
 

Krovna 
zgodba: 

»Uskoki« in njihov vpliv na kulturno dediščino območja, v katerega 
deloma sodi tudi občina Kostanjevica na Krki 

Funkcionalni 
naslov: 

Uskoška pot 

Lokacija 
poteka poti 

Občina Kostanjevica na Krki 

Konkretni 
opis vsebine 
programa: 

Pot vodi od izhodišča pri cerkvi sv. Mohorja v Črneči vasi, kjer pohodnik dobi 
nekaj osnovnih informacij, po gozdnem strženu do Črnečega vrha z značilnima 
zidanicama Haralovič in Kuhar, od tam se med vinogradi nadaljuje do 
Stražnega stolpa, mimo nekdanje podružnične osnovne šole, do postanka v 
vaškem središču. Vzpne se do Črešnjevca in po gozdnato-travniškem pobočju 
spusti do Oštrca, kjer zaobide vaško lipo in spomenik padlim v II. svetovni 
vojni. Sledi vzpon med zidanicami do izhodišča pri cerkvi Sv. Mohorja in 
Fortunata. Pot je izrazito panoramska,  predvsem v drugem delu se 
pohodnikom odstre čudovit razgled na Kostanjevico na Krki in Galerijo Božidar 
Jakac, vseskozi pa se nizajo  razgledi na posamezne predele obmejnega 
območja, ki so zaradi kraškega reliefa izjemno raznoliki.  
 
Možnost vodenega ogleda historičnega jedra Kostanjevice na Krki z vodnikom. 
Ogled Galerije Božidar Jakac s Forma Vivo, ki predstavlja vrhunske domače in 
tuje umetnike. Ogled kostanjeviške jame. Kosilo v eni izmed gostiln, ki 
predstavljajo kulinarično dediščino regije. Dodatna možnost je tudi nočitev v 
Kostanjevici.   
POVEZAVA NA SPLETNO STRAN:  www.kostanjevica.si 
ZAČETEK POTI: Cerkev Sv. Mohorja in Fortunata, Črneča vas 
PREKO: Črneškega vrha, Črneče vsi, Črešnjevca, Oštrca 
KONEC POTI: Cerkev Sv. Mohorja in Fortunata, Črneča vas 
DOLŽINA POTI:    7 km hoje/  
ČAS TRAJANJA PROGRAMA: cca 8 ur  
TEŽAVNOST: nezahtevna do srednje zahtevna 
CILJNA SKUPINA: otroci, fotografi, rekreativci, pohodniki vseh generacij 
UREJENOST NA STARTU:  Informacijska tabla 
UREJENOST POTI: Urejena z opisnimi, informacijskimi in smernimi tablami 
ŠTEVILO VSEBINSKIH TOČK: 5 
DODATNE VSEBINE POTI:  
POJASNJEVALNE TABLE: da 
SMERNE TABLE:  da,  
MARKACIJA: da,  
VODNIK/ZGIBANKA: da 
VODENJE/VODENJE SKUPINE: z najavo 
CENA VODENJA IN VELIKOST SKUPINE:  nad 10 oseb 
JEZIKOVNE VARIANTE: da 



IZPOSOJA OPREME: ne 
Priporočamo primerno obutev in obleko, zaželene pohodniške palice. 

Scenosled: Vodnik vas sprejme pri informativni tabli pri cerkvi Sv. Mohorja in Fortunata. 
Pot se od slikovite cerkve Sv. Mohorja vije skozi gozdnato pobočje, ki z 
zanimivimi skalnimi formacijami predstavlja najbolj pustolovski del poti in 
obiskovalcu, ki se znajde na njej ob pravem letnem času, nudi slastno malico 
gozdnih jagod, borovnic in lešnikov. Potem, ko se z gozdnimi plodovi napasejo 
najmlajši, s 'spustom' na Črneški vrh bržkone pridejo na svoj račun tisti malce 
starejši. Ti imajo pregovorno gostoljubje domačinov moč okusiti na poti mimo 
zidanic, kjer obstaja velika možnost postankov ob cvičku, sladkem belem vinu, 
v žganje namočenih zeliščih in orehovcu. Pot se ustavi pri stražnem stolpu v 
Črneči vasi, kjer obiskovalce z uskoško kulturno dediščino seznani ena izmed 
treh opisnih informativnih tabel. Skozi vas se sprehod nadaljuje do Črešnjevca, 
na poti pa se obiskovalcu mimogrede odstrejo čudoviti razgledi na kraški svet. 
Iz Črešnjevca se - pri eni od tabel - spustimo proti Oštrcu skozi gozdove in 
travnike, ki dišijo po svobodi otroških in mladostniških pohajanj, preden sta se 
svetu zgodila televizija in svetovni splet. Ko prispe do Oštrca, obvezno zaobide 
staro vaško lipo in lučaj naprej od spomenika zavije navzgor - med prečudovite 
razglede na Kostanjevico, Galerijo Božidar Jakac in od tam naprej na 'vso 
Slovenijo'. Tudi na tem delu poti zidanice nudijo možnost postankov in 
kontemplacije ob razgledih. Skozi kratko gozdnato pot in še zadnji 'pas 
razgledov' prispemo na izhodiščno točko pri cerkvi Sv. Mohorja.  

Ob povratku si ogledamo historično jedro Kostanjevice na Krki, kjer nas 
lokalna turistična vodnica seznani z zgodovino in sedanjim utripom edinega 
slovenskega mesta na otoku, enega najmanjših in hkrati najstarejših v 
Sloveniji (ogled z lokalnim turističnim vodnikom traja okoli 45 min) ter z 
bogastvom naravne, kulturne in sakralne dediščine.  

Nato imamo 1 uro časa za obiske bližnjih gostinskih ponudnikov, na primer 
gostišče Žolnir, Kmečki hram ali turistične kmetije/vinotoča Colarič, kjer lahko 
okusimo lokalne kulinarične posebnosti. V historičnem jedru si ogledamo 
občasne razstave v Lamutovem salonu, ki je del Galerije Božidar Jakac. Obisk 
nadaljujemo v Galeriji Božidar Jakac, kjer uživamo v stvaritvah vrhunskih 
likovnih avtorjev. Možen je tudi ogled Kostanjeviške jame, kjer nas vodnik-
jamar popelje po dolenjski kraški lepotici, kostanjeviški jami (ogled pod 
strokovnim vodstvom jamskega vodnika traja 40 minut).  

Za tiste, ki se želijo v Kostanjevici na Krki zadržati dlje, priporočamo nastanitev 
pri tukajšnjih ponudnikih (Apartma na Krki, Prenočišča Žolnir, Zidanica Žolnir, 
Zidanica Haralovič - Turizem v Zidanicah) 

Cena podčrtanih storitev je _______ na osebo. 

Atrakcije: Galerija Božidar Jakac s Forma Vivo, Krakovski gozd, Kostanjeviška Jama, 
Stražni stolp v Črneči vasi 

Okvirna              Paket vključuje naslednje storitve: 



cena: -‐ Voden ogled tematske poti Uskoška pot 
-‐ Vstopnina in voden ogled v Galerija Božidar Jakac 
-‐ Podeželska malica v trški gostilni 
-‐ Voden ogled Kostanjeviške jame 
-‐ Degustacija in kosilo s hišnimi specialitetami Turistične kmetije 

Colarič 
-‐ Polpenzion (nočitev z zajtrkom) v nastanitvenem hramu Žolnir/ 

Apartmaju na Krki 
KONTAKTNI 
PODATKI O 
ORGANIZATORJIH, 
INFORMACIJE IN 
REZERVACIJE: 

Občina Kostanjevica na Krki: www.kostanjevica.si/,   
• SKRBNIK POTI:   Občina Kostanjevica na Krki 
• KONTAKTNA OSEBA IN KONTAKTNI NASLOVI:   

Jana Milovanović, 031 613 519 
FINANČNO VZDRŽEVANJE POTI: Občina Kostanjevica na Krki 

GOSTINSKI 
PONUDNIKI: 

Kmečki Hram 

Gostilna Žolnir 

NASTANITVENI 
PONUDNIKI: 

Gostilna in zidanica Žolnir 

Apartma na Krki 

OSTALI PONUDNIKI 
(vinotoči, prodaja 
na kmetiji, prodajne 
točke avtohtonih 
izdelkov, muzeji …) 

Turistična kmetija – Vinotoč Colarič 

Galerija Božidar Jakac 

Vinotoč Jelenič 

Ekološka kmetija Gramc 

 
	  


