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Povzetek
ŠOLA:

OŠ Stična, Cesta II. Grupe odredov 40, 1292 Ivančna Gorica in

tel: 01 7887260, faks: 7887265, e-mail: tajnistvo@os-sticna.si
PŠ Krka, Krka 47, 1301 Krka
NASLOV: A'l jama, a'l kajak?
Avtorji:
učenke in učenci 5. razred PŠ Krka,
7 razred: zbirni predmet Turistična vzgoja,
izbirni predmet Sodobna priprava hrane.
MENTORJI: Mateja Jere Grmek, Gregor Arko, Joţica Zajec, Andrej Oberstar,.
Lanskoletna naloga nas je popeljala v 200 let staro šolo v kateri še poteka pouk. Ker se
letošnje leto izteka »ţivljenjska doba« naše šole, se skupaj s TD Krka in prebivalci trudimo,
da bi to šolo spremenili v šolski muzej. V muzeju načrtujemo tudi turistično pisarno TIC, ki
bi nudila vse potrebne turistične informacije in usluge turistom in obiskovalcem. Zamislili
smo si, da vas kot vodniki popeljemo… v novo odkrito jamo Poltarico, nato pa po vodi s
kajakom.
Nalogo bomo preizkusili in izvedli v sodelovanju s TD Krka, Carpe diem, Jamarskim
klubom Krka in Kajak kanu klubom Krka.
Tretje leto zapored načrtujemo predstavitev naše ideje na tradicionalnem Jurčičevem
pohodu, ko se odprejo tudi vrata naše šole. Obiskovalci so vsako leto navdušeni in nas
podpirajo v naših akcijah. Letos se bomo z našo nalogo ţe drugič udeleţili tradicionalnega
Ivankinega sejma v Ivančni Gorici.
Izdelali smo ţe dve nalogi: Izvir reke Krke in Gospa šola. Obe nalogi sta podlaga za
letošnjo, ki je nadgradnja prejšnjih. Odločili smo se bolj podrobno spoznati in si ogledati
novo jamo Poltarico in doţiveti spust po reki Krki.
Ključne besede: turizem, turistična pot, turistična stojnica, turistična ponudba, trţenje.
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Summary
Last year's research task led us to a 200-year old school in which the lessons are still
carried out. Since the »life expectancy« of our school is reaching its term, together with
the clubs and local residents, we are trying to convert the school into a school museum.
Tourist information office (TIC) that would give all the necessary information and offer
services to tourists and visitors is to be part of the museum, as well. We pictured
ourselves as guides that take you to a newly discovered cave Poltarica and afterwards
downstream in a kayak.
The task will be tested and carried out in cooperation with the Tourist Office Krka, the
Krka Cave Club, Carpe diem and the Krka Kayak Canoe Club.
For the third successive year we plan to present our idea at the traditional Jurčič hike
when the door to our school is also opened. Every year, visitors express their enthusiasm
and support in our actions. This year will also be the second time that we take part with
our research paper at the traditional fair Ivankin sejem in Ivančna Gorica.
We have already produced two research papers: The Source of the Krka River and Lady
School. Both have been the basis for this year's paper which is an expansion of the
previous two. We have decided to explore in greater detail the new cave Poltarica and
experience the run down the Krka River.
Key words: tourism, tourist trail, tourist stall, tourist offer, marketing.
Translated by Ksenija Mrzel
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1. Uvod
Zelena lepotica, kot poimenujejo reko, ki dan na dan šumi in teče mimo naše šole, je
rdeča nit naših turističnih nalog. Zdi se, da je
celotna dolina ob njenem izviru v soţitju s to
lepotico. Ker v kraju deluje več društev: od
lovcev, gasilcev, jamarjev, kajakašev, ribičev,
kulturnikov…, bomo v letošnji turistični nalogi
podrobneje pogledali dve zvrsti: jamarstvo in
kajakaštvo.
V šoli, kjer je TIC, si izberete vodnika, ki vas
bo popeljal v skrivnostni svet podzemlja ali na
Slika 1: Reka Krka, Javornikov mlin

brzice reke Krke.

Pripravili smo predlog priprave TIC-a v naši 200 let stari šoli. Letošnje šolsko leto je
zadnje, ko v njej še poteka pouk. Zamislili smo si jo kot izhodišče: sprehajalne poti,
kolesarske poti ali voţnje s konjsko vprego. V Tic-u si izberete vodnika, ki vas popelje po
okolici. Da je izbira laţja, imamo vodnike fotografirane.
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Nudimo lahke, ne zahtevne vendar zanimive poti, adrenalinske oglede in voţnje z
vozom. Ker novo odkrita jama Poltarica ni odprta za turiste, si jo lahko ogledate le z
najavo v TIC-u in v manjših skupinah. Zahtevni obiskovalci lahko nadaljujete avanturo s
kajakom po reki Krki. Seveda bomo za vas poskrbeli tudi s hrano. Zbrali smo nekaj
receptov najbolj značilnih jedi za to področje in jih ob obisku lahko poizkusite. V okolici je
več turističnih kmetij. Kdor bi rad ostal v Krški dolini kakšen dan več, lahko tudi prespi. Ker
obstaja kar nekaj zgodb, legend in pripovedi, smo za popestritev napisali nekaj poučnih
basni, v katerih nastopajo netopir podkovnjak, človeška ribica in krška postrv. Te tri ţivali
so tudi simbol naše podruţnične šole in nas kot smerokazi spremljajo na ogledih in
raziskovanjih v okolici.
S svojo nalogo ţelimo povezati turistične naloge prejšnjih let, tako da je letošnja
nadgradnja. V nalogi je priloţena zgibanka z osnovnimi informacijami in kontakti, načrt
poti in nekaj teoretičnega dela za prvo predstavitev.
Mogoče ste si ţe ogledali naše kraje, vendar vam zagotavljamo, da vam imamo še kaj
pokazati. So kotički in jamice za katere vemo samo mi. Veselimo se vašega obiska in vas
nestrpno pričakujemo.
~5~

2. O ustanovitvi župnije na Krki
Voli so orali na njivi na Krki, pa so kar naenkrat voli pokleknili pred podobo sv. Kriţ; na
noben način jih niso mogli pognati na oranje. Zato so tu napravili kapelico sv. Kriţa, kriţ
pa drţita sv. Kozma in Damijan. Tako je nastala krška boţja pot sv. Kozma in Damijana.
Razlaga:
Grajski voli krškega gradu so orali to
zemljo, kjer stoji sedaj ţupna cerkev in
je okrog nje pokopališče. Po neki
čudoviti prikazni, ki jo je morda videl
graščak in ne voli, je ustanovil krško
ţupnijo, s tem, da je dal zemljo za
ţupnišče in zidal cerkev. To je storil, ker
Slika 2: Topler na Krki, zadaj farna cerkev

je bilo do Šentvida predaleč.

Razlaga imena Krka
Ime vasi, kjer stoji cerkev sv. Kozma in Damijana, je bilo 900 let Videm, kar pride od
nemške besede Widmung, kar pomeni dar cerkvi. Vidmarji pa so kmetje na cerkvi
darovnih gruntih. Ime Vidmar pride od Wid-mayer, kar je skrajšano Widmungsmayer .
Ime Videm je torej zadostno darilno pismo graščaka iz gradu Vrhkrke, da je cerkvi sv.
Kozma in Damijana daroval cel grič, na katerem stoji cerkev in njive okrog tega griča.
Nova ţupnija se privzame ime ustanovitelja Vrkrka-Obergurk, pozneje samo Krka. Sedanja
vas Krka je tako imenovana šele leta 1950 in je sestavljena iz vasi: Veliki in Mali Videm in
Gmajna.

Zbral in napisal Alojzij Zupanc
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3. Jama Poltarica
3.1.

Obisk jamarjev Jamarskega kluba Krka

Obiskali so nas: Marko Pavlin, Tea Markovič in Lojzi Oberstar. Klub se je ustanovil leta
2006. Povod za to je bilo odkritje lepe nove jame Poltarice. V klubu je trenutno 47 članov,
ki raziskujejo, čistijo in dokumentirajo jame in brezna na Z in SZ Dolenjske, vse do Kočevja
in proti Ljubljani.
Veliko pozornost namenjajo izobraţevanju. Usposobljeni so tudi kot jamarji reševalci.
Imajo 8 članov, ki imajo licenco jamarja reševalca, v Sloveniji je takšnih jamarjev 56.
Veliko časa namenjajo ekologiji, čiščenju brezen in jam. Najprej identificirajo divja
odlagališča, nato sledi čiščenje. Vsako leto očistijo eno do dve jami, ostale pa popišejo in
locirajo. Res so ljudje danes bolj ozaveščeni, več je zabojnikov za smeti, vendar se kljub
temu najdejo divja odlagališča.
Oprema jamarja je: podkombinezon, da mu je toplo,
kombinezon, ki je ţive barve, pas, čelada z lučjo, še ena
luč za rezervo ali rezervne baterije, lahko tudi
karbidovka. Karbidovka daje svetlobo za 6 do 8 ur.
Današnje diode v svetilki omogočajo uporabo le te do
300 ur. S svetilko je v jami svetlo v izmeri 5 x 5m. Med
opremo sodi vrv in transportna vreča. Če vstopajo v
jamo za dalj časa in globje potrebujejo tudi vodo,
hrano, bivak in spalno vrečo.
V jamo gredo vedno trije jamarji skupaj, zaradi
varnosti. Vsi, ki vstopajo, so privezani na eno vrv. Zelo
Slika 3: Jamarska oprema

je pomembno, da jamar pove v katero jamo gre, kdaj

vstopa in kdaj se vrne iz jame.
Kapniki so prave umetnine narave. Lahko so stalagmiti, ki rastejo od tal, stalaktiti s
stropa, ko se kapnika zdruţita nastane steber. Zanimivo se nam je zdelo, da so špagetki
votli. Lepe so tudi zasigane stene. Posebne oblike je helektit, kapnik, ki raste v smeri
vetra, ki piha v jami, navadno je v taki jami močan prepih. V 100 letih kapnik zraste za 1
mm. Je pa hitrost rasti odvisna od površja in sestave kamenine nad jamo. Če ta vsebuje
veliko apnenca raste hitreje.
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V jamah je temperatura skozi vse leto pribliţno enaka. Na Dinarsko kraškem svetu
Slovenije je to med 8 in 90 C. V Alpskem svetu imajo jame temperaturo okoli 1 do 00 C. Ker
se jamar v jami hitro podhladi, v jamah je tudi voda, je pomembno, da je dobro opremljen
in da veliko giblje. Jame običajno oblikuje voda ali pa tektonski premiki.
Veliko jam in brezen očistijo. Zlasti nad izvirom Poltarice in Krške jame. Za primer: Lučki
poţiralnik so čistili 56 delovnih ur in v zabojnike za smeti pospravili 40 m 3 materiala.
V klubu zelo dobro sodelujejo z lovci, domačini in lastniki gozdov. Ko jih obvestijo o
breznu ali luknji, se odpravijo na raziskovanje. Pri vsaki akciji naredijo zapisnik, jamo ali
brezno locirajo, določijo koordinate z GPS-om, jo natančno izmerijo v višino, dolţino in
širino, z metrom ali laserskim daljinometrom in jo skicirajo.
V podzemnem svetu imajo ţivljenjski prostor nekatere ţivali. V jami Poltarici ţivijo
netopirji, človeške ribice, hroščki drobnovratniki, jamske kobilice, pajki. V bliţini vhoda so
našli tudi postrvi, ki so kar velike. Predvidevajo, da prihajajo v jamo in ropajo človeške
ribice. Opazili so, da se drobnovratniki zadrţujejo v gvanu, to so netopirjevi iztrebki.
V Sloveniji je registriranih 45 jamarskih društev ali klubov. Raziskanih in popisanih je
preko 10 000 jam.
Vprašali smo jih po občutkih. Odgovorili so nam, da kot jamar doţivljaš nekaj novega,
spoznaš jamo, vleče te, da odkriješ nekaj novega, kjer ni bil še nihče, spoznaš čudovito
naravo, sprašuješ se kaj boš doţivel, občutiš adrenalin, vznemirjenje.
Učenci in učenke 5. PŠ Krka

3.2.

Jama Poltarica

Jama Poltarica, soseda Krške jame, je bila odkrita aprila leta 2006. Nahaja se nad vasico
Gradiček, tik nad izvirom Poltarice, prvega pritoka reke Krke. Do danes je raziskanih 740
metrov podzemnih rovov, dvoran, kanjonov in sifonov. Krasijo jo številni kapniki, zavese,
cevčice, pet sifonskih jezer, človeške ribice in brzice. Ob visokem vodostaju je moč videti
tudi podzemni slap. Temperatura v jami je med 8 in 9 stopinj. Odkrivanje jame in
raziskave vodi Jamarski klub Krka. Jama ni turistično urejena, si jo je pa v spremstvu
jamarjev in v soju karbidovk moţno ogledati v dolţini 180 m.
Jama Poltarica ima vhod pod razvalinami gradu Vrkrka. To je vodoravna vodna jama.
Ima tri etaţe. Zgornja etaţa je suha, le v primeru večje količine vode je poplavljeno dno, ki
je polno ilovice. Srednja etaţa je občasno zalita z vodo, medtem ko je spodnja etaţa
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poplavljena, na dnu je ogromno mulja. Vodne jame raziskujejo jamarji potapljači. Izvir
potočka Poltarica je bil v preteklosti iz jame, tako kot v Krški jami. Ker se je strop jame
podrl, je s tem izvir prestavil nekoliko niţje in ga vidimo na površini, ko priteče izpod skal.
Na tem izviru so lani ugotovili povečano vsebnost pesicidov.

Slika 4: Jama Poltarica, prerez

Slika 5: Jama Poltarica, glavna dvorana

~9~

Slika 6: Jama Poltarica, kanjon

Slika 7: Jama Poltarica, kapniki
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3.3.

Vtisi ob obisku jamarjev

Zdelo se mi je zelo zanimivo. Izvedela sem veliko o jamarstvu. Všeč mi je bilo predvsem to, da ni veliko
poškodb, saj sem do sedaj mislila, da je v jamarstvu veliko poškodb. Spoznala sem tudi, da so kapniki
različni in da zrastejo samo en milimeter v sto letih. Samo glede hroščev se mi ni zdelo prijetno, ker mi niso
ravno všeč.
Tjaša

Zelo mi je bilo všeč, da so nas obiskali trije jamarji Jamarskega kluba Krka. Izvedela sem, da v jame
pridejo tudi današnji medvedje, kjer si poiščejo svoj brlog. Zelo me je bilo strah. A ko mi je gospod Marko
Pavlin povedal, da pridejo zelo redko sem si oddahnila. Izvedela sem tudi to, da so kapniki različnih vrst:
stalagniti, stalaktiti, zavese, stebri in špageti.
Nika

Še nikoli nisem videla opreme jamarja, zato mi je bilo zelo všeč.
Patricija

Ko sem poslušala jamarje me je poneslo v kraški svet. Kraški svet je nekaj zelo lepega in hkrati
zanimivega. Izvedela sem, da je v Sloveniji preko 10000 raziskanih jam.
Pia

Predstavitev jamarjev nama je bila zelo všeč, ker sva izvedela zanimive stvari. Povedali so, da v jamah na
srečo ni veliko poškodb. Je pa ţe reševal jamarja, ki je potem zaradi poškodb umrl. Gospod Marko nam je
povedal, da je enkrat v jami celo zagorel. V jamah ni kač. Pri nas v Sloveniji v jamah ni strupenih ţivali.
Aljaţ in Ţan

Slišal sem, da so jamarji tudi reševalci. V JKK jih imajo kar 8, v celi Sloveniji pa jih je 56. Ne rešujejo
samo ljudi, tudi planet. Izvedejo veliko čistilnih akcij brezen in jam. V breznu so našli tudi rogovje jelena.
Nasmejali smo se ob zgodbici, da so gospodu Marku zgorele obrvi in lasje, ko se je rinil po ozkem rovu.
Današnji dan je bil odličen. Spoznali sva zanimivosti o kraških jamah in jamske ţivali, ki jih nisva poznali.
Petra in Eva
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4. Spust po Krki
4.1.

Carpe diem

Zakaj mi je v kajaku lepo?
Odgovor na to vprašanje je vsak dan drugačen. Kakšen dan v druţbi prijateljev
odpeljem lep rečni odsek, na koncu pa nam je lepo, da se smejemo tudi obrabljenim
šalam. Zgodi se večdnevno deţevje, na glavo se mi zlivajo še zadnje kaplje, jaz pa nočem
zamuditi visoke deţevne Krke, saj je vedno drugačna in me vedno zapelje v drugačen
svet. Na prvi izlet s kajakom pride skupina ljudi, s katerimi
skupaj naredimo prve zavesljaje, prvič v ţivljenju se v kajaku
prevrnejo in vzneseno pripovedujejo svoje doţivetje. In mi je
lepo. Ali pa veslam po morju v velikem sit-on-top kajaku z
druţino in iščemo na obali kotiček samo za nas. Včasih pa s
sinom iščeva še najmanjše mogoče valove na reki za surfanje,
samo zato, da bo nekoč zajahal svoj veliki val. In vedno
uţivam
Ko gledamo na kajak z vidika športa, je veslanje v kajaku
Slika 8: Borut Javornik,
Carpe Diem

krasna fizična aktivnost. Z veslanjem boste utrdili mišice rok,
mišice ramenskega obroča, rotacijske mišice, itn. Kajak pa nas

odpelje v poseben svet razmišljanja, saj moramo včasih ob voţnji zahtevnega odseka vse
svoje misli in koncentracijo usmeriti v obvladovanje kajaka, včasih pa, ko s kajakom
reţemo mirno gladino jezera ali morja, pa se nam misli zbistrijo in očistijo.
Zaradi vsega tega mi je v kajaku lepo. Naj postane tudi vam. Vzemite si čas in sedite v
kajak. Pri prvih zavesljajih vam bomo pomagali, kaj kmalu pa se bomo ţe srečevali na
rekah, jezerih in morju.
Krka je naša domača reka in izlete po njej vodimo ţe od vsega začetka, torej od leta
1991. So naša glavna dejavnost. Zaradi nezahtevnih brzic in številnih manjših naravnih
jezov – lehnjakovih pragov pomeni Krka zajamčen uţitek za vse, ki boste prvič sedli v
kajak, zaradi svoje drugačnosti pa je zelo privlačna tudi za izkušene kajakaše.
Za vaš uţitek in varnost vam pred spustom predstavimo in skupaj z vami povadimo osnove
obvladovanja kajaka, nato pa se skupaj prepustimo uţitkom potovanja po reki.
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Zeblo vas ne bo, oblečeni boste v neoprenske obleke, varovali pa vas bodo izkušeni in
usposobljeni vodniki, rešilni jopiči in čelade.
Vzeto s spletne strani http://www.kayak.si

4.2.

Pogovor z g. Borutom Javornikom

Borut Javornik, zaljubljen v reko Krko, na Krki organizira zanimiva doţivetja. V Carpe
diem nudijo enodnevne kajakaške izlete po Krki, šolske kajakaške športne dneve, šolo
kajaka, tabore in potovanja po tujini in po slovenskih rekah…
Ker je slovenski olimpionik v slalomu na divjih vodah, nam je predstavil zanimivosti iz
ţivljenja na reki.
Razloţil nam je izvor in začetke kajaka nasploh. Ţe v prazgodovini si je človek poiskal
predmete v naravi, ki so mu olajšali njegovo ţivljenje. Prazgodovinski človek je izkoristil
vse kar mu je uplen in ulov ţivali prinesel. Tako so določena plemena iz ostankov od lova
naredila prve kajake. Uporabili so ţivalske kosti in koţe.
Danes je kajakaštvo v razvitem svetu športna panoga, ki nudi obilo adrenalinskega
uţitka. Začetnik današnjih kajakov je bil Angleţ McGregor. Poznamo kajake za na mirne in
divje vode, morske, potovalne…
Prvo slovensko kajakaško društvo je bilo Ljubljansko brodarsko društvo. Zbrali so se
navdušenci in se spuščali po slovenskih rekah. Danes imamo najmočnejše klube: v
Ljubljani, Tacnu, Novi Gorici, Mostu na Soči, v Krškem, Celju, Mariboru…
Olimpijski disciplini sta šprint na mirnih vodah, od leta 1924, in slalom na divjih vodah,
od leta 1972. Slalom na divjih vodah je postal olimpijska disciplina leta 1972 v Munchnu.
Vendar ga nato do leta 1992, do Barcelone, niso izvajali kot olimpijsko disciplino.
Leta 1992 je v Barceloni nastopil tudi Borut Javornik in zastopal Slovenijo v slalomu na
divjih vodah. Nato je sodeloval kot trener v Atlanti, kjer je Andraţ Vehovar do bil srebro in
v Sydneyu.
Zakaj se je gospod Borut odločil za ta šport?
Ţe od mladosti pozna reko Krko, privlači ga. Zanimivo postane ko deţuje, pravi. Za
kajakaša reka nudi obilo uţitka, ko reka postane hitra z velikimi valovi, ki jih jaha, dela
različne role… Uţitke na reki lahko primerjamo s smučanjem, bordanjem, rolanjem…
~ 13 ~

Na Krki so zagnani rekreativci in ljubitelji vode: Janez Piškur, Joţe Gačnik in Joţe Javornik
ustanovili prvi klub.
Kdor ima ţeljo za tovrstni šport, nekako s sedmimi leti prične s spusti po vodi.
Pomembno je, da je čim več časa na reki. Nato se začnejo redni treningi, ki vključujejo
tudi druge športe, ki krepijo telo, da ima kajakaš močno telo.
Gospod Borut si je kot otrok postavil slalomsko progo pod Anţetovim mlinom na Krki.
Takrat so prišli na spust ravno iz Kajak kanu kluba v Ljubljani. Opazili so mladega Boruta
in ga povabili na republiško tekmovanje, nato na treninge v Ljubljano. Za tem se je
njegova uspešna športna pot nadaljevala v drţavni mladinski reprezentanci. Leta 1986 je
na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojil 14. mesto, leta 1989 je v Ameriki dosegel 9.
mesto na svetu, v predolimpijski tekmi je bil 5. Nato, na olimpijadi, 16. Uspehi so se kar
vrstili. Zaradi teţav s hrbtenico je prekinil pot športnika in se posvetil treniranju in
osnutkom ustanovitve kajakaškega centra na Krki. Uspešen je bil tudi kot trener mladincev
in članov olimpijskih reprezentanc Slovenije v začetku devetdesetih let. Od leta 2000 se
intenzivno ukvarja z razvoje kajakaštva v dolini Krke.
Kajakaška šola za otroke se začne nekje z osmimi leti. Uporablja se kajak, ki ni zapet
oz. zaprt. Klasični kajaki imajo odprtino, v katero se odrasli kajakaši zaprejo s
nepropustnim neoprenskim pokrovom. Kajak je narejen iz polietilena – pihane plastike.
Kajakaš potrebuje: neoprensko obleko, krovnico, veslaški anorak, rešilni jopič, čelado,
vodne čevlje ali neoprenske copate, veslo in kajak. Dobro je imeti pijačo, vodo in nekaj
glukoze oz. hrane, ki vsebuje glukozo.
Na reki Krki organizirajo spust po različnih odsekih, odvisno od znanja in ţelje
kajakašev. Vesla se iz vasi Krka do Les in nato do Šmihela ter do Ţuţemberka. Najlepši in
najatraktivnejši je del od Les do Šmihela.
Večina jezov ima okoli 2 m ali več višine. Največji in najvišji je jez v Ţuţemberku pod
gradom, meri okoli 4 m.
Po strugi je okoli 18 jezov (Anţetov, Štajerčev oz. Javornikov, v Hudi Loki, v
Podbukovju, Kramparjev, v Marinči vasi, v Zagradcu pri HE, Andrejkov, Štorkov, v
Zagraškem smrečju, Okljukarjev, v Bregu, v Drašči vasi, v Budganji vasi, pred Prapročami,
v Prapročah in v Ţuţemberku pod gradom. V strugi je še polno niţjih do 1 m visokih
naravnih pregrad.
Lehnjakovi pragovi nastajajo, ker se velika koncentracija apnenca , ki prihaja izpod
Korinjskega hribovja kot manjši pritoki v strugo, lovi v odmrle in podrte veje in vodne
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rastline. Mlinarji in ţagarji so v času obratovanja le teh, nekatere jezove naredili umetno.
Nastavili so veje, v katere se je lovil apnenec.
Javornikov ded je imel mlin in ţago. Ker je imel več delovne sile, so si delavci za malico
pod ţago ulovili krško postrv, jo očistili, jo pomokali v moki, ki so jo dobili v mlinu in to
popekli na bobrovcu. Danes ponudijo to kot domačo specialiteto, postrv po mlinarsko. V
domači gostilni ponudijo hrano iz okolice: divjačinske jedi, ribje paštete, skuto, sire,
smetano, štrudlje…
Pogovarjali smo se učenci in učenke 5. razreda PŠ Krka

4.3.

Vtisi

Včeraj je prišel gospod Javornik, ki nam je razloţil zgodovino kajakov. Meni je bilo občutek, ko sem sedel
v kajak zelo všeč. Veliko nam je povedal in bilo mi je zelo super.
Bor

Meni je bil včerajšnji dan zelo všeč, ker smo se dosti naučili, npr., da so bili prvi čolni ţe iz bakrene dobe.
Da so bili iz kosti in koţe, da imajo čolni lahko eno listnato veslo ali dvo listnato veslo. Da je zelo veliko vrst
čolnov, kot so potovalni čolni s x 230, Junior in še Senior.
Pri Javorniku pa imajo še veliko vrst čolnov. Najbolj mi je bilo všeč, ko je govoril o svojih uspehih na
Olimpijskih igrah.
Ţan

Ko nas je obiskal g. Borut Javornik in nam pripovedoval o kajakaštvu, sem si zapomnil, da ima okoli 56
kajakov. Med njimi tudi kajake za na morje. Zapomnil sem si, da ima kajake sx230, mid-way, tivak in pa
tribal. Izvedel sem, da je v Krki 18 velikih jezov. Da se tradicionalnega spusta po Krki udeleţi okoli 450 ljudi
in da je bili gospod Borut kajakaški tekmovalec. Všeč mi je bilo, ko je govorili o svojih dogodkih in uspehih.
Všeč mi je bilo tudi to, da smo imeli v šoli obiskovalca. Zelo rad sem poslušal, je ste povedali veliko zanimivih
stvari.
Aljaţ
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4.4.

Kajak kanu klub Krka

Pogovor z gospodom Janezom Piškurjem
Katerega leta je bil prvi spust po Krki?
Letos bo 35. po vrsti. Torej leta 1976. Pobudniki so bili Jernej Piškur, Peter
Vinkler in še nekateri ljubitelji kajaka. Oni so tudi sami naredili prve lesene
kajake.

Katerega leta je bilo na spust prijavljenih največ ljudi?
Mislim, da leta 2005, ko je bilo blizu 500 kajakašev.

Koliko kajakov imate na razpolago?
V klubu imamo 15 plovnih čolnov kajakov, 2 kanuja in raft.

Koliko ljudi sodeluje v društvu Kajak?
Okoli 30 je članov, sodelujejo pa še ostali ljubitelji voda in tega športa.

Kaj ima klub za svoj cilj, ki mu sledi?
V prvi vrsti klub skrbi za ohranjanje tradicije spusta po reki Krki, saj je to edina
tovrstna tradicionalna prireditev v Sloveniji. Člani kluba se udeležujejo tekem
Slovenske reke, ki jih pripravlja Kajakaška zveza Slovenije.
V klubu vodijo izlete po reki Krki, pomagajo pri čistilnih akcijah reke.
Klub je bil pobraten s krajem Čaček v Srbiji, kjer je bila tovarna Frak, spuščali
so se po reki Moravi.
V letih 1982, 83, 84 so tekmovali v Italiji na reki Enci v regiji Emilija. Gospod
Janez Piškur pa je v tekmoval skupaj z gospodom Borutom Javornikom.

5. razred PŠ Krka

~ 16 ~

Intervju z Dušanom Tekavcem
Koliko let ste ţe v klubu?
V klubu sem že 18 let.

Kaj vas je zvabilo k veslanju?
K veslanju me je zvabila privlačnost narave in rek.

Ali ste bili ţe na veliko spustih?
Bil sem na vseh spustih po Krki, odkar sem v klubu.

Ali radi pomagate v klubu?
Z veseljem pomagam na spustih, da gredo čolnarji varno čez jez.

Ali imate svojo opremo za veslanje?
Da, imam kompletno opremo za veslanje, to je neoprenska obleka, čevlji,
anorak, rešilni jopič, čelada, krovnica, veslo in čoln.

Ali veslate tudi po drugih rekah?
Da, veslal sem že skoraj po vseh Slovenski rekah in jezerih.

Katera reka vam je najbolj všeč v Sloveniji ?
Soča, Krka in Kolpa.

Ali ste ţe kdaj veslali po morju?
Da, tudi po morju je prijetno veslati, če niso previsoki valovi.

Ali je vam veslanje nevaren šport?
Če nisi previden, je lahko tudi nevaren.

Ela
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Intervju z učiteljem Bogdanom Vrhovcem
Član KKK Krka je tudi naš učitelj Bogdan Vrhovec. Zato smo tudi njemu zastavili nekaj
vprašanj o klubu ter o kajak in kanu športu.
Koliko let ste ţe v klubu Kajak kanu klub Krka?
V klub sem že 10 let.

Kaj vas je zvabilo k veslanju?

K veslanju me je zvabil stik z naravo, adrenalin in divjina.
Ste se udeleţili ţe veliko spustov?
Bil sem na mnogih spustih.

Ali radi pomagate v klubu?
Da, zato ker uživam v tem športu in ker rad delam z ljudmi.

Koliko ljudi sodeluje v društvu Kajak?
15 učiteljev kajaka.

Imate svojo opremo za veslanje?
Da, imam vso opremo za veslanje.

Slika 9: Bogdan Vrhovec

Kakšno opremo rabiš za spust po Krki? Naštejte jo.
Neoprensko obleko, rešilni jopič, čelado, krovnico, veslo in čoln.

Veslate tudi po drugih rekah?
Da, veslam tudi po drugih rekah.

Katera reka v Sloveniji vam je najbolj všeč?
Soča, Bohinjka in Krka, ki mi kot domača reka pomeni nekaj posebnega.

Ste ţe kdaj veslali po morju?
Da.
~ 18 ~

Se vam zdi, da je veslanje nevaren šport?
Je, zato moraš poznati osnovne zakonitosti vode, oziroma moraš vodo
spoštovati.

Ste ţe kdaj tekmovali?
Tudi, vendar samo zaradi lastnega užitka.

Kakšno opremo rabiš za spust po Krki? Naštejte jo.
Neoprensko obleko, rešilni jopič, čelado, krovnico, veslo in čoln

Andraţ, Aljaţ in Beni

4.5.

Spust po Krki

Slika 10: Priprave na kopnem
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Slika 11: Pred štartom

Slika 12: Pred nami je 3 ure užitkov
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Slika 13: V gosjem redu preko ovir

Slika 14: Pred lehnjakovim pragom
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Slika 15: Adrenalin na višku

Slika 16: Krka ima tudi brzice
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Vtisa učencev, ki sta se že spustila s kajakom po Krki

5. Turistična ponudba

Slika 17: Turistični zemljevid

5.1.

Za sprehajalce – 2 do 3 ure

Začetek poti v Podruţnični šoli Krka – TIC. Ogled cerkve sv. Kozma in Damijana,
znana romarska pot, s kostnico, ogled Kočevarske kapele in pokopališča na katerem so
kovinski nagrobniki iz ţelezarne na Dvoru pri Ţuţemberku.
Pot se nadaljuje po neprometni poti proti naselju Gradičke. Ob poti opazujemo
tipične pojave vrtač in uvala na kraškem svetu. Lahko zavijemo k Anţet na ogled jezu
in HE, ki obratuje.
~ 23 ~

Pridemo do prvega postanka in prvega pritoka reke Krke Poltarice. Opazujemo
površinski izvir kraške rečice. Nad izvirom so ostanki gradu Vrhkrka. V bliţini je vstop v
jamo Poltarico. Zanimiva je razlaga imena rečice in jame.
Nadaljujemo do naselja Gradiček, kjer opazimo lepe kmečke preproste portale okoli
vhodov, kmečko hišo, gospodarsko poslopje pod in kozolec toplar. Tu sta dva kmečka
turizma, tako da poskrbimo za pijačo in hrano.
Pot nadaljujemo do Krške jame, ki si jo lahko ogledamo. Ob velikem deţevju voda
bruha iz jame in je ogled nemogoč.
Ko prijeten sprehod nadaljujemo ob vznoţju hribovja Ragljevka pridemo do naselja
Trebnja Gorica, nato Znojile. Ljudje ohranjajo tipično domačo arhitekturo: kmečka hiša
z zanimivimi portali, leseni pod, kozolec toplar, ki so prava etnološka paša za oči.
Odločimo se lahko za krajšo pot skozi Krško vas in se vrnemo na Krko ali pa
nadaljujemo pot preko Znojil do zaselka Ţvajdrga oz. Kurji parkelj. V Znojilah lahko
kupimo domače sirarske izdelke ali se ustavimo na kmetiji s pridelavo sadja.
Ob poti lahko vseskozi opazujemo kapelice in lesena znamenja, ki so prave
umetnine. Zanimivo je opazovanje sadovnjakov, ki so ob vsaki domačiji. Opazimo, da
so sadovnjaki stari (80 – 100 let), vendar vzdrţevani. Ohranjajo se stare slovenske
sorte jabolk: kosmači, jakobčki, carjeviči, bobovci, mašangarji, čebularji in hrušk:
moštarce, zenice.
V Ţvajdrgi si ogledamo mlin pri Špančkovih in malo HE.
Ker je ob poti kar nekaj ljubiteljev medu, si lahko kupimo tudi domači med.
Daljša pot vodi do zanimivega vodnjaka na zaturno, ki jih je v Sloveniji le pet, ta pa
je edini obnovljeni in sedaj delujoči v Gabrovčcu. V preteklosti je sluţil za napajanje
ţivine, pranje…
Zdaj nas pot vodi nazaj proti naselju Krka, kjer opazujemo lehnjakove pragove,
rojstno hišo škofa Perka, lahko si kupimo ribiško dovolilnico, opazujemo Javornikov
mlin, jez, se ustavimo v ribogojnici, pekarni Mišmaš, ki je sluţila Svetlani Makarovič kot
navdih pri nastanku slikanice Pekarna Mišmaš.
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5.2.

Za pohodnike – 2 do 3 ure

Začetek poti v PŠ šoli Krka – TIC. Ogled cerkve sv. Kozma in Damijana, znana
romarska pot, s kostnico, ogled Kočevarske kapele in pokopališča na katerem so
kovinski nagrobniki iz ţelezarne na Dvoru pri Ţuţemberku.
Pot se nadaljuje po neprometni poti proti naselju Gradičke. Ob poti opazujemo
tipične pojave vrtač in uvala na kraškem svetu. Lahko zavijemo k Anţet na ogled jezu
in HE, ki obratuje.
Pridemo do prvega postanka in prvega pritoka reke Krke Poltarice. Opazujemo
nadzemni izvir kraške rečice.
Ko si odpočijemo, se zapodimo v breg do Lurdske kapelice in nato do razvalin gradu
Vrhkrka. Nadaljujemo po gozdni poti do Gradička in nato po gozdu nad jamo Krško
jamo pridemo do vhoda v jamo, ki si jo lahko ogledamo. Ob velikem deţevju voda
bruha iz jame in je ogled nemogoč.
Ko prijeten sprehod nadaljujemo ob vznoţju hribovja Ragljevka pridemo do naselja
Trebnja Gorica, nato Znojile. Ljudje ohranjajo tipično domačo arhitekturo: kmečka hiša
z zanimivimi portali, leseni pod, kozolec toplar, ki so prava etnološka paša za oči.
Nadaljujemo pot preko Znojil do zaselka Ţvajdrga oz. Kurji parkelj. V Znojilah lahko
kupimo domače sirarske izdelke ali se ustavimo na kmetiji s pridelavo sadja.
Ob poti lahko vseskozi opazujemo kapelice in lesena znamenja, ki so prave
umetnine. Zanimivo je opazovanje sadovnjakov, ki so ob vsaki domačiji. Opazimo, da
so sadovnjaki stari (80 – 100 let), vendar vzdrţevani. Ohranjajo se stare slovenske
sorte jabolk: kosmači, jakobčki, carjeviči, bobovci, mašangarji, čebularji in hrušk:
moštarce, zenice.
V Ţvajdrgi si ogledamo mlin pri Špančkovih in malo HE.
Ker je ob poti kar nekaj ljubiteljev medu, si lahko kupimo tudi domači med.
Daljša pot vodi do zanimivega vodnjaka na zaturno, ki jih je v Sloveniji le pet, ta pa
je edini obnovljeni in sedaj delujoči v Gabrovčcu. V preteklosti je sluţil za napajanje
ţivine, pranje…
Zdaj nas pot vodi nazaj proti naselju Krka, kjer opazujemo lehnjakove pragove,
rojstno hišo škofa Perka, lahko si kupimo ribiško dovolilnico, opazujemo Javornikov
mlin, jez, se ustavimo v ribogojnici, pekarni Mišmaš, ki je sluţila Svetlani Makarovič kot
navdih pri nastanku slikanice Pekarna Mišmaš.
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5.3.

Za kolesarje, lažja pot – 2 uri

Pot po predlogu št. 1 lahko tudi prekolesarimo in je laţja.

5.4.

Za gorske kolesarje – 2 uri

Pot po predlogu št. 2 lahko tudi prekolesarimo in je teţja. Potrebujemo gorsko kolo.

5.5.

S konjsko vprego

S konjsko vprego na vozu laţjo pot, ki je za sprehajalce – 2 uri, po dogovoru daljša
varianta.
Za skupine sta moţni obe varianti, vendar morajo biti po varianti dve v skupini dobri
pohodniki.
Adrenalinska varianta za posameznike in skupine je moţna v kombinaciji poti št. 1 in 2.
S tem, da si v jamarski opremi ogledamo jamo Poltarico, skupina ne sme biti večja od 10
obiskovalcev. Potrebujemo najmanj en dan.
Ko se vrnemo na Krko do Javornikove domačije se nato pripravimo za spust po reki
Krki. Spust je lahko do Les in tam izstopimo iz vode ali naprej do Šmihela oz. Ţuţemberka.
Na Krko se vrnemo s prevozom.
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6. Turistične informacije
Nakup turističnih produktov je moţen v TIC-u.
Informacije v TIC-u, na tel. 01 7806 102,
Osnovna šola Stična
Podruţnična šola Krka
Krka 47, 1301 Krka
tel: 01/ 7806 102
http://www.os-sticna.si/?page_id=19
JAMARSKI KLUB KRKA
Krka 1G, 1301 Krka
Tel.: 031/ 766-555
e-mail: jkkrka@planet.si

TURISTIČNO DRUŠTVO KRKA
Krka 4, 1301 Krka
http://www.tdkrka.si
Tel.: 041/ 276 252

KAJAK KANU KLUB Krka
Krka 61, 1301 Krka
kontakti: Janez: 041 645 150, Slavko: 041 707 686, Miran: 031
357 607

Potrebna je predhodna najava. Cene so različne, odvisno od variante.
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7. Predlog projekta »Šolski muzej
Krka – Gospa šola«
Kratek opis projekta: V letu 2011 se bo podruţnična šola Krka preselila v nove
prostore. V sedanji, najstarejši šoli v Sloveniji (iz leta 1809) trenutno še vedno poteka
pouk. S podporo partnerjev bi lahko šolo spremenili v »ţiv« šolski muzej. Obiskovalcem bi
omogočili doţivetje pouka in šolanja iz 19. stoletja. Ponudba bi bila primerna tako za
šolske skupine, dopolnili pa bi tudi turistično ponudbo kraja in občine (Krška jama,
Jurčičeva domačija, samostan Stična ...).
Kraj Krka bi s šolskim muzejem v svojem oţjem središču ohranil svojo arhitekturno
podobo in svoj značaj in ohranil pestro turistično in kulturno ţivljenje, ki ga je do sedaj ţe
ohranjala podruţnična šola Krka. Društva, krajani in občani bi lahko v prenovljenih
prostorih prodajali turistične produkte, razstavljali, nastopali ...
Občina bi s šolskim muzejem pridobila na prepoznavnosti, večji turistični ponudbi, hkrati
pa bi ohranila staro šolsko stavbo, ki predstavlja našo kulturno dediščino in jo s tem rešili
propada.
Osnovna šola Stična bi s šolskim muzejem pridobila na prepoznavnosti, učenci in
učenke pa bi pridobivali znanja s področja zgodovine, etnologije, turizma ... Na teh
področjih šola ţe več let privzgaja učencem in učenkam zavest o pomenu ohranjanja naše
kulturne dediščine.
Šola hrani ţe sedaj rekvizite za šolski muzej (šolske klopi, računalo, plakati ...), vendar
so ti zaradi neprimerne shrambe obsojeni na propadanje.
Podruţnična šola Krka je tesno povezana in sodeluje s krajem. Sodeluje v mnogih
projektih (Podruţnična šola gibalo razvoja, Turizmu pomaga lastna glava ...). Ob 200
letnici šole je pripravila obseţen projekt GOSPA ŠOLA. Po temeljitem raziskovanju šolske
zgodovine je pripravila razstavo šolskih predmetov iz 19. stoletja, staro učno uro,
oblikovala spletno stran, izdala bilten in pripravila prireditev. Krajani in obiskovalci so
aktivnosti šole sprejeli z navdušenjem in pohvalami.
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Partnerji:
Občina Ivančna Gorica: Lastnik stavbe in sofinancer (stroški vzdrţevanja stavbe).
Osnovna šola Stična: Pobudnik in koordinator projekta, upravitelj.
PŠ Krka: Izvajanje turističnega produkta.
Leader Las: Sofinancer projekta (stroški obnove in spremembe namembnosti)
Turistična zveza Ivančne Gorice (strokovna podpora in umestitev v tradicionalni
Jurčičev pohod).
Turistično društvo Krka: Dopolnjevanje vsebin, uporaba prostorov, prodajanje
turističnega produkta.
KUD Krka: Dramatizacije, nastopi ....
Šolski muzej Ljubljana.
Mednarodne izmenjave: mednarodni tabor za obnovo prostorov v času poletnih
počitnic.
Sodelovanje z društvi s Krke (LD Krka, Čebelarska druţina Krka, GD Krka,
Jamarski klub Krka, Kajak klub Krka, Festival Krka ...).
Izvedba projekta:
1. Prenova in ureditev prostorov v stavbi (popravilo strehe, fasade, beljenje ...).
2. Preureditev velike učilnice v šolsko učilnico iz 19. stoletja, srednje učilnice v
muzejski prostor s šolskimi eksponati iz 19. stoletja, male učilnice v večnamenski
prostor s turistično ponudbo (manjši nastopi, predavanja, razstave ...).
3. Vodenje muzeja.
4. Ponudba kulturnega programa in spremljevalnih dejavnosti (učitelj, učenci,
društva ...).
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Prikaz dejavnosti, ki bi lahko potekale v muzeju:

Slika 18: Razstava starih šolskih potrebščin in pripomočkov

Slika 19: Učna ura "po starem"
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Slika 20: Učna ura "po starem"

Slika 21: Kulturne prireditve

~ 31 ~

8. Zaključek
Ker radi raziskujemo domačo pokrajino, njene običaje in navade, naravne lepote,
spoznavamo ljudi… smo si nabrali veliko materiala in znanja.
Ugotovili smo, da je marsikdo izmed nas ţe pravi turistični delavec. Delo turističnega
delavca je naporno. Poskrbeti je potrebno za vse ugodje obiskovalcev. To pa še ni vse.
Skupine obiskovalcev so različne. Soočili smo se ţe z obiskovalci osnovnošolci. Za njih smo
pripravili zanimiv program v kombinaciji ogledov in igranju kratkih prizorov iz ţivljenja v
šoli pred 100 leti. Zanimivo izkušnjo turističnega delavca so nam nudile skupine odraslih
obiskovalcev. Spet drugačno izkušnjo posamezni obiskovalci. Izdelali smo nekaj turističnih
produktov in jih uspešno ponudili v prodajo (človeške ribice, netopirje, krško postrv,
črnilnik s podpisom Josipa Jurčiča, razglednice naše šole, knjiţico basni in knjiţico receptov
domačih tipičnih jedi).
Vsako leto se naučimo nekaj novega in dopolnimo našo ponudbo. Veselimo se pomladi,
ko načrtujemo ogled notranjosti jame, ki smo jo v nalogi predstavili in spust s kajaki po
reki Krki. Menimo, da moramo kot dobri turistični delavci doţiveti vse kar ponujamo našim
obiskovalcem.
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