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I.

UVOD

V nalogi želimo predstaviti lepoto naše domače pokrajine, njeno kulturno dediščino, znamenitosti ter dejavnosti, ki omogočajo vsakemu obiskovalcu pobeg in oddih od hitrega tempa življenja. Prav tako želimo predstaviti, da je kultura lahko tudi del oddiha.

DOLINA ODDIHA IN KULTURE
Poljanska dolina ob Kolpi ali kratko Poljane je majhna, tiha, samosvoja pokrajina, skrita sredi
obširnih gozdov. Leži na jugovzhodnem delu Slovenije in zajema zahodni del Bele krajine ter
jugovzhodni del Kočevske. Po južnem delu doline teče reka Kolpa, ki je poznana tudi pod
vzdevkom »najdaljša slovenska obala«, saj nudi obiskovalcu številna naravna kopališča po
vsem toku. Poljane so poznane tudi pod vzdevkom »belokranjska Švica«, saj to planotasto dolino nad Kolpo obdajajo vrhovi Poljanske gore in Grašice, ki nudijo pohodnikom veliko razglednih točk iz katerih je lep pogled na dolino in na neokrnjeno naravo v njej.

Slika 1: Položaj Poljanske doline v Sloveniji. (Sliki iz šolskega arhiva.)

Dolina je po meritvah dolga približno 8 km in široka v nekaterih delih tudi do 4 km. Nadmorska
višina področja je med približno 200 in 500 m. Hribi, ki dolino obdajajo pa segajo do nadmorske
višine 864 m. To območje obsega petindvajset naselji. Največje in najpomembnejše naselje je
Stari trg ob Kolpi, v katerem se nahajata Osnovna šola Stari trg ob Kolpi in farna cerkev Sv.
Jožefa. To naselje je za poljance pomembno že od 12. stoletja naprej, saj so se tu včasih križale
pomembne trgovske poti med Slovenijo in Hrvaško. Ime kraja se prvič omenja leta 1576, ko je
čas turških vpadov. Istega leta se prvič omeni še naselje Predgrad, in sicer pod imenom »Vor
dem Haus«. Za to naselje je znano, da so v njem živeli poljanska gospoda, ki so v tem kraju
tudi sodili in kaznovali kršitelje iz Poljanske doline. Na kaznovanje nas v tem kraju spominja
sramotilni steber, o katerem bomo povedali več kasneje.
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Slika 2: Poslopje OŠ Stari trg ob Kolpi. (foto: M. Breznik)

Slika 3: Cerkev Sv. Jožefa v Starem trgu ob Kolpi
(foto: K. Šterbenc)

Poljansko dolino si delita občina Črnomelj in občina Kočevje, toda Poljanci se ne glede na
občinsko pripadnost prištevajo k Belokranjcem, s katerimi imajo podoben jezik, običaje, plese
in nošo. Trgovski potniki, ki so v zgodovini potovali čez dolino, so poskrbeli, da so Poljanci
potomci Slovencev, Hrvatov, Kočevarjev in Uskokov. Da je to res je razvidno iz zgodovinskih
virov, jezika, priimkov, narodne noše, folklorih običajev in plesov.

ODDIH OB ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH
Reka Kolpa in njena okolica omogočata številne aktivnosti, ki omogočijo posamezniku, skupini
ali družini oddih od hitrega tempa življena. Ker je signal telefonov po nekaterih predelih Poljanske doline slab, je pobeg v naše kraje tudi najboljša izbira za kvalitetno preživljanje prostega
časa.
Najjužnejša pešpot v Sloveniji, ki je dolga približno 11 km, poteka po Krajinskem parku Kolpa.
Prične se v kraju Radenci in se nadaljuje ob reki Kolpi vse do kraja Damelj. Pot, ki je primerna
za vse generacije, ponuja izletniku možnost ogleda znamenitost in neokrnjeno naravo, ki skriva
tudi nekatere zaščitene vrste živali (npr. vodomec, vidra …). Nekatere znamenitosti ob poti, ki
si jih lahko ogleda popotnik so:






Vasi Breg, kjer si ogledate zadnji delujoči mlin na reki in spoznate postopek pridobivanje moke. Izveste pa tudi, kako so Poljanci trgovali s to dejavnostjo.
Izvire Jame, Župnik, Draga, Pograjc, Potok in Trpotec, ki se zlivajo v reko Kolpo. Izvir
Trpotec je za domačine nekaj posebnega, saj po ljudskem pričevanju ohranja večno
mladost.
Vhod v jamo Kobiljača, ki je najdaljša jama ob reki Kolpi.
Ruševine opekarne, ki so jo domačini zgradili, toda nikoli uporabili.

Pohod po tej pešpoti lahko izletnik opravi sam, lahko pa se pridruži skupinskemu pohodu, ki
se ga organizira vsako leto v začetku meseca maja. Ob večjem povpraševanju pa tudi v jesenskem času. Pohodnik ob zmernem tempu in raziskovanju prehodi pot v približno treh urah.

4

Kulturni oddih v Poljanski dolino ob Kolpi

Slika 4: Organiziran pohot po najjužnejši Slovenski poti. (foto. A. Rade)

Spust po Kolpi je eno izmed zelo lepih doživetji, saj lahko posameznik ob počasnem premikanju reke spremlja okolico in življenje okoli njej. Prav tako reka ponuja možnost pobega v neznano, raziskovanja kotičkov ob njej in mir. Po Kolpi je spust mogoč s čolni ali z raftingom, ki
se jih lahko izposodi pri podjetju za šport, turizem in rekreacijo Tine & Co. d.o.o. Podjetje se
nahaja v Radencih, zato se spust po reki (običajno) začne v tem kraju in se nadaljuje vse do
točke, ki si jo posameznik ali skupina izbere. Za drugačen pričetek spusta je možen tudi dogovor. Priporočljivo je, da se spust opravi v poletnem času, ko je voda primerna tudi za kakšen
skok v njo. Spust po Kolpi je primeren tudi za začetnike. Čas spusta je odvisen od posameznika
ali skupine in njihove želje po odkrivanju lepote okolice, ki beži mimo njih.

Slika 5: Ogled neokrnjene narave. (foto: A. Rade)

Slika 6: Spust z raftingom preko slapa. (foto: A.
Rade)

Slika 7: Skupinski spust z raftingom (foto: A. Rade)
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Pohodnik v Poljanski dolini lahko prične svojo pot v kraju Predgrad ali Dol, nato jo nadaljuje
po pobočju Kozic, mimo neobdelanih vinogradov, vasi Laze ob Kolpi, Peklenskega zidu in
Golega hriba do vrh Kozic. Pot traja okvirno 6 ur, toda pohodnik je za svoj napor poplačan z
veličastnim pogledom na Poljansko dolino, ki je ob sončnem zahodu še lepša. Pohodniki, ki
spon opravijo v jesenskem času, lahko po pobočju Kozic vidijo tudi gamse.

Slika 8: Vrh Kozic ter vasi Dol in v ozadju vas Stari trg ob Kolpi. (foto: A. Rade)

Slika 9: Oznaka poti na Kozice. (foto: A. Rade)

Za manj vzdržljive pohodnike ali družine z manjšimi otroki je primeren pohod na Sodevsko
steno, ki prav tako nudi lep razgled po kanjonu reke Kolpe. Pohod se prične v kraju Sodevci in
traja manj kot uro.

Slika 10: Pogled na dolino iz Sodevske stene. (foto: A. Rade)
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Reka Kolpa je ob visokih poletnih temperaturah osvežujoča in primerna za uživanje v nje. Ob
reki je na obeh bregovih veliko kopališč, ki so lahko dostopa. V nekaterih izmed njih nudijo
lastniki kampov oz. kopališč obiskovalcu možnost športne aktivnosti na in ob vodi. Prav tako
ponujajo preživetje noči v šotoru ali v glamping hišicah.

Slika 11: Ekološke glambing hiške ter aktivnost otrok na elastičnem traku
v kampu Tine & Co. d.o.o. (foto: A. Rade)

MUZEJSA UČILNICA
Na Osnovni šoli Stari trg ob Kolpi je leta 2011 ob praznovanju 190. obletnice šolstva v Poljanski dolini ob Kolpi zaživela muzejska učilnica in tudi zbornik v katerem so zajeta pričevanja in
spomini različnih generacij na preživete šolske dni. Oba dela sta nastala pod vodstvom takratnega ravnatelja Alojza Hudelja. Gradivo za muzejsko učilnico sta zbrali in pripravili učiteljici
I. Mihelič in A. Rade, medtem ko so zbornik pripravili učiteljice M. Oberstar, M. Volf, J. Kobe
in tajnica M. Breznik.

Slika 12: Muzejska učilnica na OŠ Stari trg ob Kolpi.
(foto: B. Mojca)

V muzejski učilnici obiskovalec izve:
 kako je potekal dan učenca,
 kakšni so bili pripomočki pri pouku,
 v kakšnih oddelkih je potekal pouk,
 kako so učitelji dosegali red in disciplino,
 da je bilo v času M. Terezije na poljanskem delujočih sedem šol,
 vzroki za zaprtje šol in ohranjanje le
šole v Strem trgu,
 povezanost prebivalcev Poljanske doline s šolo,
 pomembnost šole za poljansko dolino,
 vpliv dogodkov (npr. vojn, bolezni …)
na izvajanje pouka in
 o feminizaciji učiteljskega poklica.

V učilnici si lahko obiskovalec ogleda tudi slike, ki prikazujejo poslopje OŠ Stari trg ob Kolpi
ob njenem nastanku leta 1844, poslopje šole po požaru, ki je pustošil po Starem trgu leta 1927.
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Sliko šolskega poslopja, ki je nadomestil požgano poslopje in je bilo uporabljeno vse do leta
1988, ko so ga preuredili v sedanjo obliko.

Slika 13: OŠ Stari trg ob Kolpi leta 1920. (foto: D. Petric –
šolski arhiv)

Slika 14: Lesena klop, ki so jih uporabljali še naši stari starši. (foto: M. Breznik)

Slika 15: Stari trg po požaru leta 1927.(foto: D. Petric –
šolski arhiv)

Slika 16: Poslopje šole, kjer je pouk potekal do leta 1988,
kjer so zgradili novo poslopje iz slike 2. (foto: D. Petric slike iz arhiva šole)
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Po končanem ogledu muzejske učilnice si lahko obiskovalec ogleda tudi poslopje sedanje šole,
kjer mu je predstavljen sedanji način poučevanja in število otrok. Obiskovalec lahko na podlagi
pogovora z vodičem sam ugotovi, da se je skozi zgodovino na šoli veliko spremenilo, toda
ohranil se je kombiniran način poučevanja, aktivno sodelovanje z domačini Poljanske doline in
kvalitetno pridobivanje znanja.

PRANGER IN PRANGERJADA
Pranger ali sramotilen kamen je v srednjem veku služil za kaznovanje podložnikov za lažje
prestopke in za kršenje pravic gospoda. S privezom na ta kamen so kaznjenca izpostavili javnemu posmehu in sramotenju. Na slovenskem so bili prangerji pogosti, toda do današnjih dni
se jih je ohranilo le še trinajst. Eden izmed njih je postavljen tudi v Beli krajini, in sicer v kraju
Podgrad. Natančen čas postavitev prangerja v Podgradu ni poznan nikomer, toda prvič je omenjen leta 1325 kot vest Pollan (op. staro ime za Poljane).
Podgrajski pranger je izklesan kamen štirioglate oblike, ki je visok 2 m. Vrh stebra je okrogel
in spominja na sploščeno kroglo. Pranger je postavljen ob izpostavljenem mestu ob cesti Predgrat, in sicer na mestu, kjer je nekoč stal Poljanski grad. Za postavitev prangerja so sodniki in
gospoda izbrali vedno takšen kraj, da je obsojence sramotilo čim več ljudi. Dan sramotenja je
bil pogosto nedelja, ko so ljudje odhajali k maši.
O poljanskem prangarju kroži naslednja zgodba: Leta 1805 je bila na pranger priklenjena dvajsetletna Marija Majetič, ki je bila obsojena po krivem, in sicer kraje jagnjeta. Obtožil jo je
premožen Kovačič, ki se ji je hotel tako maščevati za zavrnjeno snubitev. Ko so jo priklenili na
steber, so ji za kazen okrog vratu obesili čreva zaklanega jagnjeta. Mati in fant Peter sta vedela,
da je Marica, tako so jo klicali, obtožena pokrivam. Za pravico sta se borila in nista odnehala,
dokler se ni zvedela resnica in dokazala Maričina nedolžnost. Pomožen Kovačic je še isto noč
spakiral in pobegnil neznano kam, saj si ni mogel dovoliti takšne sramote.

Slika 17: Pranger v Predgradu. (foto: Iz strani http://life-kocevsko.eu)

Prangerjada je turistično-etnološka prireditev, ki jo vsako leto konec julija v vasi Predgrad organizira KŠD Predgrad skupaj z občino Kočevje in s Centrom za pomoč in razvoj turizma v občini
Kočevje. Na prireditvi se predstavijo različne folklorne skupine iz Slovenije in tudi iz sosednjih
držav. Na njej uprizorijo tudi igro, ki uprizarja sojenje na prangerju v času srednjega veka. Da
se obiskovalci lažje vživijo v igro iz obdobja fevdalizma se vaščani oblečejo v starinske obleke
ter na ogled postavijo oklepe in meče vitezov, ki v igri sodelujejo.
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Podobno vlogo kot pranger v Predgradu je imel
v fevdnem času tudi vzidan železni obroč, ki se
nahaja na zunanji steni poslopja župnišča v
Starem trgu ob Kolpi. Na njega so ob nedeljah
privezovali tatove in druge kršitelje gospodovih pravic. Cesar Jožef II. je leta 1782 prepovedal sramotenje na sramotilni kamnih, toda
sama prepoved takšnega kaznovanje se je prenehala šele v sredini 19. stoletja.
Slika 18: Železni obroč na župnišču Stari trg ob
Kolpi. (foto: Slika iz arhiv šole)

TAMBURICA IN TAMBURAŠI
Tambura je glasbilo, katere poreklo izhaja iz območja Perzije oz. današnjega Irana. Čas pojavitve tamburice na območju Poljanske doline ni nikjer zabeležen, toda po mnenju zgodovinarjev naj bi obstajali dve domnevi. Nekateri pravijo, da so tamburice prvi prinesli južni Slovani,
in sicer pred 1300 leti. Drugi pa domnevajo, da se je začela tamburica uporabljati po vpadu
Turkov, ki so po naših krajih pustošili pred približno 500 leti.
Glasbilo je sestavljeno iz vratu in trupa, ki sta povezana
s štiri do največ osmimi strunami. Po obliki nas spominja
na kitaro, mandolino, rusko balalajko, kontrabas in na
druge strunske inštrumente. Glede na velikost in višino
zvoka poznamo več vrst tambur, to so bisernice, brači,
tamburaška čela, bugarije in berda. Tamburo se najpogosteje igra kot solo inštrument ali v tamburaškem sestavu,
ki združuje od sedem do deset tamburašev. Lahko jih je
tudi več, kar pa tvori že zbor.

Slika 19: Brača, tamburaško čelo in bisernica (foto: N. Rauh)

Tamburaši tamburo najpogostejše igrajo stoje, in sicer s
pomočjo trzalice, ki je lahko narejena iz višnjevega lubja,
celuloida ali roga. Velikost trzalice je odvisna od velikosti tamburice, toda ni večja od 4 cm in širša od 1 cm. S
trzalico se lahko na strune trza ali udarja. Za kater način
igranja se tamburaš odloči, je odvisno od tona, ki ga želi
izvabiti iz glasbila.

Na svoja glasbila igrajo tamburaši najpogosteje ljudske in dalmatinske pesmi, toda v svoj repertoar uvrščajo tudi druge zvrsti glasbe. Na območju Poljanske doline sta delujoči dve tamburaški skupini, in sicer Sodevski tamburaši in Predgrajski tamburaši (znani tudi pod imenom
Grajske strune). Obe skupini sodelujeta s folklornimi skupinami in pevci. Pohvalijo se lahko
tudi z dejstvom, da zna skoraj vsak poljanski otrok poprijeti za tamburo in nanjo zaigrati. V
svojih vrstah imajo tudi najstarejšega tamburaša v Sloveniji, to je Jožef Mihelič iz vasi Radenci,
ki vsakemu obiskovalcu z velikim veseljem predstavi tamburico, zgodovino tambure na poljanskem in povezanost folklore s tem glasbilom.
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Slika 20: Nastop Podgrajskih tamburašev v poljanski noši.

PREDGRAJSKA FOLKLORA
Poljansko prebivalstvo je ponosno na svoje poslanstvo pri ohranjanju ljudske kulturne dediščine
naše dežele. V ta namen so ustanovili dve folklorni skupini, ki s svojim delovanjem ohranjajo
ljudsko glasbo, šege in navade, pesmi in plese Bele krajine. Najbolj znana izmed obeh skupin
je folklorna skupina Podgrad, ki skupaj s tamburaško skupino Podgrad in Grajskimi pevci deluje v okvirju društva KDŠ Podgrad s sedežem v Podgradu. Društvo deluje že več kot 140 let
in nastopa po vsej Sloveniji. Manj znana folklorna skupina je skupina iz Starega trga ob Kolpi,
ki deluje v okviru društva KD Stari trg ob Kolpi.

Slika 21: Folklorna skupina iz Predgrada med plesom.

Folklorno skupino Predgrad sestavljajo predvsem mladi člani KDŠ Predgrad, učenci bližnjih
OŠ, dijaki, študentje … Skupina izvaja obrede, kola in tradicionalne belokranjske plese. V svoj
program vključujejo tudi kostelske plese, ki so jih dopolnili z ustreznimi kostumi. Za popestritev programa poskrbijo tako, da v svoje predstave vključijo glasbeno spremljavo tamburic.
Folklorna skupina je med nastopom odeta v poljansko ljudsko nošo, katere najstarejši opis je
naveden v uradnem poročilu okrajne gosposke Poljane iz leta 1838. Svojo nošo so Polanci vse
do konca 19. stoletja izdelovali iz doma pridelanega konopljinega platna in sukna. Nogavice,
rokavice, jope in naroke so izdelovali iz volne ovac. Kože ovac so tudi uporabili, in sicer za
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izdelavo kožuhov. Po koncu 19. stoletja se je začela noša po obliki in sestavi spreminjati. Sedanja noša ni več sešita iz domačega konopljinega platna, ampak iz kupljenega blaga. Material
za izdelavo noš je po vseh vaseh v poljanah enak, toda domačini radi poudarijo rahlo različnost
v njeni obliki. To velja tudi za domačine in njihovo nošo v vasi Predgrad.
Ženska noša je sestavljena iz preproste bele majice z dolgimi rokavi. Čez krajše belo krilo, ki se
imenuje dolenka, imajo ženske oblečeno daljšo
belo zgornje krilo, ki se imenuje gorenka in je
krojeno na pas. Okoli pasu imajo zavezan tanek
volnen rdeče moder pas, izza katerega je zataknjen bel robec iz blaga. Traku okrog pasu se pridruži še barvast predpasnik, ki ohranja čistost
zgornjega krila. Na nogah imajo obute črtaste nogavice, ki so belo rdečih barv in trpežne staromodne črne čevlje s peto. Lasje so speti v dve kiti.
Starejše gospe imajo na glavi tudi belo ruto.

Slika 22: Predgrajska ženska noša, 1950. (foto: D.
Petric - knjiga o nošah)

Nevestina oprava je dopolnjena še z ogrinjalom, na katerem je izvezeno cvetje in
svojevrstno pisano naglavno pokrivalo, ki
se imenuje nevestina krona ali šapelj.

Slika 23: Nevestina krona. (foto: N. Rauh)

Slika 24: Kapa k poljanski noši, Predgrad,1925.
(foro: D. Petric - knjiga o nošah)

Moška narodna noša je v Poljanah
sestavljena iz belih širokih hlač z resicami in bele platnene srajce z dolgimi
širokimi rokavi, ki ima spredaj izrez na
v. Posebnost moške noše so širok
usnjen pas, imenovan čemer, okrogla
rdečo-črna čepica s čopom in elegantni
trpežni črni čevlji.

Slika 25: Ženin in nevesta v nošah. (foto: N. Rauh)
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Razstavo poljanskih noš skozi čas si lahko ogledate v Pokrajinskem muzeju v Podgradu. Najmlajšo izmed noš pa si lahko ogledate tudi v živo, in sicer ob nastopu folklorne skupine Podgrad. V pokrajinskem muzeju, ki stoji na ruševinah grada Poljane, katerega ime izhaja iz besede
polje, si je možno poleg noš ogledati življenje in običaje ljudi na gradu ter ostale znamenitosti
iz življenja poljancev.

TURIZEM NA VASI
Turizem Kapš je manjše turistično podjetje, katere lokacija je v idilični vasi Prelesje, ki se nahaja v neposredni bližini reka Kolpe. Podjetje ponuja prenočitev v dveh glamping hišicah z
lepim pogledom na Kolpo, manjši prostor za piknik in prostor za zabavo do 60 udeležencev, ki
se ga lahko uporablja tudi za turnirje iz šaha ali namiznega nogometa. Najemnikom hišic je
omogočena možnost, da si sami pripravijo jedi na žaru ali jim obrok pripravi gospodinja domačije. Poleg jedi jim je ponujena tudi domača vinska kapljica. Ker je reka Kolpa bogata z ribami,
v njej živi kar 26 različnih vrst, ponujajo tudi možnost nakupa ribiške dovolilnice. Okolica
turistične destinacije je primerna za raziskovanje s kolesi ali z rolerji.

Slika 26: Prostor za piknik. (foto: Spletna stran podjetja)

Obiskovalci naše doline, ki cenijo dobro in
ekološko pridelano hrano, bodo v vasici
Dol ob Kolpi našli svoje mesto na ekološki
kmetiji Konda. Na kmetiji ponujajo poleg
doma pridelanih izdelkov (ovčji siri različnih vrst, sadne ovčje jogurte, ovčjo skuto
različnih okusov, ovčje mleko, ovčji kafer
in sirotko, sadni sladoled, ovčje in goveje
meso, ocvirke in domači kruh), tudi možnost prenočitve v sobah, na seniku ali v šotorih, ki pa se nahajajo v njihovem kampu
Konda.
Slika 27: Domačija Konda. (foto: L. Konda)
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Na kmetiji si lahko gosti ogledajo celoten
postopek pridelave mleka in mlečnih izdelkov, ki se začne na pašniku, kjer se seznanijo z ekološko vzrejo živali. Nato jih popeljejo po hlevu, kjer so seznanjenji z molžo
ovac in shranjevanjem mleka. Ogled se
konča v sirarni in zorilnici sirov, kjer so seznanjeni s postopkom predelave mleka v
mlečne izdelke in s postopkom zorenja sirov.

Slika 28: Pašnik na katerem se pasejo Cikasta avtohtona Slovenska pasma govedi. (foto: L. Konda)

Domača gospodinja lačnih gostov nikoli ne
razo-čara, saj jih postreže z dobrotami
(domači kruh, žganci, sirini narezki,
Belokranjska pogača, domači jabolčni sok…),
ki so narejene iz doma ekološko pridobljenih
surovin. Gosti lahko gospodinji poma-gajo pri
pripravi jedi.
Slika 29: Prostor, kjer molzejo mlečno pasmo
ovc. (foto: L. Konda)

Na kmetiji gojijo poleg ovc, govedi in prašičev tudi konje, s katerimi lahko obiskovalec odkriva
lepote Poljanske doline. Te lepote si obiskovalec lahko ogleda tudi z izposojo njihovih koles.
Obisk kmetije je primeren za različne skupine gostov, torej tudi za mlade družine z otroki, ki
lahko v naravnem okolju spoznajo različne domače živali. Domači ljubljenčki gostov so na
kmetiji vedno dobrodošli.
Družina Konda nudi obiskovalcem doline tudi možnost bivanja v njihovem kampu ob reki
Kolpi. Kjer se lahko v poletnih mesecih kopajo ali raziskujejo okolico, tako, da si pri njih izposodijo kolesa, rafte ali čolne.

Slika 30: Nastanitvena hišica v kampu Konda.
(foto: J. Konda)

Slika 31: Soba na domačiji Konda. (foto: J. Konda)
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II.

NAČRT TURISTIČNE PONUDBE ZA CILNO SKUPINO GOSTOV

V nalogi je celotna ponudba predstavljena hipotetično. Podatki so izmišljeni, kar zajema tudi
opredelitev skupine gostov.
1

VSEBINA PONUDBE
 7-dnevno bivanje na kmetiji Konda
 Ogled eko kmetije Konda
 Ogled Predgrada in spoznavanje njegove kulture
 Spust po reki Kolpi
 Obisk najstarejšega tamburaša
 Pohod po najjužnejši poti in obisk mlina
 Ogled muzejske učilnice, sramotilnega obroča in cerkve v Starem trgu ob Kolpi
 Obisk Kanu kampa Radenci in Radenskega kala
 Ogled kovačije Bilpa in vražjega kamna
 Pohod na Kozice ali Sodevsko steno

2

NAČIN IZVEDBE – 7 DNEVNEGA ODDIHA V POLJANAH
1. dan: 2. 7. 2018
Sprejem gostov z glasbo in pogostitvijo s sirnim narezkom, belokranjsko pogačo, domačim
jabolčnim sokom in sladoledom po izbiri. Po namestitvi se bodo udeleženci odpravili na
voden ogled kmetije, ki se začne na pašniku z ovcami, kjer se jim bo predstavila pasma
živali in okolica kraja, ki je vidna iz pašnika. Ogled bodo nadaljevali v hlevu, kjer molzejo
ovce in tudi v hlevu, kjer živali preživijo zimo. Videli bodo kako in s katerimi živili hranijo
posamezne živali, in lahko bodo tudi sami hranili živali. Pokazali jim bodo sirarno, kjer se
izdelujejo siri in drugi mlečni izdelki. Seznanili se bodo s postopkom izdelave sira, jogurta,
skute in drugih izdelkov iz domačih surovin. Po končanem ogledu kmetije bo potekala delavnica, na kateri se bodo gosti preizkusili v izdelovanju svoje skute iz domačih sestavin.
Po domačem kosilu, ki sledi delavnici, se bodo gostje z osebnim avtom odpeljali v 6 km
oddaljen Stari trg ob Kolpi, kjer si bodo z vodičem ogledali muzejsko učilnico in se seznanili z zgodovino šolstva v Poljanski dolini. Za zaključek prvega dne bodo goste povabili v
edino vaško gostilno Ana, kjer jim bo gostilničar v poljanskem jeziku postregel s pijačo.
2. dan: 3. 7. 2018
Ta dan bodo gostje spoznavali lepote, ki se nahajajo na najjužnejši poti v Sloveniji. Pred
odhodom bo vsak dobi hrano in pijačo. S kombijem se bodo zapeljali do kraja Radenci, kjer
se bodo skupaj z vodičem odpravili po poti proti Damlju. Vodič jim bo med pohodom pojasnil, da je pokrajina kraška, zato bodo na poti videli veliko izvirov, ki se stekajo v Kolpo.
Prva postojanka bo pri izviru Trpotec, kjer se bodo seznanili z ljudskim prepričanjem, da
vsak, ki se odžeja v tem izviru ohranja večno mladost. Pot se bo nadaljevala mimo znamenite bukve, hruške Petrovke in tepke, kjer se bodo seznanili z legendami iz preteklosti, vse
do vasi Breg v kateri bo postanek za okrepitev s hrano in pijačo. Po postanku si bodo gostje
v tej vasi ogledali edini ohranjen mlin na reki Kolpi, kjer se bodo seznanili s postopkom
pridelave moke in zgodovino mlinarstva. Tu jim bo vodič tudi pojasni zakaj in kakšen namen je imelo toliko jezov na reki Kolpi. Pot se bo nato nadaljevala mimo jame Kobiljača,
Francoskega kamna in nesojene opekarne do najjužnejše točke Slovenije, kjer bo še en kratek postanek za okrepčilo. Med postankom jim bo vodič predstavi rastline in živali, ki so
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jih videli med potjo ter življenje ljudi na najnižji točki Slovenije. Nato se bo pot nadaljevala
vse do vasi Damelj, kjer bo zaključek z osvežitvijo v reki Kolpi.
3. dan: 4. 7. 2018
Gostje se bodo z osebnimi avtomobili pripeljali do Kanu kampa Radenci, kjer bodo avte
pustili in se peš odpravili raziskati Radenski kal. Na poti in ob kalu so podane razne informacijske točke, kjer si bo lahko gost prebral o pomenu kala za ljudi iz živali ter o življenju
v njem. Nato se bodo gostje odpravili do domačije Jožefa Miheliča, ki je najstarejši tamburaš v Sloveniji. Ob prihodu bo gospodinja pogostila goste z opaljenko, ki je značilna jed
poljancev in spominja na Belokranjsko pogačo, ter z domačim sadnim žganjem. Nato bo
gospod Jožef predstavil gostom glasbilo tamburico in njeno zgodovino v Poljanski dolini.
Predstavil pa bo tudi folklorno dejavnost in folklorni skupini KD Stari trg in KDŠ Predgrad
ter njihovo povezanost z glasbilom tamburo. Za popestritev predstavitve bo zaigral pesem
ali dve, da bodo lahko gostje začutili lepoto tega glasbila.
4. dan: 5. 7. 2018
Četrti dan bodo gostje čas do 17. ure izrabili po lastnih željah, nato bodo imeli organizirano
raftanje in obisk Kanu kampa Radenci. Ta dan bodo potrebovali nahrbtnik v katerem bodo
rezervna oblačila, telefon, hrana in pijača, medtem ko se bodo druge stvari pustile na kmetiji. Ob 17. uri se bodo zbrali v kampu Konda, kjer bodo dobili vso potrebno opremo za
raftanje. Vodič, ki bo šel z njimi, jim bo podal vsa potrebna navodila. Raftat bodo začeli iz
Dol (kraj kampa), nato jih bo tok reke vodil do kraja Sodevci, kjer bodo imeli postanek, da
si kaj pojedo, popijejo in naredijo kakšno fotografijo okolice. Vodič jim bo predstavil značilnosti reke Kolpe in vpliv reke na življenje ljudi ob njej. Pot se bo nato nadaljevala do
kampa v Radencih, kjer se bodo zbrali skupaj s folklorno skupino KŠD Predgrad in tudi s
tamburaši. Za popestritev večera bodo v kampu prižgali ogenj, na katerem bodo gostje lahko
pekli koruzo ali sladke penice. Ob ognju, hrani in pijači bodo gostje spoznali nekaj tradicionalnih plesov, ki jih plešejo folkloristi. Za boljše vzdušje bodo poskrbeli tamburaši iz Predgrada, ki bodo s tamburami spremljali folklorno skupino med plesom. Gostje bodo imeli
priložnost, da se naučijo kakšen tradicionalni poljanski ples in zapojejo s folklorno skupino.
Za pijačo bo poskrbljeno.
5. dan: 6. 7. 2018
Tega dne se bodo gosti z osebnim avtom odpeljali do Starega trga ob Kolpi, kjer si bodo na
zunanji steni župnišča ogledali sramotilni obroč in notranjost cerkve Sv. Joževa. Nato se
bodo z avtom odpeljali v Predgrad, kjer si bodo ogledali turistično-etnološko prireditev
Prangerjada. Po prihodu v Predgrad si bodo najprej pogledali grajsko tržnico, na kateri bo
predstavljen semenj domačih izdelkov, umetnostne obrti, odvijale se bodo tudi otroške delavnice. Nato si bodo ogledali osrednji del programa Prangerjade, kjer bodo nastopale folklorne skupine iz različnih držav, ki bodo predstavile svoje narodne noše in svoje plese.
Program bo zajemal tudi prikaz sojenja in kaznovanja na sramotilnem kamnu. Po zaključeni
prireditvi se bo pričel zabaven del večera s skupino Toneta Verderberja iz Starega trga ob
Kolpi, kjer se bodo gostje lahko sprostili, kaj prigriznili in spili ob ritmu narodne-zabavne
glasbe.
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6. dan: 7. 7. 2018
Gostje se bodo v jutranjih urah odpeljali z osebnimi vozili do pokrajinskega muzeja v Predgradu, kjer jih bo vodič Anton Boris Weiss popeljal po muzeju, ki stoji na ruševinah poljanskega gradu. V muzeju jim bo predstavljeno:
 od kot izvira ime poljanske doline in kraja Predgrad,
 o življenju na gradu Poljane in območju gradu,
 o narodnih nošah in običajih v preteklosti ter
 o uporabi in kraju sramotilnega kamna oz. prangerja.
Po ogledu muzeja se bodo odpravili na pohod na Kozice ali Sodevsko steno. Kraj pohoda
bo odvisen od športne zmogljivosti gostov. Gosti bodo na pohod vzeli nahrbtnik v katerem
bodo rezervna oblačila, hrana in pijača.
Pohod na Sodevsko steno: Z osebnim vozilom se bodo odpeljali do sodevskega kala, kjer
bodo avto pustili na primernem kraju in si ogledali napajališče za živali. Nato se bodo peš
po makadamski poti odpravili do vrha Sodevske stene. Čas vzpona bo približno od 15 do
20 min.
Pohod na Kozice: Z osebnim vozilom se bodo odpeljali do vasi Laze pri Predgradu, kjer
bodo avto pustili na koncu vasi. Nato se bodo peš podali po makadamski poti mimo Peklenskega zidu in po pobočju Golega hriba vse do vrha Kozic. Vzpon traja približno od 3 do 4
ure.
7. dan: 8. 7. 2018
Zadnji dan bo organiziran kolesarski izlet do stare kovačije v Bilpi, kot tudi do vražjega
kamna. Gostom bo ponujena tudi možnost, da izlet namesto s kolesom opravijo s konji.
Najprej si bodo ogledali staro kovačijo v Bilpi, ki jo poganja voda. Tu jih bo lastnik žage
seznanil s tem, kako je obratovala stara Bilpska kovačija v preteklosti. Nato si bodo ogledali
še vražji kamen in spoznali zgodbo, ki pojasni imenovanje tega kraja.

III.

ZAKLJUČEK

Poljanska dolina ob Kolpi je tih in samosvoj kraj napolnjen z bogato kulturno dediščino. Ta
kraj vabi vse popotnike, ki si želijo oddiha v neokrnjeni naravi in ob raziskovanju poljanskih
obredov, plesa, petja, noš in zgodovinskih posebnosti posameznega kraj v njej. Dolina je poseljena z dobrimi gostoljubnimi ljudmi, ki te ob raznih prireditvah pogostijo z domačimi dobrotami in si vzamejo tudi čas za pogovor o dogodkih in kulturi nekoč in danes. Tisti gosti, ki med
oddihom želijo več športnih užitkov, lahko v tej dolini izbirajo med kopanjem, raftanjem, kolesarjenjem, rolerjem, pohodi, jezdenju konjev, ribolovu in lovu na divjad, ki jo je v teh krajih
na pretek.
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IV.

POVZETEK TURISTIČNE NALOGE
ŠOLA: Osnovna šola Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi
Telefon: 07/ 305 51 02
Elektronski naslov: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
Spletni naslov: http://os-stari-trg-ok.si/
TURISTIČNA NALOGA:
Naslov:
Kulturni oddih v Poljanski dolini ob Kolpi
Avtorji:
Janez Konda 9. razred
Lucija Konda 9. razred
Živa Mihelić 9. razred
Nika Rauh 9. razred
Karmen Šterbenc 9. razred
Luka Šegina 9. razred
Mentorja: Danica Petric, prof. MAT
Mitja Šerbec, prof. FI-TE
POVZETEK V SLOVENSKEM JEZIKU
Marsikateri turist si želi obiskati kraj v katerem najde oddih, ki je drugačen od ponavljajočega
turobnega in časovno omejenega vsakdanjika. Želi si spoznati kraj v katerem bo ob počasnem
tempu, neokrnjeni okolici in veliki možnost aktivnega gibanja spočil svoje telo. Prav tako si
želi obiskati kraj v katerem bi svojemu preobremenjenemu umu omogočil sprostitev ob plesu,
petju, igranju glasbil, prireditvah, brskanju po zgodovini kraja ter odkrivanju dobrih domačih
jedi. Pri izdelavi naloge smo se zato odločili, da predstavimo turistu Poljansko dolino kot dolino
oddiha tako za telo kot tudi za um. V nalogi smo predstavili tudi enotedenski načrt, ki bi turistu
omogočil kvalitetno in pestro preživljanje oddiha v dolini. S tovrstnim turizmom bi v Poljanski
dolini ohranili mir in njeno neokrnjeno naravo. Prispevali pa bi tudi k ohranjanju bogate kulturne dediščine doline in širši prepoznavnosti tega dela Slovenije tako doma kot tudi v tujini.
Ključne besede: Poljanska dolina, Kolpa, kulturna dediščina, znamenitosti, šport in oddih
POVZETEK V ANGLEŠKEM JEZIKU
Many tourists want to visit a place where they can escape from plain and time limited everyday
life. They want to find a calm place in natural surroundings where they can be active but still
rest their bodies. Furthermore, tourists are searching for a place where they can relax the mind
through dancing, singing, playing instruments, enjoying the shows, researching the history of
the visited place and by discovering the local cuisine. By doing this project, our goal was to
present the Pojlane valley to tourists, where one can relax their body and mind. We came up
with a one week schedule of suitable activities, which ensure a quality and varied getaway in
the valley. With such tourism we would sustain the piece and the nature of the Poljane valley
intact. We would also contribute to the rich cultural heritage and visibility of this part of Slovenia in our country as well as abroad.
Kewords: the Poljane Valley, Kupa, cultural heritage, sightseeing and breath
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OKVIRNA VSEBINA IN STRUKTURA PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI
Na tržnici bodo učenci predstavili kulturo in oddih v Poljansko dolino ob Kolpi vsem potencialnim gostom. Predstavitev bo potekala v poljanskem jeziku ob spremljavi tambure. Učenci
oblečeni v Predgrajsko nošo bodo obiskovalce pogostili z domačimi poljanskimi jedmi in jih
povabili k sodelovanju igranja igre Poljanec ne jezi se.
Postopek igranja igre Poljanc ne jezi se:
Pri igri sodelujeta dve osebi. Igra prikazuje reko Kolpo po kateri se po vsakem metu spustiš za
en meter, dva metra … Na vsakem postajališču dobi igralec vprašanje. Če nanj pravilno odgovori, se premakneš na naslednje postajališče, sicer se pomakneš nazaj na prejšnje postajališče
in pri tem se ne smeš jeziti.
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