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POVZETEK 

Kostanjevica na Krki je eno izmed najmanjših slovenskih mest, ki leži v jugovzhodni 

Sloveniji. Mesto je prvotno ležalo na okljuku reke Krke, vendar so domačini v želji po zaščiti 

in obrambi mestnega jedra pred Turki, ročno izkopali še del struge reke tako, da je bilo mesto 

varovano z naravo oviro, tj. vodo oziroma reko Krko. 

Danes so »Dolenjske Benetke«, znane predvsem turistom, ki v poletnih mesecih napolnijo 

mestece in z zanimanjem opazujejo arhitekturo, znane zgradbe zunaj Otoka (Kostanjeviško 

jamo, cistercijanski samostan, forma vivo) ter izkoristijo ponudbo plovil, katera jih popeljejo 

po Krki in jim ponujajo čudovit pogled na starodavno mesto. 

V diplomskem delu je geografska predstavitev mesta, predstavitev ključnih 

kulturnozgodovinskih spomenikov v Kostanjevici na Krki in ljudi, ki so izoblikovali 

zgodovino mesta.  

V empiričnem delu so geografsko in opisno predstavljeni rezultati ankete, s katero sem želela 

izvedeti, kako pogosto učitelji izvajajo orientacijo in kako učenci poznajo 

kulturnozgodovinske spomenike v domačem mestu. 

V zadnjem delu pa je opisana didaktična učna ura, ki sem jo izvedla z učenci 4. razreda OŠ 

Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Učna ura je potekla na terenu in je bila zasnovana na 

osnovi orientacije. Učenci so se morali s pomočjo navodil, kompasa ter zemljevida mesta 

orientirati, prava izbira poti pa jih je vodila k spomeniku in spoznavanju njihovega pomena za 

mesto in prebivalce. 
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ABSTRACT 

Kostanjevica na Krki is one of the smallest Slovenian towns located in southeastern Slovenia. 

Initially, the town was situated on a meander of the river Krka, but  in order to protect the old 

town against the Turks the  inhabitants dug out an additional part of the river, joining two 

curves of the meander. Thus the town was protected by a natural obstacle, the River Krka. 

Today the » Venice of Lower Carniola« is well known to tourists, who fill  the town in the 

summer months and look with interest at the architecture, the well known buildings and 

features outside the island ( Kostanjevica Cave, Cistercian monastery, Forma Viva) and use 

the boats that take them along the River Krka, offering a wonderful view of the old town. 

In the thesis there is a geographical presentation of the town, a presentation of the key cultural 

and historic monuments in Kostanjevica and a presentation the people who created the town's 

history.  

In the empirical part, the results of a survey investigating how often teachers carry out 

orientation and how much  pupils know about the cultural and historical monuments in their 

home town are presented. 

In the last part of the thesis a didactic school hour is presented. It was carried out with the 

pupils of the fourth class of the Jože Gorjup primary school in Kostanjevica. It was carried out 

in the field on the basis of orientation. The pupils had to orientate themselves  by help of 

instructions, compasses and a town map. The correct choice of the route lead them to a 

monument and they learned about its importance for the town and its inhabitants.  

 

KEY WORDS:  

Kostanjevica na Krki, history of the town, cultural and historic monuments, orientation
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1 UVOD 

»Tam, kjer se nižinski Krakovski pragozd počasi vzpenja v hribovite, zelene Gorjance, leži 

Kostanjevica na Krki, edino in najmanjše mestece na otoku, imenovano tudi Dolenjske 

Benetke. Težko bi našli koga, ki ob pogledu na leno reko Krko, na sprehodu skozi staro 

mestno jedro, pri ogledu galerijskih zbirk ali proučevanju naravne in kulturne dediščine 

kraja, ne bi našel tudi nekaj zase. Mehka dolenjska pokrajina s Krko, vinorodnimi griči, med 

katerimi se vije Podgorjanska vinska cesta, vabi ribiče, lovce, pohodnike, ljubitelje redkih 

ptic, da jo obiščejo in se naužijejo njene lepote. Ljubitelji kraških skrivnosti pa prav gotovo ne 

bodo prezrli turistično urejene Kostanjeviške jame.«
1
 

Redkokdo bi prezrl te besede zapisane na uvodni strani občine. Srednjeveško mesto na Otoku, 

kar kliče po obisku in raziskovanju lepot, ki se skrivajo med dvema ulicama v mestnem jedru 

in med zelenjem v okolici, kamor vas pripeljejo poti. 

Že vojvoda Bernard Spanheim, je davnega leta 1252 videl, da mora mesto dobiti vse, kar si 

glede na lego zasluži. S svojimi zamislimi in vplivno močjo mu je omogočil razcvet. Tako je 

po njegovi zaslugi mesto Kostanjevica dobilo cistercijanski samostan, mestne pravice, mestne 

sejme in številne gospodarske dejavnosti po katerih je začelo sloveti, kot močno in vplivno 

fevdalno območje ob spodnji Krki. 

Žal pa današnja slikovita podoba ni plod dela, ki so ga pustili ljudje v starodavnem času. 

Mestece je bilo močno poškodovano in požgano s strani Turkov. Tudi požrtvovalnost 

domačinov, je tu izgubila bitko z neustrašnimi »morilci in tatovi«. Vendar je Kostanjevica 

postala Feniks iz pepela. K oživiti je pripomogla cesarica Marija Terezija, ki se je zavzela za 

mesto, razpustila samostan, mesto je dobilo novo šolo ter se pričelo vračati v stare tire. 

Danes, 750 let kasneje, je Kostanjevica pomembno turistično središče na območju Posavja in 

Dolenjske. Zadržala je pristnost starodavnega časa in dodala nov veter v svoja jadra.  

Prav zato, sem se odločila, da bo moja diplomska naloga povezana z domačim mestom. Na 

vsakem koraku, nas domačine, spremljajo spominske hiše, kipi veljakov, ki so dali pečat 

Kostanjevici, majhni drobci, ki so plod igrive narave (Kostanjeviška kraška jama) ter 

umetnine, nastale na simpozijih forma vive.  

                                                           
1
 http://www.kostanjevica.si/content.php?p=predstavitev_obcine (3.5.2012). 

http://www.kostanjevica.si/content.php?p=predstavitev_obcine
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Vendar vsega tega, kar nas dnevno obkroža, domačini sploh ne opazimo. Če odrasli ne 

dajemo pomena temu, kako bodo to spoštovali mlajši rodovi. 

Diplomsko delo je zasnovano tako, da učenca vodi, oz. se mora sam orientirati v mestu in 

okolici, do vseh pomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov Kostanjevice na Krki. Pri 

tem raziskujejo okolico, so bolj pozorni, si več zapomnijo, predvsem pa jim ta izkušnja v 

naravi ostane v trajnejšem spominu. 

Za način orientacije sem se odločila, ker sem menila, da učenci premalo novega znanja dobijo 

po tej poti. Hkrati sem pa s takšno obliko želela preveriti, ali učenci 4. razreda znajo brati 

karto, slediti navodilom orientacije in ali poznajo pomen kulturnozgodovinskih spomenikov v 

okolici. To sem preverila tudi z anketnim vprašalnikom, ki sem ga razdelila učencem ter 

učiteljem. Od njih sem želela predvsem odgovore, v kolikšni meri se poslužujejo takšnega 

načina dela oz. zakaj tega ne izvajajo. 

V zadnjem delu sem želela gola dejstva in podatke o pomenu posameznega spomenika preko 

orientacije približati učencem. Tako bodo s samostojnim raziskovanjem, opazovanjem in 

timskim delom prišli do pravilnih rezultatov ter trajnejšega pomnjenja. 

Lega in sama struktura mesta je kot nalašč narejena za raziskovanje in opazovanje. Pa naj bo 

to otrok v 4. razredu osnovne šole ali pa odrasel domačin, turist.  

Tudi Charles Handy je bil mnenja, da se najpomembnejše učenje dogaja v resničnem življenju 

ob resničnih problemih, ne v učilnicah. 
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2 LEGA KOSTANJEVICE NA KRKI 

 

Mesto, s 745 prebivalci, leži na poplavni ravnici v okljuku Krke. Zaradi pogostih poplav se je 

mesteca oprijelo ime »dolenjske Benetke«. 

Staro mestno jedro z dvema vzporednima ulicama se je razvilo na umetno narejenem otoku. 

Mesto je eno najmanjših in ob enem najstarejših slovenskih mest. Dolga, 750-letna zgodovina 

se obiskovalcu razkriva na vsakem koraku – od cerkve sv. Jakoba, dvorca Spanheimov, niza 

skromnih mestnih hiš, do cerkve sv. Miklavža na drugi strani otoka. Mikavno sedanjost 

Kostanjevice na Krki izžarevajo gostilne, znane po dobrem cvičku in pustnih krofih za 

šelmarje, ter druga pisana ponudba prebujajočega se mesta. Pravo in celovito podobo kraja 

dobimo šele, ko spoznamo tudi bližnjo okolico: nekdanji cistercijanski samostan, v katerem 

domuje Galerija Božidarja Jakca, vinske gorice, močvirni krakovski gozd, nekdanje uskoške 

vasi na pobočju Gorjancev in seveda Kostanjeviško jamo nad izvirom Studene.
2
 

Kostanjeviški otok je uvrščen med kulturne spomenike prve kategorije in je v celoti zaščiten.
3
 

 

Slika 1: Letalski posnetek Občine Kostanjevica na Krki
4

                                                           
2
 Hudoklin, Andrej: Kostanjeviška jama in njeni raziskovalci. Jamarski klub Novo mesto, maj 2002, str. 10. 

3
 Javornik, Marjan: Enciklopedija Slovenije, 4. zvezek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990,  str. 325. 

4
 http://maps.google.si/maps?hl=sl&q=letalski+posnetek+kostanjevice+na+krki (1. 3. 2012). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Poplava
http://sl.wikipedia.org/wiki/Benetke
http://maps.google.si/maps?hl=sl&q=letalski+posnetek+kostanjevice+na+krki&gs_sm=3&gs
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3  ZGODOVINA KOSTANJEVICE NA KRKI 

 

Kostanjevica je bila od 11. stoletja pomembno središče fevdalne posesti grofov Speinheimov 

in hkrati njihovo oporišče na stari kranjsko-hrvaški meji. Prvotno nemško ime »Landestrost« 

– zaupanje, vera, pogum dežele – govori, da je Kostanjevica s kovnico denarja in z 

novoustanovljenim samostanom v neposredni bližini, zavzemala pomemben politični, 

gospodarski in verski položaj v okviru teritorija Spanheimov. Na novcih, kovanih okrog 1215 

se za Kostanjevico že pojavlja naziv mesto – civitas.
5
 

Kot sedež župnije je bila prvič omenjena leta 1220, svoje mestne pravice pa je dobila leta 

1252. Kmalu je postala pomembno politično, gospodarsko in versko središče ob spodnji Krki. 

Z izumrtjem Spanheimov in zaradi turških pustošenj od druge polovice 15. stoletja dalje, je 

kraj začel v vseh pogledih nazadovati.
6
 

V letih 1646-76 so naselje prizadele kužne bolezni, 1681 pa velika povodenj. Leta 1789 je 

dobila šolo, razvijalo se je bogato kulturno in društveno življenje, pa tudi gospodarsko si je 

opomogla.
7
 

Do sredine 20. stoletja je vse upravne funkcije kot občina zadržala. Imela je žandarmerijsko 

postajo, poštni urad, zdravstveno in farmacevtsko službo ter mestno mlekarno. Leta 1956 pa 

je z upravno reorganizacijo izgubila status občine.
8
 

Sedemsto petdeset let je Kostanjevica na Krki uspela zadržati svoj status lokalnega upravnega 

središča. Tudi v gospodarsko najtežjih obdobjih je uspela zavarovati svoj položaj. V bistvu je 

paradoks, da je prav v času najbolj intenzivnega nacionalnega napredka Kostanjevica kot kraj 

nazadovala in spremenila svojo fiziognomijo.
9
 

 

                                                           
5
 Baumgartner, Egon: Ljubljanska kovnica v 13. stoletju, Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 15, 1934, str 

97. 

6
 http://www.gremoven.com/Kraji/Kostanjevica-na-Krki/menu-id-13 (2. 3. 2012). 

7
 M. Javornik, ES, str. 325. 

8
 http://www.kostanjevica.si/content.php?p=predstavitev_obcine (3.3.2012). 

9
 Prav tam. 

http://www.gremoven.com/Kraji/Kostanjevica-na-Krki/menu-id-13
http://www.kostanjevica.si/content.php?p=predstavitev_obcine
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Sodimo, da ji je za ponovni vzpon potrebno zagotoviti minimalne upravne funkcije s 

samostojno občino, da bi lažje izkoristila naravne možnosti, ki jih zagotavlja širše področje in 

zavrla demografsko erozijo, s katero se mesto sooča zadnjega pol stoletja.
10

 

 

 

Slika 2: Kostanjevica na Krki – danes (foto: Z. Pelko) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Prav tam. 
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4 KULTURNOZGODOVINSKI SPOMENIKI KOSTANJEVICE NA 

KRKI 

 

Struktura naselja na Otoku se ni spremenila od konca 12. stoletja. Hiše so nanizane ob dveh 

ulicah, ki se spajata pri dveh lesenih mostovih. Celotni otok je kulturno zaščiten, prav tako 

mostova, ki vodita na otok. Manjši, a prav tako lesen, Tercijalski most, je delo znanega 

slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. 

4.1 Cerkev svetega Jakoba 

 

Kostanjeviška župnija sv. Jakoba je prvič omenjena leta 1220, ko se skupaj z njo omenja tudi 

kostanjeviški župnik. To zgovorno priča in potrjuje načrt Bernarda Spanheima, da naj bi 

njegova Kostanjevica postala ne samo vojaško in politično, temveč tudi cerkveno središče.
11

 

Posebnost največje zgradbe na Otoku je stolp z romanskim pritličjem, gotskim telesom in 

rokokojsko streho.  

 

Slika 3: Glavni portal ž.c. Kostanjevica na Krki (foto: P. Kranjc) 

 

                                                           
11

 Smrekar, Andrej: Vekov tek, Kostanjevica na Krki 1252 –2002, Zbornik ob 750. Letnici prve listinske 

omembe mesta. Krajevna skupnost Kostanjevica na Krki, 2003, str. 134. 
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Na južni zunanji steni je freska sv. Krištofa, nastala okoli leta 1350. V notranjosti so 

pomembne, slabo ohranjene slikarije iz okoli leta 1300 ter gotski slikariji iz druge polovice 

15. stol. Glavni in stranski (južni) cerkveni portal sta najbolj kakovostna tovrstna spomenika. 

Sliki v stranskih oltarjih (Žalostna mati božja z Jezusom in Križev pot), ki so ju prenesli iz 

kostanjeviškega samostana, pripisujejo Metzingerjevemu krogu, leseni del renesančnega 

oltarja je iz prve polovice 18. stoletja. Cerkev je bila kasneje barokizirana.
12

 

 

 

Slika 4: Cerkev Sv. Jakoba ( foto: Z. Pelko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Prav tam. 
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4.2 Cerkev svetega Miklavža 

 

Je dragocen sakralni spomenik, ki zavzema pomembno prostorsko pozicijo na južnem delu 

otoka, na razpotju Velikega in Malega placa na Kambičevem trgu, ki se mu je zaradi svojega 

obrambnega značaja po starem reklo “Na straži”. Danes na to spominja le še temelj stolpa na 

mostu. Cerkev s pozno gotsko notranjščino zaradi svojih urbanističnih, ambientalnih fresk na 

ostenju obokanega prezbiterija z rebri, ki ga je stilu primerno poslikal domačin - slikar, grafik 

in kipar Jože Gorjup, uživa sloves prvovrstnega kulturnega spomenika. V cerkvi je še nekaj 

starejših slik in plastik, ki so jih prinesli iz okoliških podružničnih cerkva in ki sooblikujejo 

bogato kulturno-zgodovinsko dediščino Kostanjevice na Krki.
13

 

Cerkev se omenja že leta 1581, vendar je leta kasneje, 1744, v mestu divjal požar, v katerem 

je pogorelo 38 hiš, med njimi tudi cerkev sv. Miklavža. Leta kasneje je bila obnovljena in 

1947 z odločbo Zavoda za zaščito kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti LRS, 

razglašena za kulturni spomenik.
14

 

 

Slika 5: Cerkev Sv. Miklavža
15

 

                                                           
13

 http://www.slovenia.info/en/sakralna-dediscina/Cerkev-sv-Miklav%C5%BEa-podru%C5%BEni%C4%8Dna-

cerkev-.htm?sakralna_dediscina=11107&lng=2 (2.3.2012). 

14
 Benedik, Valentin: Kostanjevica na Krki – cerkev sv. Miklavža, Varstvo spomenikov 32, Ljubljana, 1990, str. 
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15
 http://www.slovenia.info/en/sakralna-dediscina/Cerkev-sv-Miklav%C5%BEa-podru%C5%BEni%C4%8Dna-

cerkev-.htm?sakralna_dediscina=11107&lng=2 (2.3.2012). 

http://www.slovenia.info/en/sakralna-dediscina/Cerkev-sv-Miklav%C5%BEa-podru%C5%BEni%C4%8Dna-cerkev-.htm?sakralna_dediscina=11107&lng=2
http://www.slovenia.info/en/sakralna-dediscina/Cerkev-sv-Miklav%C5%BEa-podru%C5%BEni%C4%8Dna-cerkev-.htm?sakralna_dediscina=11107&lng=2
http://www.slovenia.info/en/sakralna-dediscina/Cerkev-sv-Miklav%C5%BEa-podru%C5%BEni%C4%8Dna-cerkev-.htm?sakralna_dediscina=11107&lng=2
http://www.slovenia.info/en/sakralna-dediscina/Cerkev-sv-Miklav%C5%BEa-podru%C5%BEni%C4%8Dna-cerkev-.htm?sakralna_dediscina=11107&lng=2
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4.3 Oražnova rojstna hiša  

 

Ivan Oražen se je rodil 8. februarja 1869 v Kostanjevici na Krki. Prvo znanje je nabiral v 

domači šoli, kot enajstletnega dečka pa ga je mati poslala v nižjo gimnazijo v Ljubljano z 

željo, da bi nekoč postal duhovnik. Leta 1889, se pri svojih dvajsetih letih, vpisal na 

medicinsko fakulteto. Za študij medicine se ni odločil zgolj po naključju. Bil je velik 

človekoljub in srčen človek, hkrati pa bi mu zdravniški poklic prinesel premoženje in ugled. 

Po enajstih letih študija se je kot enaintridesetletni zdravnik vrnil v Ljubljano in zaposlil v 

ljubljanski Deželni bolnici. Dve leti kasneje je odprl privatno ordinacijo na Wolfovi ulici v 

Ljubljani. Notri je opravljal zdravniške preglede in razne posege, prostori so bili opremljeni z 

najnovejšimi napravami. Zaradi politične angažiranosti in zdravniškega teoretiziranja je bila 

velikokrat ordinacija odprta le nekaj ur. V času balkanskih vojn je Oražen skupaj z ostalimi 

dijaki, študenti in zdravniki s svojim zdravniškim znanjem pomagal vojnim ranjencem. Dve 

leti pred svojo smrtjo je Oražen, ki je bil sam brez otrok, v oporoki zapisal naj vse njegovo 

veliko imetje služi slovenskim dijakom in študentom. Vse svoje premično in nepremično 

premoženje je zapustil Medicinski fakulteti. Verjetno največjega pomena je današnji Oražnov 

dijaški dom na Wolfovi ulici v Ljubljani. Tam lahko že od leta 1925 brezplačno stanujejo tisti 

študentje medicine, ki si študija zaradi finančne stiske drugače ne bi mogli privoščiti. Prijelo 

se jih je ime Oražnovci, vsi nekdanji stanovalci doma.
16

 

 

Slika 6: Oražnova rojstna hiša
17

                                                     

                                                                                                                                                                                     

 
16

 Zupanič Slavec Z, Štolfa F.: Dr. Ivan Oražen (1869-1921), Dobrotnik medicinske fakultete in slovenskega 

naroda. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1999. 

17
http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/IMG_8839_kostanjevica_na_krki_rojstna_hisa_ivana_orazna/slo

Oražnova ulica  (6.3.2012). 
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Medicinska fakulteta mu je v znak zahvale na rojstno hišo postavila spominsko ploščo in na 

njej napis: »V tej hiši se je rodil dr. Ivan Oražen – mecen Medicinske fakultete v Ljubljani.« 

Vsako leto so še posebno uspešni diplomanti medicine in stomatologije nagrajeni z Oražnovo 

nagrado. Oražen je umrl v noči 11. marca 1921 na svojem domu na zatišnem Zelenem hribu 

pod Golovcem. Z njegovo smrtjo pa je ugasnila praktično cela družina Oražen. V Sloveniji 

skorajda ni več priimka, ponosno napisanega na enem največjih pogrebnih spomenikov 

kostanjeviškega pokopališča.
18

 Na radodarnega dobrotnika Oražna nas danes opominja več 

častnih oznak: spominska plošča na rojstni hiši v Kostanjevici, Oražnov bronasti doprsni kip, 

ki stoji pred hišo, Oražnova soba, urejena v kostanjeviškem Gradu, ena izmed dveh ulic na 

otoku – Oražnova ulica ter Oražnova spominska soba, urejena v njegovi rojstni hiši. 

 

 

 

Slika 7: Oražnova ulica
19

            

 

 

 

 

                                                           
18 http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/IMG_8839_kostanjevica_na_krki_rojstna_hisa_ivana_orazna/sloOražnova 

ulica (6.3.2012). 

19Prav tam. 
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4.4 Gorjupova rojstna hiša 

 

Jože Gorjup, slikar, grafik in kipar, predstavnik slovenskega ekspresionizma in nove 

stvarnosti, se je rodil 20. aprila 1907.
20

 

 

 

Slika 8: Gorjupova rojstna hiša (foto: P. Kranjc) 

 

Leta 1914 je začel s šolanjem v osnovni šoli v Kostanjevici na Krki. Šibak in bolehen otrok, 

ki je sicer rad prijel za kmečko delo, je bil materin ljubljenec. V njej je imel edino oporo, 

njena vera v sinov ustvarjalni dar pa ni nikoli ugasnila. Tudi med domačini je naletel na vse 

kaj drugega kot na vzpodbude. Le redki so znali ceniti njegovo delo. Njegovi vrstniki so se ga 

spominjali iz otroških let kot nekoliko posebnega otroka, ki je nenehno recitiral, igral, 

maševal, napravil majhen oder iz starih krp na domačem skednju in pripravljal predstave za 

svojo druščino. Prvi resni mejnik v njegovem življenju je razstava v Beogradu 10. oktobra 

1926, ko je bilo fantu devetnajst let in je obiskoval drugi letnik kiparske akademije v Zagrebu. 

Ker točnih zapisov o njegovem šolanju ni, kažejo dejstva na to, da je Gorjup v Zagreb prihajal 

z vlakom iz Krškega. Atelje si je za nekaj časa uredil v sosednji Kukčevi hiši.
21

 

V njegovih delih se izrazito kažejo vplivi učiteljev ter velikih imen evropskega modernizma. 

Jože Gorjup se je v svojem kratkem življenju srečal z ljudmi, ki so zaznamovali njegova 

nadaljnja dela. Med njimi je prav gotovo Božidar Jakac, Veno Pilon, katerega dela so najbrž 

                                                           
20 Cevc, Emilijan: Slikar, grafik, in kipar Jože Gorjup, Sinteza, 9. marec 1968, str. 14-18. 

21 Prav tam, str. 14-18. 
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zaznamovala njegovo pot v Firence. Njegova vrnitev, leta 1930, iz tega italijanskega kraja ni 

bila lahka. Moral se je znajti v okolju, ki mu ni moglo nuditi naročil, intelektualnega izziva 

niti moralne podpore. Z vsemi silami si je prizadeval ohraniti stik s kolegi v domačih 

središčih. Z župnikovim dovoljenjem je začel poslikavo v Miklavževi cerkvi v Kostanjevici 

na Krki, kjer je nakazal smer osebnega stilnega izraza, freske. Preždel je v njej skoraj vse 

poletje in se ni menil za prijatelje, ki so poletne dni preživljali v čolnih in na zaspanih 

bregovih Krke. Delo je bilo končano, z njim pa tudi življenje, ki ga je v ustvarjalni mrzlici 

neopazno razhlapelo v vlago skromne cerkvice. 30. aprila je umrl v ljubljanskem Leonišču, 

star komaj 25 let. Pokopan je v Kostanjevici na Krki.
22

 

 Zaradi izrednega opusa njegovih del, je njemu v čast v Galeriji Božidar Jakac stalna razstava 

njegovih del, prav tako šola ponosno nosi njegovo ime in ima po notranjih hodnikih urejeno 

razstavo njegovih umetnij.  

 

 

 

Slika 9: Del Gorjupove galerije v Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
23

 

 

 

                                                           
22 Prav tam, str. 18. 
23

http://www.o-kostanjevica.kk.edus.si/gorjupgal.html  (16.3.2012). 

 

http://www.o-kostanjevica.kk.edus.si/gorjupgal.html
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4.5 Cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki 

Samostansko skupnost Cisterjanov je v Kostanjevici na Krki v 13. stoletju ustanovil Bernard 

Spanheimski, delovala pa je v samostanu, danes imenovanem Kostanjeviški grad. Od 

srednjeveške arhitekture se je do danes ohranila le še gotska cerkev Marijinega oznanjenja. V 

nekdanjem samostanu z največjim arkadnim dvoriščem v Srednji Evropi danes domuje 

galerija Božidarja Jakca, vhod vanj pa je utrjen z dvema renesančnima ovalnima stolpoma. Ob 

samostanskem kompleksu je stalna razstava skulptur na prostem, ki so nastajale na 

mednarodnih kiparskih simpozijih, poznanih pod imenom forma viva. Dvorišče obsežnega 

samostanskega kompleksa s severne strani zapira ostanek nekdanjih meniških prostorov s 

križnim hodnikom ter najpomembnejša sestavina nekdanjega samostana, redovna cerkev. To 

sta tudi edina dela prvotnega kompleksa iz 13. stoletja, ko je koroški vojvoda Bernard 

Spanheimski z gradnjo sakralnega objekta gospodarsko in strateško utrjeval svojo posest ob 

reki Krki.
24  

 

Slika 10: Cistercijanski samostan (foto: P. Kranjc) 

                                                           
24

http://www.sloveniaholidays.com/nekdanji-cistercijanski-samostan-dolenjska-in-bela-krajina.html (11.3.2012). 

 

 

 

http://www.sloveniaholidays.com/galerija-bozidar-jakac
http://www.sloveniaholidays.com/nekdanji-cistercijanski-samostan-dolenjska-in-bela-krajina.html
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Cerkev, ki je gotovo začela nastajati ob ustanovitvi samostana leta 1234, je zgrajena kot 

triladijska bazilika s prečno ladjo in paroma kapel ob kvadratno zaključenem prezbiteriju, kar 

ustreza idealu cistercijanske arhitekture. Pozornost opazovalcev pritegnejo predvsem snopasti 

slopi s kapiteli, ki nosijo rebra križnih obokov, z bogato klesanimi rastlinskimi motivi 

brstičev, palmetami in venci. V obdobju baroka sta cerkev in z njo celoten samostan doživela 

temeljito prezidavo. Danes so prav arhitekturni elementi temeljna sestavina tega izjemnega 

prostora, saj je cerkev z razpustom samostana, leta 1786, izgubila svojo prvotno sakralno 

funkcijo, kasneje pa tudi vso svojo opremo. Po obsežnih restavratorskih in obnovitvenih delih 

je nekdanja samostanska cerkev dobila svojo današnjo podobo leta 1971 in kot taka 

predstavlja enega najlepših primerov zgodnjegotske (kasneje barokizirane) arhitekture na 

Slovenskem.
25

 

 

Slika 11: Arkadni hodniki v samostanu
26

 

 

 

 

                                                           
25

 http://www.sloveniaholidays.com/nekdanji-cistercijanski-samostan-dolenjska-in-bela-krajina.html 

(11.3.2012). 
26

 http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/IMG_8839_kostanjevica_na_krki  (11.3.2012). 

http://www.sloveniaholidays.com/nekdanji-cistercijanski-samostan-dolenjska-in-bela-krajina.html
http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/IMG_8839_kostanjevica_na_krki
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Galerija Božidar Jakac uporablja ta prostor kot razstavišče, za katerega uveljavljeni domači in 

tuji umetniki pripravljajo specifične razstavne projekte oz. začasne razstave, ki so deležne 

velike pozornosti strokovne in laične javnosti. Poseben prostor pa je namenjen nekdanjemu 

dolenjskemu slikarju in grafiku Božidarju Jakcu, ki ima v prostorih samostana stalno razstavo 

njegovih del. Pred dvema letoma je bila razstava dopolnjena z 105-timi likovnimi deli. Kot je 

povedal direktor galerije Bojan Božič, gre za dela, ki so jih za Jakčevo zbirko pridobili v 

zadnjih štirih do petih letih, dosedanjo postavitev pa so razčlenili z dodanimi panoji. Po 

njegovih besedah velik del Jakčevega kostanjeviškega fonda predstavljajo Jakčeve skice in 

risbe oziroma tako imenovani Jakčevi likovni dnevniki, osnove za njegova kasnejša dela.  

Prva Jakčeva donacija pa sodi v začetek kostanjeviške galerijske dejavnosti, v leto 1956. 

Takrat je Jakac, skupaj z nekaterimi drugimi umetniki, podaril slike za prvo galerijsko 

postavitev v kostanjeviški Osnovni šoli Jožeta Gorjupa, kasnejša donacija pa je povezana z 

obnovo nekdanjega cistercijanskega samostana v Kostanjevici in sodi v leto 1974, ko so 

galerijo po Jakcu tudi poimenovali, je pojasnil. Omenjenega leta je Jakac kostanjeviški 

galeriji podaril večje število grafičnih listov in nato še pastelov, v nadaljevanju so pridobivali 

nekatera Jakčeva ključna dela, ves čas pa so zbirko dopolnjevali. Prvo prenovo in posodobitev 

stalne postavitve Jakčevih del so opravili pred desetletjem, ob 100-letnici njegovega rojstva.
27

 

 

Slika 12: Kip Božidarja Jakca (foto: M. Kranjc) 

 

                                                           

27
 Nova razstava del Božidarja Jakca  DELO. SI, Ti. K./STA | sre, 02.12.2009 13:08 povzeto, 17.3 2011. 
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4.5.1 Samostan in mestni ključ 

 

Železni ključ, po katerem je bila izdelana povečana replika, izhaja iz zgodnjegotskega 

obdobja, ko so bili tudi Spanheimi na svojem višku. Ima še prvine romanike, ki so izrazite v 

bradi, medtem ko je ročaj okrogle oblike že gotsko oblikovan. Slučajno je bil najden z novci 

vojvode Bernarda Speinheimskega in je s pomočjo le –teh tudi časovno postavljen v obdobje 

okoli leta 1215. Mestni ključ v preteklosti ni služil zgolj svojemu praktičnemu namenu, 

ampak je bil po izgubljeni bitki izraz pokornosti ter predaje mesta zmagovalcu. Včasih pa je 

bil dan tudi visokemu in pomembnemu gostu kot simbol spoštovanja meščanov. Zadnji 

namen je še danes prisoten kot izraz globokega občudovanja.
28

 

 

 
Slika 13: Mestni ključ

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Zadnikar, Marijan. Samostan in mestni ključ (v Kostanjeviške novice ), Občina Kostanjevica na Krki, 

Kostanjevica na Krki  2008,  št. 37.  
29

 Prav tam. 
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4.5.2 Kostanjeviški novci v samostanu 

 

Ustanovitev kovnice lahko povežemo z intenzivno politično dejavnostjo vojvode Bernarda II. 

Speinheimeskega na začetku njegove oblasti. Najnovejše raziskave kažejo na krajše začetno 

kovanje, morda že leta 1205. Ponovni zagon kovničarskega obrata je sledil sredi leta 1216. 

Kostanjeviški kovi so bili izredno uspešen in množičen izvozni proizvod do leta 1241, ko so 

Mongoli vpadli na Ogrsko. Po tem sta v Kostanjevici kovala še vojvoda Ulrik III. 

Speinheimski (1256 – 1269) in po osvojitvi Kranjske češki kralj Otokar II Přemysl (1270 – 

1276), s katerim se je končalo tudi približno sedemdesetletno delovanje ene najuspešnejših 

kovnic, ki so delovale na ozemlju današnje Republike Slovenije. Pričujoči novec, ki ga hrani 

in čuva Numizmatični kabinet Narodnega muzeja Slovenije, izhaja iz emisije kovanja novcev 

vojvode Bernarda II. Speinheimskega. Kovan je bil po letu 1216. Na prednji strani (aver) je 

lev, obrnjen v levo. V desni šapi drži križ, ob robu je zapisano ime kovnice LANDESTROSN. 

Na zadnji strani (rever) sta dve gologlavi poprsji nad zidom, med njima pa je palma.
30

 

 

 

Slika 14: Kostanjeviški novec
31
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 Zadnikar, Marijan. Kostanjeviški novci v samostanu  (v Kostanjeviške novice ), Občina Kostanjevica na Krki, 

Kostanjevica na Krki 2008,  št. 37. 
31

 Prav tam. 
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4.6 Osnovna šola Jožeta Gorjupa 

 

Če sprejmemo uveljavljeno načelo, da ohranjena imen učiteljev dokazujejo tudi obstoj šol, je 

bila šola v Kostanjevici v 14. stoletju ena najstarejših na Slovenskem. Povsem drugo 

vprašanje pa je, kakšne vrste šola je bila ter komu in za kakšne potrebe je služila. Za 

Kostanjevico, ki je že zgodaj dobila mestne pravice, je značilno predvsem to, da so tako na 

vzgojo in na izobraževanje kakor tudi na druga življenjska področja in zavest kostanjeviškega 

prebivalstva že zgodaj vplivale kar tri institucije (mesto, župnija, samostan), ki so dajale pečat 

zgodnjem razvoju evropske kulture.
32

 

Redno javno šolo, ki je postajala obvezna za vse otroke po dopolnjenem šestem letu starosti, 

je ob številnih težavah s pomočjo cerkve in njene organizacije lahko vzpostavila le država.
33

 

Šola je postala dvorazrednica, pouk je potekal v slovenščini, nemščina je bila le učni predmet. 

Leta 1889 je šola postala trirazrednica, leta 1891 pa so jo razširili v štirirazrednico. Četrta 

učilnica je bila v hiši (gostilni) Franca Bučarja (sedaj Ljubljanska cesta 5). Zaradi težav so 

resno razmišljali o gradnji nove šole. Leto 1906 lahko označimo za mejnik v zgodovini šole, 

saj so 11. 10. 1906 so odprli novo šolsko stavbo. Trideset let kasneje je v šolo hodila 424 

otrok, poučevalo pa je devet učiteljev in učiteljic.
34

 

 

Slika 15: Pogled na sprednjo stran šole (foto: P. Kranjc) 

                                                           
32

 Schmidt, Vlado: Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem, 1, Ljubljana 1988, (prva izdaja 1963), str. 

32. 
33

 Prav tam, str. 34. 
34

 http://www.o-kostanjevica.kk.edus.si/zgodovina.html (11.3.2012). 

http://www.o-kostanjevica.kk.edus.si/zgodovina.html
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Med vojno je služila potrebam vojske. Delno je bila porušena, a so jo leta 1948 obnovili in 

usposobili za delovanje. Šestrazrednico z eno vzporednico je obiskovalo 413 otrok in 7 

učiteljev (60 do 72 otrok v posameznih razredih).
35

 

V šestdesetih letih je v notranjosti začela nastajati galerijska zbirka, Gorjupova galerija. Dela 

umetnika so razstavili po šolskih hodnikih.  

 

 

Slika 16: Gorjupova galerija na stopnišču šole
36
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 http://www.o-kostanjevica.kk.edus.si/zgodovina.html (11. 3. 2012). 

36
 Prav tam. 

http://www.o-kostanjevica.kk.edus.si/zgodovina.html
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Za pomemben datum pa štejemo 2. in 3.7.1982. Odprt je bil (nov) šolski prizidek, ki je 

pomenil enoizmenski, kakovostnejši pouk. Šola pa je bila poimenovana po uspešnem 

domačinu, Jožetu Gorjupu. Tako kot v notranjosti, so tudi zunaj šole skulpture, ustvarjene na 

dnevih forma vive.
37

 

 

 

Slika 17: Skulptura forma vive v okolice šole.
38

                               

 

Slika 18: Mozaik na površini fasade.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 http://www.o-kostanjevica.kk.edus.si/zgodovina.html (11. 3. 2012). 

38
 Prav tam. 

39
 Prav tam. 

http://www.o-kostanjevica.kk.edus.si/zgodovina.html
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4.7 Kostanjeviška jama 

 

Kostanjeviška jama je najdaljši, najmogočnejši in zagotovo tudi najlepši dolenjski jamski 

splet. Kot že ime pove, se jama odpira v bližini Kostanjevice na Krki, starodavnega mesta na 

rečnem otoku.
40

 

Kdaj je človek prvič vstopil v Kostanjeviško jamo, ne bomo nikdar izvedeli, gotovo pa je bil 

vhodni del med domačini znan že od nekdaj. Jama je vstopila v jamarsko zgodovino 1. 

avgusta davnega leta 1937. Tistega usodnega dne se je pod Gorjanci v zaledjih Studene in 

Sušice razbesnelo močno neurje. Iz nevihtnih oblakov se je voda zlila na strma gorjanska 

pobočja in oba potoka sta v hipu narasla za več metrov.
41

 

Izjemne količine pronicajoče padavinske vode so očitno povsem zapolnile predrto kraško 

podzemlje in podzemske kaverne, ki jih je v zaledju izvira ustvarila Studena. Leta 1971  so v 

jami uredili električno razsvetljavo in tristo metrov poti za turistični ogled najatraktivnejših 

delov jame. V celoti je jama malo daljša od dveh kilometrov, še vedno pa potekajo raziskave 

celotnega jamskega območja.
42

 

Današnje vodenje se prične na začetku, tako imenovanem Vhodnem rovu. Za obiskovalce so 

jamarji razširili ožine, odstranili nanose in podorno kamenje, brezno na koncu rova pa 

opremili z betonskimi stopnicami. Hoja obiskovalca pripelje v Razvodno dvorano, katero 

zaznamuje množica ošiljenih stalaktitov, pozornost pa pritegne vodni tolmun Prvega jezera. 

Jezero si je vredno pozorno ogledati, saj se v njem včasih pojavijo ribe. Verjetno gre za 

potočne postrvi, ki priplavajo v jamski rov iz izvira. Še nekaj stopnic in že smo pri 

Presihajočem jezeru, ki je nekdaj v celoti preplavljalo rov. Za jezerom se rov dvigne pod 

strop, kamor vodijo strme stopnice. Ozek rov prebada stalaktit, za katerim se podzemski rov 

razpre v Križno dvorano.
43

 

 

 

 

                                                           
40

 A. Hudoklin: Kostanjeviška jama in njeni raziskovalci, str. 10. 

41
 Prav tam, str. 17. 

42
 Prav tam, str. 18. 

43
 Prav tam, str. 31. 
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Tu se dvorana razcepi v dva prehoda. Tisti, urejeni za obiskovalce, nas vodi v zakladnico 

Kostanjeviške jame, Kapniško dvorano.  

 

 

Slika 19: Kapniški steber, najvišji steber v jami
44

 

 

To je ena najbolj zasiganih in najlepših dolenjskih podzemnih dvoran. Sigaste tvorbe buhtijo s 

stropa, s tal, s sten – poezija barv in oblik od tal do višav kapniške katedrale, visoko pod 

stropom prosojna kapniška zavesa in čudoviti stalaktitni lestenci na temnimi stropnimi kamni. 

Najbolj prepoznava sta kapniški steber, zaščitni znak jame, in Dedek mraz, obdan s 

stalagmitnimi palčki. V Kapniški dvorani se zaključuje pot turističnega ogleda, v Križni jami 

pred njo pa se jama za jamarje šele prične.
45

 

 

Jamarji so se prebili v Podorno dvorano, zelo razgiban Črni rov, Malo dvorano, Dvorano 

netopirjev, ki je najdaljša podzemska dvorana celotnega sistema, Lepo dvorano, Dvorano 

balvanov in dvorano Velikega jezera.
46

 

 

                                                           
44

 http://www.kostanjeviska-jama.com (10.3.2012). 
45

 Prav tam, str. 32. 
46

 Prav tam, str. 41. 

http://www.kostanjeviska-jama.com/
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Poti po jami so urejene tako, da so primerne za otroke in starejše obiskovalce. Voden ogled s 

strokovno razlago traja štirideset minut. V jami je ves čas stalna temperatura 12 stopinj 

Celzija. 

 

 

 

Slika 20: Vhod v Kostanjeviško jamo (foto: P. Kranjc) 
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4.8 Lamutov likovni salon 

 

Od leta 1958 v nekdanjem ministerialnem dvorcu v starem mestnem jedru, na otoku, deluje 

kot dislocirana enota, Lamutov likovni salon. Galerija je posvečena slikarju in grafiku 

Vladimirju Lamutu (1915 - 1962), ki je veliko svojih del ustvaril v Kostanjevici. Tu se vrstijo 

začasne razstave in druge kulturne prireditve. Slikar in grafik Vladimir Lamut je bil rojen na 

Čatežu pri Brežicah. Večino svojega življenja je preživel v Novem mestu, kjer se je po 

končanem študiju na zagrebški umetniški akademiji zaposlil kot profesor risanja na 

novomeški gimnaziji. Slikal je v olju, od grafičnih tehnik je ustvarjal v litografiji, suhi igli in 

jedkanici. Bil je realist, predvsem znan kot krajinar. Novo mesto in naravo ob Krki je 

doživljal kot svoj življenjski krog in kraj umetniškega snovanja. Lamuta je vodila umetniška 

pot po domovini in drugih zahodnoevropskih državah. V grafiki se je izpopolnjeval na 

bruseljski umetnostni akademiji. Samostojne razstave je imel v Novem mestu in Ljubljani. 

Umetnik sicer nima nikjer stalne razstave svojih del, v njegov trajni spomin pa je bila leta 

1987 izdana monografija "Pot k vrtincem molčanja", ki je bila natisnjena ob retrospektivni 

razstavi v Dolenjski galeriji.
47

 

 

 

                                                                

Slika 21: Zunanjost Lamutovega likovnega salona
48

                         Slika 22: Ena izmed občasnih razstav
49

 

 

 

                                                           
47

 http://www.novomesto.si/si/novomesto/obcina/osebnosti/lamut  (11. 3. 2012). 
48

 http://www.kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/IMG_8839_kostanjevica_na_krki  (8.3.2012). 
49

 Prav tam. 

 

http://www.novomesto.si/si/novomesto/obcina/osebnosti/lamut
http://www.kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/IMG_8839_kostanjevica_na_krki
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5 ORIENTACIJSKI TEK 

 

5.1 Zgodovina orientacijskega teka 

 

Orientacijski tek prištevamo k mlajšim športnim disciplinam, saj njegov nastanek sega v 

konec prejšnjega stoletja. Prvi orientacijski klub je bil ustanovljen na Švedskem, prvo 

orientacijsko tekmovanje na ozemlju nekdanje Jugoslavije pa je bilo leta 1953.  Začetna 

tekmovanja so bila zanimiva, saj so se učili tekmovalci in organizatorji. Leta 1988 je bil 

ustanovljen prvi orientacijski klub Tivoli.
50

 Orientacijski tek je eden izmed obveznih športov 

pri usposabljanju pripadnikov Slovenske vojske, poleg tega pa je tek vključen v programe 

športne vzgoje na osnovnih in srednjih šolah.
51

 

 

5.2 Opredelitev orientacijskega teka 

 

Orientacijski tek je šport ali rekreativna dejavnost, ki navadno poteka v gozdovih in v prelepi 

naravi. Tekmovalec – orientacist mora v čim krajšem času, le s pomočjo karte in kompasa, 

preteči ali prehoditi svojo pot. To je šport, ki ponuja izziv vsem: mladim in odraslim vseh 

starosti in atletskih sposobnosti. Otroke lahko že zelo zgodaj navdušimo za učenje osnovnih 

spretnosti branja karte. Z učenjem spretnosti branja karte v domačem okolju gradimo 

samozaupanje, to pa zagotavlja napredovanje v orientacijskem teku in tudi na drugih 

področjih.
52

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Vahčič, Natalija,  Mlakar, Matej. Orientacijski tek: priročnik za poučevanje začetnikov,  Fakulteta za šport, 

Ljubljana 2001, str. 15. 
51

  Prav tam, str. 16. 
52

 Bauman, Boris: Orientacijski tek: učenje začetnikov, tehnika orientacijskega teka. Orientacijska zveza 

Slovenije, Ljubljana, 1996, str. 7. 
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Začetnik v orientacijskem teku je vsak, ne glede na starost, ki ima prvič v rokah karto za 

orientacijski tek, ki ni najbolj prepričan v svoje znanje branja kart. Od kart so najprimernejše 

karte parkov in šolske karte, ki jih lahko z nekaj spretnosti, natančnosti in potrpljenja 

izdelamo sami.
53

 Orientiranje karte je osnovni pojem. Velikokrat jo je mogoče orientirati 

samo s pomočjo terena, zmeraj pa s pomočjo kompasa. Prav zato kompas in karta spadata 

skupaj. Učence moramo naučiti, kako se pravilno drži karta: kar je pred učencem na terenu, 

mora biti pred njim tudi na karti. Pri vsaki spremembi smeri je treba preprijeti karto.
54

 

5.3 Povezanost orientacijskega teka z drugimi predmeti 

Aktivnosti, prisotne v orientacijskem teku, so v tesni povezavi z določenimi učnimi predmeti. 

Te povezave so najmočnejše s športno vzgojo, geografijo, matematiko, likovno vzgojo in 

slovenskim jezikom. 

5.3.1 Športna vzgoja v orientaciji 

Tu je prisotna povezava fizične aktivnosti, predvsem teka, izogibanja oviram, preskakovanja 

le teh, igra in pa aktivnosti v naravi ter gibanje na svežem zraku.
55

 

5.3.2 Geografija v orientaciji (spoznavanje okolja) 

Udeleženci teka uporabljajo geografske karte, se urijo v tehniki orientacije na terenu, 

razumevajo in poznavajo prostor okoli sebe ter spoznavajo fizično geografijo ter geografijo 

okolja.
56

 

5.3.3 Matematika v orientaciji 

Urijo se v reševanju matematičnih problemov v resničnih okoliščinah, merijo prostor, 

določajo razdalje med točkami, pretvarjajo razdalje v konkretne dolžine … Predvsem pa 

razvijamo logično mišljenje.
57

 

5.3.4 Likovna vzgoja 

Učenci rišejo preproste orientacijske karte in izdelujejo orientacijske zastavice, rišejo in 

barvajo karte, izdelujejo štampiljke in kontrolne kartončke. Izdelajo lahko tudi plakat učilnice 

                                                           
53

 Prav tam, str. 12. 
54

 Prav tam, str. 50. 
55

 Vahčič, Mlakar: Orientacijski tek, str. 44. 
56

 Prav tam. 
57

 Prav tam. 
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ali okolice šole. Pri tem delu spoznavajo osnovne pojme iz orientacije in uporabno vrednost 

orientacijskih pripomočkov.
58

 

5.3.5 Slovenski jezik 

Učenci se navajajo na skupinsko delo, na govorjenje in poslušanje v skupini, vadijo tudi 

pisanje. Pri načrtovanju smeri poti, je prvi in ključni korak ta, da pot opišemo. Jezik na 

orientacijskem teku omogoča lažjo orientacijo in večji obseg zapomnitvenih točk. Po 

končanem teku pa izrazijo svoja občutja, kako so se počutili, ko so našli cilj, zašli s poti …
59

 

5.4 Povezanost s spoznavanjem okolja v posameznih razrednih 

 

Predstavila bom povezanost orientacijskega teka in spoznavanje okolja v prvih dveh triadah 

Osnovne šole. Učna predmeta, spoznavanje okolja in nato družba, obsegata veliko vsebin s 

področja orientacije. Tudi učni načrt opredeljuje naslednje cilje: 

V prvem razredu se otroci orientirajo predvsem nase, kar je posledica egocentrizma, kasneje 

pa že določajo položaj glede na druge predmete v svojem okolju. Usvojiti morajo pojme:  

 pod, nad, pred, med, za, v, 

 levo, desno, 

 mesto, ulice, poti do doma, šole. 

Če se otroci v prvem razredu usposobijo, da določijo položaj predmetov na način, igrišče je za 

šolo, park je pred šolo …, smo lahko prepričani, da razumejo prostor, v katerem se gibajo. 

Seznanijo se tudi z vsemi oblikami reliefa. Dovolj je že, da opazijo osnovne značilnosti 

različnih oblik reliefa in jih med seboj razlikujejo (ravno, krivo, strmo, visoko, položno).
60

 

Učitelji imamo to možnost, da jih peljemo na sprehod, določamo položaj predmetov glede na 

okolico, skupaj opazujemo različne objekte in pokrajino. 

                                                           
58

 Prav tam, str. 47.  
59

 Prav tam. 
60

 Prav tem, str. 45. 
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V drugem razredu se otroci sprva orientirajo glede na svoje stojišče, kasneje so sposobni to 

stojišče že spreminjati, končni cilj pa je, da se orientirajo s pomočjo predstav, ki so si jih 

pridobili. Usvojili naj bi pojme:
61

 

 hrib, ravnina, 

 levo desno. 

V tretjem razredu se znanje reliefa razširi. Učenci opazujejo raznolikost pokrajine in 

poskušajo v njej določiti glavne smeri neba. Osredotočijo se na vzhodno ni zahodno stran 

neba, ugotavljajo, kje sonce vzhaja, kje zahaja, in se orientirajo po njem. Pri pouku rišejo 

opazovano pokrajino v pomanjšani obliki, izdelajo sončno uro in opazujejo njeno delovanje, 

prvič se srečajo s kompasom.
62

 

V drugi triadi spoznajo vso zemljepisno regijo. Tudi samo opazovanje se razširi in obseda 

celotno regijo. Učenci morajo osvojiti: 

 orientacijo v prostoru, ki zajema glavne in stranske stani neba in njihove simbole ter 

kompas in magnetno iglo, 

 tloris in zmanjšano merilo, to pomeni obris in odtis predmeta, skica in načrt, 

razumevanje naravnega in zmanjšanega merila ter maketa, 

 pokrajino bližnje okolice in skice kraja in dogovorjene znake,  

 pokrajino širše okolice in zemljepisne skice, kar zajema obzorje in obzornico, ravnino, 

dolino, vzpetino, vode, gričevja, gore, hribovje, gorovje, vznožje, pobočje, 

dogovorjeni znaki se razširijo, berejo zemljevid in zemljepisno skico. 

 

 

Od četrtega razreda dalje se učenci orientirajo s pomočjo geografske karte. Učenci izdelajo 

načrt učilnice, tloris šolskega dvorišča, pot od šole do poznanega mesta in načrt mesta ali vasi. 

                                                           
61

 Prav tam. 
62

 Prav tam, str. 46. 
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Spoznajo, da se ni mogoče orientirati samo s pomočjo sence, kot so to spoznali v drugem 

razredu, ampak se seznanijo tudi z uporabo kompasa.
63

 

Vsi usvojeni pojmi in znanja, pridobljeni do četrtega razreda, se poglobijo in razširijo ter 

spoznajo uporabno vrednost orientacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 Prav tam, str. 47. 
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5.5 Načrt varne poti orientacijskega teka 

 

Pot, po kateri bo potekal orientacijski tek, učenci poznajo, saj jo nekateri prehodijo 

vsakodnevno, na poti v šolo.  

Orientacijski tek se bo pričel s startom v matični učilnici. Skupine učencev bodo morale na 

označenem prehodu za pešce prečkati cesto. Vsaka skupina bi imela spremljevalnega učitelja, 

ki bo pazil predvsem na varnost učencev.  

Skupine se bodo nato podale po poti mimo pokopališča do Kostanjeviške jame. To je asfaltna 

pot, po kateri se vozi zelo malo osebnih vozil. Kljub temu bodo učenci opozorjeni, naj pazijo 

in hodijo ob robu cestišča.  

Trasa teka bo nato potekala po makadamski poti, med travniki, kjer ni nevarnosti, da bi se 

udeleženci teka srečali s prevoznimi sredstvi. 

Posebna pozornost pa bo namenjena delu orientacije, kjer se učenci dlje časa zadržijo na cesti. 

Učitelj bo sproti dajal navodila in opozarjal skupine, naj hodijo ob robu cestišča. Dolžina teka 

na nevarnem delu poteka v dolžini cca. 300 metrov. 

Učenci nato prek Hmeljske ulice preidejo čez Tercijalski most na Otok. Tukaj učenci rešijo 

večino nalog, hodijo po razširjenem pločniku. Učenci pot po Otoku opravijo vsakodnevno, 

prav tako v celotnem mestnem jedru velja cona umirjenega prometa.  

Skupine učencev se nato preko južnega lesenega mostu odpravijo na cilj teka, k Osnovni šoli 

Jožeta Gorjupa. Zaključek bo potekal v razredu. 
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 Opredelitev problema 

Poznavanje kulturno zgodovinskih značilnosti, orientacija s pomočjo le-teh, sta le dva ključna 

pojma, ki pripomoreta k boljšemu poznavanju zgodovine domačega kraja. Hkrati pa učencem 

daje možnost primerjave preteklosti kraja s sedanjostjo. 

V diplomskem delu, sem raziskala v kolikšni meri učitelji uporabljajo način dela, ki temelji na 

orientaciji v domačem kraju in spoznavanju kulturnozgodovinskih značilnosti domačega 

kraja, na kakšne ovire lahko pri tem naletijo in ali takšna oblika dela pri učencih vpliva na 

boljšo zapomnitev dejstev o domačem mestu. 

 

6.2 Cilji 

Želim ugotoviti: 

1. Kako pogosto učitelji izvajajo orientacijo v domačem kraju s poudarkom na 

spoznavanju kulturnozgodovinskih znamenitosti v kraju? 

2. Na katere ovire naletijo učitelji pri organizaciji in izvedbi orientacije v domačem 

kraju? 

3. Ali učenci poznajo glavne kulturnozgodovinske znamenitosti Kostanjevice na Krki? 

4. Ali učenci znajo brati karto Kostanjevice na Krki? 

5. Ali učencem samostojno delo in odkrivanje prinaša daljšo in trajnejšo zapomnitev? 

 

  

6.3 Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze 

Pričakujem da: 

H1:    Večina učiteljev vsaj enkrat letno izvede orientacijo s poudarkom na spoznavanju 

kulturnozgodovinskih značilnostih kraja. 

H2:    Večina učiteljev pri organizaciji in izvedbi orientacije v domačem kraju naleti na 

težave povezane z varnostjo v cestnem prometu, pomanjkanjem časa in premajhnim 

številom učiteljev potrebnih na kontrolnih točkah pri vsaki znamenitosti. 
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H3:   Večina učencev pozna glavne kulturno zgodovinske znamenitosti v Kostanjevici na    

Krki. 

H4:   Večina učencev zna brati karto Kostanjevice na Krki. 

H5:  Večini učencem takšna oblika dela, tj. orientacija v domačem kraju, pripomore k 

boljšemu in trajnejšemu poznavanju kulturno zgodovinskih znamenitosti v Kostanjevici 

na Krki. 

 

6.4 Raziskovalna metoda 

6.4.1 Opis vzorca 

V raziskavo sem vključila učence 4. razreda Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 

Krki. Predhodno sem s tem seznanila ravnateljico in razredničarko omenjenega razreda. 

Sodelovalo je 26 učencev in 6 učiteljic razrednega pouka, ki se vsako leto soočajo s pripravo 

in organizacijo pouka, ki zajema orientacijo bodisi v domačem kraju bodisi kje izven 

Kostanjevice na Krki. Vsi anketiranci so prebivalci Kostanjevice ali njene bližnje okolice. 

 

6.4.2 Opis tehnike 

 Podatke sem pridobila z diagnostično metodo, uporabila sem anketni vprašalnik, ki sem  ga 

razdelila vsem učiteljicam ter učencem. Predhodno sem obema skupinama dala navodila, po 

katerih naj anketni vprašalnik rešujejo.   

 

6.4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Anketni vprašalnik sem razdelila učencem in učiteljem razredne stopnje na OŠ Jožeta 

Gorjupa Kostanjevica na Krki. V anketiranju je sodelovalo 25 učenk in učencev ter 6 

razrednih učiteljic. Anketiranje je bilo anonimno, pred reševanjem pa sem vsem sodelujočim 

razložila namen in  postopek reševanja. Vprašalnik za učence je zajemal 3 vprašanja, in sicer 

2 odprtega  in 1 polodprtega tipa, anketni vprašalnik za učitelje pa je vseboval 7 vprašanj, od 

tega sta bil 2 vprašanji zaprtega tipa, 1 odprtega in 4 polodprtega tipa. Podatke sem obdelala z 

deskriptivno metodo in jih nato grafično prikazala s programom Microsoft Office Excel. 
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6.4.4  Analiza rezultatov in interpretacija anketnega vprašalnika za učence 

 

 

  

  

 

Graf 1: Spolna struktura in število  učencev 

 

Anketni vprašalnik je reševalo 18 dečkov (moški), kar predstavlja 72 % celotnega vzorca in 7 

deklic (ženske) oziroma 28 % vzorca. Vsi sodelujoči obiskujejo 4. razred OŠ Jožeta Gorjupa 

Kostanjevica na Krki. 
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1. Na črto zapiši ime kulturnozgodovinskega spomenika. 

 

 

Graf 2: Poznavanje kulturnozgodovinskih spomenikov 

 

Ime kulturnozgodovinskega spomenika na sliki je pravilno zapisalo 13 dečkov kar je 52 % 

celotnega vzorca. 7 deklic pa je navedlo pravilno ime in to predstavlja 28 %. To pomeni, da je 

100 % deklic pravilno poimenovalo spomenik na sliki.  

 

Na podlagi tega je moja tretja hipoteza, H3: (Večina učencev pozna glavne 

kulturnozgodovinske znamenitosti v Kostanjevici na  Krki), potrjena, saj večino v 4. razredu 

predstavljajo učenci, 52 %. Slabši odstotek so dečki od deklic dosegli samo zaradi 

nenatančnega poimenovanja kulturnozgodovinskega spomenika na sliki (šola – na sliki je bil 

mozaik na steni šole, Oražnova hiša – doprsni kip Ivana Oražna). Na začetku reševanja ankete 

sem učencem podala natančna navodila in poudarila, da je potrebno zapisati ravno tisto kar je 

na sliki ter da drugih odgovorov ne bom upoštevala. Kljub temu so se pri dečkih pojavila 

nenatančna poimenovanja. Menim, da zaradi nenatančnega poslušanja navodil za reševanje 

ankete in ne, ker kulturnozgodovinskega spomenika v domačem mestu, ne bi poznali. 
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2. Oglej si zemljevid Kostanjevice na Krki. 

 

 

 

Graf 3: Branje zemljevida 

 

Branje zemljevida in vris kulturnozgodovinskih spomenikov je pravilno naredilo 7 dečkov, to 

je 28 % celotnega vzorca in samo 1 deklica, ki predstavlja 4 % vzorca učencev. 

 

Tako je četrta hipoteza, H4: (Večina učencev zna brati karto Kostanjevice na Krki), ovržena, 

saj učenci priložene karte na anketnem vprašalniku niso znali brati. Vanjo tudi niso pravilno 

vrisali kulturnozgodovinske spomenike. Razlog za to je mogoče v tem, da so to učenci 4. 

razreda, da so se letos prvič srečali s takšnim načinom dela, kot je bila orientacija, da je karta, 

ki ima vrisane samo imena ulic, zanje še prevelik zalogaj in nimajo še tako razvitega občutka 

za orientacijo in pravilno vrisovanje v prazen zemljevid. 
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3. Ali bi znal prijatelju razložiti, kako naj pride od Osnovne šole Jožeta Gorjupa do 

lesenega mostu, katerega je načrtoval slovenski arhitekt Jože Plečnik? V nekaj 

stavkih opiši pot. Kako se most imenuje? 

 

Graf 4: Opis poti 

 

Sošolca bi pravilno usmerilo 10 dečkov, kar predstavlja 40 % celotnega vzorca učencev v 

razredu, ista naloga pa bi uspela samo trem deklicam, 12 %. 

 

Na osnovi teh rezultatov lahko sklepam, da je peta hipoteza, H5:  (Večini učencem takšna 

oblika dela, tj. orientacija v domačem kraju, pripomore k boljšemu in trajnejšemu 

poznavanju kulturno zgodovinskih znamenitosti v Kostanjevici na Krki), ovržena, saj 

odstotek učencev ne presega vsaj polovice celotnega vzorca. Kljub temu so vsi sodelujoči 

pravilno poimenovali kulturnozgodovinski spomenik, most. Največ težav je bilo, ker učenci 

niso natančno prebrali navodil in so nekateri usmerili sošolca od mostu do šole in ne obratno, 

kot je bilo zahtevano, spet drugi so pot zelo nenatančno opisali (»greš levo, nato naprej, 

potem desno, pri hiši zaviješ levo«), tretji pa pri nalogi niso ničesar napisali. Ko sem jih po 

oddaji ankete povprašala, zakaj tega niso rešili, je bil njihov odgovor, da je preveč za napisati 

in se jim ne da. Tu bi sklepala, da učenci pot poznajo, saj jo nekateri dnevno prehodijo, ko 

gredo v šolo, tudi trasa orientacije se je odvijala tu, vendar se je pri nekaterih poznala 

utrujenost, ostali pa so se zelo nenatančno izražali, če pa so že vedeli pravi opis poti, se jim 

tega ni dalo ubesediti. 
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6.4.5 Analiza in interpetacija anketnega vprašalnika za učitelje 

 

 

 

Graf 5: Spol in število anketiranih učiteljev razrednega pouka 

 

V anketi je sodelovalo 6 učiteljic razrednega pouka OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. 

Na razredni stopnji na omenjeni šoli ne poučuje noben učitelj, drugače so na šoli trije. 
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Graf 6: Starost anketiranih učiteljic 

 

Na šoli poučujejo učiteljice, katerih starost se giblje od 41 do 50 let, teh je kar 5 in 

predstavljajo 83 % celotnega vzorca. Samo ena učiteljica je mlajša, stara je 31 let in 

predstavlja 16 % anketiranega vzorca. 
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Graf 7: Leta poučevanja v šoli 

 

Populacija učiteljic, ki v šoli poučujejo 20 let ali več, je največja. Na razredni stopnji so to 3 

učiteljice, kar je 50 %. 2 učiteljici poučujeta 18 let in predstavljata 33 % vzorca, samo 1 pa je 

učiteljica, katere delovna doba znaša 5 let in predstavlja 16 % vseh anketiranih učiteljic. 
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1. Ali se med poukom velikokrat odpravite ven in skupaj z učenci raziskujete 

okolico in imate pouk v naravi? 

 

 

Graf 8: Izvajanje pouka v naravi 

 

Na zastavljeno vprašanje je vseh 6 anketiranih učiteljic odgovorilo pritrdilno, to je 100 % 

celotnega vzorca. Ko sem opravljala prakso na omenjeni osnovni šoli, sem videla, da se res 

vse učiteljice redno poslužujejo pouka v naravi. To vključuje spoznavanje in ogled vrtičkov, 

sadovnjakov in njiv v šolski okolici, pouk v bližnjem gozdu, kjer spoznavajo živali, rastlinski 

svet in medsebojne vplive, veliko uporabljajo tudi šolski ribnik, skrbijo za čistočo v njem ter 

da imajo živali (ribe, pupki) dovolj hrane, odpravijo pa se tudi na sprehod po mestnem jedru, 

kjer učence seznanjajo z ustanovami in pomembnimi kulturnozgodovinskimi zgradbami 

(Gorjupova in Oražnova rojstna hiša, cerkev sv. Miklavža in cerkev sv. Jakoba) v mestu.  Tak 

način učenja učiteljice največkrat izvedejo ob koncu učne ure, ali pa ob zaključku učne enote. 
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2. Če ste obkrožili »DA«, kolikokrat letno? 

 

 

Graf 9: Število izvajanj letno 

 

2 učiteljici pouk v naravi izvajata 5-krat do 10-krat letno, kar predstavlja 33 %, 66% 

anketirank pa takšno obliko dela v naravi izvede 10-krat ali celo večkrat letno. Nad 

dobljenimi rezultati sem bila pozitivno presenečena, ker sem mnenja, da drugačna oblika 

šolskega dela pozitivno vpliva na učence in jih tudi bolj motivira. Kot sem omenila že pri 

prejšnjem vprašanju, se učiteljice takšne oblike dela poslužujejo in jo izvedejo takrat, ko jim 

čas in učna vsebina to dopuščata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Kranjc, Petra: diplomsko delo 

 

39 

 

3. Kako pogosto izvedete učno vsebino, ki poteka izven razreda in ima poudarek na 

spoznavanju kulturnozgodovinskih znamenitosti v kraju? 

 

 

Graf 10: Spoznavanje kulturnozgodovinskih znamenitosti 

 

5 učiteljic, 83 %, učno vsebino izven razreda izvede vsako ocenjevalno obdobje. Samo 1 

učiteljica, ki poučuje v prvem razredu kot vzgojiteljica, pa tega ne počne. Kot razlog je 

navedla, da vsebino vedno načrtuje učiteljica, sama se s tem še ni srečala, kar počne je samo 

pomoč in spremstvo pri takšni obliki dela. V prvi triadi učna vsebina izven razreda temelji na 

sprehodih in ogledu mesta, kulturnih znamenitosti ter njegove okolice, v drugi triadi pa 

učiteljica 4. razreda izvede orientacijo, kjer učenci sami raziskujejo mesto in 

kulturnozgodovinske znamenitosti. 
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4. Kolikokrat v svojih letih poučevanja ste izvedli orientacijo? 

 

 

Graf 11: Izvedba orientacije 

 

Pri tem vprašanju prednjačijo odgovori, da učiteljice še nikoli niso izvedle orientacije. Tako 

so odgovorile kar 3, tj. 50 %. 2 učiteljici, 33 %,  sta to storili enkrat do petkrat v svojih letih 

poučevanja, učiteljica, ki poučuje že 26 let pa je to storila že večkrat v svoji karieri in s tem 

predstavlja 16  % celotnega vzorca. 

Tako lahko prvo zastavljeno hipotezo, H1: (Večina učiteljev vsaj enkrat letno izvede 

orientacijo s poudarkom na spoznavanju kulturnozgodovinskih značilnostih kraja), ovržem 

saj kar polovica učiteljic še nikoli ni izvedla orientacije. Kljub temu pa učiteljice v prejšnjem 

vprašanju, v kar 83 %, navajajo, da učno vsebino, ki poteka izven razreda in ima poudarek na 

kulturnozgodovinskih znamenitostih v kraju, izvaja. Razlog najdem predvsem v tem, da 

učiteljice prve triade orientacije kot učne oblike ne izvajajo. To so počele, ko so učile v 

četrtem ali petem razredu. Zato prihaja, do tolikšnih razhajanj v odgovorih, ker v prvi triadi 

poučujejo 3 učiteljice in ena vzgojiteljica. Vse so na tej stopnji že kar nekaj let in izkušenj z 

organiziranjem in načrtovanjem pouka v drugi triadi nimajo toliko.  
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5. Na kakšne težave ste pri organizaciji orientacije/orientacijskega teka naleteli? 

 

 

Graf 12: Težave pri orientaciji 

 

Na to vprašanje so odgovorile samo 3 učiteljice, in sicer tiste, ki imajo z orientacijo več 

izkušenj. Učiteljica 5. razreda na to ni odgovorila, ker se s tem ni še nikoli srečala, prav tako 

nista odgovarjali učiteljica in vzgojiteljica v 1. razredu. Učiteljica v prvem razredu je 

povedala, da ni bila nikoli pravi organizator orientacije, pri tem ji je vedno pomagal športni 

pedagog,  poleg tega orientacije ni izvajala, niti ni bila prisotna zraven, že 10 let. 

Ostali učiteljici sta navedli, da je največ težav, ker učenci ne berejo navodil, 66 %. Posledica 

tega je, da se ti izgubijo, v popolnosti ne rešijo nalog, navadno se preveč zanašajo na vodjo 

skupine in premalo upoštevajo mnenja vseh članov v skupini. Ena učiteljica pa je kot težavo 

izpostavila traso orientacije. Predvsem, ker do samega konca ne veš, ali je bila glede na 

starost učencev primerno izbrana. S tem pa je potem povezana tudi težavnost nalog. Glede na 

pridobljene rezultate lahko drugo hipotezo, H2: (Večina učiteljev pri organizaciji in izvedbi 

orientacije v domačem kraju naleti na težave, povezane z varnostjo v cestnem prometu, 

pomanjkanjem časa in premajhnim številom učiteljev, potrebnih na kontrolnih točkah pri 

vsaki znamenitosti), ovržem, kajti nobena od učiteljic ni navedla, da orientacije ne bi izvajala, 

zaradi pomanjkanja časa, učiteljev in varnosti v prometu. Vse težavo vidijo v sami izbiri in 
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zahtevnosti trase, kjer orientacija poteka. Pri tem se izogibajo, da bi več kot polovica 

orientacijskega pohoda potekla po prometnih cestah. Glavna težava, katero pa se trudijo 

odpraviti med celotnim šolskim letom je, da bi učence naučili natančno brati navodila, se po 

njih ravnati in upoštevati mnenja drugih. S tem bi se večini težav med izvedbo orientacije 

izognile. 
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6. Menite, da ima orientacija pozitivne vplive na učenčeve zapomnitvene 

sposobnosti? Na kaj vpliva oz. na kaj ne? 

 

 

 

Graf 13: Pozitivni vplivi orientacije 

 

3 učiteljice, ki imajo več izkušenj z izvajanjem orientacije, so mnenja, da ima le-ta, pozitivne 

vplive na učenca. Navedle so, da to vpliva na učenčeve zapomnitvene sposobnosti, da si 

zapomnijo orientacijske točke, predmete in stavbe, po katerih se morajo orientirati, bolj si 

zapomnijo značilnosti in posebnosti spomenika, ker le-te sami odkrivajo. Nekateri učenci se 

med seboj bolj povežejo, ker morajo delovati kot skupina in se bolj izurijo pri delu s 

kompasom in z zemljevidom. Ostalih 50 % učiteljic, ki pa tega dela redno ne izvaja, niso 

mnenja, da orientacija ne vpliva na nič in zato ni koristna učna vsebina, temveč so dodale 

odgovor, ne vem. Ta se mi zdi popolnoma sprejemljiv in korekten, ker če učne vsebine ne 

izvajaš, potem tudi ne veš kako in v kolikšni meri vpliva na učenca in razred kot celoto. 
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7 DIDAKTIČNI DEL 

7.1 Učna priprava 

 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Petra Kranjc Šola: Osnovna šola Jožeta Gorjupa 

Kostanjevica na Krki 

Učiteljica (mentorica): Jožica Pincolič Datum: 9. 5. 2012 

Razred: 4. Št. ur: 2 

Tematski sklop: Razvoj domačega kraja Učna enota: Orientacija v domačem kraju 

Medpredmetna povezava: družba in športna vzgoja 

 

Cilji: 

 Učenci raziščejo in spoznavajo razvoj domačega kraja skozi kulturnozgodovinske 

spomenike; 

 raziščejo in spoznavajo razvoj in spreminjanje vloge domačega kraja; 

 razumejo naravne danosti za nastanek in razvoj domačega kraja; 

 se znajo orientirati v času in prostoru. 

 

Učne metode: pogovor, razlaga, opazovanje, primerjanje, opisovanje. 

Učne oblike: skupinska, frontalna. 

Učna sredstva: delovni list, karta mesta, kompas. 

Viri in literatura: 

 Umek, Maja. Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje, 

Modrijan, Ljubljana 2006. 

 http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni

_UN/UN_druzba_OS.pdf. (24.4.2012) 

 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
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Potek učne ure 

1. UVODNI DEL 

Učence pozdravim in jim povem, da bodo danes postali raziskovalci v svojem mestu – 

Kostanjevici na Krki. Raziskovali bodo kulturnozgodovinske spomenike. Vendar to ne bo 

običajno raziskovanje, temveč bo potekalo na osnovi orientacije.  

Najprej se pogovorimo o zgodovini mesta, pomembnih ljudeh, ki so v mestu pustili pečat, 

stavbah, ki nas na to spominjajo.  

Učencem zastavljam vprašanja: 

Kaj veste o zgodovini Kostanjevice na Krki? 

Kdo so ljudje, ki so bili pomembni v mestu? 

S čim so se ukvarjali? 

Kaj nas danes na njih spominja? 

Povprašam jih tudi o ostalih kulturnih spomenikih, po katerih je mesto znano.  

Po čem vsem je naše mesto še znano? 

Kaj vse si pridejo turisti v mesto pogledat? 

Nato učence razdelim v skupine in vsakemu v skupini dam delovni list, eno karto mesta ter 

samega Otoka (glej prilogo 6 in 7),  kompas in napotke za orientacijo. Tik pred odhodom na 

orientacijo pa jim liste razdelim. 

 

2. OSREDNJI DEL 

Vsaka skupina je imela tudi svojega spremljevalnega učitelja. Pred začetkom orientacije 

ponovimo, kako se je potrebno obnašati v naravi (ne kričimo, ne trgamo zaščitenih cvetlic, ne 

plašimo živali, ne hodimo po neurejenih poteh), kako se prečka cesto (na označenem prehodu 

za pešce, ali pa se prej dobro prepričamo, če v bližini ni avtomobila). Povem jim tudi, da 

morajo vsi v skupini reševati naloge povezane s kulturnozgodovinskim spomenikom, pred 

katerim se nahajajo (glej prilogo 3 in 5). To torej pomeni timsko delo in naloga vodje je, da 

skrbi za to, da imajo vsi člani zapisane odgovore in šele nato lahko nadaljujejo orientacijo. 
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Vodja v skupini ima karto mesta ter kompas, vsi ostali pa mu pri tem pomagajo, da bodo 

pravilno prišli do cilja. Skupine nato v razmahu 5 minut »startajo«  iz razreda, da ne motimo 

pouka, ki poteka na šoli.  Vsaka druga skupina se na pot poda v obratnem vrstnem redu 

orientacijskega teka.  

3. ZAKLJUČEK 

Cilj je pred šolo. Skupine napišejo še zadnje podatke. Na list zapišejo tudi čas prihoda v cilj.  

V razredu rešijo še anketni list. Skupaj pregledamo delovne liste, dopolnimo odgovore in se 

pogovorimo o vtisih orientacije.  

Na koncu razglasim, da so vse skupine, ki so sodelovale na orientaciji, zmagovalke. Njihovi 

člani pa za nagrado dobijo bombone. 

Učencem se zahvalim za pomoč in sodelovanje na orientacijskem teku. 
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7.2 Evalvacija učne ure 

 

Orientacijo sem izvedla v 4. razredu. Pouk je potekal dve uri. Najprej sem učencem razložila, 

kako se je potrebno obnašati pri orientacijskem teku, kako naj se lotijo navodil, na kaj naj 

bodo pozorni in s čim vse se bodo na sami orientaciji srečali. 

Uvodni del je potekal približno petnajst minut. Učencem sem povedala, kdo bo s kom v 

skupini. Le-te je sestavila njihova učiteljica, ker jih bolje pozna in so bile tako skupine 

heterogene ter povsem enakovredne. To se mi je zdelo zelo pomembno, kajti tako imajo vsi 

učenci enake možnosti in tudi večjo motivacijo.  

Štiri skupine učencev z enim spremljevalnim učiteljem so se nato v razmahu pet minut 

odpravile na pot. Ker so učenci mlajši in je bila to njihova prva orientacija, smo se po posvetu 

odločili, da vsaki skupini zaradi večje varnosti dodelimo po enega učitelja. Njegova naloga je 

bila izključno samo ta, da je vseskozi skrbel za varnost učencev v njegovi skupini. Kakršna 

koli pomoč pri izpolnjevanju nalog in usmeritvi je bila izključena.  

Skupine so imele različno smer poti, vendar pa so prav vsi imeli iste naloge ter spoznali iste 

kulturnozgodovinske spomenike. To sem naredila zato, da je bila orientacija bolj razgibana, 

pa tudi med samim tekom so bili učenci motivirani ter veseli, ko so srečali nasprotno skupino, 

ki je prišla v drugi smeri. Za različne poti udeleženci niso vedeli in je bilo vse še toliko bolj 

zanimivo.  

 

Slika 23: Delo učencev (foto: P. Kranjc) 
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Vsak učenec je dobil delovni list, vodja v skupini pa še zemljevid mesta Kostanjevica na Krki, 

zemljevid mestnega jedra – Otoka ter kompas. Tako je vsak imel svojo zadolžitev, za pravilno 

smer orientacije pa so morali delovati timsko, se skupaj odločati in izbrati pravilno pot za 

nadaljevanje. Učence je delo z zemljevidi in iskanje prave smeri zelo pritegnilo. Skupaj so 

razmišljali, se ozirali okrog in tudi s pomočjo nalog, ki so sledile na delovnem listu, iskali 

pravilno nadaljevanje orientacije. 

  

Slika 24: Delo z zemljevidom (foto: P. Kranjc) 

   

Slika 25: Delo s kompasom (foto: P. Kranjc) 

Del orientacije, ki je potekla v mestnem jedru, je vseboval tudi branje simbolov iz zemljevida 

mesta Kostanjevica na Krki, ki zajema tudi okoliške vasi. Kot spremljevalni učitelj sem imela 

možnost, da sem delo učencev še bolj spremljala. Opazila sem, da so imeli pri nalogi kar 

nekaj težav z iskanjem in lociranjem mesta, torej, kje na velikem zemljevidu je Kostanjevica 

na Krki oziroma njeno središče, ter s pomeni simbolov. Te so našli, najbolj tipične spoznali 

(jama, pokopališče, cerkev), a zataknilo se jim je pri simbolih za turistično ponudbo. Pomen 

so »skovali« kar po svoje, legende zraven zemljevida niso opazili. Potem sem jih na to 

opozorila, popravili so pomen in nadaljevali pot. Menim, da to, da niso opazili legende, ni v 

tem, da ne bi poznali zemljevida, simbolov, pomena njih, ki so zapisani v legendi, temveč je 

bilo to posledica tega, da bi čim prej naredili nalogo, našli pot in odšli naprej.  
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Slika 26: Iskanje Otoka in simbolov (foto: P. Kranjc) 

 

Orientacija se je nato od kulturnozgodovinskih spomenikov v mestnem jedru nadaljevala 

izven mesta. Učenci so morali prečkati cesto, v mestnih ulicah iskati balone ter priti do 

znamenitosti izven Kostanjevice na Krki, to sta Galerija Božidar Jakac in Kostanjeviška jama.  

Ta del poti so učenci komaj pričakovali. Na vsakem križišču poti so se skupine ustavile, nato 

so določile člane, kdo bo šel na levo in kdo na desno do konca ulice pogledat, kje je privezan 

balon. Šele potem so skupaj nadaljevali pot. Tu sem bila zelo presenečena, ker sem mislila, da 

bo celotna skupina tekala z enega konca ulice na drugega, a so vodje skupin  poskrbele, da ni 

bilo tako. Po koncu orientacije sem se s preostalimi spremljevalnimi učitelji pogovorila in 

videla, da so tako ravnale čisto vse udeleženke orientacijskega teka. 

Navodila smeri orientacije so učence pripeljale do Kostanjeviškega gradu. Tu so morali na 

vhodu postati pred fresko in s svojimi besedami napisati, kaj freska prikazuje. S tem 

vprašanjem sem želela izvedeti, kaj učenci oz. otroci vidijo v umetninah, če jim ne povemo 

naslova. Preprosto me je zanimala meja otroške domišljije. Na evalvaciji, ki je potekala v 

razredu, so učenci prebrali odgovore: kraljevi dvoboj, Marija roti vojake, naj bo vojne konec, 

razsvetljenje vojakov, giljotina in prihod v nebesa. Odgovori, ki so jih nizali, so se mi zdeli 

zanimivi, hkrati pa se mi je zdelo, da je včasih bolje, da pomena ne povemo in pogledamo 

sami ter poskušamo najti povezavo s sliko in tistim, kar vemo. 
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Slika 27: Freska nad vhodom v Galerijo Božidar Jakac (foto: P. Kranjc) 

 

Pot je učence, v sončnem in vročem dopoldnevu, vodila še do zadnje znamenitosti, 

Kostanjeviške jame. Vidno utrujeni so se učenci zadržali v senci, poiskali podatke na tabli 

pred vhodom v jamo ter se podali proti zaključku poti. Pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa so 

morali postati še pred mozaikom, si ogledati motiv in poiskati avtorja. 

 

Z zaključnim delom orientacije smo nadaljevali v razredu. Izpolnjene delovne liste smo 

skupaj pregledali in razjasnili nejasnosti. Ugotavljali smo tudi, zakaj se je ena izmed skupin 

izgubila. Učenci so prišli do zaključka, da so premalo opazovali, niso videli balonov, ki so 

označevali smer teka ter so premalo pozorno brali navodila na delovnih listih. Eden izmed 

njih je povedal, da jim je bilo tu lahko najti pot, ker kraj poznajo. Če pa bi do tega prišlo v 

Kranju, bi to težje storili. Tak način razmišljanja pri učencih te starosti me je zelo presenetil. 

Namreč, zavedali so se navodil orientacije in potrebnega opazovanja, okolice pa tudi 

nevarnosti, če bi se jim tak pripetljaj zgodil kje drugje. 

Po končanih vtisih so vsi udeleženci orientacije povedali, da jim je bila prva orientacija do 

sedaj zelo všeč, zanimivo jim je bilo, da so sami iskali pot, značilnosti spomenikov, delo s 

kompasom ter zemljevidom. Povedala sem jim, da so prav vse skupine zmagovalke 

orientacije.  
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Učenci so bili zelo veseli ter mi povedali, da je to pravično, saj so se vsi zelo trudili, poleg 

tega je bilo to za njih čisto nekaj novega.  

Vsi so za nagrado dobili bombone, sama pa sem se jim zahvalila za pomoč pri izpeljavi 

orientacije ter jim zaželela uspešen zaključek četrtega razreda. 
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8 ZALJUČEK 

Cilj mojega diplomskega dela je bil predstaviti najmanjše slovensko mesto na otoku, 

Kostanjevico na Krki. Želela sem pobližje predstaviti znamenitosti po katerih slovijo 

dolenjske Benetke in vse kulturnozgodovinske spomenike zaobjeti ter jih združiti tako, da 

bodo postali zanimivi učencem. Pri tem sem imela kar nekaj težav, saj sem se morala 

osrediniti na najbolj pomembne, po katerih je mesto znano. Odločila sem se, da jih predstavim 

v obliki orientacije. 

 

Za tako obliko diplomskega dela, sem se odločila, ker mi je v letih, preživetih v OŠ, najbolj v 

spominu ostala orientacija, izvedena po okoliških vaseh. Zdela se mi je zanimiva popestritev 

šolskega vsakdana, zahvala pa gre novemu športnemu pedagogu Ervinu Felicijanu, ki je ravno 

takrat prišel poučevat. Pred njegovim prihodom se taka vrsta dela na šoli ni nikoli izvajala.  

 

Orientacija je način, kako lahko drugače spoznaš okolico, ljudi, stavbe, naravne danosti … 

Ravno to sem hotela učencem približati. Do sedaj se nikoli niso srečali z orientacijo. Želela 

sem, da znamenitosti, ki v mesto privabljajo turiste, spoznajo sami. Jih sami odkrijejo, 

pogledajo iz drugega zornega kota, najdejo poti, ki peljejo od enega kulturnozgodovinskega 

spomenika do drugega, spotoma pa za nasvet in pravo pot vprašajo prebivalce ter opazujejo 

naravo okrog sebe. 

 

Tudi sama, kot spremljevalni učitelj ene izmed skupin, sem domače mesto doživela čisto 

drugače. Bila sem navdušena, koliko nam ponuja. Kako zelena in lepa je Krka, kako popoln je 

drevored in skulpture v forma vivi in kako smo lahko ponosni, da je na našem koncu narava 

pustila neizmeren in trajen pečat, Kostanjeviško kraško jamo.  

Podobne občutke so po koncu izrazili tudi učenci. Bilo jim je nadvse zanimivo, da so morali 

sami iskati pravilno pot, da so morali delati z zemljevidom in kompasom tudi izven razreda, 

predvsem pa so povedali, da si bodo bolj zapomnili stvari, ker so morali sami najti podatke, to 

pa jim bo v pomoč tudi v poletnih mesecih, ko turisti domačine sprašujejo, kje je želen 

spomenik in po čem je znan. 
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Če bi povzela pričakovanja pred izvedbo orientacije, bi si želela ravno to, da učencem 

značilnosti kulturnozgodovinskih spomenikov ostanejo v trajnejšem spominu, da do teh 

podatkov pridejo z lastnim delom, trudom in upoštevanjem vseh mnenj v skupini, predvsem 

pa, da sem bila tista prva, ki jim je pokazala, da se dajo »suhoparna« dejstva o zgodovini kraja 

prikazati na čisto drugačen, za njih nov način učenja, in to je orientacija. 

 

S to obliko učnega dela bom nedvomno nadaljevala tudi v svoji prihajajoči karieri, ker želim, 

da učencem pokažem, da šola ni enolična, da za učenje ni potrebno vedno sedeti v šolskih 

klopeh in da je potrebno opazovati okolico, ki nam daje toliko lepega in poučnega. To pa 

orientacija, orientacijski tek ali  pohod nedvomno učencu daje.  
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Priloga I: Anketni vprašalnik za učence 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem študentka razrednega pouka Petra Kranjc. Da bi postala učiteljica, mi manjka samo še 

nekaj korakov, zato te prosim za pomoč, in sicer, da izpolniš anketni vprašalnik. Vprašalnik je 

anonimen, zato se ni potrebno podpisati. 

Hvala za sodelovanje. 

___________________________________________________________________________ 

Obkroži.  

Spol:              M                                                    Ž 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Na črto zapiši ime kulturnozgodovinskega spomenika. 

 

 

                          
(Vir: http://www.slovenia.info/en/arhitekturne-znamenitosti/Tercialski-most)               (Foto: P. Kranjc) 

 

________________________                         _______________________________ 

 

                                        

http://www.slovenia.info/en/arhitekturne-znamenitosti/Tercialski-most
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(Vir: http://www.dsavic.net/2010/07/28/kostanjevica-na-krki/)         (Vir: http://www.visitslovenia.net/slovenija) 

 

 

  ___________________                               _________________________________ 

2. Oglej si zemljevid Kostanjevice na Krki. 

 

Vanj približno vriši: a) cerkev sv. Jakoba 

                                 b) osnovno šolo Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 

                                 c) rojstno hišo Jožeta Gorjupa 

                                

Kateri kulturnozgodovinski spomenik, se nahaja na točki A?  

 

 

 
(Vir: http://www.raziskovalec.com/zemljevid/Kostanjevica_na_Krki/) 

 

3. Ali bi znal prijatelju razložiti, kako naj pride od Osnovne šole Jožeta Gorjupa do 

lesenega mostu, katerega je načrtoval slovenski arhitekt Jože Plečnik? V nekaj 

stavkih opiši pot. Kako se most imenuje? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

http://www.visitslovenia.net/slovenija
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Priloga II: Anketni vprašalnik za učitelje 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem študentka razrednega pouka v Ljubljani, Petra Kranjc. Pišem diplomsko nalogo, ki 

temelji na medpredmetnem povezovanju športne vzgoje in družbe. Diplomsko delo vključuje 

tudi anketo, zato bi Vas prosila, da si vzamete nekaj minut in jo rešite. 

Hvala lepa za sodelovanje. 

Spol:   M                          Ž 

Starost: ____________ 

Razred, ki ga poučujete: _______________ 

Koliko let poučujete? __________________ 

 

1. Ali se med poukom velikokrat odpravite ven in skupaj z učenci raziskujete 

okolico in imate pouk v naravi? 

 

a) DA 

b) NE 

 

2. Če ste obkrožili »DA«, kolikokrat letno? 

_______________________________________. 

 

3. Kako pogosto izvedete učno vsebino, ki poteka izven razreda in ima poudarek na 

spoznavanju kulturnozgodovinskih znamenitosti v kraju? 

 

a) Enkrat letno; 

b) Vsako ocenjevalno obdobje enkrat; 
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c) Takih vsebin ne izvajam. 

 

 

 

4. Če ste izbrali odgovor »C«, navedite razlog. 

         ____________________________________________________________________ . 

5. Kolikokrat v svojih letih poučevanja ste izvedli orientacijo? 

__________________________________ 

 

6. Na kakšne težave ste pri organizaciji orientacije/orientacijskega teka naleteli? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

7. Menite, da ima orientacija pozitivne vplive na učenčeve zapomnitvene 

sposobnosti? Na kaj vpliva oz. na kaj ne? 

 

a) DA, 

_____________________________________________________________. 

 

b) NE, 

_____________________________________________________________. 
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Priloga III: Delovni list 1 

Delovni list  

KOSTANJEVICA NA KRKI – orientacijski tek 

Člani skupine:_________________________ 

_______________________________                       Čas odhoda:____________  

Čas prihoda:____________ 

 

(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

 

 

 

Pot si pričel pred OŠ. Prečkaj cesto na označenem prehodu za pešce in nadaljuj po asfaltni 

poti mimo po_____________a. 

Hodi po cesti in na hribčku opaziš cerkev na S_________h. 

Ko prideš do križišča asfaltnih poti, nadaljuj kamor te vodi znak. 

Znak nariši. 
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(Foto: P. Kranjc) 

 

O jami si izvedel veliko novega, zato pot pod noge in nadaljuj do križišča, kjer si prerisal 

znak.  

Zdaj pojdi čez potok Obrh. Ob poti te spremljajo različne trave in prve cvetlice. Izberi si eno 

in jo nariši. Poimenuj jo. 

 

 

 

 

(Vir: http://www.visitslovenia.net/slovenija) 

Prišel si do prve kostanjeviške znamenitosti: 

________________   

____________________, zato si moral 

prečkati potok ____________. 

V jami je temperatura čez vse leto 12 stopinj 

Celzija, za turistične oglede pa je urejenih 

_________metrov poti do Kapniške dvorane. 

(preberi na oglasni tabli) 

V jami domujejo netopirji, _________ in 

potočne postrvi.  

 

V daljavi pa se ti odpira pogled na nekdanji 

Cistercijanski samostan. Danes ga prebivalci 

imenujemo K______________ g_________ . 

V notranjosti je Galerija, v parku pa forma 

viva. 

Oglej si fresko nad vhodom.  

Kaj prikazuje? Napiši s svojimi besedami. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________. 

_____________________________________

__ 

http://www.visitslovenia.net/slovenija
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(Vir: http://www.slovenia.info/en/arhitekturne-znamenitosti/Tercialski-most)                

 

 

(Foto: P. Kranjc) 

Ko zapustiš Grad, hodi ob cesti, nadaljuj mimo nasada jabolk J________, do znaka na 

katerem je privezan balon. 

Pojdi v ulico in po njej nadaljuj pot do glavne ceste. Med potjo na hiši preberi in izpiši ime 

ulice po kateri hodiš. (vseskozi pa imej odprte oči in opazuj balone, ki te bodo pripeljali na 

cilj)  

Ulica: _________________________________ . 

Previdno prečkaj cesto in pojdi do lesenega mostu. 

 Iz kakšnega materiala je most, ki vodi na otok? Iz 

___________. Ali se čez ta most lahko peljemo z 

avtomobilom?      DA                   NE 

Most je načrtoval slovenski arhitekt Jože Plečnik, 

domačini pa smo ga poimenovali T____________ 

m_________ . 

 Po ulici pojdi proti največji cerkvi, ki stoji na 

Kostanjeviškem otoku. Kako se imenuje? 

_______________________________________ . 

Nadaljuj v ulico, ki jo vidiš na sliki. Ulica se 

imenuje _________________ ______________. 

Pojdi do hišne številke 8.  

Izpiši kar piše na spominski plošči. 

_______________________________________.   

Po njem se imenuje ________________ in 

_______________. 

http://www.slovenia.info/en/arhitekturne-znamenitosti/Tercialski-most


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Kranjc, Petra: diplomsko delo 

 

 

 

 

(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

(Vir:http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrni se do mesta, kjer lahko prideš na drugo ulico na 

Otoku, O________________  u________________ . 

Pred tabo je veliko poslopje, nekdanji dvorec in 

današnji L_________  _____________  _________.  

V delu stavbe, ki je bližje cesti, je danes 

g_________a,  kjer razstavljajo svoja dela 

s____________i in k__________i.  Dvorec je dobil 

ime po gospodu ____________________ . (ime 

izveš, če ga poiščeš na kipu) 

Pri vhodu se nahaja velik zemljevid Kostanjevice na Krki z okoliškimi vasmi. 

Poglej na karto in nariši vsaj dva različna simbola, katera predstavljata ponudbo mesta 

Kostanjevica turističnim obiskovalcem.  

 

Mimo mestne fontane pojdi do hiše pred katero stoji doprsni kip. 

Kdo se je rodil v tej hiši?  

___________________  

________________. 

Kaj je bil po poklicu? 

________________________ . 

Kaj v mestu se imenuje po njem?  

___________________________ 

 

http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
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(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

          

(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

 

Na fotografiji je cerkev 

__________________________ . 

 

Stoji na K____________ 

t_________. 

 

Notranjost cerkve je s f___________ 

poslikal kipar in slikar 

____________ 

___________________. 

Pod mostom teče reka _____________. Pojdi do kulturnozgodovinskega spomenika, 

ki nosi ime po znanem domačinu. 

 

http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
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 (Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga IV: Delovni list 1 (rešitve) 

Delovni list  

KOSTANJEVICA NA KRKI – orientacijski tek 

Člani skupine:_________________________ 

_______________________________                       Čas odhoda:____________  

Čas prihoda:____________ 

Stojiš pred _____________  _______________. 

Napiši leto nastanka: __________________. 

Nadaljuj do stene telovadnice. Pred čim stojiš? Pred 

m__________________. 

Umetnina  prikazuje bitko na Krškem polju, 

ustvarila pa sta jo  ________   __________ in 

___________  ___________.    

 

Zdaj preveri, če imajo vsi člani skupine popolne odgovore in se vrni na mesto, 

kjer se je orientacijski tek začel.  

 

http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
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(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: P. Kranjc) 

 

Pot si pričel pred OŠ. Prečkaj cesto na označenem prehodu za pešce in nadaljuj po asfaltni 

poti mimo pokopališča. 

Hodi po cesti in na hribčku opaziš cerkev na Slinavcah. 

Ko prideš do križišča asfaltnih poti, nadaljuj kamor te vodi znak. Znak nariši. 

Prišel si do prve kostanjeviške znamenitosti: 

Kostanjeviške jame, zato si moral prečkati 

potok Studena. 

V jami je temperatura čez vse leto 12 stopinj 

Celzija, za turistične oglede pa je urejenih 210 

metrov poti do Kapniške dvorane. (preberi na 

oglasni tabli) 
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O jami si izvedel veliko novega, zato pot pod noge in nadaljuj do križišča, kjer si prerisal 

znak.  

Zdaj pojdi čez potok Obrh. Ob poti te spremljajo različne trave in prve cvetlice. Izberi si eno 

in jo nariši. Poimenuj jo. 

 

 

 

(Vir: http://www.visitslovenia.net/slovenija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V daljavi pa se ti odpira pogled na nekdanji 

Cistercijanski samostan. Danes ga prebivalci 

imenujemo Kostanjeviški grad . 

V notranjosti je Galerija, v parku pa forma 

viva. 

Oglej si fresko nad vhodom.  

Kaj prikazuje? Napiši s svojimi besedami. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________. 

_____________________________________

__ 

 

 

Ko zapustiš Grad, hodi ob cesti, nadaljuj mimo nasada jabolk Joh, do znaka na katerem je 

privezan balon. 
Pojdi v ulico in po njej nadaljuj pot do glavne ceste. Med potjo na hiši preberi in izpiši ime 

ulice po kateri hodiš. (vseskozi pa imej odprte oči in opazuj balone, ki te bodo pripeljali na 

cilj)    Ulica: Hmeljska ulica. 

Previdno prečkaj cesto in pojdi do lesenega mostu. 

 Iz kakšnega materiala je most, ki vodi na otok? Iz 

lesa. Ali se čez ta most lahko peljemo z 

avtomobilom?      DA                   NE 

Most je načrtoval slovenski arhitekt Jože Plečnik, 

domačini pa smo ga poimenovali Tercijalski most. 

http://www.visitslovenia.net/slovenija
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(Vir: http://www.slovenia.info/en/arhitekturne-znamenitosti/Tercialski-most)                

 

 

(Foto: P. Kranjc) 

 

(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

(Vir:http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 Po ulici pojdi proti največji cerkvi, ki stoji na 

Kostanjeviškem otoku. Kako se imenuje?  

Cerkev sv. Jakoba. 

Nadaljuj v ulico, ki jo vidiš na sliki. Ulica se 

imenuje, Ulica talcev. Pojdi do hišne številke 8.  

Izpiši kar piše na spominski plošči. Tu se je rodil 

slikar in kipar Jože Gorjup.   Po njem se imenuje OŠ 

in ulica izven mesta – Gorjupova ulica. 

Vrni se do mesta, kjer lahko prideš na drugo ulico na 

Otoku, Oražnovo ulico . 

Pred tabo je veliko poslopje, nekdanji dvorec in 

današnji Lamutov likovni salon.  

V delu stavbe, ki je bližje cesti, je danes galerija,  

kjer razstavljajo svoja dela slikarji in kiparji.  

Dvorec je dobil ime po gospodu Vladimirju Lamutu. 

(ime izveš, če ga poiščeš na kipu) 

http://www.slovenia.info/en/arhitekturne-znamenitosti/Tercialski-most
http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
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(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

          

Pri vhodu se nahaja velik zemljevid Kostanjevice na Krki z okoliškimi vasmi. Poglej na 

karto in nariši vsaj dva različna simbola, katera predstavljata ponudbo mesta Kostanjevica 

turističnim obiskovalcem.  

 

Mimo mestne fontane pojdi do hiše pred katero stoji doprsni kip. 

Kdo se je rodil v tej hiši?  

Ivan Oražen. 

Kaj je bil po poklicu? 

Zdravnik. 

Kaj v mestu se imenuje po njem?  

Ulica – Oražnova ulica. 

Na fotografiji je cerkev sv. Miklavža. 

Stoji na Kambičevem trgu. 

Notranjost cerkve je s freskami 

poslikal kipar in slikar Jože Gorjup. 

http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
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(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

 

 (Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga V: Delovni list 2 

Delovni list  

KOSTANJEVICA NA KRKI – orientacijski tek 

 

Člani skupine:_________________________ 

 

Stojiš pred osnovno šolo. Napiši leto nastanka: 1906. 

Nadaljuj do stene telovadnice. Pred čim stojiš? Pred 

mozaikom. 

Umetnina  prikazuje bitko na Krškem polju, 

ustvarila pa sta jo  Ivan Seljak Čopič in Alberto 

Tambosso. 

 

Pod mostom teče reka Krka. Pojdi do kulturnozgodovinskega spomenika, ki nosi ime 

po znanem domačinu. 

 

Zdaj preveri, če imajo vsi člani skupine popolne odgovore in se vrni na mesto, 

kjer se je orientacijski tek začel.  

 

http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
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_____________________________________           Čas odhoda:____________  

Čas prihoda:____________ 

 

 

(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo 

 

 

 

Pot si pričel pred OŠ.  

Napiši leto nastanka: __________________. 

Pojdi do stene telovadnice. Pred čim stojiš? 

Pred m__________________. 

Umetnina  prikazuje bitko na Krškem polju, 

ustvarila pa sta jo  ________   __________ 

in ___________  ___________.  

 

 

Znak nariši. 

 

Previdno prečkaj cesto na označenem prehodu za pešce in pojdi čez lesena 

m_________. Pod največjim teče reka __________ . 

Na fotografiji je cerkev 

__________________________ . 

 

Stoji na K____________ 

t_________. 

 

Notranjost cerkve je s 

f___________ poslikal kipar in 

slikar ____________ 

http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
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(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

 

    

(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

Orientacijo nadaljuj v levo ulico glede na cerkev.  

Kdo se je rodil v tej hiši?  

____________  

________________. 

Kaj je bil po poklicu? 

________________________ . 

Kaj v mestu se imenuje po njem?  

___________________________ 

 

 

Pot te vodi do mestne fontane. V njeni bližini stoji nahaja velik zemljevid 

Kostanjevice na Krki z okoliškimi vasmi. Poglej na karto in nariši vsaj dva različna 

simbola, katera predstavljata ponudbo mesta Kostanjevica turističnim obiskovalcem.  

 

 

http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
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(Vir:http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

 

     

(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

    

(Foto: P. Kranjc) 

 

 

 

Za teboj se nahaja veliko poslopje, nekdanji 

dvorec in današnji L_________  

_____________  _________.  

V delu stavbe, ki je bližje cesti je danes 

g_________a, kjer razstavljajo svoja dela 

s____________i in k__________i.  Dvorec je 

dobil ime po gospodu ______________ . 

(ime izveš, če ga poiščeš na kipu) 

 
Pot nadaljuj do mesta, kjer lahko prideš na drugo ulico na Otoku, 

U________________  t________________ . 

 

Pojdi do hišne številke 8.  

V tej hiši se je rodil _______________ 

_______________.  Po njem se imenuje 

___________ in ______________ . 

 

 

Po ulici pojdi proti največji cerkvi, ki 

stoji na Kostanjeviškem otoku. Kako se 

imenuje? 

________________________________

____________________________ . 

 

Navzdol po Oražnovi ulici pojdi do mesta, ki ga prikazuje 

slika. 

http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
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(Vir: http://www.slovenia.info/en/arhitekturne-znamenitosti/Tercialski-most)                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vir: http://www.visitslovenia.net/slovenija) 

 

 

 

 

 

Iz kakšnega materiala je most, ki vodi na 

otok? Iz ___________. Ali se čez ta most 

lahko peljemo z avtomobilom?       

               DA                   NE 

Most je načrtoval slovenski arhitekt Jože 

Plečnik, domačini pa smo ga poimenovali 

T____________ m_________ . 

 

Previdno prečkaj cesto in pojdi po ulici navzgor. Med potjo na hiši preberi in 

izpiši ime ulice po kateri hodiš. (vseskozi pa imej odprte oči in opazuj balone, 

ki te bodo pripeljali na cilj)  

Ulica: _________________________________ . 

 Zagledal boš znak, na katerem je privezan balon. Po cesti 

nadaljuj mimo nasada jabolk J___________. 

V daljavi pa se ti odpira pogled na nekdanji 

Cistercijanski samostan. Danes ga prebivalci 

imenujemo K______________ g_________ . 

V notranjosti je Galerija, v parku pa Forma viva. 

Oglej si fresko nad vhodom.  

Kaj prikazuje? Napiši s svojimi besedami. 

______________________________________ 

_______________________________________

________________________________ . 

 

http://www.slovenia.info/en/arhitekturne-znamenitosti/Tercialski-most
http://www.visitslovenia.net/slovenija
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(Foto: P. Kranjc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprej pojdi po makadamski poti, ki poteka vzporedno z Gradom.  Ob poti te 

spremljajo različne trave in prve cvetlice. Izberi si eno in jo nariši.  

Poimenuj jo. 

 

Prečkaj potok O__________ in v križišču poti sledi znaku, ki te vodi do jame.  

Znak nariši. 

Prišel si do  kostanjeviške znamenitosti: 

________________   

____________________, zato si moral 

prečkati potok ____________. 

V jami je temperatura čez vse leto 12 

stopinj Celzija, , za turistične oglede pa 

je urejenih _________metrov poti do 

Kapniške dvorane. 

 (preberi na oglasni tabli) 

 

 

Vrni se nazaj do križišča, kjer si 

prerisal znak in nato po asfaltni 

poti nadaljuj do Osnovne šole. Na 

desni strani na hribčku stoji 

cerkev na S________________ .  

Zdaj pa preveri, če imajo vsi člani 

skupine popolne odgovore in se 

vrni na mesto, kjer se je 

orientacijski tek začel.  
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Priloga VI: Delovni list 2 (rešitve) 

Delovni list 

KOSTANJEVICA NA KRKI – orientacijski tek 

 

Člani skupine:_________________________ 

_____________________________________           Čas odhoda:____________  

Čas prihoda:____________ 

 

(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

Pot si pričel pred OŠ.  

Napiši leto nastanka: 1906.  Pojdi do stene 

telovadnice. Pred čim stojiš? Pred 

mozaikom. Umetnina  prikazuje bitko na 

Krškem polju, ustvarila pa sta jo Ivan Seljak 

Čopić  in Alberto Tambosso 

 

http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
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(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

    

(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

Previdno prečkaj cesto na označenem prehodu za pešce in pojdi čez lesena 

mostova. Pod največjim teče reka Krka. 

Na fotografiji je cerkev sv. 

Miklavža. 

Stoji na Kambičevem trgu. 

Notranjost cerkve je s freskami 

poslikal kipar in slikar Jože 

Gorjup. 

 

Orientacijo nadaljuj v levo ulico glede na cerkev.  

Kdo se je rodil v tej hiši?  

Ivan Oražen. 

Kaj je bil po poklicu? 

Zdravnik. 

Kaj v mestu se imenuje po njem?  

Ulica – Oražnova ulica. 

 

 

Pot te vodi do mestne fontane. V njeni bližini stoji nahaja velik zemljevid 

Kostanjevice na Krki z okoliškimi vasmi. Poglej na karto in nariši vsaj dva različna 

simbola, katera predstavljata ponudbo mesta Kostanjevica turističnim obiskovalcem.  

 

 

http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
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(Vir:http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

 

 

 

     

(Vir: http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo) 

 

    

(Foto: P. Kranjc) 

 

 

 

Za teboj se nahaja veliko poslopje, nekdanji 

dvorec in današnji Lamutov likovni salon. 

V delu stavbe, ki je bližje cesti, je danes 

galerija, kjer razstavljajo svoja dela slikarji 

in kiparji.  Dvorec je dobil ime po gospodu 

Vladimirju Lamutu. 

(ime izveš, če ga poiščeš na kipu) 

 

Pot nadaljuj do mesta, kjer lahko prideš na drugo ulico na Otoku, Ulico talcev. 

 

Pojdi do hišne številke 8.  

V tej hiši se je rodil Jože Gorjup. Po 

njem se imenuje OŠ  in ulica – 

Gorjupova ulica.  

 

Po ulici pojdi proti največji cerkvi, ki 

stoji na Kostanjeviškem otoku. Kako se 

imenuje? Cerkev sv. Jakoba. 

 

Navzdol po Oražnovi ulici pojdi do mesta, ki ga prikazuje 

slika. 

http://kraji.eu/slovenija/kostanjevica_na_krki/slo
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(Vir: http://www.slovenia.info/en/arhitekturne-znamenitosti/Tercialski-most)                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vir: http://www.visitslovenia.net/slovenija) 

 

 

 

 

 

Iz kakšnega materiala je most, ki vodi na 

otok? Iz  lesa. Ali se čez ta most lahko 

peljemo z avtomobilom?       

               DA                   NE 

Most je načrtoval slovenski arhitekt Jože 

Plečnik, domačini pa smo ga poimenovali 

Tercijalski most. 

 

Previdno prečkaj cesto in pojdi po ulici navzgor. Med potjo na hiši preberi in 

izpiši ime ulice po kateri hodiš. (vseskozi pa imej odprte oči in opazuj balone, 

ki te bodo pripeljali na cilj)  

Ulica: Hmeljska ulica. 

 Zagledal boš znak, na katerem je privezan balon. Po cesti 

nadaljuj mimo nasada jabolk Joh. 

V daljavi pa se ti odpira pogled na nekdanji 

Cistercijanski samostan. Danes ga prebivalci 

imenujemo Kostanjeviški grad. 

V notranjosti je Galerija, v parku pa forma 

viva. 

Oglej si fresko nad vhodom.  

Kaj prikazuje? Napiši s svojimi besedami. 

______________________________________ 

______________________________________

_____________________________________ . 

 Naprej pojdi po makadamski poti, ki poteka vzporedno z Gradom.  Ob poti te 

spremljajo različne trave in prve cvetlice. Izberi si eno in jo nariši.  

Poimenuj jo. 

 

http://www.slovenia.info/en/arhitekturne-znamenitosti/Tercialski-most
http://www.visitslovenia.net/slovenija
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(Foto: P. Kranjc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečkaj potok Obrh in v križišču poti sledi znaku, ki te vodi do jame.  

Znak nariši. 

Prišel si do  kostanjeviške znamenitosti: 

Kostanjeviške jame, zato si moral 

prečkati potok Studena. 

V jami je temperatura čez vse leto 12 

stopinj Celzija, , za turistične oglede pa 

je urejenih 210 metrov poti do 

Kapniške dvorane. 

 (preberi na oglasni tabli) 

 

 Vrni se nazaj do križišča, kjer si 

prerisal znak in nato po asfaltni 

poti nadaljuj do Osnovne šole. Na 

desni strani na hribčku stoji 

cerkev na Slinavcah.  

Zdaj pa preveri, če imajo vsi člani 

skupine popolne odgovore in se 

vrni na mesto, kjer se je 

orientacijski tek začel.  
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Priloga VII: Zemljevid Kostanjevice na Krki z okoliškimi vasmi 
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Priloga VIII: Zemljevid Kostanjevice na Krki – mestno jedro 

 

 


