navadno med 4-11% na tisoč).  
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8.2 Šolska analiza kvalitete vode 
 

Iz zgornje analize, ankete pa tudi iz govoric domačinov je torej razvidno, da so Čepovanci zelo 
ponosni na svoje izvire in menijo, da je kvaliteta vode zelo dobra. O tem smo se želeli tudi sami 
prepričati zato smo se odločili, da tudi sami izvedemo kemične meritve kakovosti naše vode.  

Seveda smo zato morali najprej odločiti kje bo odvzemno mesto. Odločili smo se za izvir iz 
katerega si postreže marsikateri žejni pohodnik ali kolesar in se nahaja le na robu naselja. 
Odpravili smo se do mesta kjer smo nato vzeli vzorec vode in ga odnesli v šolo.  

 
Slika 7 : Odvzemno mesto 

Sposodili smo si kovček za kemijske analize in se lotili dela. Ugotavljali smo prisotnost 
amoniaka, nitritov, nitratov, fosfatov v vodi ter trdoto in pH vode. 
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Slika 8 : Šolski kovček za kemijske analize vode 

8.3. Kemijske analize vode 
 

a.) Amoniak v vodi 

Če je v vodi prisoten amoniak, nam to pove da je bila voda v stiku z razpadajočimi organskimi 
snovmi npr, gnojnica, kanalizacijske odplake,…  

Poizkus smo izvedli tako, da smo v kiveto z vodo dodali 10 kapljic reagenta št.1  z oznako NH₄-
1, dobro pretresli, dodali merilno žličko reagenta št.2 z oznako NH₄-2, znova pretresli  ter pustili 
mirovati 5 minut. Po petih minutah smo dodali še 4 kapljice reagenta št.3 z oznako NH₄-3, 
dobro premešali in pustili mirovati 7 minut. Barvo raztopine smo nato primerjali z barvno skalo 
in zapisali rezultat. 

 

Slika 9 : Poskus z amoniakom 
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Rezultati: Barva na barvni skali se ni obarvala zeleno ampak je ostala rumena zato nismo mogli 
potrditi prisotnosti amoniaka v vodi. Tako lahko sklepamo, da je v vodi manj kot 0.2 mg/L 
NH₄+. 

  

b.) Nitrati v vodi 

Povečana količina nitratov vodi kaže na bližino kmetijskih dejavnosti npr. pretiranega gnojenja.  

Meritev smo izvedli tako, da smo v kiveto z vodo dodali 5 kapljic reagenta št.1  z oznako NO₃-
1, premešali, dodali merilno žličko reagenta št.2 , mešali 1 minuto in nato pustili mirovati 5 
minut. Barvo raztopine smo nato primerjali z barvno skalo in zapisali rezultat. 

Rezultati: Ko smo barvo vode primerjali z barvno lestvico smo ugotovili, da je ta le rahlo 
obarvana in je tako vsebnost NO₃- v vodi 1 mg/L. Kljub rahli vsebnosti nitratov smo ugotovili, 
da voda še vedno velja za neonesnaženo (neonesnažena voda: 0,4-8 mg/L). 

 
c.) Nitriti v vodi 

Če se indikator za ugotavljanje prisotnosti nitratov v vodi obarva močno rdeče, pomeni da je 
voda močno onesnažena s fekalijami. Nitriti so tudi aditivi v mesu, klobasah, hitri hrani in 
umetno vzgojeni solati. Prevelika količina nitratov je nevarna za majhne otroke in ribe. V 
človeškem telesu nitriti zmanjšujejo sposobnost prenašanja kisika po telesu, zastrupitev pa je 
vidna tudi v pomodreli barvi kože.  

Meritev smo izvedli tako, da smo v vodo dodali 4 kapljice  reagenta št.1 z oznako NO₂-1, dobro 
premešali, dodali merilno žličko reagenta št.2 z oznako NO₂-2, premešali in pustili mirovati 10 
minut. Barvo raztopine smo nato primerjali z barvno skalo in zapisali rezultat. 

 

Rezultati: Bolj kot se voda obarva v rdeče, večja je prisotnost nitritov v vodi. Ker se voda ni 
obarvala sklepamo, da nitriti v vodi niso prisotni oz. da je njihova količina premajhna, da bi jo 
lahko ugotovili s šolskim testom.  

 

d.) Fosfati v vodi 

Fosfati so v vodi prisotni če se v bližini uporabljajo umetna gnojila, pralni praški, detergenti,… 

Meritev prisotnosti fosfatov v vodi smo izvedli tako, da smo v kiveto z vodo dodali 6 kapljic 
reagenta št.1 z oznako PO₄-1, premešali, dodali  6 kapljic reagenta št.2 z oznako PO₄-2, 
premešali on pustili mirovati 10 minut. Barvo raztopine smo nato primerjali z barvno skalo in 
zapisali rezultat. 

Rezultat: Barva vode se ni obarvala zato nismo mogli potrditi prisotnosti fosfatov v vodi. 
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Slika 10: Poskus prisotnosti fosfata 

 

e.) pH vode 

pH je merilo za kislost ali bazičnost vode. Kisle snovi so npr.. kis, limonin sok,… bazične pa 
npr. milnica. 

Meritev pH vode smo izvedli z papirnim indikatorjem tako, da smo v vodo pomočili 
indikatorski listič, otresli odvečno vodo, počakali nekaj minut in ko so se barve na lističu 
spremenile smo odčitali rezultat d pomočjo legende na embalaži.  

Rezultat: S pomočjo barvne skale smo ugotovili da ima voda pH 7 kar je sredinska vrednost 
glede na slovensko dopustno vrednost. 

 

Ugotovitve: 

 V Čepovanski vodi nismo ugotovili povečane prisotnosti škodljivih snovi zato  sklepamo, da 
je voda res tako čista kot pravijo domačini. 
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Slika 11: Meritev pH vode z papirnim indikatorjem 

 

 

8.4 Čebulni test 
 

Ker smo želeli kakovost vode še dodatno potrditi smo se odločili da izvedemo čebulni test. 
Vzorec vode smo pridobili na odvzemnem mestu, ki smo ga uporabili že pri kemijskih analizah. 
Kot dodatni vzorec smo vzeli vodo iz pipe, kontrolni poizkus pa je potekal v destilirani vodi.  

Pred začetkom poizkusa smo si zastavili naslednjo hipotezo: 

1.) Koreninice čebulic v vodi iz pipe in v vodi iz odjemnega mesta bodo hitreje rastle kot 
koreninice čebulice v destilirani vodi. 

2.) Koreninice čebulic v vodi iz pipe bodo rastle približno enako hitro kot čebulice v vodi iz 
odvzemnega mesta. 

Poizkus smo izvedli tako, da smo v dve epruveti nalili vodo iz odvzemnega mesta, v drugi dve 
epruveti smo nalili vodo iz pipe, v tretji dve epruveti pa destilirano vodo. Na vrh vsake epruvete 
smo nato dodali čebulice vrste Allium cepa. Namen poizkusa je bil primerjati kakovost vode z 
rastjo koreninic. Epruvete s čebulicami smo nato pustili na okenski polici in v naslednjih tednih 
opazovali hitrost rasti koreninic. 

 

Rezultat: 

Čebulni test je pokazal, da so zelo dolge koreninice pognale v vodi iz odvzemnega mesta, 
nekoliko krajše koreninice so pognale v vodi iz pipe, koreninic v destilirani vodi pa skoraj ni 
bilo. Iz tega sklepamo, da koreninice v vodi iz odvzemnega mesta bolje rastejo, ker je nekoliko 
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povečana koncentracija amonijevih in nitritnih ionov. Kljub vsemu pa na podlagi kemijskih 
analiz lahko trdimo, da ta ni toliko povečana, da bi lahko škodovala zdravju. Najkrajše 
koreninice so pognale v destilirani vodi, saj ta ne vsebuje mineralov. Tako smo z poizkusom 
potrdili hipotezo št. 1, zavrnili smo pa hipotezo št. 2.  

Na podlagi analiz, ki smo jih opravili predpostavljamo, da je voda v Čepovanu dovolj čista, da 
ni škodljiva za zdravje zato in jo lahko tako pohodniki kot kolesarji lahko pijejo.  

 

                    
Slika 12: Rast koreninic v destilirani vodi                          Slika 13: rast koreninic v vodi iz pipe 

 
Slika 14: Rast koreninic v vodi iz odvzemnega mesta 



 

21 
 

 

9. TURISTIČNI PRODUKT 
 

Za cilj naloge smo si zadali vzpodbuditi čim več ljudi iz bližnje okolice, da bi se zavedali 
naravnih danosti kraja in jih tudi kot samostojni podjetniki poskušali izkoristiti. Domačini so 
povezani z naravo na različne načine-z nabiranjem zelišč, pohodništvom, gobarjenjem,… 
Želimo, da bi se domačini zavedali, da lahko hobije, ki so povezani z naravnimi danostmi 
domače pokrajine lahko izkoristijo  tudi kot možnost zaslužka in s tem pripomorejo k 
turističnemu razvoja kraja. Verjamemo, da je še veliko idej in zamisli neuresničenih saj ljudje 
včasih potrebujemo nekoga, ki nas spodbudi, ki nam pokaže, da kjer je volja je tudi pot.  

 

9.1 Osvežilna pijača ČEPOVAČA 
 

Ko smo si razbijali možgane s tem kaj primanjkuje našemu kraju nam je prišlo na misel, da v 
okolici ni nobene trgovine kjer bi si izletnik lahko kupil kaj za pod zob, kakšen spominek ali 
vsaj osvežilno pijačo. V vročih poletnih mesecih bi taka pijača prišla zelo prav za pohodnike in 
ostale mimoidoče. Tako smo se odločili, da bomo osvežilno pijačo ustvarili in ponudili kar 
sami- imamo namreč vse kar potrebujemo: čisto čepovansko vodo in v okolici ogromno zelišč, 
ki jih lahko uporabimo. Prepričani smo, da lahko ustvarimo produkt, ki bo ljudi navduševal in 
ki ga lahko ponudimo tudi po okoliških turističnih kmetijah. Pijača bo v izvirno okrašenih 
stekleničkah. Iz domačih zelišč in vode bomo izdelali tudi druge produkte kot so mazila za 
ustnice, mila… 

 

10.2 Prospekt 
 

Ustvarili bomo prospekt, v katerem je predstavljen naš kraj še posebej z vidika vodnih virov. 
Pri izdelavi  si bomo pomagali delno s slikami, ki smo jih sami posneli, delno pa z tekstom. Na 
prospektu bo tudi naš logotip, ki ga je narisala Lana, učenka 9. razreda OŠ Čepovan. Iz logotipa 
je razvidna ogromna količina vode, ki se steka iz zibelke Trnovske in Banjške planote.  

 

10.3. Plani za prihodnost in marketing 
 

V prihodnjih mesecih želimo svoje produkte predstaviti ljudem. Praznovanja ob 150-letnici 
šolstva v naši dolini bodo kot nalašč za to. Tako bomo ob zaključni prireditvi pred dvorano 
postavili stojnico na kateri bomo predstavili sebe in svoje produkte. Udeleženci prireditve bodo 
tako lahko poskušali naše napitke pa tudi naša mazila, mila ter zelišča. Obenem si bodo lahko 
prebrali tudi naš prospekt in se še bolj podrobno seznanili z Čepovanom in njegovimi naravnimi 
danostmi. 
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10. ZAKLJUČEK 
 

Čepovanski dol je dolina, ki ima veliko naravnih danosti, ki pa so še neizkoriščene in 
marsikateremu obiskovalcu še premalo poznane. Pri oblikovanju naloge smo se učenci 
turističnega krožka veliko naučili. Predvsem smo spoznali to, da živimo na izredno lepem in 
neokrnjenem koščku naše dežele, ki ima še veliko potenciala za razvoj. V zadnjih desetletjih je 
iz doline potekalo izseljevanje ljudi s trebuhom za kruhom ker kraj ni imel vizije. Spoznali smo, 
da ni potrebno, da se mladi izseljujejo. Vse kar potrebujejo imajo namreč pri roki, le želja po 
uspehu in ustvarjalnost morata biti prisotni. Najbolj se pa nas je dotaknilo to, da smo spoznali 
koliko za naš kraj lahko naredimo sami. In smo trdno odločeni da bo cilj te naloge v letošnjem 
letu dosežen-predstaviti kraj domačinom kot ga morda še niso spoznali. In nenazadnje, želimo 
si, da bi se v komu vžgala podjetniška žilica, ki bi prinesla kraju razvoj in bi oplemenitila 
turistično ponudbo. To je tisto želja, ki nas žene naprej v svojem delu in raziskovanju. 

 

 

 
Slika 15: Panorama Čepovana 
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