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GALERIJA BOŽIDAR JAKAC KOT PRIMER KULTURNEGA TURIZMA
Izvleček
Galerija Božidar Jakac je ena izmed bolj prepoznavnih galerij v Sloveniji in vsekakor smo
mnenja, da takšna kulturna ustanova pozitivno vpliva na življenje ljudi, samo prepoznavnost
kraja ter krepitev lokalne identitete. Skupaj z ugodno prometno lego, razgibano pokrajino ter
bogato kulturno dediščino nosi velik potencial za nadaljnji razvoj turistične destinacije, ki je
mogoč ob medsebojnem prepletanju vseh zvrsti turistične ponudbe, ter vzpodbudnem okolju,
ki ga nudi lokalna skupnost. Elemente kulture, ki jih galerija trži in s tem stopa na področje
turizma, bi bilo smiselno razširiti ter k sodelovanju povabiti tudi ostale turistične ponudnike v
okolici. Oblikovali bi se privlačni in edinstveni turistični produkti, primerni za različne želje
obiskovalcev, lažje pa bi potekala tudi promocija in trženje turistične znamke, ki bi širšo
ponudbo zajemala v enem. Konkretne možnosti predstavitve Galerije Božidar Jakac ter
ostalih lokalnih turističnih ponudnikov, ugotovitve mnenj prebivalcev Kostanjevice na Krki in
obiskovalcev galerije ter predstavitev stanja turizma so glavni poudarki mojega diplomskega
dela. Glede na opisano turistično infrastrukturo ter na pomanjkanje nastanitvenih zmogljivosti
pa bi bilo smiselno večje sodelovanje s sosednjimi občinami in dopolnjevanje lastne turistične
ponudbe s tisto v okolici.
Ključne besede: geografija turizma, kulturni turizem, turistični potencial, občina
Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac
BOŽIDAR JAKAC GALLERY AS A CASE OF CULTURAL TOURISM
Abstract
Božidar Jakac gallery is one of the most recognisable galleries in Slovenia and we believe that
such a cultural institution has a positive effect on people’s lives, the sole recognisability of the
place and the strengthening of local identity. Combined with favourable traffic position,
beautiful landscape and rich cultural heritage it carries great potential for further development
which is possible with mutual interplay of tourist offers and supportive environment provided
by the local community. It would be reasonable to expand cultural elements advertised by the
gallery wherewith it is stepping into the field of tourism and to invite other tourist providers in
the area to participate. Attractive and unique tourist products suitable for visitors’ diverse
wishes would be formed this way, and the promotion and marketing of a tourist brand
covering a more broad range of offers would become much easier. Actual presentation
options of Božidar Jakac gallery and other local tourist providers, findings of opinions of
local residents and gallery visitors and the presentation of state of tourism are the main
emphasis of my diploma thesis. Given the described nature of tourist infrastructure and the
lack of accommodation facilities, greater collaboration with neighbouring municipalities and
complementing its own tourist offer with the one in the surroundings, would be reasonable.
Key words: geography of tourism, cultural tourism, tourist potential, Municipality of
Kostanjevica na Krki, Božidar Jakac Gallery
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1. UVOD
Kostanjevica na Krki je v svoji srednjeveški zgodovini nosila pomembno vlogo političnega,
gospodarskega in verskega središča, vendar se je njen pomen tekom stoletij zmanjševal. V
zadnjih šestdesetih letih pa je ponovno prišlo do razcveta mesteca, ki je danes znano
predvsem po eni izmed večjih in vidnejših kulturnih ustanov, Galeriji Božidar Jakac. Z bogato
zgodovino bivšega cistercianskega samostana, odmaknjeno lego pod vznožjem Gorjancev ter
pestro ponudbo umetniških stvaritev predstavlja posebnost lokalnega območja. Kot najbolj
obiskana turistična znamenitost občine Kostanjevica na Krki je v ponos domačinom in večina
jih je mnenja, da je bogastvo umetniških del potrebno ohranjati in tradicijo kulturne
dejavnosti nadaljevati tudi v prihodnje.
Kulturni turizem kot razvojna strategija Galerije Božidar Jakac predstavlja rdečo nit
diplomskega dela. Za temo sem se odločila, ker mi je kulturna ustanova pobliže poznana, saj
sem velik del svojega študijskega obdobja preživela prav tukaj. Vključenost v kolektiv mi je
omogočila, da sem dobila vpogled v njeno delovanje in mnogo ugotovitev izhaja ravno iz te
lastne izkušnje preko pogovorov z obiskovalci ter uslužbenci.
1.1. Namen in cilji
Namen diplomske naloge je ovrednotiti pomen Galerije Božidar Jakac za turizem občine
Kostanjevice na Krki. Poleg slednjega bi želela preučiti trenutno stanje turistične dejavnosti
ter predstaviti možnosti nadaljnjega razvoja, saj je le–ta smiseln ob medsebojnem prepletanju
vseh zvrsti turistične ponudbe.
Cilji, ki jih bom v okviru diplomske naloge poskušala doseči, so:
• predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti občine Kostanjevica
na Krki,
• opredeliti pojem »kulturni turizem«,
• predstaviti zgodovino Kostanjevice na Krki in bivšega cistercianskega samostana,
• predstaviti turistične znamenitosti v Kostanjevici na Krki,
• analizirati turistično prenočitveno in gostinsko ponudbo ter obiskanost občine
Kostanjevica na Krki,
• predstaviti javni zavod Galerije Božidar Jakac ter dejavnosti, ki se v okviru galerije
izvajajo,
• s pomočjo anketnega dela analizirati strukturo obiskovalcev Galerije Božidar Jakac v
letu 2012,
• ugotoviti in ovrednotiti pomen in gravitacijsko zaledje Galerije Božidar Jakac,
• ugotoviti, ali Galerija Božidar Jakac vpliva na prepoznavnost ter turistični obisk
Kostanjevice na Krki,
• predstaviti problematiko delovanja TIC-a pri trženju turistične ponudbe,
• opredeliti vlogo kulturnega turizma v občini Kostanjevica na Krki kot enega izmed
temeljev lokalne turistične ponudbe,
• predstavitev predlogov, ki bi Galeriji Božidar Jakac povrnili nekoč že pridobljen
kulturni ugled.
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1.2. Potek in metode dela
Pri izdelavi diplomske naloge sem kombinirala kabinetno in terensko delo. Kabinetno delo je
v začetni fazi naloge obsegalo pregled obstoječe literature o sami Galeriji Božidar Jakac, ki je
močno vezana na Kostanjevico na Krki, zato so bile s pomočjo literature predstavljene tudi
glavne geografske značilnosti ter zgodovina območja. V nadaljevanju je bila opravljena
študija obstoječe literature in spletnega gradiva, ki se nanaša na turistično dejavnost v občini
Kostanjevica na Krki, ter tuja literatura s področja zvrsti kulturnega turizma.
Terensko delo je obsegalo razgovore z zaposlenimi v kulturni ustanovi, pregled galerijskega
arhiva ter pridobivanje informacij obiskovalcev galerije in domačinov s pomočjo vnaprej
sestavljenih anket. Ugotovitve in zaključki anketnega dela so predstavljeni v desetem
poglavju in sklepu diplomske naloge. Poleg raziskave v obliki anket sem na terenu
fotografirala različne naravne in kulturne znamenitosti na območju občine ter jih umestila v
več poglavij diplomskega dela.
2. OPREDELITEV POJMA KULTURNI TURIZEM
Kulturni turizem predstavlja nejasen termin, predvsem ker je izraz sestavljen iz dveh
osnovnih pojmov, kulture in turizma, ki sta že sama po sebi težko opredeljiva. V večini
poskusov obrazložitve pojma se avtorji strinjajo, da gre za turiste kot porabnike kulture,
vendar razlaga prinaša nove težave. Pojavljajo se vprašanja kot: kakšna kultura naj bi bila
vključena v področje delovanja kulturnega turizma, ali obisk muzeja pomeni, da lahko o
celotnih počitnicah govorimo kot o kulturno-turistični izkušnji, ali so turisti, ki sodelujejo kot
uporabniki kulture, dejansko kulturno motivirani (Richards, 1996).
2.1. Kultura, turizem ali kulturni turizem
Kultura
Človek zahodnega sveta največkrat interpretira pojem kulture kot umetniško ustvarjanje,
vendar je pomen mnogo širši. Sem namreč sodijo vse materialne dobrine zgodovinskih
obdobij, kulturna dediščina in civilizacijske norme, ki jih doživlja turist v obiskanem kraju, se
jim v spoštovanju do drugačnega prilagodi ter se jih na ta način trudi ohraniti (Lebe, 2007).
Svetovna turistična organizacija (UNWTO) pojem kulture definira kot: »kultura v najširšem
smislu predstavlja konglomerat duhovnih, materialnih in emocionalnih lastnosti, ki so
značilne za kakšno skupnost ali družbo in ki poleg znanosti in umetnosti obsega še način
življenja, osnovne človekove pravice, vrednote, tradicije in sisteme verovanja.« Pod pojmom
kulture se skrivajo vsi dosežki kakšnega naroda, po katerih se razlikuje od drugih narodov ali
skupin, in mu dajejo nezamenljivo identiteto (Strategija razvoja kulturnega turizma, 2009).
Turizem
Angleško turistično društvo turizem definira kot »začasna, kratkotrajna gibanja ljudi izven
bivanjskega in delovnega okolja, ne glede na namen, vključujoč dnevne obiske in ekskurzije
ter dejavnosti, ki jih osebe v tem času izvajajo (Richards, 2005).« Obstaja veliko upoštevanja
vrednih diskusij, ki govorijo o vlogi in pomenu turizma, vendar se opis dejavnosti razlikuje od
države do države in tako otežuje mednarodna usklajevanja. Svetovna turistična organizacija
(WTO) je leta 1993 izboljšala danes že splošno sprejeto definicijo, ki jo je dve leti kasneje
7

začela uporabljati tudi Evropska komisija. Turizem opisuje kot »dejavnosti oseb v času
njihovih potovanj in bivanja zunaj svojega običajnega prebivališča za neprekinjeno obdobje,
krajše od enega leta, zaradi preživljanja prostega časa, poslovnih zadev ali drugih namenov.«
WTO razlikuje tudi med »turisti«, ki na destinaciji ostanejo vsaj 24 ur, in »izletniki«, ki
potujejo manj kot 24 ur (Richards, 1996).
Kulturni turizem
Obseg proizvodov kulture je ogromen in prav tak je razpon uporabe izraza kulturni turizem,
zato se splošno sprejeta definicija še ni pojavila. Pojem je uporabljen za uživanje v umetnosti,
dediščini, folklori in vrsti drugih kulturnih manifestacij, ki so jih deležni turisti. Prisoten je
povsod in zdi se, da v očeh mnogih postaja vsemogočen, t.i. sveti gral kvalitetnega turizma.
Skrbi za kulturo, katere ljudje so porabniki, medtem ko jih izobražuje (Richards, 2007).
Kulturni turizem je bil sprejet globalno in kulturizacija družbe je privedla do vse več območij,
ki jih uporabniki vidijo kot kulturna. Potovanja in kulturna poraba so se skupaj z izobrazbo
demokratizirala, kulturni turizem, prej večinsko v domeni elit, pa je postal dostopen
množičnemu trgu. Nedvomno predstavlja zaželjeno obliko turizma za destinacijo in
preprečuje številne pasti konvencionalnega turizma, obenem pa ponuja ugodnosti turistom, ki
veliko trošijo in so kulturo pripravljeni podpirati. Kulturni turizem je primerna razvojna
možnost vseh destinacij, saj imajo vsi kraji kulturo (Richards, 2007).
McKercher in Du Crosova (2002) sta mnenja, da se je »kulturni turizem začel v samostojno
zvrst razvijati v poznih 70. letih prejšnjega stoletja, ko so strokovnjaki s področja turizma in
marketinga spoznali, da se je s kulturnim turizmom smiselno ukvarjati kot z nišnim trgom. V
90. letih prejšnjega stoletja pa so dodali ugotovitev, da ne moremo več govoriti o nišah, saj je
obseg dejavnosti prerasel v množično gibanje.« Po njunem mnenju »kulturni turizem nima
ostro začrtanih meja, saj je skoraj nemogoče pripisati obvezne prvine, ki naj bi jih imela ta
zvrst turizma. Gre za konglomerat turističnih ponudb, povezanih s kulturo, kot so
umetnostnozgodovinski, verski, gastronomski, glasbeni idr. aranžmaji (Strategija razvoja
kulturnega turizma, 2009).«
Pri UNESCU (Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo) so leta
2004 ugotovili, da je »klasifikacija tipičnega kulturnega turista nemogoča, saj področje
pokriva toliko različnih interesov, da ne moremo govoriti o enem segmentu, temveč o
mikrosegmentiranju.«
Svetovna turistična organizacija (UNWTO) za pojem kulturnega turizma uporablja širšo in
ožjo razlago. Širši opis govori o »vseh premikih oseb, ki zadovoljujejo človeško potrebo po
raznovrstnosti in imajo namen dvigniti kulturno raven posameznika, obogatiti njegovo znanje,
izkušnje in srečanja.« Ožji opis pojma pa naj bi bili »premiki ljudi, ki so motivirani predvsem
iz strani kulture. Sem uvrščajo študijska potovanja, upodabljajoče umetnosti, potovanja na
festivale in kulturne dogodke, obiske mest in privlačnosti ter potovanja z versko vsebino
(Strategija razvoja kulturnega turizma, 2009).«
Strategija razvoja kulturnega turizma pa govori o »kulturnem potovanju takrat, ko naravna in
kulturna dediščina, umetnost in njihovo doživljanje ter ustrezen odnos turistov do dežele in
ljudi, ki jih obiskujejo, predstavlja osnovni motiv in poglavitno vsebino potovanja. Turizem
namreč odkriva kulturo in ji daje drugačen vrednostni predznak, predvsem s tem, ko jo trži,
saj je to za kulturo nenavadno in novo, ker je vajena subvencioniranja (Strategija razvoja
kulturnega turizma, 2009).«
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2.2. Dojemanje kulturnega turizma
Proučevanje fenomena kulturnega turizma se širi na vse konce sveta. Tako se je začela
ustvarjati zavest o regionalno usmerjenih razlikah kulturnega turizma, ki se ne navezujejo
samo na kulturo, ampak tudi na organizacijo in menedžment, ki ju je turist deležen. Klasična
podoba kulturnega turizma se močno drži evropskega modela pasivne porabe zgodovinskih
krajev in muzejev, vendar so v ostalih delih sveta, posebej tam, kjer je dediščina redka,
poznani tudi drugi modeli (Richards, 2007).
UNESCO promovira kulturni turizem kot sredstvo za ohranjanje svetovne dediščine,
Evropski komisiji predstavlja eno glavnih industrij, afriške države in države Srednje Evrope
pa v njem vidijo podporo nacionalnim identitetam. V mnogih delih sveta je postal temeljnega
pomena kot ekonomska podpora tradicionalim dejavnostim in lokalnim stvaritvam. S
povečanjem osebne mobilnosti, potovalno industrijo, internetom in mediji, so kulturne navade
postale dostopne turistom širom sveta. Ne samo, da turisti skozi potovanja konzumirajo
kulturno bogastvo vsakega kotička sveta, ampak tudi sami kulturni viri postajajo vse bolj
mobilni. Dobri primeri so umetniške razstave, ki se selijo iz države v državo, glasbeniki, ki
prihajajo iz različnih kontinentov, in razvoj muzejev globalnih blagovnih znamk (Richards,
2007).
2.3. Kulturno-turistični trg
Organizacija ATLAS (Združenje za izobraževanje v turizmu in prostočasnih dejavnostih) je
leta 2004 izvedla anketo v obliki petih vprašanj, na podlagi katerih sklepa o »profilu«
kulturnega turista.
• Kdo so kulturni turisti?
Ena izmed pomembnejših ugotovitev, ki jo je pri kulturnem turizmu potrebno upoštevati, je,
da niso vsi obiskovalci kulturnih znamenitosti turisti. Okoli 40 % vprašanih je po podatkih
ankete prihajalo iz lokalnega območja in le nekaj manj kot 20 % anketiranih je bilo tujih
turistov. Z izjemo nekaterih izbranih krajev ali dogodkov, kjer so obiskovalci tujci, je za
večino kulturno-turističnih znamenitosti domači trg vitalnega pomena. Pomemben segment
celotnega občinstva predstavljajo mlajše generacije obiskovalcev. Raziskava mladinskega
turističnega trga organizacije ATLAS in mednarodne študentske potovalne zveze je pokazala,
da najpomembnejšo motivacijo mladim popotnikom predstavlja »odkrivanje drugih kultur«.
Kulturne znamenitosti naj bi obiskovali mladi (mnogi uporabljajo mladinske popuste) in
ravno izkušnja iz mladosti naj bi vplivala na turistično obnašanje v prihodnje. Med temeljnimi
razlogi za razvoj kulturnega turizma v zadnjem času je povečana prisotnost kulture v visokem
šolstvu. Splošno gledano naj bi bili obiskovalci (kulturni turisti) visoko izobraženi. Visoka
izobrazba ponavadi vodi do boljših služb in višjih dohodkov, zato naj bi imeli kulturni turisti
relativno visoke plače.
• Zakaj prihajajo in kam so namenjeni?
Glavni motiv prihoda je kombinacija vzdušja, lokalne kulture in zgodovine oziroma edinstven
značaj kraja, ki ga turist obišče. Najpomembnejše lokacije obiska so še vedno muzeji, galerije
in kulturni spomeniki, medtem ko obisk spomenikov izgublja na pomenu. V zadnjih letih je
zaznati povišan delež obiskovalcev umetniškega dogajanja (umetniške galerije, performansi
ter festivali), na račun prej bolj obljudenih dediščinskih znamenitosti.
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• Kje turisti dobijo informacije o izbrani destinaciji?
Temeljni vir informacij za kulturnega turista predstavljajo osebna priporočila prijateljev in
sorodnikov oziroma družine. Med najbolj pomembnimi viri objavljenih informacij so
turistični vodniki, vse bolj pomembno pa postaja obveščanje preko interneta.
• Koliko denarja porabijo?
Rezultati raziskave kažejo, da so kulturni turisti večinoma dobro izobraženi ljudje z visokim
statusom v družbi, višjimi dohodki in pripravljeni tudi več zapraviti. Velikokrat pa je
spregledano, da niso vsi kulturni obiskovalci kulturni turisti, saj raven kulturne motivacije od
enega do drugega posameznika varira. Obiskovalci ne iščejo le tradicionalnih produktov
visoke kulture, ampak mešanico kulture, zabave in relaksacije (Richards, 2007).
2.4. Kulturni turizem v Sloveniji
Spodnja shema prikazuje organiziranost področij turizma in kulture v Sloveniji, iz katere je
razvidno, da med sistemoma Ministrstva za kulturo (MK) in Ministrstva za gospodarstvo
(MG) ni stičnih točk. Na žalost področji kulture in turizma delujeta večinoma drugo mimo
drugega, v različnih sistemih, saj medsebojne problematike ne poznata. Tako tudi ne znata
izkoristiti kanalov za promocijo skupnih vsebin in možnosti, kako s pomočjo drug drugega
priti do novega sloja odjemalcev. Prav tako ne obstajajo programi, ki bi zaposlenim na
področju kulture in turizma pomagali pridobiti znanja »druge strani«, saj bi le tako lažje
razumeli način in doktrino delovanja tega »drugega sistema«. Zaposleni v turizmu nimajo
organiziranega usposabljanja na področju marketinga (spremljanje zadovoljstva gostov in
osnovno poznavanje svoje publike), prav tako niso znane izobraževalne pobude povezovanja
področja kulture s turizmom (osnove kulturnega turizma, oblikovanje turističnih paketov,
poznavanje delovanja sektorja turizma ipd.). Za model uspešnega ustvarjanja kulturne podobe
Slovenije bi bilo potrebno povezati direktorate za kulturno dediščino, umetnost in turizem,
področja dela direktorata za podjetništvo in konkurenčnost pa so bistvenega pomena za tržno
uspešnost povezanega delovanja prej omenjenih direktoratov (Strategija razvoja kulturnega
turizma, 2009).
Preglednica 1: Nepovezanost sektorjev kulture in turizma
Ministrstvo za kulturo z direktorati za:

Medi

Kulturno
dediščino
Premična
kulturna
dediščina

Nepremična
kulturna
dediščina

Umetnost

Ministrstvo za gospodarstvo z direktorati za:

Podjetništvo in
konkurenčnost

Javni zavod
RS za
varstvo KD
(ZVKD)

Turizem

Ekonomske
odnose s tujino
Notranji trg
Energijo
Elektronske
komunikacije

STO

RTO 1
Območne enote
LTO 1

RTO

LTO 2

RTO
LTO 3

Vir: Strategija razvoja kulturnega turizma, 2009
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Smiselno bi bilo povezati sistema turizma in kulture kljub temu, da delujeta različno. Turizem
privablja obiskovalce, trži in dela ponudbo privlačno, pri tem pa pogosto ne zna zavarovati
krajev in objektov, kamor turiste vabi. Kultura pa želi kulturno dediščino zavarovati in jo na
nek način dela nedostopno oziroma sama postavlja pogoje dostopnosti, ki so nujni za njeno
ohranjanje. Zapira jo v muzeje, ki imajo omejen delovni čas in vstopnino za obiskovalce ter
na ta način prepreči nenehno dostopnost, saj jo nadzoruje in naredi stik z njo »uradniški«
(Strategija razvoja kulturnega turizma, 2009).
2.5. Oblikovanje kulturnoturistične ponudbe v Sloveniji na podlagi stičnih točk turizma
in kulture
(Vsebina podpoglavja je povzeta po Strategiji razvoja kulturnega turizma, 2009)
Organizacijska ureditev kulturnega sektorja v Sloveniji:
Področje umetnosti
- Likovna umetnost. MK si prizadeva, da bi sodobno likovno umetnost kot javno dobro bolj
približala ljudem. Slovensko ustvarjalnost želi predstaviti tujim obiskovalcem in kupcem
sodobnih likovnih del, saj na trgu povpraševanja po teh storitvah in izdelkih trenutno ni
dovolj.
- Uprizoritvena umetnost. Producenti gledališč in festivalov se soočajo z zastarelo
infrastrukturo in opremo, ki ne ustreza standardom primerljivih gledališč v evropskem
prostoru. Sodobna oprema je eden izmed predpogojev doseganja mednarodne prepoznavnosti
slovenske umetnosti.
- Glasbena umetnost. Področje turizma je lahko velik uporabnik poustvarjanja, saj gre za
izjemno mobilnost takšnega glasbenega telesa.
- Intermedijska umetnost. Smiselno bi bilo namestiti računalnike v kulturne ustanove in
omogočiti brezplačen javni dostop do medmrežja. Tako bi stimulirali uporabo kulturnih
digitalnih vsebin, po katerih bi povpraševali domači turisti ter gostje iz tujine.
- Avdiovizualna kultura. Za turizem je zanimivo predvsem filmsko ustvarjanje. Potenciale
lahko pokažemo v tujini ali pa povabimo tuje ustvarjalce, naj filme posnamejo pri nas in tako
postanejo dobri promotorji države.
- Ljubiteljska kultura. Ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine na lokalni in regionalni
ravni je nujno. Prav tako je, predvsem za manjše kraje, pomembno povezovanje potencialov
naravne in kulturne dediščine s podjetniškimi vsebinami za izboljšanje turistične ponudbe.
Področje kulturne dediščine
- Nepremična kulturna dediščina. Predstavlja težavno področje povezovanja varstva dediščine
ter njene rabe v gospodarske namene, saj imamo izjemno stroga pravila varstva, ki so za
gospodarstvo pogosto nesprejemljiva. Sedanja ponudba gradov v javni funkciji so gradovimuzeji, katerih obisk je odvisen od predstavljene tematike in števila šol, ki v svoje programe
strokovnih ekskurzij in končnih izletov vključujejo obisk muzejev. Skupine šolskih otrok
predstavljajo v večini slovenskih muzejev poglavitni delež gostov.
- Premična kulturna dediščina materialne in nematerialne dediščine. Sodobna družba mora
prepoznati kulturno dediščino kot kakovost, ki jo je treba ohranjati za prihodnje rodove.
Ravno s spoznavanjem starih tehnologij ali obrti je potrebno oživiti kulturno dediščino kot
ekonomsko zanimivo področje, ki lahko nudi nove zaposlitve.
- Arhivska dejavnost. Za področje turizma je aktualna predvsem mednarodna izmenjava ter
lažji čezmejni dostop do dokumentarnega in arhivskega gradiva.
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Področja, primerna za vključitev v kulturno-turistično ponudbo mest
Predstavljajo najpomembnejše prvine, ki tvorijo kulturno-turistično ponudbo mest in trgov po
Sloveniji in imajo največji razvojni potencial.
- Mestna, trška in vaška jedra. Ponudba lahko obsega vodene oglede z razlago o nastanku ter
vlogi krajev. V ospredju razlage je materialna kulturna dediščina.
- Festivali in prireditve. Strategija razvoja kulturnega turizma Slovenije deli prireditve na tri
zvrsti, in sicer prireditve visoke umetniške ravni (gledališča, operno-baletne hiše, festivali
klasične glasbe in gledališča), dediščinske prireditve (lokalni prazniki in praznovanja,
prireditve in drugi, z dediščino povezani dogodki, ki so za turistično ponudbo ključnega
pomena), zabavne prireditve (veliko število obiskovalcev pritegnejo s svojo ne preveliko
zahtevnostjo ter mešano ponudbo kulture, ki ni visoka in zahtevna) in festivali (Rock Otočec,
Festival Lent).
- Muzeji in galerije. Predstavljajo enega najpomembnejših elementov ponudbe kulturnega
turizma. Obisk muzejev, galerij in podobnih razstavnih prostorov sodi med najbolj
priljubljene sestavine kulturno-turističnih potovanj.
- Gradovi in druge monumentalne zgradbe. Veliki objekti profane kulturne dediščine poleg
gradov in dvorcev obsegajo še mostove, viadukte, mestna obzidja ipd.
- Verski (in romarski) turizem. Religiozni motiv je botroval nastanku celotnega turizma
moderne dobe. Sakralni objekti so med najpogosteje obiskanimi na turističnih destinacijah.
- Tematske kulturne poti. Poti lokalnega ali kvečjemu regionalnega pomena je v Sloveniji
veliko oziroma morda celo preveč. Večino bi bilo potrebno programsko dodelati in osmisliti
ter jih načrtno vključiti v turistično ponudbo.
3. PREDSTAVITEV OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
3.1. Razvoj občine Kostanjevica na Krki
Prebivalci krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki so se leta 2006 s skoraj 90-odstotno
večino odločili za samostojno pot. Pravno–formalno je občina začela delovati 1.1.2007 z
obsegom Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki, ki je pred omenjenim letom spadala pod
okrilje občine Krško. Po podatkih Statističnega urada Slovenije (1.1.2011) v občini živi okoli
2404 prebivalcev v 28 naseljih, ki so Avguštine, Dobe, Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja
Prekopa, Dolšce, Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Globočice pri Kostanjevici, Gornja
Prekopa, Grič, Ivanjše, Jablance, Karlče, Kočarija, Koprivnik, Kostanjevica na Krki, Male
Vodenice, Malence, Orehovec, Oštrc, Podstrm, Ržišče, Sajevce, Slinovce, Velike Vodenice,
Vrbje, Vrtača in Zaboršt. Najvišje ležeče naselje občine je Vrbje (443 m), najnižje pa leži
mesto Kostanjevica na Krki (153 m). Župan občine je Mojmir Pustoslemšek (združenje občin
Slovenije, 2012).
3.2. Lega
Občino Kostanjevica na Krki umeščamo v jugovzhodni del Slovenije in je z 58,32 km2 ena
manjših občin naše države. Na severu je vanjo vključen Krakovski gozd, ki se proti jugu
nadaljuje v poplavno ravnico ob reki Krki ter zaključuje z vinogradniškimi Prigorjanskimi
goricami in gozdnatimi Gorjanci. Središčno in največje naselje občine je Kostanjevica na
Krki, ki po podatkih Statističnega urada Slovenije (1.1.2011) šteje 695 prebivalcev (Zakšek,
2008).
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Karta 1: Občina Kostanjevica na Krki

Vir: Wikipedija, 2011
3.3. Umestitev Občine Kostanjevica na Krki v Spodnjeposavsko statistično regijo
Občina Kostanjevica na Krki je del razvojne regije Posavje, katero sestavljajo še brežiška,
krška in sevniška občina ter v regijo pozneje vključeni občini Radeče in Bistrica ob Sotli. Po
površini je ena manjših v Sloveniji, saj meri 968,1 km2 in pokriva 4,77 % ozemlja države. V
regiji po podatkih Statističnega urada Slovenije (1.7.2011) živi 70.086 oziroma 3,4 %
slovenskega prebivalstva (Dodatek k Regionalnem razvojnem programu regije Posavje za
obdobje 2007-2013, 2007).
Posavska regija ima šibko gravitacijsko zaledje, kar je posledica majhnega teritorialnega
obsega in števila prebivalstva. V regiji se tako ni razvilo večje regionalno središče, ampak si
funkcijo delita občinski središči Krško in Brežice (Regionalni razvojni program Posavje 2007
– 2013).
Karta 2: Spodnjeposavska statistična regija

Vir: Dodatek k regionalnem razvojnem programu regije Posavje, 2007
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3.4. Dostopnost in promet
Spodnjeposavska statistična regija ima 2.766 km oziroma 7,2 % javnih cest Slovenije. V
ravninskem delu med Krškim in Brežicami ter v Kostanjevici na Krki je cestno omrežje
najbolje razvito, slabše pa so pokriti Gorjanci, hribovit svet Posavskega hribovja, gričevnato
Bizeljsko, kozjanski del občine Bistrica ob Sotli in sevniško območje. Velik pomen imajo
regionalne ceste Bizeljsko - Brežice, Senovo - Bistrica ob Sotli, Radeče - Sevnica, Sevnica Krško in Krško - Kostanjevica na Krki, saj omogočajo povezanost občinskih središč z
upravnimi in industrijskimi območji (Dodatek k regionalnem razvojnem programu regije
Posavje za obdobje 2007-2013, 2007).
Kostanjevica na Krki leži ob regionalni cesti, ki povezuje Novo mesto in Brežice. Od Novega
mesta je oddaljena 24 km, od Brežic 18 km, od Krškega 15 km ter od Ljubljane 93 km (Avto
- moto zveza Slovenije, 2012). Če želimo z avtoceste Ljubljana - Zagreb priti v Kostanjevico
na Krki, izstopimo v Dobruški vasi, od koder nas oznake vodijo do 14 km oddaljenega mesta
(Žiberna, 2008).
Spodnja preglednica prikazuje ceste (regionalne, lokalne, mestne in krajevne) in javne poti ter
njihove dolžine v občini Kostanjevica na Krki. Omrežje cest je zelo razvejano in skupaj šteje
72.470 m. Regijskega in državnega pomena sta regionalni cesti Sajevce - Prekopa ter
Kostanjevica - Koprivnik, ki občino povezujeta z regionalnimi središči (Brežice, Krško, Novo
mesto) ter avtocestnim križem A2 (Avstrija – Karavanke – Kranj – Ljubljana – Novo mesto –
Obrežje – Hrvaška).
Preglednica 2: Kategorizacija cest in javnih poti v občini Kostanjevica na Krki
Kategorija ceste
Potek ceste
Dolžina (m)
Sajevce - Prekopa
7.700
Državne Regionalna II
ceste
Regionalna III
Kostanjevica - Koprivnik
5.400
Občinske Lokalna cesta med naselji Kostanjevica - Črneča vas -Vrbje 20.923
v občini in v sosednjih Slivje - Kostanjevica
ceste
občinah
Kostanjevica – Ivanjše - Velike
Vodenice - Veliki Ban
Grad - Orehovec
Dolnja Prekopa - Osrog
Mestne in krajevne ceste
Skupaj ulice
1317
Javne poti v naseljih Skupaj javne poti
50. 230
občine in med naselji
Skupna dolžina cest v občini
72.470
Vir: Uradni list RS, 2008; Statistični urad RS, 2012
4. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
4.1. Geološka zgradba in relief
Ozemlje občine Kostanjevica na Krki je skozi svojo geološko zgodovino doživljalo veliko
sprememb. V zemeljskem srednjem veku (mezozoiku) se je tukaj razprostiralo obširno plitvo
morje, ki se je v mlajšem mezozoiku postopno poglobilo v podmorski jarek. V novem
zemeljskem veku (kenozoiku) je sprva prišlo do okopnitve, nato do poplavljanja Panonskega
morja, z njegovim umikom proti vzhodu pa se je ozemlje nagubalo v Krško sinklinalo. Sledila
sta izravnava reliefa (peneplenizacija) in zakrasevanje. Ob novih prelomih je začela nastajati
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Krška udorina, Gorjanci pa so se dvigali. Tektonski procesi skupaj z erozijo, spremembami
rečnega toka Krke, akumulacijo usedlin, potresi in poplavami so se nadaljevali v
predzgodovinskih in zgodovinskih obdobjih v današnji čas (Premru, 2003).
Na podlagi naravnogeografskih značilnosti območja ter vrednotenja z vidika pogojev za
poselitev, življenje in pokrajinsko rabo, sem občino razdelila na 3 pokrajinsko-tektonske
enote:
• uravnan svet na severu (Krška ravan)
• gričevnat svet (Prigorjanske gorice)
• hriboviti svet na jugu (Gorjanci)
4.1.1. Krška ravan
Krška ravan je naravna mejna pokrajina na južnem delu slovenskega panonskega sveta, kjer
se predalpsko hribovje stika z dinarskimi, panonskimi in subpanonskimi predeli. Odpira se
proti panonskemu terciarnemu svetu na vzhodu in je zgrajena predvsem iz rečnih nanosov in
jezerskih usedlin (Melik, 1959). V zahodnem delu ravni, južno od reke Krke, leži
Šentjernejsko polje (52 km2), severno od nje pa mokrotno in travnato Zakrakovje (23 km2),
ki se proti vzhodu nadaljuje v 28 km2 velik poplavni Krakovski gozd. Med Krakovskim
gozdom in reko Savo na vzhodu leži prodno Krško polje in se proti vzhodu nadaljuje v
Brežiško polje med reko Savo in Sotlo.
Panonsko morje se je s Krške ravni začelo umikati ob koncu miocena, posamezni deli pa so se
začeli ugrezati v smeri jugozahod - severovzhod. Na začetku pliocena, v času tektonskega
mirovanja, so reke uravnale površje in z usedlinami zapolnile ugreznjene dele. Ko je ob koncu
pliocena kopno postalo tudi Hrvaško Zagorje, se je Krška ravan pogreznila (ugreznil se je tudi
del ozemlja okoli Kostanjevice na Krki), Gorjanci pa so se dvignili. Na prehodu v pleistocen
se je Krška ravan še vedno ugrezala in s severa pretočila vase reko Savo. V jugovzhodnem
delu Krškega polja so se na prehodu v holocen pojavili prelomi v Alpski smeri (od zahoda
proti vzhodu), v Balatonski smeri (od jugozahoda proti severovzhodu) pa so nastali manjši
jarki, ki jih je zapolnil holocenski prod. Med Šentjernejem in Belo Cerkvijo se je v enega
izmed večjih jarkov pretočila reka Krka (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Krško ravan sestavljajo tri tektonske enote: Krška udorina na zahodu, savska udorina ter
bizeljska sinklinala. Krško udorino od Gorjancev ločuje Cerovški prelom, ki vzporedno s
krškim teče v balatonski smeri. Tektonsko je še vedno zelo aktivna, zato so tukaj pogosti
potresi. Vzhodna Krška kotlina predstavlja eno naših najpomembnejših sovodenj, saj se tu
stekajo tri pomembne reke: Sotla, Sava in Krka (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
Uravnano površje občine pokrivajo aluvialne naplavine peska in proda reke Krke v Karlčah,
Kostanjevici na Krki, Malencah, Sajevcah in Koprivniku. V Zakrakovju in Krakovskem
gozdu najdemo glino in melj, ki so ju nanesli okoliški potoki. Gline in ilovice prevladujejo na
Dobah, Dobravi pri Kostanjevici, Dolnjem in Gornjem Prekopu ter Zaborštu in so posledica
nanosov reke Krke s svojimi pritoki. Na območju Slinovc so ponekod na površju laporji in
peščeni laporji, poznani po najdiščih fosilov, lokalno najbolj znano fosilno območje pa je na
vzpetini Štangrabe v Kostanjevici na Krki (Premru, 2003).
Krška ravan je s povprečnimi 161 metri nadmorske višine najnižja v Sloveniji. Celotna, z
izjemo zgornjega dela Šentjernejskega polja, leži v višinskem pasu med 100 in 200 metri.
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75 % površja ima naklon pod 2°, povprečni naklon ravnine pa je 1,6°. Manjši povprečni
naklon imata v Sloveniji le Murska in Dravska ravan (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
Za celotno vzhodno in jugovzhodno Slovenijo so značilni površinski pojavi termalne vode,
med njimi pa jih je kar nekaj na obrobju Krške kotline. Na širšem območju Kostanjevice na
Krki najdemo izvire toplih vrelcev v komplicirani grudasti zgradbi na prehodu Gorjancev v
Krško polje. Ta prehod poteka po več sistemih mlajših prelomov, ki so pomembni za
globinsko termalno cono (Premru, 2003).
4.1.2. Prigorjanske gorice
Jugovzhodno od Kostanjevice na Krki se nad cerovškim prelomom začne svet vzpenjati. Tu
so najprej gričevnate Prigorjanske gorice, kjer med naselji Dolšce, Oštrc, Avguštine in
Jablance zelo dobro uspevajo vinogradi (Elaborat o utemeljenosti ... 2001). Prigorjanske
gorice so mladoterciarnega nastanka, kjer prevladujejo morske usedline miocenskega in
pliocenskega panonskega morja. Kot reliefna enota predstavljajo prehod med ugreznjeno
Krško ravnjo in tektonskim čokom Gorjancev (Natek, 1997). Meja z Gorjanci teče po
severnem vznožju, nekaj nad 200 m na zahodnem in malo pod 200 m na vzhodem delu
Prigorjanskih goric.
Prigorjanske gorice na območju južnega Orehovca in Šmunk pokriva litotamnijski apnenec z
vložki peščenjaka in laporja, v Globočicah in Jablancah prevladujejo debelejši vložki breče v
flišu, predele Griča, Ivanjš, Kočarije, Avguštin in Dolšc pa gradijo apnenci (Premru, 2009).
Slika 1: Pogled na vinograde Prigorjanskih goric

Avtor: Zakšek, 2012
Razmeroma ugodno zmerno celinsko podnebje, rodovitne prsti (apnenci) ter prisojni deli
gričevnatih goric vplivajo na možnost sadjarjenja in gojenja vinske trte, ki predstavlja
pomemben element tudi v turistični dejavnosti. Ob vinogradih se vijejo vinsko turistične ceste
z raznoliko turistično ponudbo, razgiban relief pa omogoča zadovoljevanje želja turistov po
rekraciji (pohodništvo, tek, kolesarjenje …).
4.1.3. Gorjanci
Gorjanci predstavljajo dolgo planotasto hribovje, po nastanku tektonski čok, ki se je obdržal v
sedanji višini med pogreznjeno Krško kotlino (severozahod), Karlovško kotlino (jugovzhod)
in savskim tektonskim jarkom (severovzhod). Na severu se spuščajo proti Prigorjanskim
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goricam in potonejo pod nasutinami Krške ravni, na zahodu slemenasto prehajajo v
Novomeško pokrajino, na jugu pa se spuščajo proti Beli krajini in Karlovški kotlini. Delimo
jih na hribovit del nad Šentjernejem in zahodno od tod, gričevnat in hribovit srednji del nad
Kostanjevico na Krki in Podbočjem ter gričevnat vzhodni del nad Čatežem ob Savi. Melik jih
pojmuje kot »prostran gorski čok, ki po najvišjem slemenu poteka vzdolž meje s Hrvaško in
predstavlja razvodnico med reko Krko in Savo.« Na hrvaški strani jih imenujejo Žumberak.
Mlade terciarne plasti, ki obdajajo Gorjance, dokazujejo, da je hribovje predstavljalo kopni
polotok ali celo otok Panonskega morja. Sredi miocena je tektonski čok ostal visoko dvignjen,
okrog njega pa se je večina kopnega ugreznila in tako so nastajale kotline, v kvartarju pa tudi
savski tektonski jarek (Melik, 1959; Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
Za Gorjance je značilno prepletanje tektonskih, fluvialnih (globoko zajedene in ozke doline),
kraških (ponikalnice, kraški izviri) idr. oblik. Vse to predstavlja poteze fluviokraškega
površja, zato so tukaj prisotni številni površinski in podzemni kraški pojavi. Najbolj znana
kraška jama je Studena ali Kostanjeviška jama. Nahaja se na krednih apnencih jugovzhodno
od mesta, v zatrepni dolini potokov Studene in Obrha, pod strmim pobočjem severnega roba
Gorjancev (Natek, 1997; Kostanjeviška jama, 2002).
Kamninska sestava Gorjancev se od območja do območja razlikuje. Naselja Črešnjevec,
Črneča vas in Oštrc gradijo dolomit in dolomitiziran apnenec, dele Podstrma in Malih
Vodenic pokriva apnenec, fliš pa prevladuje v vaseh Vrbje, Vrtača, Ržišče in Velike
Vodenice.
Za Gorjance so značilne razmeroma visoke nadmorske višine, ki se od zahoda proti vzhodu
znižujejo. Povprečna višina je 470 m, povprečni naklon pa 14°. Slaba polovica površja leži do
naklona 12°, ko je še mogoča strojna obdelava zemljišč (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999;
Natek, 1997). Razen najvišjega, neobljudenega pasu so Gorjanci kar dobro poseljeni. Pravih
samotnih kmetij tu ni, najdemo pa manjše vasi in zaselke, v vinorodnem predelu
Prigorjanskih goric pa razložena naselja. Pogorje Gorjancev že dolgo predstavlja pokrajino
odseljevanja prebivalstva, saj so ljudem nudene le skromne možnosti preživetja (Melik,
1959).
Slika 2: Pogled na pogorje Gorjancev

Avtor: Zakšek, 2012
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4.2. Prsti in vegetacija
Občinski del Krške ravni gradijo holocenske, pogosto poplavljene travniške obrečne ravnice
ob Krki in pritokih. Na preostalem ravninskem delu so tla ilovnato mokrotna, velik je delež
glejev, najdemo pa tudi fluvisole in rjavice (Geografija Slovenije, 1998). Območje
Zakrakovja in Krakovskega gozda je iz močvirske puhlice, ki so jo nanesli potoki s Krškega
gričevja. Na glinastih nanosih potokov sega podtalna voda večji del leta skoraj do površine in
tukaj je nastala oglejena prst, ki jo poraščajo mokrotni travniki. Kjer je talna voda globlje,
občasno pa se zadržuje tudi padavinska voda, se je razvil psevdoglej. Največ ga je na
severnem robu Šentjernejskega polja, vzdolž reke Krke.
Ob vodotokih rastejo vrbe, ki jih na višjih terasah zamenjajo jelše in topoli, na najstarejših
holocenskih terasah pa uspeva gozd hrasta doba in belega gabra. Bregovi reke Krke so porasli
z vrbami, jelšami in topoli. Poplave so tukaj manj nevarne kot na glini in melju, saj voda na
bolj prepustnem produ in pesku hitreje odteče. Na pleistocenskemu produ se je razvila zelo
rodovitna rjava prst, zato na njej prevladujejo njive (Orožen Adamič, 2003; Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999).
Prsti na Gorjancih so skoraj v celoti odvisne od kamninske podlage. Na triasnih apnencih in
dolomitih so se razvile rendzine, pokabornatne in rjave skeletne prsti. Kisla rjava prst je na
območjih z več laporja (Melik, 1959). Višje predele Gorjancev v celoti poraščajo bukovi
gozdovi, ki so jih na zakraselih planotah izkrčili za pašnike, nižje predele, predvsem nad
naseljem Oštrc, pa poraščajo gabrovi, kostanjevi in tudi gradnovi gozdovi (Elaborat o
utemeljenosti ustanovitve občine Kostanjevica na Krki, 2001). Na nekaterih območjih se je s
človeško pomočjo precej razširila smreka (Natek, 1997).
Gorjanci se ponašajo z najdebelejšim gabrom v Sloveniji. Raste na nadmorski višini 197 m v
Zaborštvu pri Kostanjevici, in sicer ob vodnem izviru, ki ga Josip Jurčič omenja v delu
Klošterski žolnir (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
4.3. Podnebje
Območje glede na lego, tektonski nastanek Krške kotline, geološko sestavo, hidrografski
razvoj in podnebne značilnosti, predstavlja del panonskega obrobja s subpanonskimi
klimatskimi značilnostmi oziroma elementi zmernega celinskega podnebja. Padavine so dokaj
sorazmerno porazdeljene preko leta, tudi viški in nižki niso izraziti. Povprečne letne količine
padavin se gibljejo med 1000 – 1600 mm. Prvi padavinski višek je junija, ko povsod pade nad
120 mm dežja, drugi je novembra. Prvi padavinski nižek je januarja ali februarja, ko pade
okoli 60 mm padavin, drugi pa oktobra. Najbolj namočeno obdobje je poletje, najmanj pa
zima. Povprečna letna temperatura se giblje med 8 – 12 °C, julijska med 16 – 20 °C,
januarska pa med -4 – 0 °C (Melik, 1959; Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
Za celinskost podnebja Krške ravni je značilno, da se količina padavin od zahoda proti
vzhodu zmanjšuje, temperature pa se višajo. Šentjernejsko polje, Zakrakovje in Krakovski
gozd imajo od 1100 do 1200 mm padavin, Krško približno 1100 mm, Brežiško polje pa od
1000 mm ob Sotli do 1100 mm ob Savi. Povprečna letna temperatura je med 9 in 10 °C,
julijska okoli 20 °C in januarska med -1 in -2 °C (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
Krajevne podnebne razlike Gorjancev so odvisne predvsem od nadmorske višine. Količina
padavin se od zahodnega dela (od 1200 do 1300 mm) proti vzhodnemu (od 1100 do 1200
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mm) zmanjšuje, od nižjih nadmorskih višin proti višjim pa povečuje. Višji deli Gorjancev
dobijo tudi več kot 1300 mm padavin letno. Ob vznožju je povprečna letna temperatura okoli
10 °C, januarske povprečne dnevne temperature so okoli 0 °C, julijske pa okoli 20 °C.
Za obrobje Gorjancev je značilen pojav toplotnega obrata, pri katerem temperature z višino
naraščajo, namesto da bi se zniževale, ter toplotni pas, ki se dviguje nad dnom ravnine in
beleži višje temperature kot bi se glede na nadmorsko višino pričakovalo. Termalni pas je
najbolj izrazit na Prigorjanskih goricah, kjer je na prisojnih legah možno gojiti vinsko trto
(vinogradi so ponekod tudi nad 500 m visoko) in sadno drevje, uspevajo pa tudi za območje
bolj neobičajne vrste kulturnih rastlin kot so kaki, kivi in figa (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999; Melik, 1959).
Graf 1: Klimogram Podbočja za obdobje 1961 - 1990

Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
Podnebne razmere močno vplivajo na turistično dejavnost v občini Kostanjevica na Krki.
Turistična ponudba je bolj pestra v poletnih mesecih, ko so pogoji za rekreacijski turizem na
reki Krki, pohodništvo, kolesarstvo in druge vrste športnih aktivnosti, ugodnejši. Zmerno
celinsko podnebje s pojavom temperaturne inverzije in termalnega pasu vpliva na možnost
gojenja vinske trte, ki na vinsko turističnih cestah predstavlja del občinske turistične ponudbe.
Tudi uživanje v kulturni ponudbi Galerije Božidar Jakac je v toplejši polovici leta večje, saj
so zimske razmere zaradi mraza v razstavnih prostorih manj privlačne za obiskovalce.
4.4. Vodotoki
Osrednji vodotok občine Kostanjevica na Krki je reka Krka. Vanjo se izlivajo vsi površinski
tokovi zahodnega dela Krške ravni in del podtalnice. Potoka Črnivec in Lokavec prihajata iz
krakovskega območja, na jugu pa se na stiku prepustnega in vodonepropustnega sveta
pojavljata dva kraška izvira. Prvi se imenuje Obrh, ob izviru katerega so Spanheimi postavili
samostan, drugi pa Studena, ki je ustvaril Kostanjeviško kraško jamo in se »na Špici«, kot
območje imenujejo domačini, izliva v Krko (Elaborat o utemeljenosti ustanovitve občine
Kostanjevica na Krki, 2001). Mreža vodotokov na Gorjancih je zaradi prepustnosti kamnin
zelo redka. Na apnencu vodotokov skoraj ni, na dolomitu in laporju pa le nekaj. Na obrobju
občine Kostanjevica na Krki je edini večji pritok Krke potok Sušica, katerega struga je
napolnjena z vodo le ob večjih padavinah (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
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Tretjino območja Krške ravni predstavljajo poplavni predeli. Poplavljajo vse tri največje reke
(Sava, Krka in Sotla) in večina njihovih pritokov. Območje poplavnega sveta ob Krki je za
Ljubljanskim barjem in Dravinjo tretje največje v Sloveniji (Orožen Adamič, 2003; Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999). Poplav v Kostanjeviški kotlini si ne moremo razlagati le z
lokalnimi razmerami, saj ima reka hidrografsko zaledje, ki obsega južno in jugozahodno
Posavsko hribovje s Suho krajino ter široko območje kraških polj (Grosupeljsko, Dobrepolje,
Ribniško ter del Kočevskega polja) vse do Blok, Velike gore, Roga, Gorjancev in celotno
Krško kotlino. Reka Krka se zaradi zakraselosti zgornjega dela porečja uvršča med tipične
kraške reke z razvejano podzemno hidrografsko mrežo in malo površinskimi vodotoki. V
spodnjem toku, kjer so nakloni razmeroma majhni, ima veliko vodnatost s prevlado
ilovnatega plavja (odlaganje se začne takoj po njenem vstopu v Kostanjeviško kotlino), ki ga
prenaša iz obsežnega kraškega zaledja, njeni pritoki pa tudi iz hitro razpadljivih terciarnih
kamnin. Reka Sava ob povodnjih zajezuje Krko ter povečuje zastajanje vode v njej (Orožen
Adamič, 2003).
Slika 3: Poplavljeno staro mestno jedro Kostanjevice na Krki

Avtor: Zakšek, 2012
Poplavno območje Kostanjevice na Krki se začenja pod gradom Struga pri Gornjem
Kronovem in se ob Krki navzdol razteza do Krške vasi, kjer poteka stik s poplavnim svetom
ob Savi. Dolina Krke od Malenc navzdol je nekoliko globlja, zato je širina poplavnega sveta
manjša. Prva večja razširitev je pri Kostanjevici na Krki, kjer poplavnemu svetu pripada vsa
pozidana mestna površina z glavno cesto ter obsežni travniki na zahodni in vzhodni strani
naselja. V Kostanjeviški kotlini nastopajo poplave skoraj vsako leto, lahko tudi večkrat letno,
največkrat oktobra in novembra. Na drugem mestu po številu poplav je mesec marec. Takšna
razporeditev poplav se sklada s pluvio-nivalnim režimom reke Krke, za katerega sta kot
posledica velike količine padavin v oktobru in novembru značilna visoka voda jeseni ter
sekundarni višek marca, ki nastopi zaradi pomladnega taljenja snega (Orožen Adamič, 2003).
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5. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
5.1. Naravno gibanje prebivalstva
Preglednica 3: Število prebivalstva, gostota poselitve in število naselij v občini in naselju
Kostanjevica na Krki v primerjavi s celotno Slovenijo
Število
Površina
Gostota naseljenosti Število
2
prebivalstva
(km )
(preb/km2)
naselij
58,3
41,2
28
Občina Kostanjevica 2.404
na Krki
2,4
293
/
Kostanjevica
na 695
Krki
2.050.189
20.273
101,1
6.031
Slovenija
Vir: Statistični urad RS (podatki na dan 1.1.2011), 2012
V občini Kostanjevica na Krki je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1.1.2011 živelo
0,1 % celotnega prebivalstva Slovenije (2.050.189). Gostota poselitve je bila 41,2 preb/km2,
kar je precej manj od gostote poselitve Slovenije (101,1 preb/km2) in približno sedemkrat
manj od gostote poselitve naselja Kostanjevica na Krki (293 preb/km2). Redkeje so poseljena
območja Gorjancev, Krakovskega gozda ter poplavnega sveta, mesto pa je gosto naseljeno,
saj 30 % prebivalstva občine živi na le 2,4 km2.
Preglednica 4: Gibanje števila prebivalstva v občini in naselju Kostanjevica
1869 do leta 2011
Leto
1869 1900 1931 1948 1971 1999 2008 2009
2149 2609 2727 2671 2494 2532 2467 2413
Občina
Kostanjevica
na Krki
Kostanjevica na 382 472 445 395 559 751 712 701
Krki
Vir: Elaborat o ustanovitvi,…2001; Statistični urad RS, 2012

na Krki od leta
2010 2011
2421 2404

705

695

Podatki o številu prebivalstva v krajevni skupnosti (podatki so preračunani na obseg današnje
občine) od leta 2007 pa v občini Kostanjevica na Krki kažejo, da število prebivalstva od leta
1869 pa vse do danes enakomerno narašča. Kljub precej visokemu naravnemu prirastku med
obema vojnama se število prebivalcev ni bistveno povečalo (v samem naselju se je
prebivalstvo celo zmanjšalo). Vzroke za takšno stanje se pripisuje odhajanju posameznikov v
centralna mestna središča po Sloveniji in v industrijsko razvite zahodno evropske države. V
prvih desetletjih po drugi svetovni vojni se je kmečko prebivalstvo občine selilo v upravno
središče spodnjega Posavja (naselje Krško) in v nastajajoče industrijske centre drugod po
Sloveniji (Elaborat o ustanovitvi … 2001). Prelomnico predstavlja leto 1999, saj je pred tem
število prebivalstva nekako še naraščalo, po tem letu pa začenja upadati vse do danes. Število
prebivalcev se je med letoma 1999 in 2011 zmanjševalo v občini in naselju. Pomembna
vzroka za takšno stanje sta negativni naravni prirastek in odseljevanje prebivalstva v mestna
središča po Sloveniji, ki naj bi zagotavljala večjo pestrost delovnih mest.
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5.2. Starostna in spolna stuktura prebivalstva
Starostna piramida (prikazuje jo spodnji graf) nam pove starostno in spolno sestavo
prebivalstva občine Kostanjevica na Krki. Po podatkih Statističnega urada RS je na dan
1.1.2011 v občini živelo 2404 prebivalcev, od tega 49 % moških in 51 % žensk. Največ
prebivalstva je bilo starega med 50 in 54 let, iz tako imenovane »baby boom« generacije,
število mladine, druge generacije njihovih otrok, pa se zmanjšuje. V starostni skupini do 14
let prevladujejo moški (51 %), po 65. letu starosti pa ženske (61 %). Razliko si lahko
razlagamo s povprečno daljšo pričakovano življenjsko dobo žensk. Starostna piramida za
občino nam kaže trend upadanja rodnosti in staranje prebivalstva ter predstavlja odraz stanja,
vidnega v Sloveniji. Število prebivalstva po starostnih razredih se razlikuje; več je starejših od
65 (16,3 %) kot mladine do 14 let (14,8 %). Odstopanje pri starostnem razredu od 30 - 34 let
ne pripisujem posebnim razmeram, ampak dejstvu, da je bilo v generaciji rojenih oziroma je
porod preživelo več dečkov kot deklic. Delež delovno aktivne populacije med 15. in 64. letom
starosti v občini predstavlja 96 % prebivalstva.
Leta 2011 je bil naravni prirastek po dveh letih zopet pozitiven in je znašal 18, naravni prirast
na 1000 prebivalcev pa 7,5 promila. V občini je bilo rojenih 31 otrok, medtem ko je umrlo 13
ljudi.
Graf 2: Starostna piramida občine Kostanjevica na Krki

Vir: Statistični urad RS (podatki na dan 1.1.2011), 2012
5.3. Izobrazbena struktura prebivalstva
Podatki o izobrazbeni strukturi prebivalstva za leto 2011 nam kažejo, da so prebivalci občine
Kostanjevica na Krki v primerjavi s Slovenijo v povprečju manj izobraženi. Nepopolno
osnovnošolsko in dokončano osnovnošolsko izobrazbo je imelo 33,6 % prebivalcev občine,
kar je več kot na nivoju države (29,1 %). Srednješolsko izobrazbo je imelo 53,4 % občanov,
medtem ko je bil delež v slovenskem merilu nižji (53,3 %). Visokošolsko izobrazbo 1. stopnje
je imelo 7,3 % prebivalstva občine Kostanjevica na Krki (v Sloveniji 8,1 %), visokošolsko
izobrazbo 2. stopnje 5,2 % (v Sloveniji 8,1 %) in podiplomsko izobrazbo 0,4 % občanov (v
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Sloveniji 1,3 %). Zaradi boljših zaposlitvenih možnosti drugod po Sloveniji in v tujini se
izobraženci iz občine izseljujejo. Emigriranje visoko izobraženega kadra in strokovnjakov
imenujemo »beg možganov« in za družbo pomeni izgubo razvojnega potenciala na mnogih
področjih, predvsem tistih, ki prinašajo denar.
Preglednica 5: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi
Občina
Kostanjevica
na Krki
Brez izobrazbe in nepopolna osnovnošolska 173
izobrazba
517
Osnovnošolska izobrazba
539
Nižja in srednja poklicna izobrazba
Srednješolska strokovna in spološna 555
izobrazba
150
Visokošolska izobrazba 1. stopnje
107
Visokošolska izobrazba 2. stopnje
8
Visokošolska izobrazba 3. stopnje
Prebivalstvo nad 15 let
2049
Vir: Statistični urad RS (podatki na dan 1.1.2011), 2012

Delež
(%)

Slovenija

Delež
(%)

8,4

77971

4,4

25,2
26,3
27,1

435108
406837
531751

24,7
23,1
30,2

7,3
5,2
0,4
100

142452
143029
22188
1759336

8,1
8,1
1,3
100

5.4. Delovno aktivno prebivalstvo
Preglednica 6: Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu
Občina Kostanjevica na Krki
1.013
Zaposlitveni status - skupaj
893
Delovno aktivno prebivalstvo - skupaj
672
Zaposlene osebe
Samozaposlene osebe - samostojni 62
podjetniki in osebe, ki opravljajo
poklicno dejavnost
159
Samozaposlene osebe - kmetovalci
221
Samozaposlene osebe - skupaj
120
Brezposelne osebe
Vir: Statistični urad RS (podatki na dan 1.1.2011), 2012

Slovenija
926.104
817.311
723.042
61.135

33.134
94.269
108.793

Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2011 je bilo v občini Kostanjevica na Krki 893
oziroma 88,2 % delovno aktivnega prebivalstva, kar je za 0,1 % manj kot v Sloveniji (88,3
%).
Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2007 je bilo v občini največ delovno aktivnega
prebivalstva zaposlenega v storitvenih (41,8 %) in nekmetijskih dejavnostih (47,3 %), v
Sloveniji pa je bilo v storitvenih dejavnostih zaposlenega 53 %, v nekmetijskih dejavnostih pa
38 % delovno aktivnega prebivalstva. S kmetijskimi dejavnostmi se je v občini ukvarjalo 8,7
% delovno aktivnega prebivalstva, kar nakazuje na še vedno veliko vlogo in pomen
primarnega sektorja. Visok delež zaposlenih pa je tudi v storitvenih dejavnostih in predstavlja
podporno okolje za razvoj turizma, ki je z ostalimi storitvenimi dejavnostmi (trgovina,
gostinstvo, promet) tesno povezan.
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Graf 3: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti v občini Kostanjevica na Krki

Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 - preračun na
občine, veljavne 1.1.2007, 2012
5.5. Stopnja brezposelnosti
Graf 4: Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Kostanjevica na Krki ter Sloveniji
(mesečni podatki za obdobje od januarja 2007 do julija 2012)

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2012
Med delovno sposobnim prebivalstvom (15 - 64 let) je leta 2011 v občini Kostanjevica na
Krki brezposelnost znašala 10,8 % in je bila nižja kot v Sloveniji (12,1 %). Več je bilo
brezposelnih žensk kot moških. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji in občini je
bila konec leta 2011 v primerjavi z meritvami leta 2007 kar precej višja. Od januarja 2007, ko
je brezposelnost v občini znašala 6,1 %, se je do julija 2012 povečala za 6 % in dosegla 12,1
%. V istem obdobju je brezposelnost v Sloveniji narasla za 3 % (od 8,7 % leta 2007 do 11,7
% leta 2012). Takšno stanje pripisujem gospodarski krizi v državi, katero spremljajo stečaji in
zaprtja mnogih podjetij in industrijskih obratov, krčenje državnega proračuna, odpuščanja
zaposlenih in visoka nezaposljivost med mladimi. Recesija se odraža na različnih področjih,
tudi v turizmu, kjer se v zadnjih letih beleži manjši obisk galerije Božidar Jakac, predvsem na
račun cenejših in bližnjih ponudnikov.
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6. ZGODOVINA KOSTANJEVICE NA KRKI
6.1. Prazgodovina
Mestna tla z okolico so bila poseljena že v pradavnini. Arheološka raziskovanja so pokazala,
da so območje prvotno naseljevala ljudstva, ki so bila verjetno sorodna Ilirom, ter Kelti in
Rimljani. Ob severnem obzidju bivšega cistercianskega samostana so našli sledove
pračloveka, nedaleč stran pa tudi prazgodovinski čoln. Na otoku so odkrili predmete iz
keltskih in rimskih časov: zapestnico, dele nagrobnikov, pokrov sarkofaga, kamen z reliefom
trte in druge dragocene predmete. Primerke kostanjeviške arheološke dediščine si lahko
ogledamo v Narodnem muzeju v Ljubljani (Žiberna, 2008; Kostanjevica na Krki, 1993).
6.2. Srednji vek
Ime naselja v času Ilirov, Keltov in Rimljanov ni znano in tudi obdobje po propadu rimskega
cesarstva je zavito v temo. Ve pa se, da so bili koroški grofje Breže-Selški lastniki
Kostanjevice do leta 1043. Ime naselbine Landestrost (deželna tolažba), ki je nastala ob
kostanjeviškem gradu kot obmejni trdnjavi, je bilo prvič zapisano leta 1091, v času lastništva
koroških vojvod Spanheimov. Kasneje se je naselbina preimenovala v Landestrass. V času
razcveta je bila najpomembnejše politično, gospodarsko in versko središče v spodnjem toku
reke Krke in po pomembnosti drugo mesto (za Ljubljano) Spanheimske posesti na
Kranjskem. Vodje Spanheimski so v začetku svoje vladavine podelili Kostanjevici trgovske
privilegije. Na otoku so zgradili ministerialni dvorec, zunaj mestnega jedra pa so leta 1234
ustanovili cistercianski samostan Fons Beatae Mariae. Leta 1269 je umrl zadnji Spanheim
Ulrik III, dvorec in mesto pa je zavzel češki kralj Otokar II. Premysl. Mestno avtonomijo je
Kostanjevica pričela utrjevati konec 13. stoletja. Mestne pravice ji je s podelitvijo mestnega
prava potrdil koroški vojvoda in odstavljeni češki kralj Henrik Goriško-Tirolski med leti 1295
in 1307 in predstavlja najstarejše ohranjeno mestno pravo na Slovenskem. Kostanjeviški
mestni privilegij je postal vzorec, po katerem so mestno pravo podeljevali tudi drugim
naseljem (Metlika, Črnomelj, Novo mesto, Kočevje in Lož). Kasneje so kraju gospodarili
goriški grofje, gospodje Svibenski in od leta 1338 celjski grofje. Habsburžani, ki so s
prevzemom celjskih posesti po letu 1456 mednje vključili tudi Kostanjevico, so potrjevali
njene mestne pravice kot vladarji. Posebnost srednjeveške dobe je denar z imenom
Landestrostensis, ki so ga med leti 1210 in 1275 kovali v lastni kovnici denarja (Elaborat o
utemeljenosti … 2001; Kostanjevica na Krki, 1993).
6.3. Novi vek
Do srede 14. stoletja se je Kostanjevica hitro razvijala, v 15. in 16. stoletju pa je zaradi
kmečkih uporov in nenehnih turških vpadov postajala vse manj pomembna. Mesto na otoku
so pogosto ropali Uskoki, ki so imeli postojanke na Gorjancih in v Žumberku. Pretresi so
nekdaj cvetočo Kostanjevico v 17. stoletju pehali v propad. V drugi polovici 18. stoletja se
mesto ni moglo dvigniti iz gospodarskih težav, saj so jo v stoletjih pred tem kar štirikrat
požgali Turki, redno pa so jo prizadevale poplave, požari, lakote in nalezljive bolezni (kuga).
Kljub nazadovanju je cesarica Marija Terezija potrdila njene mestne pravice in se zavzela, da
Kostanjevica ostane mesto in upravno središče. Vloga mesta se je močno okrepila z
razpustitvijo cistercianskega samostana leta 1786 (Jožefinske cerkvene reforme), ko je
samostanska stavba postala sedež gozdne uprave in sodišča, šoli pa je bila dodeljena polovica
ministerialnega dvorca na otoku (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996; Kostanjevica na
Krki, 1993).
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6.4. Sodobna zgodovina
Kostanjevica je kot središče katastrske občine v 19. stoletju dobila katastrski urad, vzdrževala
je lastno mestno gardo, godbo in prostovoljno gasilsko društvo, mestni prostor pa se je začel
organizirano širiti tudi izven otoka. V obdobju pred prvo, pa vse do druge svetovne vojne, je
bila močno upravno središče s sodiščem, zemljiško knjigo, davčno in cestno upravo,
notariatom, odvetniško pisarno in gozdno upravo. Med prvo svetovno vojno mesto ni bilo
neposredno ogroženo. Po vojni se je v mestnih predelih zunaj otoka osnovalo nekaj
industrijskih obratov, delovale so tovarna usnja, mlekarna in sirarna, parna žaga, dve
opekarni, trsnica in drevesnica ter vinarska zadruga. Znana je bila lekarna Sv. Miklavža
magistre farmacije Emilije Fon, katero sta kasneje opremila priznana arhitekta Jože Plečnik in
Boris Kobe. 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 je z upravno reorganizacijo izgubila status občine, bila priključena
občini Krško in postala del celjskega okraja. Kraj je v štirih desetletjih v gospodarskem in
demografskem smislu nazadoval. Kostanjevica je izgubila podružnico tovarne perila Labod
ter policijsko postajo, v požganem samostanskem poslopju ni bilo več mogoče obnoviti
sodišča in drugih uradov, kmetijska zadruga in trgovsko podjetje pa sta bila centralizirana v
novi občini. Poskusi gospodarskega oživljanja so ustvarili osnovo za dejavnosti, ki so se selile
v občinsko središče (Krško). Povsem drugače kot gospodarsko pa je teklo kostanjeviško
kulturno življenje, ki je Kostanjevico dvignilo v mednarodno pomembno kulturno središče
(Elaborat o utemeljenosti ... 2001; Kostanjevica na Krki, 1993).
Primerjava franciscejskega katastra iz leta 1818 s sedanjim kaže na enako ulično mrežo
Kostanjevice. Stare lesene, s slamo krite hiše so na istih lokacijah zamenjale večje zidane.
Eno najmanjših in hkrati najstarejših mest v Sloveniji mestne strukture dveh ulic iz 12.
stoletja še do danes ni spremenilo. Novejši del naselja je na desnem bregu Krke, ob njenih
pritokih Studeni in Obrhu. Zaradi poplavnih in močvirnih terenov se naselje ne more širiti
drugam. Kostanjevica na Krki je na seznamu kulturnih spomenikov prve kategorije in v celoti
zaščitena (Zakšek, 2008; Kostanjevica na Krki, 1993).
6.5. Zgodovina nekdanjega cistercianskega samostana
Koroški vojvoda Bernard Spanheimski je leta 1234 ob izviru Obrha osnoval cistercianski
samostan, s katerim naj bi še utrdil svojo gospodarsko moč. Ustanoviteljske daritve Bernarda
Spanheima in drugih dobrotnikov so omogočile, da je samostan postal najbogatejša in
največja zemljiška posest na tedanjem Kranjskem, hkrati pa je predstavljal središče
religioznega, prosvetiteljskega, trgovskega in gospodarskega življenja. Cisterciani so prišli v
Kostanjevico iz Vetrinja. Bili so spretni rokodelci in živinorejci, ukvarjali pa so se tudi s
trgovino, obrtjo in ostalimi gospodarskimi dejavnostmi. Prvotno zgodnjegotsko zasnovani
samostan so v času renesanse in baroka prenavljali in dograjevali. V 16. stoletju so Žumberak
določili za bivanje Uskokov, ki so samostan večkrat obiskali na svojih roparskih pohodih. V
1. pol. 18. st. so bili zgrajeni baročna kulisa in obrambna stolpiča s poslikavo Frana Jelovška,
dokončano pa je bilo tudi eno izmed največjih arkadnih dvorišč v Evropi. Leta 1786 je cesar
Jožef II. samostan razpustil, njegovo premoženje je bilo preneseno v kranjski verski fond,
cerkvena oprema razprodana na dražbi, cerkev pa desakralizirana. Z ukinitvijo delovanja
samostana se je začel proces propadanja, ki je svoj vrhunec dosegel v požigu in porušenju leta
1942/43, razdejan pa je bil tudi po zaključku vojne.
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Prva restavratorsko–zaščitna dela so izvedli okoli leta 1933, temeljita obnova pa se je začela
leta 1957 (ko se je porušil zvonik) in poteka še danes. Nekdanji samostan je bil leta 1989
razglašen za kulturni spomenik in bil kot tak uvrščen med spomenike, ki jim država namenja
posebno pozornost (Galerija Božidar Jakac, 2012; Saje, 1992).
7. TURISTIČNA PONUDBA V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI
7.1. Naravna dediščina
Studena ali Kostanjeviška jama
Studena jama se nahaja ob vznožju Gorjancev poldrugi kilometer jugovzhodno od naselja
Kostanjevica na Krki in predstavlja najbolj obiskano naravno znamenitost v občini, ki spada
pod varstveno območje Nature 2000. Kraška jama se je za obiskovalce odprla leta 1937, ko so
narasle podzemne vode predrle sedanji vhod vanjo. Leta 1971 so v jami uredili električno
razsvetljavo in 250 metrov poti, namenjene turističnemu ogledu. Jama je bogata s kapniki, v
njej pa je ves čas stalna temperatura 12 °C. Kostanjeviška jama je danes dolga »dobra« dva
kilometra, vendar pa raziskave obsežnega jamskega območja še potekajo. V vhodnem delu
rova je mogoče zaznati drobne prebivalce podzemlja; dolgonoge pajke, jamske kobilice, rakce
in polžke. Posebnost jame je največja slovenska kolonija netopirjev vrste južni podkovnjak.
(Žiberna, 2008; Kostanjeviška jama, 2002). Jasa pred Jamarskim domom je primerna za
piknike in družabna srečanja ter športno-rekreacijske igre.
Krakovski pragozd
Severno od Kostanjevice na Krki se razprostira Krakovski gozd, ki predstavlja največje
strnjeno območje nižinskega, občasno poplavljenega gozda hrasta doba v Sloveniji. S skoraj
3000 hektarji površine je uvrščen v varstveno območje Nature 2000. Izjemna naravna
dragocenost znotraj gozda je sekundarni pragozdni rezervat v velikosti 40,5 ha, ki je izločen
iz gospodarjenja. Rezervat, ki je od leta 1952 zakonsko zavarovan z odločbo vlade (Uradni
list 12/1952), se ponaša z več stoletij starimi drevesi hrasta doba. Pomemben je predvsem
zaradi svoje izjemne biotske pestrosti, saj tukaj najdemo mrestišča čedalje bolj ogroženih
dvoživk, raznovrstno podrast in nekatere ogrožene vrste ptic kot so črna štorklja, srednji detel,
belovrati kuhar ter mali klinkač (Žiberna, 2008). Glavni namen zaščite rezervata je ohranjanje
neokrnjene narave za naslednje generacije, zato v tem delu Krakovskega gozda potekajo le
naravoslovna in znanstvena raziskovanja (Zeleni zakladi ob Savi in Krki, 2009).
Slika 4: Krakovski gozd z značilnostmi pragozda

Vir: Zakšek, 2012
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Po gozdu in ob robu pragozda poteka 8 km dolga Resslova pot, ki je ime dobila po gozdarju
in izumitelju ladijskega vijaka, Josefu Resslu. Pot povezuje močvirje Trstenik, obrobje
pragozda in poplavne travnike ob reki Krki.
Gorjanci
Gorjanci so najbolj znano ter obiskano dolenjsko pogorje, ki na slovenski strani predstavlja le
del ekološko celovitega prostora in se nadaljuje še daleč na Hrvaško. Pomembno naravno
bogastvo Gorjancev so številni izviri (Minutnik, Gospodična, Jordanov studenec) in potoki
(Kobila, Pendirjevka, Klamfer, Sušica), ki predstavljajo hidrološki rezervoar pitne vode. Na
Ravni gori (pragozd Ravna gora) in pod Trdinovim vrhom (pragozd Trdinov vrh) sta
ohranjena pragozdna ostanka z rezervatno namembnostjo, del pomembnih naravnih danosti
Gorjancev pa je tudi najdebelejši beli gaber v Sloveniji.
Po Gorjancih so speljane številne markirane poti, namenjene pohodništvu ali gorskemu
kolesarjenju, in predstavljajo pomembno rekreacijsko območje občine. Zanimivo je bogato
ljudsko izročilo, ki ga opisuje Janez Trdina v literarnem delu Bajke in povesti o Gorjancih
(Strategija razvoja turizma na mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008; Zavod za turizem
Novo mesto, 2012).
Najdebelejši beli gaber ter drugi najdebelejši hrast v Sloveniji
Kuharjev navadni beli gaber z obsegom 470 cm in višino 15 metrov je najdebelejši beli gaber
v Sloveniji in se nahaja v Zaborštu pri Kostanjevici na Krki.
Na Malencah pri Kostanjevici na Krki raste približno 350 let star Cvelbarjev hrast, ki se s
svojimi 27 metri višine, 700 cm obsega in 223 cm premera uvršča na drugo mesto
najdebelejših hrastov dobov v Sloveniji (Strategija razvoja turizma na mikrodestinaciji
Kostanjevica na Krki, 2008).
Reka Krka
Reka Krka je najdaljša in po količini vode največja reka, ki teče po ozemlju Republike
Slovenije. Predstavlja torej največjo povsem slovensko reko. V Kostanjevici na Krki zaradi
majhnega strmeca rada prestopi bregove in se razlije po ulicah, odtod Kostanjevici na Krki
ime »Dolenjske Benetke«, vsakoletna prireditev pa Beneška, Dolenjska ali Kostanjeviška noč.
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Slika 5: Spodnji tok reke Krke

Avtor: Zakšek, 2012
Reka Krka je zanimiva turistična privlačnost predvsem v toplejši polovici leta, ko se začne
sezona aktivnosti na reki; od kopanja, čolnarjenja, panoramske vožnje in kampiranja na rečnih
bregovih. Obdobje ribolova (glavne ribje vrste so somi, ščuke in platice) je čez celo leto,
pozimi pa lahko zimsko idilo ujamemo skozi fotografski objektiv (Uradni slovenski turistični
informacijski portal, 2012).
Potok Studena
Podzemna Studena izvira izpod Kostanjeviške jame, katero ustvarja že tisočletja. Na dan
prihaja v vodnatem izviru na koncu zatrepne doline, v reko Krko pa se izliva pri osnovni šoli
Jožeta Gorjupa. Napaja jo široko zaledje zakrasele Opatove gore, največji del vode pa prihaja
izpod Oštrca in Črneče vasi na jugovzhodu. Voda prihaja iz globin, zato je mrzla tudi poleti.
Studena je od izvira do izliva v dolžini dveh kilometrov bogata z ribjimi vrstami in ima
poseben ribolovni pomen, vendar pa je v zadnjih desetletjih začela kvaliteta vode naglo
padati. K oporečnosti največji delež prispevajo prebivalci vasi v zaledju izvira z neurejeno
kanalizacijo, gnojišči in uporabo različnih gnojil in škropiv v kmetijstvu. Voda že v izviru ni
primerna za pitje (Kostanjeviška jama, 2002; Uradni slovenski turistični informacijski portal,
2012).
Naravna dediščina je v Kostanjevici na Krki ohranila svojo prvinskost, pestrost in privlačnost.
Obsežne gozdne površine s posebnimi habitati, vodotoki, kraški svet z značilnimi pojavi ter
izviri termalne vode predstavljajo raznoliko ponudbo in velik potencial naravne dediščine v
občini Kostanjevica na Krki, ki bi jo bilo potrebno bolje vključiti v turistično ponudbo. In
ravno razdrobljenost in nepovezanost turističnih ponudnikov in ponudbe štejem kot veliko
slabost in oviro za nadaljnji razvoj turizma v občini.
7.2. Kulturno–zgodovinska dediščina
Danes lahko v občini Kostanjevica na Krki najdemo ostanke bogate zgodovinske dediščine, ki
nam s svojimi vsebinami govori o zanimivostih in lepotah preteklosti. Galerija Božidar Jakac
z vsemi segmenti ter dislociranimi enotami je opisana v devetem poglavju diplomske naloge,
v nadaljevanju pa sledi opis ostalih kulturnih znamenitosti, ki jih občina še ponuja.
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Staro mestno jedro z otokom
Staro mestno jedro Kostanjevice na Krki je nastalo na umetnem ali naravnem otoku v
meandru reke Krke in predstavlja pomemben historično-urbanistični spomenik. Otok ima
obliko slikarske palete, značilen tloris pa naselju dajeta dve vzporedni tržni magistrali Ulica
talcev (Veliki plac) in Oražnova ulica (Mali plac). Mali plac se v južnem delu lijakasto razširi
in predstavlja osrednji mestni prostor, ki se na severnem in južnem delu prometno priključi na
Veliki plac, katerega južni del se danes imenuje Kambičev trg. Med obema placema je
osrednji naselitveni prostor, ki se po pregledu franciscejskega katastra iz leta 1818 ni bistveno
spremenil.
Za turiste je atraktiven sprehod po otoku in ogled stavbne arhitekture, mostov čez reko Krko,
kipov simpozija Forma viva, obisk Lamutovega likovnega salona ter obeh cerkva (Strategija
razvoja turizma na mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008; Uradni slovenski turistični
informacijski portal, 2012).
Slika 6: Tlorisen pogled na staro mestno jedro Kostanjevice na Krki

Avtor: Zakšek, 2012
Tercialski most
Posebna komunikacijska povezava starega mestnega jedra in novejšega dela naselja je
namenjena pešcem in vodi z otoka proti regionalni cesti, ki pelje mimo Šentjerneja in naprej v
Novo mesto. Priznani arhitekt Jože Plečnik je zaslužen za idejno zasnovo prvega peš mostu
čez reko Krko, ideja zanj pa je nastala pri mag. farmacije Emiliji Fon. Gradnja prvotnega
mostu se je odvijala v zimskem času leta 1955/56. Krajani so most uporabljali kot bližnjico na
otok do farne cerkve, zato ga domačini imenujejo »tercialski most«. Meščanom je služil kot
sprehajalna pot in bil hkrati priljubljeno zbirališče mladih, zato se ga je v novejšem času
prijelo ime »most ljubezni«. Ob turističnih ogledih se iz mostu lepo vidijo reka Krka, brodišča
in privezani čolni (Uradni slovenski turistični informacijski portal, 2012).
Osnovna šola Črneča vas
Šola v Črneči vasi je bila skupaj s šolo v Kostanjevici na Krki zgrajena leta 1906. Sama
stavba nima neke posebne umetnostno zgodovinske vrednosti, saj je bila zgrajena po splošnih
Avstroogrsko veljavnih normativih za šole. Na obcestni fasadi je vzidana kamnita plošča,
posvečena vasi, ki so jo Italijani leta 1942 bombardirali in požgali. Osnovna šola je vključena
v nepremično kulturno dediščino in predstavlja pomemben del vaške zgodovine. Štirirazredna
podružnična šola je bila ukinjena leta 1971. Danes je stavba prazna, okolica pa dokaj
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neurejena (Strategija razvoja turizma na mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008;
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Opis enote nepremične kulturne
dediščine, 2012).
Stražni stolp v Črneči vasi
Nekdanji obmejni stražni stolp stoji ob stari cesti na majhni vzpetini nad Črnečo vasjo in je iz
časa turških vpadov. Zvon so v preteklosti uporabljali vsakodnevno in ob različnih dogodkih
(npr. ob nevarnosti toče). Tloris stolpa kvadratne oblike se proti vrhu zožuje. Pod streho so
okenske odprtine s kamnitimi okvirji, ki spominjajo na gotske oblike (zgoraj zašiljeno). Po
drugi svetovni vojni je bil stolp obnovljen (Strategija razvoja turizma na mikrodestinaciji
Kostanjevica na Krki, 2008; Uradni slovenski turistični informacijski portal, 2012).
7.3. Sakralna dediščina
Cerkev Sv. Jakoba v Kostanjevici na Krki
Nahaja se na severozahodnem koncu otoka, ločeno od strnjenega niza hiš. Zgrajena je bila kot
del utrdbenega sistema v času največjega blagostanja Kostanjevice (v 13. stoletju) in velja za
najstarejšo mestno stavbo. Posebnost cerkve je stolp z romanskim pritličjem, gotskim telesom
in rokokojsko streho. Od prvotne romanske stavbe so ohranjeni še pravokotna ladja z dvema
romanskima oknoma nad baročnim svodom in dva romanska portala. Portala sta neposreden
odraz bogate cistercianske kamnoseške in kiparske kulture ter najkvalitetnejša spomenika te
vrste pri nas. V notranjosti so slabo ohranjene slikarije iz leta 1300 ter gotski slikariji iz druge
polovice 15. stoletja. Sliki Žalostne matere božje z Jezusom in Križev pot pripisujejo
Metzingerjevem krogu. Današnjo podobo je cerkev dobila z dozidavo zvonika v sredini 18.
stoletja, prezbiterij pa je poslikal domači slikar Jože Gorjup (Žiberna, 2008; Uradni slovenski
turistični informacijski portal, 2012).
Podružnična cerkev Sv. Miklavža v Kostanjevici na Krki
Cerkev sv. Miklavža stoji na južnem delu otoka, ki se imenuje Kambičev trg. Delu se je
zaradi svojega obrambnega značaja po starem reklo »Na straži«, danes pa na to spominja le še
temelj stolpa na mostu. Cerkev je poimenovana po Nikolaju, zavetniku mornarjev in ribičev,
po katerem so poimenovane mnoge cerkve ob plovnih vodnih poteh. Pisni viri cerkev prvič
omenjajo leta 1581, od takrat pa je bila večkrat predelana in dozidana. S svojo pozno gotsko
notranjščino je prvovrsten kulturni spomenik zaradi urbanističnih, ambientalnih,
stavbnozgodovinskih lastnosti in visokoovrednotenega ciklusa fresk na ostenju petosminskega
obokanega prezbiterija z rebri, ki ga je poslikal domačin Jože Gorjup, in predstavlja njegovo
najpomembnejše delo. Starejše slike in plastike, ki so jih prinesli iz okoliških podružničnih
cerkva, veliko prispevajo k bogati kulturno-zgodovinski dediščini Kostanjevice na Krki
(Uradni slovenski turistični informacijski portal, 2012).
Božjepotna cerkev Marije, matere dobrega sveta
Božjepotna cerkev se nahaja na nizki vzpetini naselja Slinovce in se ozira na široko ravnino
reke Krke. Sezidali in posvetili so jo leta 1777, ravno v času, ko se je začela izvajati vrsta
cerkvenopolitičnih reform. Srce cerkve je strop nad glavnim baročnim oltarjem s podobo
Marije, Matere dobrega sveta, ki je poslikan z legendarnim prizorom; angeli naj bi sliko
zaradi turške zasedbe Skadra preko Jadranskega morja prenesli v avguštinsko cerkev
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italijanskega mesta Genazzanu (kjer je še danes znana romarska pot) in tako rešili Marijino
podobo. Oltarna podoba cerkve na Slinovcah je kopija tiste iz Genezzana, od koder so jo
prinesli kostanjeviški cisterciani. Tukajšnja božja pot se je ohranila vse do današnjih dni
(Kemperl, 2003; Uradni slovenski turistični informacijski portal, 2012).
Cerkev Sv. Mohorja in Fortunata
Cerkev v Črneči vasi ima pravokotno banjasto obokano ladjo in spominja na obdobje gotike,
v stranski oltar pa je vpisana letnica 1709. Freska na zahodni fasadi je iz 18. stoletja, današnja
cerkvena notranjost pa je barokizirana (Strategija razvoja turizma na mikrodestinaciji
Kostanjevica na Krki, 2008; Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in sport. Opis
enotne nepremične kulturne dediščine, 2012).
Cerkev Sv. Marije Magdalene
Cerkev Sv. Marije Magdalene stoji na Ržišču in je stara okoli 800 let. Grajena v
poznoromanskem stilu, ima kratek in ravno zaključen oltarni prostor z lesenim glavnim
oltarjem, narejenim v baročnem stilu, s kipom Sv. Marije Magdalene (Strategija razvoja
turizma na mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008).
Cerkev Marije tolažnice
Zgodnjegotska cerkev Marije tolažnice se nahaja na Malih Vodenicah in je stara okoli 500 let.
Zanimiv je glavni oltar s kipom Marije, tolažnice kristjanov, ki je lesen. Umetniško vrednost
imata križ za procesije in mali viseči leseni oltarček s kipom Matere Božje (Strategija razvoja
turizma na mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008).
7.4. Pomembnejše osebnosti, ki so kraju pustile poseben pečat
Josip Ressel - izumitelj ladijskega vijaka
Josef Ressel, po izobrazbi gozdar in izumitelj, je bil češko-nemškega rodu in najbolj znan po
izumu ladijskega vijaka (propelerja), ki naj bi ga najprej preizkusil prav na reki Krki (med
Dobovo in Kostanjevico na Krki). Zaradi glasnega brenčanja propelerja, ki je plašilo in
odganjalo ribe, je moral Ressel svojo znanstveno pot nadaljevati v Ljubljani (na reki
Ljubljanici) in v Trstu. Kot gozdar je Ressel nekaj časa preživel v Pleterjih (1816-1820) in se
v spomin ljudi zapisal kot pleterski, v slovensko književnost pa kot Jurčičev Kloštrski žolnir
(Žiberna, 2008; Strategija razvoja turizma na mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008;
Sailing in international waters, 2012).
Lenart Pachernecker - avtor prve katoliške knjige
Lenart Pachernecker je bil rojen v prvi polovici 16. stoletja nekje na Koroškem, umrl pa je
leta 1580 v Kostanjevici na Krki. Živel je v vetrinjskem cistercianskem samostanu, od leta
1579 pa je bil kostanjeviški opat. V Vetrinju je imel stike s samostanoma v Stični ter
Kostanjevici na Krki in je verjetno poznal rast slovenske protestantske književnosti. Leta
1574 je v Gradcu izdal Kratki katoliški katekizem za mladino. Za Pacherneckerjevo knjigo se
je izvedelo šele leta 1883 (ko je bil najden Trubarjev katekizem), vendar doslej še niso našli
njenega izvoda (Strategija razvoja turizma na mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008;
Zgodovinsko društo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2012; Rtv Slo, Skozi čas – 30. 9. 2012).
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Ivan Oražen - zdravnik in politik
Ivan Oražen se je rodil v Kostanjevici na Krki. Njegova rana mladost je bila polna siromaštva
in različnih krivic, ki jih je doživljal kot sirota brez očeta. Deležen je bil prezira, pomanjkanja
in odrekanja. Krivicam ni mogel ubežati, zato se je odločil, da bo pomagal ljudem. Postal je
eden najvidnejših slovenskih zdravnikov in politikov ter veliki dobrotnik Medicinske
fakultete, ki ji je zapustil svoje premoženje. Ustanovil je Oražnov dijaški dom ter tako
omogočil študij revnim dijakom in študentom. Na političnem področju je bil borec za narodno
in politično enakopravnost Slovencev proti Avstrijcem. Oražen je bil med redkimi, ki so se
pred letom 1910 zavzemali za zedinjeno Slovenijo znotraj neodvisne države Južnih Slovanov
(Medicinska fakulteta, Dr. Ivan Oražen (1869-1921), 2012; Strategija razvoja turizma na
mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008; Zupanič, Štolfa, 1998)
Alfonz Gspan - žužkoslovec, botanik in geometer
Alfonz Gspan se je rodil leta 1878 v Kostanjevici na Krki. Odkril je več novih vrst in podvrst
hroščev, nekateri izmed njih so danes po njemu tudi poimenovani (Anophthalmus schmidti
gspani, Bythinites gspani, Gspaniella lucensis Scheibel ...) (Strategija razvoja turizma na
mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008; Prirodoslovni muzej Slovenije, 2012).
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Karta 3: Turistične znamenitosti Kostanjevice na Krki

Avtor: Janžej Marinč, 2013
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7.5. Šport in rekreacija
Izmed splošnih, družbeno pomembnih funkcij turizma, se rekreacijska funkcija kaže v
obnavljanju in krepitvi telesnih in duševnih moči, pripomore k ohranjanju in večanju delovne
sposobnosti in storilnosti ljudi ter vpliva na večjo zaščito imunskega sistema pred boleznimi
(Jerišič, 1987).
Občina Kostanjevica na Krki ponuja veliko možnosti za obiskovalce, ki si želijo svoj prosti
čas preživeti bolj aktivno. Posamezniki lahko izkoristijo reliefno raznolikost območja in se
odločijo za pohodništvo, kolesarjenje, nordijsko hojo, gorsko kolesarjenje in downhill. V
zimskem času pa se prepustijo zimskim radostim, ki jih ponujajo zasnežene planjave. V letu
2012 je z odprtjem dolgo pričakovane tekaške steze občina postala bogatejša za športno
infrastrukturo, ki je mestu res manjkala.
Ribolov
Ribolov poteka v tekočih vodah in ribnikih. Ribiči lahko v reki Krki lovijo velike divje krape,
linje, ploščiče in platnice, priporočen pa je lov soma, ščuke in smuča. Potok Studena je
naseljen s potočno postrvjo, klenom, zeleniko in podustjo, potok Obrh pa s potočno postrvjo
ter klenom. Ribiška družina v Kostanjevici na Krki pripravlja animacije in tekmovanja,
omogočene pa so že bile večje prireditve z mednarodnim pomenom (npr. svetovno prvenstvo
v lovljenju rib s plovcem za ženske leta 2002). Za lovljenje rib je potrebno imeti dovolilnico,
ribiči pa se morajo držati pravil Ribiške zveze Slovenije glede lovnega časa, dnevnega uplena
in najmanjše lovne mere za posamezne vrste ter način ribolova (Strategija razvoja turizma na
mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008).
Lov
Del občinskih lovišč leži na severnih pobočjih Gorjancev, ki se preko reke Krke nadaljujejo v
Krakovski gozd. Po loviščih so na voljo visoke preže, poskrbljeno je za solnice, ki so
namenjene predvsem srnjadi, obiskuje pa jih tudi jelenjad in divji prašiči.
V Lovski družini Kostanjevica na Krki se je izmenjalo že dosti lovskih rodov, njihovo
poslanstvo pa še vedno temelji na sožitju z naravo in živalmi. Poleg strelskih tekmovanj
prirejajo lovske prireditve za člane in širše prebivalstvo, vsakoletne love na divje prašiče za
domače in sosednje lovce, strelska tekmovanja z lovsko puško risanico in šibrenico ter
tekmovanja na streliščih za glinaste golobe. Bodoča in poglavitna naloga lovcev je
usklajevanje sonaravnega gospodarjenja v gozdu in na kmetijskih površinah.
Najpogostejše vrste gozdnih živali na območju so: navadna jelenjad, srnjad, damjaki, divji
prašiči, poljski zajci, fazani, race mlakarice, od ostale divjadi pa lisice, gozdni jerebi, krokarji,
polhi ... Občasni obiskovalci gozdov v občini pa so tudi rjavi medved, volk, poljska jerebica,
jazbec, divja mačka, kuna, podlasica, pižmovka, kragulj, kanja, skobec, golob glivar in duplar,
divja grlica, kljunač, siva čaplja, gos, ribji orel, vodna kokoška, črna liska, kozica, regeljc in
kreheljc (Strategija razvoja turizma na mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008).
Balonarstvo
Kostanjeviški balonarski klub deluje z dolgoletno tradicijo in omogoča več vrst poletov:
panoramske in darilne polete, polete s šampanjcem ter polete preko Julijcev in Karavank.
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Zanimivo je tudi fotografiranje ali snemanje znamenitosti iz zraka. Društvo nudi možnost
organiziranega piknika, spust s čolni po reki Krki, obisk cvičkovega hrama in izlete s
terenskimi vozili po neutrjenih poteh (Strategija razvoja turizma na mikrodestinaciji
Kostanjevica na Krki, 2008).
Aktivnosti na reki Krki
Čolnarjenje in kopanje spadata med športne aktivnosti, ki so odvisne od letnih časov ter
vremenskih razmer. Najbolj primerna je toplejša polovica leta, ko lahko obiskovalci mesta
uživajo na javnem kopališču »pri Štravsu« ter »na Gmajni« (oboje se nahaja na severnem delu
otoka). Čolnarjenje po reki Krki predstavlja posebno vrsto rekreacije, omogočena pa je tudi
izposoja pedalina, vodnih koles, kanuja ter lesenega čolna, ki je tradicionalno »vozilo« v času
poplavljanja reke Krke (Strategija razvoja turizma na mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki,
2008).
Konjeništvo
V kostanjeviški občini deluje konjeniško društvo Gorjanska konjenica. Vsako leto organizira
dvodnevno jezdenje na Gorjance ter jezdenje po Krakovskem gozdu in ob reki Krki. Šolo
jahanja in vodene izlete s konji že nekaj let izvaja turistična kmetija Vodopivec na Dobah,
omogočena pa je tudi vožnja s kočijo ali vozom lojtrnikom (Strategija razvoja turizma na
mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008).
7.6. Tematske pohodniške poti
Resslova gozdna pot
Resslova gozdna pot se začne v Kostanjevici na Krki (gostilna Žolnir) ter nadaljuje proti
Krakovskemu gozdu in po njem, mimo mokrišča Trstenik, vse do roba pragozdnega
rezervata. Ob povratku se obiskovalci lahko ustavijo ob Cvelbarjevem hrastu na Malencah.
Tekom poti se sproti izobražuje o zakonitostih življenja in pomenu vode za obstoj nižinskega
gozda doba in belega gabra. Resslova gozdna pot je dolga osem kilometrov in po težavnosti
spada med lahke poti, ki naj bi se jo prehodilo v 2. – 3. urah (Občina Kostanjevica na Krki,
2012).
Evropska pešpot E7
Evropska pešpot je dolga približno pet tisoč kilometrov in poteka od Atlantika do južne
Madžarske, del pa gre tudi čez Slovenijo. Slovenski del pešpoti pričnemo na Donački gori in
nadaljujemo do Zgornje Pohance čez Zdole do Vidma (kjer prestopimo reko Savo) in mimo
Leskovca do Velike vasi. V smeri Malega Podloga - Gržeče vasi prispemo na območje
Krakovskega gozda, ob močvirnem predelu Trstenika pa dosežemo Kostanjevico. Pot se
nadaljuje skozi vasi in zaselke Grič – Kočarija - Male in Velike Vodenice - Ržišče ter Veliki
in Mali Ban, kjer se spustimo do znamenite kartuzije Pleterje (Strategija razvoja turizma na
mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008).
Trdinova pot po Gorjancih
Začne se na parkirišču Galerije Božidar Jakac, končni cilj pa predstavlja Trdinov vrh
(Gospodična), do katerega lahko pridemo po dveh poteh, ki se združita pri nekdanji planinski
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koči na Polomu oziroma 200 m naprej. Pot je obnovljena in na izpostavljenih mestih
zavarovana z jeklenimi vrvmi in klini. Na vrhu strmine zavijemo desno ter po nekaj metrih
pridemo na gozdno vlako, kjer se zahtevna in lahka pot združita. Lahka pot nas vodi mimo
kapele naravnost navkreber po asfaltni cesti. Na vrhu vasi asfaltirana cesta preide v gramozno
in nato mimo kozolca v kolovoz (gozdna vlaka). Na križišču kolovozov zavijemo levo po
Rutenski poti - Strmine, pridemo do košenice (v zaraščanju) in že smo na stečišču obeh poti.
Po nekaj metrih hoje zavijemo desno mimo jame Čestitke ter nadaljujemo po gozdni vlaki
navkreber do odseka, dolgega približno 300 m. Dosežemo gozdno cesto, ki prihaja iz
kostanjeviške smeri in vodi dalje mimo Gozdarske koče do Poloma in križišča jugozahodne
poti. Jugozahodna pot nas vodi mimo Griča, Ivanjš in Podstrma do cerkve Marije pomočnice
na Malih Vodenicah, kjer je lepa razgledna točka na Kostanjevico na Krki. Nadaljuje se čez
Gabrovc v strmejši del bukovega gozda do kapele na Mirčevem križu in po cesti proti
Polomu, kjer na križišču dosežemo stično točko obeh poti. Od križišča hodimo po
Jesenovskem jarku, mimo Ravne gore do meje s Hrvaško in zavijemo na zahod proti
Trdinovem vrhu. Trdinova pot je dolga 23 kilometrov, prehodi se jo v šestih urah, po
težavnosti pa spada med lahke, vendar fizično zahtevne poti (Strategija razvoja turizma na
mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008).
Pot na Kičer
Zbirališče pohodnikov je na parkirišču Kostanjeviške jame. Pešpot začnemo s prečkanjem
potoka Studena, nakar zavijemo proti jugu in po 100 m levo na poti do vasi Dolšce, kjer po
asfaltni cesti pridemo do kmetije Frankovič. Od tukaj gremo mimo križa po dobro označeni
stezi do Dovčka, prečkamo gramozno cesto in nadaljujemo po gozdni vlaki. Ko pridemo do
smernih tabel, zavijemo na levo, v strmi del gozdne vlake. Malo pred vrhom zavijemo še
enkrat levo, kjer je del poti položnejši, in po nekaj metrih zagledamo vrh. Na vrhu je lepa
razgledna točka. Vračanje poteka po isti poti do izhodiščne točke. Pot na Kičer je dolga šest
kilometrov, traja 2,5 ure in po težavnosti spada med lahke, vendar strme pohodniške poti
(Strategija razvoja turizma na mikrodestinaciji Kostanjevica na Krki, 2008).
Rutenska krožna pot
Začetek Rutenske krožne poti je pri nogometnem igrišču na Orehovcu, ki nad igriščem vodi v
strmino, ki je na izpostavljenih mestih dobro zavarovana z jeklenicami in klini. Ko pridemo
do razcepa poti proti Polomu (Trdinova pot), zavijemo levo na gramozno cesto in nato desno
na kolovoz, kjer po označeni poti pridemo do Rdeče hiše. Nato se vračamo nazaj, nekaj časa
po isti poti, nakar zavijemo desno in pridemo do Aleksandrove koče ter Lovskega bivaka.
Tukaj se nam ponuja prelep razgled na Krško-Brežiško polje. Nadaljujemo po gozdni vlaki,
na križišču vlak pa se lahko odločimo za pot proti vrhu Kičerja ali v smeri proti dolini, ki se
strmo spušča do ceste, katero prečimo in nadaljujemo čez Drage (Reber) do vasi Orehovec.
Pri sestopu v dolino pridemo do nekdanjega peskokopa in izvira pitne vode, od tu pa zavijemo
levo po asfaltni cesti, od koder se vidi nogometno igrišče. Rutenska krožna pot je dolga 12
kilometrov, traja 3,5 ure in po težavnosti spada med zahtevne pohodniške poti (Občina
Kostanjevica na Krki, 2012).
Mohor - Gradnje (Cvičkova pot)
Vsako leto poteka tradicionalen pohod med vinogradi in hrami Kostanjevice na Krki in
Podbočja. Začetek poti je v Zavodah, kjer nas ob zidanicah čaka prigrizek s pokušnjo cvička.
Pohod se nadaljuje v smeri cerkve Sv. Mohorja in Fortunata proti Črneči vasi in čez Črneški
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vrh, kjer se spustimo do potoka Sušica. Kolovozna pot ob potoku vodi do gorice Vinjar, kjer
na vrhu zavijemo levo v smeri vasi Gradnje in naprej do gorice Blatnik. Tukaj nastopi čas za
večji počitek, toplo malico, pijačo in cviček. Povratek poteka po gozdu, v smeri doline potoka
Sušica vse do Zavod. Območje je posajeno z vinogradi znanih pridelovalcev dobre kapljice,
ki pripravijo pogostitve. Cvičkova pot je dolga 12 kilometrov, traja 4,5 ure in po težavnosti
spada med lahke poti (Občina Kostanjevica na Krki, 2012).
Pot vil Čestitk
Začetek poti je na parkirišču Galerije Božidar Jakac, kjer v smeri vasi Orehovec prečkamo
potok Obrh. Takoj za mostičkom opazimo na desni strani prvo leseno usmerjevalno tablo poti
vil Čestitk. Na tabli so podani osnovni podatki o kulturnih in naravnih znamenitostih, ki si jih
v bližini lahko ogledamo. Pot skozi Orehovec je markirana in nas vodi proti gozdnemu
pobočju Gorjancev. Na poti se nam odpira pogled na Kostanjevico na Krki. Pri drugi
usmerjevalni tabli si lahko ogledamo maketo čebeljega panja. Čaka nas še kratek del poti, ki
jo nadaljujemo do lovske preže in nato zavijemo desno v strmino, kjer se skrivajo kamniti
osamelci. Konec izleta dosežemo na tlakovani polici pred podzemno jamo Čestitke. Če se
obrnemo nazaj, se pred nami pokažejo veličastne podobe okamenelih vil Čestitk. Pot Čestitk
je dolga štiri kilometre in traja približno 3 – 4 ure. Po težavnosti spada med srednje zahtevne
poti, primerne za otroke od 3. leta starosti.
Pohodniška pot ima osnovo v bajki o vilah Čestitkah, ki naj bi pred davnimi časi živele v teh
krajih. Ob pobočju hriba leži samostan, kjer so vile Čestitke ponoči rušile, kar so domačini
čez dan pridno zgradili. Bajka je v celoti zapisana na usmerjevalnih tablah (Otok, Zavod za
razvoj. Ogled pravljične poti vil Čestitk, 2011).
7.7. Kolesarske poti
Območje občine ponuja ljubiteljem kolesarjenja možnosti prijetnega rekreiranja in
neposrednega stika z naravo. Kolesarske steze postajajo vedno bolj pomemben del turistične
ponudbe in po podatkih turistično–informacijskega centra so kolesarske poti v občini tretja
najbolj obiskana znamenitost.
Kolesarske steze in poti postajajo nenadomestljivi deli turistično-rekreacijske infrastrukture,
zato je kolesarjem potrebno zagotoviti prilagojeno turistično ponudbo. Pri tem je pomembno
predvsem urejeno okolje, predstavitev kulinarične in vinske ponudbe ter vključitev različnih
prireditev in drugega dogajanja. Seveda pa je temeljno sodelovanje vseh ponudnikov in odziv
turističnih delavcev na povpraševanje.
Cvičkova kolesarska pot
Izhodišče Cvičkove kolesarske poti je v Kostanjevici na Krki (gostišče Kmečki hram), od
koder nas cesta vodi mimo cerkve sv. Miklavža in osnovne šole, kjer se začne teren vzpenjati.
Peljemo se naprej, mimo cerkve sv. Marije dobrega imena na Slinovcah, skozi Jablance ter ob
Bočju nadaljujemo do Šutne, kjer kmalu zapeljemo v brežiško občino. Ko dosežemo Gadovo
peč, ostro zavijemo proti severu do Stojanskega vrha in se mimo Poštene vasi spustimo do
Bušeče vasi. Po desnem bregu reke Krke znova prikolesarimo v krško občino in pod Dobravo
nadaljujemo pot do Podbočja (gostilna Gadova peč). Po ravnini kolesarimo še mimo Žabjeka,
Slivja in Karlč, od koder do Kostanjevice ni več daleč. Cvičkova kolesarska pot je dolga 29
kilometrov.
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Panoramska kolesarska pot
Izhodišče Panoramske kolesarske poti je izpred gostišča Kmečki hram v Kostanjevici na Krki.
Pot nadaljujemo mimo cerkve sv. Miklavža in zapeljemo do križišča pri osnovni šoli, kjer nas
steza na naši desni (mimo pokopališča) vodi do nekdanjega cistercianskega samostana. Pod
Gričem kolesarimo mimo Ivanjš do Kočarije, kjer zavijemo proti jugu v smeri Malih
Vodenic. Pri cerkvi sv. Marije se spuščamo proti vzhodu do Orehovca. V središču vasi
zavijemo levo na krajši spust in kmalu zatem na strm, poldrug kilometer dolg vzpon, ki ga
zaključimo na lepi razgledni točki. Po ostrem obratu prikolesarimo na jug, mimo Dolšc do
Avguštin in naprej mimo Jablanc pod Slinovce. Po obratu proti zahodu se peljemo mimo
Globočic in prispemo na ciljno točko – Kostanjevico na Krki. Panoramska kolesarska pot je
dolga 15 kilometrov.
Resljeva kolesarska pot
Začetek Resljeve kolesarske poti je v Kostanjevici na Krki (gostišče Kmečki hram), od koder
se zapeljemo na levi breg reke Krke in na obronkih Krakovskega gozda kolesarimo proti
severozahodu, mimo Malenc do Zameškega. Od tukaj nadaljujemo proti severu do Smednika
(Ce bar) in pri vasi Kržišče prečkamo magistralno cesto Ljubljana – Zagreb, ki nas vodi do
zaselka Rimš. Nadaljujemo do Velike vasi (okrepčevalnica Gorenc) in ob izstopu iz nje ostro
zavijemo proti Gržeči vasi, kjer nas cesta vodi do Velikega Podloga. Naprej se peljemo mimo
Pristave, Kalce-Nakla in Malega Mraševega ter prikolesarimo do Križaja in glavne ceste
Brežice-Kostanjevica, po kateri se vrnemo na začetek naše poti. Resljeva kolesarska pot je
dolga 29 kilometrov.
Trdinova kolesarska pot
Izhodišče poti je v Kostanjevici na Krki (gostišče Kmečki hram). Mimo cerkve sv. Jakoba
kolesarimo na levi breg reke Krke proti Malencam do Zameškega, kjer zavijemo v smeri proti
Šentjerneju (Gostilna Majzelj). Pot nadaljujemo v smeri kartuzije Pleterje, naprej mimo
Pleterskega hriba, Malega in Velikega Bana ter se vzpnemo pod Javorovico. Tukaj zavijemo
na vzhod in pod Mirčevim gričem dosežemo kapelo Mirčev križ. V serpentinah se spuščamo
po Jesenovskem jarku, mimo nekdanjega planinskega doma na Polomu ter Titove, Rdeče in
Aleksandrove koče vse do lovskega bivaka na Ravneh in Oštrcu. Od tu naprej je potreben
vzpon do Črneče vasi in kratek, a zahteven spust do Straškega jarka na jugu. Oster zavoj proti
severu ter vzpon mimo Vrtače in Vrbja nas vodi do hrvaške meje. Nadaljujemo proti severu
do Prušnje vasi in mimo Brezja do Gradca na vzhodu, kjer zavijemo na severni vzpon do
Planine (Turistična kmetija Stipič). Nad njo dosežemo najvišjo točko naše poti. Po
kolesarjenju proti vzhodu začenjamo dolgotrajni spust, ki vodi skozi Premagovce do Gadove
peči. Nadaljujemo do Stojanskega vrha, mimo Poštene in Bušeče vasi do ravnine na desnem
bregu reke Krke. Kmalu se vrnemo v krško občino in proti zahodu kolesarimo do Podbočja
(Gostilna Gadova peč) ter mimo Starega gradu in Slinovc pot kmalu zaključimo v
Kostanjevici na Krki. Trdinova kolesarska pot je dolga 64,4 kilometra.
Turistična ponudba območja je dobra, vendar bi jo s sodelovanjem akterjev na področju
turizma ter kulturnih delavcev lahko naredili bolj povezano in celostno ter primerno za
različne želje obiskovalcev. Ravno tako bi bilo smiselno oblikovanje turističnih paketov, v
katere bi bili vključeni najbolj privlačni turistični produkti, ki jih Kostanjevica ponuja. Del
ponudbe bi lahko predstavljalo tudi podeželje s turističnimi kmetijami oziroma zidaniški
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turizem. Že na TIC-u bi obiskovalcem morali zagotoviti možnost ogleda in doživetje celotne
turistične ponudbe ter lokalnega vodnika, ki bi jih popeljal po znamenitostih okolice. Turisti
bi tako lahko koristili gostinsko ponudbo in podaljšali svoj obisk kraja. Za razvoj turistične
dejavnosti bi bila potrebna tudi večja aktivnost posameznikov in društev, ki jih je v občini
veliko.
7.8. Nastanitvene zmogljivosti in gostinska ponudba v občini Kostanjevica na Krki
7.8.1. Turistične kmetije
Turistična dejavnost na kmetijah je v Zakonu o kmetijstvu in gostinstvu opredeljena kot
osnovni kmetijski dejavnosti dopolnilna. Turistične kmetije nudijo gostom domačo hrano in
pijačo ter namestitev v zidanih objektih ali kampih. Poleg slednjega morajo zagotavljati
dovolj surovin za ponudbo hrane in pijače, imeti dovolj delovne sile ter biti urejene
(Združenje turističnih kmetij Slovenije, 2012).
V Sloveniji poznamo naslednje oblike turističnih kmetij:
 nastanitvena turistična kmetija
 izletniška turistična kmetija
 vinotoč ter
 kamp
Nastanitvene turistične kmetije nudijo prenočišča in postrežbo domače hrane, medtem ko
izletniške turistične kmetije gostom nudijo le tople in hladne jedi ter pijače (Zorko, 1999). V
vinotočih se gostom ponudi hladne prigrizke, domač kruh in pecivo, lastno vino ter druge
alkoholne in brezalkoholne pijače. Kampi na kmetijah pa gostom omogočajo prostor za
kampiranje z vsemi potrebnimi propomočki (Združenje turističnih kmetij Slovenije, 2012).
V občini Kostanjevici na Krki sta dva vinotoča in turistična kmetija:
Turistična kmetija - vinotoč Colarič (Jablance 17)
Turistična kmetija leži ob Podgorjanski vinsko turistični cesti. Osnovna ponudba zajema
doma pridelano in pripravljeno hrano s poudarkom na pripravi jedi v krušni peči in pestro
izbiro doma pridelanih vin. Vina je možno degustirati pod vodstvom domače sommelierke.
Možne so animacije za goste, družabne igre, spoznavanje živali, nabiranje zdravilnih zelišč,
kostanja in gob ter vključitev v različne aktivnosti na kmetiji. Gostje si lahko pod vodstvom
domače lokalne turistične vodnice ogledajo turistične znamenitosti Kostanjevice na Krki
(Strategija razvoja turizma na mikro destinaciji Kostanjevica na Krki - Popis stanja (I.del),
2008).
Vinotoč klet Jelenič (Jablance 10)
Vinotoč leži ob Podgorjanski vinsko turistični cesti v Zavodah nad Kostanjevico na Krki.
Gostom nudijo domačo hrano (različne vrste mesnin, kruh, zaseko, sire, race, mlince ter
različne vrste štrukljev in potic) ter pijačo. Največ pozornosti namenjajo pridelavi cvička ter
starim avtohtonim vrstam vina, kot so lipna, rumeni plavec in modra frankinja. Goste
popeljejo na degustacijo, kjer se vina lahko tudi kupi (Uradni Slovenski turistični
informacijski portal, 2012).
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Skromno število turističnih kmetij v občini Kostanjevica na Krki kaže na slabo razvitost
turizma na kmetijah. Turistična kmetija Colarič in Vinotoč klet Jelenič sta izletniškega tipa,
kjer goste ob vnaprejšnji najavi pogostijo s hrano in pijačo, nobena pa ne nudi prenočitev.
Turizem na podeželju je v občini še vedno neizrabljena turistična priložnost kljub temu, da je
potencial za razvoj te turistične dejavnosti precejšen. Smiselno bi bilo povezati turistično
ponudbo podeželja z ostalimi lokalnimi turističnimi znamenitostmi, k večji prepoznavnosti pa
bi pripomogla tudi lega območja ob vinsko turističnih cestah.
7.8.2. Vinsko turistične ceste na območju občine Kostanjevica na Krki
Vinske ceste so urejene in posebej označene poti, ki vodijo skozi vinorodne pokrajine in
predstavljajo značilnost slovenske turistične ponudbe. Ob vinskih cestah so na razglednih
območjih urejena razgledišča, ravno tako se ob poteh nahajajo različni ponudniki hrane,
pijače ter prenočišč. K zaokroženi in privlačni celoti pokrajine na območju vinskih cest
pripomorejo tudi naselja in kulturni spomeniki, urejeni v tradicionalnem duhu. Vinorodna
okolica se tako predstavi širši javnosti in na ta način skuša privabiti turiste (Jeršič, 1992).
V občini Kostanjevica na Krki se vije ena vinsko turistična cesta regije Posavje:
7.8.2.1. Podgorjanska vinsko turistična cesta
Podgorjanska vinsko turistična cesta se vije po pokrajini, kjer so vinogradi omejeni na
posamezne ugodne lokacije, vmes pa sta travnata in gozdnata pokrajina ali pokrajina, ki je
izrabljena v druge kmetijske namene (npr. sadovnjaki). V severnem delu Gorjancev, ki se
spuščajo proti reki Krki, je speljana od Dolenjskih toplic do Mokric. Na ozemlje
kostanjeviške občine vstopi pri Ržišču in se mimo Kočarije spusti do Kostanjevice na Krki.
Območje je z Gadovo pečjo prava domovina vse bolj cenjene vinske posebnosti, znamenitega
cvička, ki tod sicer ni edini grozdni pridelek. Celotna pokrajina, ki se ob Podgorjanski vinski
cesti najvišje vzpne do skoraj 700 metrov, je izredno razgibana. Kljub temu je lahko prehodna
z avtomobili, kolesi, na konjskih hrbtih ali peš, saj se od glavne prometnice odcepijo številne
stranske poti, ki vodijo do najvišjih vinorodnih leg (Razvojni program podeželja regije
Posavje 2003-2010, 2004; Uradni slovenski turistični informacijski portal, 2012).
7.8.3. Nastanitveni objekti in gostinski ponudniki v občini Kostanjevica na Krki
Glede na skromno število ponudnikov nočitev v občini sem se odločila, da jih po kapacitetnih
zmožnostih povprašam kar sama.
Preglednica 7: Nastanitveni objekti v občini Kostanjevica na Krki:
Objekti z nastanitvenimi zmogljivostmi
Kapaciteta
24 ležišč (12 dvoposteljnih sob in 11
Gostišče Žolir
dodatnih ležišč)
10 ležišč (4 apartmajski enoti in 4 dodatna
Zidanica in apartmaji Žolnir
ležišča)
4 ležišča (2 apartmajski enoti in 1 dodatno
Apartma na Krki
ležišče)
Vir: Strategija razvoja turizma Kostanjevice, 2008…Apartma na Krki, 2012
V občini Kostanjevica na Krki so samo trije objekti, ki obiskovalcem omogočajo nastanitev.
Glede na majhnost občine je slednje razumljivo. Apartma na Krki in Gostišče Žolnir se
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nahajata v Kostanjevici na Krki, Zidanica in Aparmaji Žolnir pa na Jablancah. V prihodnje bi
bilo smiselno povečati pestrost ponudbe prenočitvenih kapacitet, ker bi na ta način turiste
obdržali dalj časa in ne le za dan ali dva. Veliko težavo predstavlja ravno pomanjkanje
raznovrstnih nočitvenih objektov, predvsem hostlov in avtokampov. Hostel kot cenejša
varianta nastanitvenega objekta bi morda privabil tudi mlajše generacije, ki jim ne bi bilo
potrebno nočiti v bližnjih mestnih središčih. Ponudbo avtokampov in kampov bi bilo glede na
lego ob reki Krki ter veliko povpraševanje obiskovalcev smiselno vključiti v turistično
ponudbo nočitvenih možnosti. Edino težavo predstavlja lega mesteca na poplavnem območju,
zato je dovoljenje za dejavnost težje pridobiti. Velika priložnost območja so turistične
kmetije, ki bi poleg pogostitev omogočale tudi nastanitev.
Preglednica 8: Prenočitvene zmogljivosti v občini Kostanjevica na Krki od leta 20072011
Leto
Število sob
Število ležišč - skupaj
2007
16
49
2008
16
49
2009
16
49
2010
16
49
2011
18
54
Vir: Posredovani podatki Apartmaja na Krki in gostilne Žolnir; Statistični urad RS, 2012
Ponudba števila sob oziroma ležišč je bila v obdobju med leti 2007 in 2010 enaka, leta 2011
pa se je omenjeni ponudbi nočitvenih kapacitet pridružil Apartma na Krki, tako se je število
ležišč v občini prav na račun odprtja Apartmaja na Krki povečalo za dve apartmajski enoti.
Informacije Statističnega urada se od dejanskega stanja števila ležišč razlikujejo, saj podatki o
nočitvenih zmogljivostih Apatmaja na Krki za leto 2011 manjkajo. Razlike sicer niso velike,
zabeleženo število sob in ležišč pa je nižje kot v resnici.
Gostinska ponudba je v primerjavi z možnostmi nočitve sicer bolj pestra, vendar še vedno
zaostaja za ostalimi kraji v okolici.
Preglednica 9: Gostinski ponudniki v občini Kostanjevica na Krki
Št.
Ime gostinskega obrata
Kraj
1.
Bar Malva
Kostanjevica na Krki
2.
Dnevni bar Tida
Doljna Prekopa
3.
Green bar
Kostanjevica na Krki
4.
Gostilna kmečki hram
Kostanjevica na Krki
5.
Gostilna Majolka
Doljna Prekopa
6.
Gostilna Žolnir
Kostanjevica na Krki
7.
Jereb Irena, s.p.;
Gornja Prekopa
8.
Okrepčevalnica Pešič Anica s.p.
Dolšce
9.
Okrepčevalnica Štraus
Kostanjevica na Krki
10.
Pizzerija Otok
Kostanjevica na Krki
11.
Rock café
Kostanjevica na Krki
12.
Slaščičarna na Krki
Kostanjevica na Krki
13.
Turistična kmetija- vinotoč Colarič
Jablance
14.
Vinotoč klet Jelenič
Jablance
15.
Zidanica in apartmaji Žolnir
Jablance
Vir: (Posredovani podatki Občine Kostanjevica na Krki, 2012)
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V občini je skupaj 15 gostinskih obratov, od katerih v petih (Gostilne kmečki hram, Majolka,
Žolnir ter zidanici Žolnir in piceriji Otok) gostom postrežejo s hrano, v vseh ostalih,
omenjenih v preglednici 17, pa le s pijačo. Ponudba hrane je dokaj pestra, vse od pic pa do
divjačinskih specialitet. Slaščičarna na Krki v toplejši polovici leta ponuja raznovrstne okuse
sladoleda. Več je ponudnikov pijače, torej gostiln, kavarn, barov in okrepčevalnic.
8. NOČITVE TURISTOV V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI
Preglednica 10: Število nočitev v občini Kostanjevica na Krki od leta 2007 do leta 2011.
Leto
Domači turisti
Tuji turisti
Skupaj
178
896
2007
1074
204
786
2008
990
311
964
2009
1275
117
418
2010
535
213
840
2011
1053
Vir: Posredovani podatki Občine Kostanjevica na Krki; Statistični urad RS, 2012
Podatki za leto 2007 so pridobljeni iz Statističnega urada Slovenije, saj občina razpolaga z
informacijami o številu nočitev od leta 2008 naprej. Podatki statističnega urada za leto 2008
se v primerjavi z občinskimi razlikujejo, saj statistični urad beleži 705 tujih in 189 domačih,
skupaj torej 894 obiskovalcev, občinski podatki (ki sem jih vzela za bolj verodostojne) pa
govorijo o 786 tujih in 204 domačih, skupaj 990 obiskovalcih. Razliko si lahko razlagamo s
tem, da ponudniki nočitvenih zmogljivosti ne posredujejo pravilnih podatkov na Statistični
urad RS ali pa so le-ti pomanjkljivi. Nedoslednost pri zbiranju podatkov je odgovornost
ponudnikov storitev do vseh tistih, ki želijo razvoj turizma pospešiti.

Število nočitev turistov

Graf 5: Primerjava števila nočitev domačih in tujih turistov v občini Kostanjevica na
Krki
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Vir: Podatki Občine Kostanjevica na Krki, Statistični urad RS, 2012
V občini je leta 2007 nočilo 178 domačih ter 896 tujih turistov. Največ tujih turistov je prišlo
iz Avstrije (156), Španije (121), Belgije (116), Italije (105), Nemčije (86) ter Združenega
kraljestva (56). Leta 2008 je v občini prenočilo 204 domačih ter 786 tujih turistov, od tega jih
je bilo 127 iz Nemčije, 86 iz Nizozemske, 70 iz Italije in 56 iz Avstrije. Leta 2009 je bilo 221
nočitev Italijanov, 160 Slovakov, 159 Avstrijcev, 141 Nemcev, 54 Madžarov ter 52
Nizozemcev. Podatkov o številu nočitev za leti 2010 in 2011 na Statističnem uradu ni bilo
možno pridobiti. Po podatkih turistično informacijskega centra največ tujih turistov prihaja iz
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Avstrije, Nemčije ter Italije, v zadnjem času pa je vse več obiskovalcev lokalnih znamenitosti
iz Nizozemske ter Združenega kraljestva.
Preglednica 11: Število nočitev po posameznih mesecih od leta 2007 do leta 2011
Mesec
2007
2008
2009
2010
2011
34
17
17
28
22
Jan
45
27
40
47
6
Feb
18
73
54
8
43
Mar
66
74
96
26
19
Apr
151
129
245
27
Ni podatka
Maj
Ni podatka
91
66
37
217
Jun
215
161
155
68
254
Jul
194
143
252
126
191
Avg
166
81
149
41
87
Sep
92
96
78
66
127
Okt
35
59
93
29
64
Nov
58
39
30
32
23
Dec
Vir: Posredovani podatki občine Kostanjevica na Krki, 2012…Statistični urad RS, 2012
V petih obravnavanih letih je zabeleženo večje število nočitev tujih turistov v primerjavi z
domačimi, kar si lahko razlagamo z majhnostjo države, saj se v enem dnevu prepeljemo iz
domačega kraja na željeno destinacijo kjerkoli v Sloveniji.
Mesečni podatki o nočitvah turistov v obdobju od leta 2007 pa do leta 2012 kažejo na izrazito
sezonskost obiska. V celotnem obravnavanem obdobju je bilo največ nočitev v toplejši
polovici leta, torej od maja pa vse do septembra, ko so pogoji za rekreacijski turizem na reki
Krki - pohodništvo, kolesarjenje in druge vrste športnih aktivnosti ter obiskovanje galerij ugodnejši. Najmanj nočitev je v zimskem času, predvsem zaradi vremenskih razmer, ki so
rekreacijskemu, kulturnemu ter turizmu na podeželju manj prijazne.
Leta 2010 je v primerjavi s prejšnjimi leti prenočilo izrazito manj obiskovalcev, v letu 2011
pa se je obisk obisk zopet povečal.
V nadaljevanju bom predstavila Galerijo Božidar Jakac, ki je temeljni in najbolj obiskan del
kulturnodediščinske ponudbe občine Kostanjevica na Krki.
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9. PREDSTAVITEV GALERIJE BOŽIDAR JAKAC
9.1. Predstavitev javnega zavoda Galerije Božidar Jakac
Slika 7: Pogled na Galerijo Božidar Jakac

Avtor: Zakšek, 2012
Galerija Božidar Jakac je bila ustanovljena leta 1974 kot nadgradnja kulturnih dejavnosti, ki
so se odvijale v Kostanjevici na Krki. S svojimi programi je bila naslednica Dolenjskega
kulturnega festivala, njegovih dejavnosti ter premoženja.
Po površini razstavnih prostorov, razstavljenem gradivu in likovnemu fondu, je ena izmed
največjih slovenskih galerij. Tematsko se nagiba k ekspresionizmu, saj so na stalnih razstavah
predstavljena dela slovenskih ekspresionistov, na občasnih razstavah pa skuša predstaviti
vrhunske domače in tuje umetnike. Programe pripravlja v sodelovanju z domačimi in tujimi
zavodi s področja likovne umetnosti, s svojo dejavnostjo pa je nepogrešljiv in prepoznaven
člen razvoja občine Kostanjevica na Krki (Splošne informacije o javnem zavodu Galerija
Božidar Jakac, 2012).
9.1.1. Predstavitev stalnih zbirk razstav
JANEZ BOLJKA (rojen leta 1931 v Subotici)
Janez Boljka je diplomiral iz kiparstva in končal podiplomski specialistični študij grafike in
kiparstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Njegova zgodnja dela
so bila narejena v železu, kasnejša pa odlita v bron. Štejemo ga lahko za začetnika
slovenskega nadrealističnega kiparstva, saj se je uveljavil z oblikovanjem kipov iz aluminija
in serijami Ribničanov. Motivi upodobitev so še živalske podobe (nosorogi, opice, biki) in
Ivan Cankar. Leta 1966 je prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 1988 pa Prešernovo
nagrado za življenjsko delo (Galerija Božidar Jakac. Janez Boljka, 2012; Museums.si. Janez
Boljka, 2012). V kostanjeviška kulturna prizadevanja se je vključil pri redakciji postavitve
Gorjupove galerije ob deseti obletnici obstoja, leta 1990 pa je ob svoji petdesetletnici postavil
retrospektivo v kostanjeviški grajski cerkvi. Njegova začetna donacija galeriji je vsebovala
160 bronastih skulptur, zbirko pa je leta 1994 dopolnil še s plastiko, slikami in reliefi,
povezanimi z izvedbo kovancev nacionalne valute v samostojni Sloveniji (Smrekar, 2006).
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Slika 8: Tlorisni prikaz pritličnega dela galerije Božidar Jakac

Podlaga: Galerija Božidar Jakac
Vris: Tamara Zakšek
BOGDAN BORČIĆ (rojen leta 1926 v Ljubljani)
Bogdan Borčić je v letih 1943 in 1944 obiskoval slikarsko šolo Mateja Sternena in risarsko
šolo pri Francetu Goršetu v Ljubljani. Leta 1944 je bil interniran v koncentracijsko taborišče
Dachau, zato je šele po vojni končal študij na ljubljanski ALUO in podiplomski študij
slikarstva pri profesorju Gabrijelu Stupici. Leta 2005 je za življenski opus prejel Prešernovo
nagrado. Bogdan Borčič je eden izmed ključnih umetnikov sodobnega slovenskega slikarstva
in eden glavnih predstavnikov t.i. ljubljanske grafične šole. Med razstavljalce v Galeriji
Božidar Jakac se je leta 1993 vpisal z grafiko. Svoj ciklus velikega formata Atelje je leta 1999
postavil v samostanski cerkvi, ob tem pa galeriji podaril osemsto grafičnih listov. Dve leti
kasneje so odprli Borčićev grafični kabinet, v katerem hranijo 1038 avtorskih grafičnih listov,
temu pa je Bogdan Borčić v treh serijah dodal še 145 avtorskih risb. Študijski kabinet
dopolnjuje zbirka katalogov razstav Bogdana Borčića ter pedagoški prikaz najosnovnejšega
grafičnega orodja. Vsako leto v kabinetu poskrbijo za novo postavitev avtorjevih del (Galerija
Božidar Jakac. Bogdan Borčić, 2012; Museums.si. Bogdan Borčić, 2012; Smrekar, 2006).
ZORAN DIDEK (Rodil se je leta 1910 in umrl leta 1975 v Ljubljani.)
Zoran Didek je slikarstvo študiral na zagrebški akademiji. Bil je pomemben likovni teoretik,
oblikovalec in pedagog na ljubljanski likovni akademiji, kjer si je oblikovanje prizadeval
postaviti na zanesljive teoritične temelje ter pri tem opravil pionirsko delo. Motivika njegovih
upodobitev je poleg avtoportretov, portretov in tihožitij predvsem krajina, ki je v predvojnem
obdobju realistična, kasneje pa prevlada nagib k abstrakciji. Didek, ki je prihajal iz Podbočja,
je bil z domačimi kraji tesno povezan, kar nakazujejo njegovi pejsaži ob reki Krki. Pomemben
je njegov risarski opus, v katerem izstopajo karikirani avtoportreti. V Lamutovem likovnem
salonu so mu leta 1977 priredili retrospektivno razstavo, slovesno odprtje stalne razstave 43
slik in risb pa je direktor Bojan Božič združil z državnim praznikom, 24. junija 1995. Nova
postavitev je na ogled od leta 2000. V sedemdesetih letih, tik pred smrtjo, je prejel Prešernovo
nagrado za življenjsko delo (Galerija Božidar Jakac. Zoran Didek, 2012; Museums.si. Zoran
Didek, 2012; Smrekar, 2006).
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JOŽE GORJUP (Rodil se je leta 1907 v Kostanjevici na Krki in umrl leta 1932 v Ljubljani.)
Domači slikar, grafik in kipar Jože Gorjup, je študiral v Zagrebu in Firencah, leta 1930 pa se
je vrnil v rodno Kostanjevico. Umrl je mlad, star komaj 25 let. V avtorjevih delih se izrazito
kažejo vplivi njegovih učiteljev ter velikih imen evropskega modernizma, vendar je v
zadnjem obdobju življenja, predvsem v poslikavi prezbiterija Miklavževe cerkve na
kostanjeviškem otoku, nakazal smer osebnega stilnega izraza. Poleg biblijske tematike, ki jo
je po študiju v Firencah zamenjala posvetna motivika, so njegove teme arkadijska krajina,
kopalke, portreti ter motivi slikarskega ateljeja in igralcev. Predstavnik slovenskega
ekspresionizma in nove stvarnosti, je prvo vstajenje doživel leta 1963, ko je javnost videla
pregledni izbor njegovih del. Odkritje raznovrstnega gradiva je pokazala vsestranskost
Gorjupovega likovnega udejstvovanja, saj je poleg grafike, plastike in slikarstva vključevala
tudi risbe, akvarele in celo fresko, poskusno kompozicijo poslikave Miklavževe cerkve.
Njegova zbirka šteje preko 600 del, na aktualni stalni razstavi (postavljeni od leta 1992) pa je
skupaj z deli kiparja Franceta Goršeta predstavljen z desetimi oljnimi slikami (Galerija
Božidar Jakac. Jože Gorjup, 2012; Smrekar, 2006).
FRANCE GORŠE (Rodil se je leta 1897 v Zamostecu in umrl leta 1986 v Golniku.)
France Gorše je pred vojaškim vpoklicem študiral v Ljubljani, leta 1920 pa je z namenom
nadaljevanja študija odšel v Zagreb in ga zaključil kot eden izmed boljših študentov Ivana
Meštrovića. Pred koncem 2. svetovne vojne je emigriral v Trst, leta 1952 v Ameriko, leta
1971 pa se je vrnil v Sveče na Koroškem. V njegovem obsežnem opusu prevladujejo
ekspresivni portreti, akti in žanrski motivi, posebno mesto pa zavzemajo dela z religiozno
motiviko. Prejeta nagrada za opremo Marijinega svetišča v Washingtonu mu je prinesla
papežev sprejem v privatni avdienci. V ustvarjalnem eksperimentiranju z žično plastiko je
odkril novo tehniko – orešec, zmes iz orehove žagovine in specialnega lepila. Leta 1988 je
imel v Moderni galeriji retrospektivno razstavo, ki so jo v večjem delu prenesli tudi v
Kostanjevico, ob tem pa so se sprožile priprave na postavitev stalne zbirke. Gorjupove
prostore je dobila razširjena zbirka Toneta Kralja, zato so prireditelji Gorjupove slike vključili
kot dopolnilo Goršetovi muzejski postavitvi. Skupna razstava 36 plastik je na ogled od leta
1992 (Galerija Božidar Jakac. France Gorše, 2012; Museums.si. France Gorše, 2012;
Smrekar, 2006).
FRANCE KRALJ (Rodil se je leta 1895 v Zagorici in umrl leta 1960 v Ljubljani.)
Slikar, grafik in kipar France Kralj je vodilni predstavnik slovenskega ekspresionizma in
poznejše nove stvarnosti. Kiparstvo in slikarstvo je študiral na dunajski in praški akademiji ter
vrsto let poučeval na ljubljanski Srednji tehniški šoli. Leta 1933 je izšla umetnikova
avtobiografija Moja pot, leta 1937 pa je v Parizu prejel nagrado za skulpturo Žrebe. Kraljevo
ime je bilo v letih 1920 - 1923 sinonim ekspresionizma na Slovenskem. Z njegovo zbirko je
galerija združila najpomembnejše dolenjske predstavnike te smeri in dosegla višjo estetsko in
muzeološko raven. V galeriji je skupaj na ogled 235 slik, risb, grafik in plastik. Prevladuje
motivika kmečkega življenja (Kmetice, Sejalci), upodobitve živali (Krava s teličkom, Možje s
konji), krajin, religioznih prizorov (Magdalena), aktov in portretov. Zbirka je preglednega
značaja, saj razstavljena dela kažejo umetnikov osebni stilni razvoj od del ekspresionističnega
značaja preko slik nove stvarnosti do skoraj povsem abstraktnih monotipij, s katerimi je
dosegel ponovni vrh svojega ustvarjanja. Nova postavitev zbirke je iz leta 2002 (Galerija
Božidar Jakac. France Kralj, 2012; Museums.si. France Kralj, 2012; Smrekar, 2006).
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Slika 9: Tlorisni prikaz prvega nadstropja galerije Božidar Jakac

Podlaga: Galerija Božidar Jakac
Vris: Tamara Zakšek
BOŽIDAR JAKAC (Rodil se je leta 1899 v Novem mestu in umrl leta 1989 v Ljubljani.)
Slikar in grafik Božidar Jakac je študiral na praški akademiji ter se študijsko izpopolnjeval v
Berlinu in Parizu. Veliko je potoval po svetu in vtise s potovanj beležil v slikarstvu, grafiki,
fotografiji in filmu. Bil je eden izmed osrednjih pobudnikov ustanovitve ljubljanske likovne
akademije, njen redni profesor za grafiko v obdobju 1945 - 1961 ter prvi rektor. Leta 1949 so
ga sprejeli v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, bil pa je tudi član več tujih
umetniških akademij. Za njegova dela so mu podelili častna članstva Slikarske akademije v
Firencah (1964) in Evropske akademije v Parizu (1982). Strokovna kritika je mnenja, da je
svoj umetniški vrh dosegel zelo mlad, med leti 1920 - 1925. Galerija hrani okoli 2500 risb
njegovih risarskih dnevnikov iz tega obdobja. Ta dela, ki so ekspresionističnega značaja, so se
začela prelivati v stil liričnega realizma z značilno temo dolenjske krajine. Leta 2009, ob 110.
obletnici rojstva Božidarja Jakca, je potekala otvoritev nove postavitve stalne razstave, ki
obsega 105 likovnih del (slik na olju, pastelov, grafik in risb). Izbor prikazuje presek
umetnikovega dela. V obeh velikih dvoranah vzhodnega krila galerije so predstavljena
zgodnja dela, v zadnji sobi pa je poudarek na grafičnih delih, nastalih v obdobju od
štiridesetih do sedemdesetih let (Galerija Božidar Jakac. Božidar Jakac, 2012; Museums.si.
Božidar Jakac, 2012).
TONE KRALJ (Rodil se je leta 1900 v Zagorici pri Dobrepolju in umrl leta 1975 v
Ljubljani.)
Slikar, grafik in kipar Tone Kralj je študiral v Pragi, študijsko pa se je izpopolnjeval na
Dunaju, v Parizu, Benetkah in Rimu. Predstavlja ključno osebnost slovenskega
ekspresionizma in nove stvarnosti. Do konca dvajsetih let je tesno sodeloval z bratom
Francetom, kasneje pa je razvil stil monumentalnega realizma. V zgodnjih delih se kaže odraz
takratne dunajske in evropske umetnosti, saj prevladuje mehka, secesijska linija, motivi
upodobitev pa so ekspresivno simbolični. Pri kasnejših delih figure postajajo močnejše (Pieta
iz leta 1934) in dajejo specifičen stilni izraz. Njegov stilni razvoj sledi od secesije preko
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ekspresionizma in nove stvarnosti do t.i. monumentalnega realizma v letih po drugi svetovni
vojni. V več kot pol stoletja je ustvaril obsežen opus stenskih poslikav, oljnih podob, skulptur,
grafik, risb, ilustracij, lutk in celo oblikovalskih in arhitekturnih stvaritev. Kot slikar je
obvladoval velike zidne površine cerkvenih notranjščin, vseskozi pa je beležil tragedije
lastnega naroda in posameznika ter skušal postaviti vreden pomnik domačemu ljudskemu
izročilu. Prispeval je ilustracije k ponatisu Levstikove povesti o Martinu Krpanu in leta 1972
prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Razstava stalne postavitve ima od leta 1974 na
ogled 51 del, nova postavitev pa je od leta 2000. Poleg družinskih portretov prevladuje
motivika prizorov kmečkih uporov in vojn, kmečkega in delavskega življenja ter biblijskih
prizorov in ilustracij (Galerija Božidar Jakac. Tone Kralj, 2012; Museums.si. Tone Kralj,
2012).
PLETERSKA ZBIRKA
Razstavljena slikarska dela »evropskih mojstrov 17. in 18. stoletja« so last bližnje kartuzije
Pleterje, vendar je bilo vzdrževanje in varovanje umetnin za samostan prehudo breme, zato so
na pobudo tedanjega priorja Janeza Drolca, ki je želel umetnine pokazati širši javnosti, zbirko
prenesli v Galerijo Božidar Jakac. Dela so v Slovenijo (leta 1904) prinesli bosservillski
menihi iz Alzacije, potem ko so v Franciji razpustili vse redove in jim je zatočišče v Pleterjah
ponudil cesar Franc Jožef. Podatki o slikah so zaradi pomanjkanja arhivskih virov zelo
skromni, strokovnjaki pa jih pripisujejo flamskim, francoskim, italijanskim in nemškim
mojstrom. Razstava v galeriji Božidar Jakac je na ogled od leta 1977, z novo postavitvijo od
leta 1992. Na ogled so olja s pretežno religiozno tematiko, dva prizora konjeniških bitk in
prizora krajine. Pleterski Kartuzijani so organizatorjem kulturnega življenja v Kostanjevici
dajali neprecenljivo oporo ter sodelovali pri vzpostavitvi šolskega gospodarstva (Galerija
Božidar Jakac. Pleterska zbirka, 2012; Smrekar, 2006).
LAPIDARIJ
V lapidariju je razstavljena originalna arhitekturna plastika (predvsem kapiteli in sklepniki)
danes že rekonstruirane samostanske cerkve. S svojimi lastnostmi se uvršča med najlepše
primere zgodnjegotske in kasneje barokizirane arhitekture na Slovenskem. Spremljajoče
fotografsko in dokumentarno gradivo prikazuje stanje arhitekturnega kompleksa pred njegovo
prenovo, ki danes poteka pod nadzorom ljubljanskega Zavoda za spomeniško varstvo
(Galerija Božidar Jakac. Lapidarij, 2012).
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Slika 10: Tlorisni prikaz drugega nadstropja galerije Božidar Jakac

Podlaga: Galerija Božidar Jakac
Vris: Tamara Zakšek
9.1.2. Predstavitev dislociranih enot Galerije Božidar Jakac
ZBIRKA GORJUPOVE GALERIJE
Začetki galerijske dejavnosti v Kostanjevici na Krki segajo v leto 1956, ko je bila v prostorih
kostanjeviške osnovne šole na pobudo takratnega ravnatelja Lada Smrekarja ustanovljena
Gorjupova galerija. Petinštirideset del, ki jih je v šolskih hodnikih postavil Vladimir Lamut,
pomeni začetek institucionalnega delovanja galerij v Kostanjevici. Po letu 1958 je prišlo do
prvih večjih donacij. Lojze Dolinar je galeriji poslal štiri skulpture v mavcu, Vladimir
Štoviček je podaril devet plaket, Vladimir Lamut pa veliko platno z motivom profanega
vhoda v Grad, pozneje pa še zbirko novih litografij. Z darom treh marmornih plastik
ljubljanske likovne akademije se je zbirka širila na šolski vrt, prerasla svoje pedagoške smotre
ter po domačem umetniku dobila ime Gorjupova galerija. V istem letu je zbirko sestavljalo 38
umetnikov, ki so skupno darovali 130 umetnin. Tri leta kasneje (1961) je bilo umetniških del
že več kot 200, Forma viva pa je galeriji dala nov zagon. Prvo leto (ob peti obletnici
ustanovitve galerije) so ustvarjalci v šolsko zbirko darovali svoja sproti ustvarjena dela,
zbirka pa je postala mednarodna, saj je kiparski simpozij pritegnil mednarodno pozornost in
obisk. Renato Guttus je v galerijo poslal svojo akvarelno risbo, s pridobitvijo dela državnih
odkupov Sekretariata za prosveto in kulturo se je zbirka razširila za dve Santomassovi grafiki
in nekaj del slovenskih in jugoslovanskih umetnikov (Stojan Batič. Dušan Đamonja, Andrej
Jemec, Gojmir Anton Kos, Petar Lubarda, Kiar Meško, Frnace Mihelič, Frnace Peršin, Štefan
Planinc, Frano Šimunović, Marko Šuštaršič, Drago Tršar). Pritok novih del se je odprl s
pomočjo razstavnega programa v Lamutovem likovnem salonu, saj so razstavljenci običajno
pustili po eno delo v zbirki. Tako je galerija pridobila grafiko Eda Murtića, olje Zlatka Price
ter dela Staneta Kregarja. Tone Kralj je izklesal nov šolski portal in Smrekarjev privzeti motto
Nulla dies sine linea (No day without a line) ter ga ilustriral s štirimi reliefi: Delo v rudniku,
Setev, Trgatev in Čestitke. Gorjupovo galerijo so opredelili kot najbolj izvirno idejo v
muzejski dejavnosti in jo zavarovali kot edinstven spomenik združitve izobraževalne in
muzejske ustanove. Zbirka se je s slikama Franceta Kralja ter platnom Jara Hilberta še
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razširila, najpomembnejša pridobitev Gorjupove galerije pa je Meštrovićeva mojstrovina Mati
z otrokom. V nekaj naslednjih letih je na južni fasadi šolskega kompleksa Ivan Seljak Čopić z
Alfiom Tambossom iz Spillimberga na dvesto kvadratnih metrih zidane površine kot zadnje
dejanje ob izgradnji šole izdelal mozaik Bitke na Krškem polju. Delovanje Gorjupove galerije
je leta 1974 prišlo pod okrilje novoustanovljene Galerije Božidar Jakac. Na stalni razstavi je
iz obsežne mednarodne zbirke likovnih del 20. stoletja predstavljen izbor plastik, slik, risb in
grafik. Bistveno za nastajanje in razvijanje te galerije je, da je večina likovnih del v zbirko
pridobljenih z donacijami posameznih umetnikov. Stalna razstava je z izborom kvalitetnejših
del preurejena vsakih nekaj let. Trenutna postavitev je na ogled od oktobra 1998 (Občina
Kostanjevica na Krki, 2012; Smrekar, 2006).
Slika 11: Pogled na mozaik OŠ Jožeta Gorjupa

Avtor: Zakšek, 2012
FORMA VIVA
Idejo Forme vive sta v Slovenijo prinesla Janez Lenassi in Jakob Savinšek, ki sta v letih 1959
in 1960 obiskovala mednarodne kiparske simpozije v St. Margarethnu v Avstriji. Ko je leta
1960 Jakob Savinšek prišel na ogled Gorjupove Galerije, se je porodila zamisel o oblikovanju
kiparskega simpozija v Kostanjevici na Krki. Prevladalo je mnenje strokovnjakov, da se
kolonije organizirajo tam, kjer se nahaja material, iz katerega bodo kiparji ustvarjali
skulpture. V Kostanjevici naj bi se uporabljala stara hrastova debla iz Krakovskega gozda, ki
so jih na Dolenjskem uporabljali za izdelavo mostov. Slovenija je v tistem času dobila dve
Formi vivi. V Kostanjevici na Krki je zaživelo kiparjenje v lesu, zamisel o izdelovanju
skulptur iz kamna pa je prevzela Seča nad Portorožem. Mednarodnima simpozijema sta se
kmalu pridružili še delovišči na Ravnah na Koroškem (leta 1965), kjer so umetniki ustvarjali
iz železa, in v Mariboru (leta 1970), kjer so oblikovali skulpture iz betona.
Umetnine, ustvarjene na simpozijih na zahodu, ki jih je financiral zasebni kapital, so bile
namenjene prodaji, v Kostanjevici pa so se kiparji že na prvem simpoziju odločili, da bodo
narejene umetnine odstopili za stalno zbirko galerije na prostem. Tako je nastalo še
razstavišče na travnikih pred samostanom. Forma viva, ki je v Kostanjevico pripeljala
umetnike iz vseh celin sveta, je za vedno spremenila podobo mesta, predvsem pa samopodobo
Kostanjevičanov. Odprla jim je pogled v sodobno umetnost in mesto je začelo opravljati
poslanstvo v najplemenitejšem pomenu politike neuvrščenosti, enakopravnosti in sožitja med
narodi, ki jih je združil univerzalni jezik umetnosti. Do srede sedemdesetih let se je prostor
okoli Gradu napolnil in galerija je hitro prestopila potok Obrh. V zgodnjih osemdesetih letih
je Forma viva stopila v sam kraj in našla mesta na vpadnicah in v širšem okolju šole. Po letu
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1988 je zaradi pomanjkanja denarja in nakopičenih težav, s katerimi se je otepala ves svoj
obstoj, v Kostanjevici prenehala delovati. Po desetih letih je Bojan Božič simpozij prebudil iz
spanja in odtlej se vsako drugo leto kiparji spet srečujejo v Kostanjevici (Galerija Božidar
Jakac. Forma viva, 2012; Smrekar, 2006, Gabrič, 2003).
Udeleženci Forme vive prihajajo iz vseh koncev sveta, zato sem v spodnji preglednici navedla
države udeleženke simpozija, ki so na Formi vivi že gostovale.
Preglednica 12: Države udeleženke Forme vive v Kostanjevici na Krki
Celina
Država
Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercgovina, Češka, Črna Gora, Francija,
Evropa
Grčija, Hrvaška, Italija, Makedonija, Nemčija, Nizozemska, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška, Srbija, Škotska, Španija, Švica,
Velika Britanija.
Indija, Izrael, Japonska
Azija
Kenija
Afrika
Severna Amerika Kanada, ZDA
Mehika, Peru, Venezuela.
Južna Amerika
Vir: Galerija Božidar Jakac. Forma viva, 2012
Preglednica 13: Predstavitev slovenskih udeležencev Forme vive ter naslovi njihovih
skulptur
Avtor
Naslov
Leto sodelovanja
Brez naslova
1961
Peter Černe
Žalujoče matere
1962
Stane Jarm
T – element
1966
Dragica Čadež
Krjavelj, Mati z otrokom, Družina
1968
Peter Jovanovič
Tri dobe življenja
1970
Tone Kralj
Brez naslova
1972
Tone Lapajne
Brez naslova
1972
Dušan Tršar
Brez naslova
1974
Janez Zorko
Brez naslova
1976
Tone Demšar
Proboj
1980
Negovan Nemec
Pokopališče mornarjev
1984
Boris Zaplatil
Interier
1998
Roman Makše
Prvi stik
2000
Darko Golija
Prvi stik
2004
Boštjan Drinovec
Nogice
2006
Urša Toman
Divji kostanj
2008
Polona Demšar
Utrip življenja
2008
Samo Škoberne
Vir: Galerija Božidar Jakac. Forma viva, 2012
LAMUTOV LIKOVNI SALON
Lamutov likovni salon deluje kot dislocirana enota v nekdanjem ministerialnem dvorcu na
otoku mesta od leta 1958. Galerija je posvečena slikarju in grafiku Vladimirju Lamutu (1915 1962), ki je veliko svojih del ustvaril v Kostanjevici na Krki. V prostorih salona se vrstijo
začasne razstave in druge kulturne prireditve. Leta 1963 je salon dobil svojo bleščečo podobo
in bil v zgodovinski arhitekturi poimenovan kot najlepši razstavni prostor v Sloveniji. Takrat
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je pravzaprav dobil svoje sedanje ime, leto pozneje pa so na vhod postavili Lamutov doprsni
kip, ki ga je modeliral Stane Jarm. Prva razstava je bila posvečena opusu Jožeta Gorjupa, ki
sta ji sledili retrospektivi Božidarja Jakca in Toneta Kralja. Nov dosežek je prinesel
prepovedani projekt retrospektive Franceta Goršeta, višjo raven pa je dve leti zatem dosegel z
Božidarjem Jakcem, Slanovimi akvareli (leta 1975) ter postavitvijo grafike in kiparstva
Franceta Kralja (leta 1980). Prav ob Jakčevi razstavi se je položaj razstavišča bistveno
spremenil, saj je postal prostor občasnih razstav nove muzejske ustanove, Galerije Božidar
Jakac. Program se je po dobrih desetih letih od Gorjupove razstave iz osrednjega prelevil v
spremljevalnega. Njegova vloga se ni bistveno zmanjšala, še vedno je namreč služil predvsem
vzdrževanju kroga sodelavcev celotnega projekta in utrjevanju interesa institucije. V zadnjih
petnajstih letih so ciklične razstave dolenjskih umetnikov Pogled postale del razstaviščnega
repertoarja (Smrekar, 2006; Galerija Božidar Jakac. Lamutov likovni salon, 2012).
Slika 12: Lamutov likovni salon

Avtor: Zakšek, 2012
Pogled
Začetki bienalne razstave Pogled na likovno umetnost Dolenjske, Bele krajine in Posavja
segajo v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je kustosinja Barbara Rupel dala pobudo za
pripravo razstave, ki bi predstavljala dosežke likovnih umetnikov iz omenjenega lokalnega
prostora. Prvi dve razstavi sta bili preglednega značaja, vse naslednje pa tematsko zasnovane.
Med tematsko zasnovanimi razstavami so predstavljeni umetniški dosežki vseh likovnih praks
in na vsaki razstavi se izbere avtor, ki se je predstavil z najkvalitetnejšim ali najzanimivejšim
delom ter je zato nagrajen s samostojno razstavo v naslednjem letu.
Po desetih letih delovanja je bienalna razstava prerasla svoje ustaljene okvire in se začela širiti
na teritorij celotne Slovenije. Zasnova razstave temelji na izhodiščih prvotne, z razliko, da pri
izboru del sodelujejo kustosi večine pomembnejših slovenskih regionalnih galerij, ki redno
spremljajo razvoj sodobne likovne umetnosti. Vloga vsakega kustosa je, da iz okolja
delovanja galerije glede na temo izbere likovno delo dveh umetnikov (iz njunih zadnjih dveh
let). Na razstavi se z glasovanjem vseh sodelujočih kustosov izbere posamezno delo, katerega
avtor je nagrajen s samostojno razstavo v naslednjem letu. Tako skupinska bienalna razstava
kot tudi razstava nagrajenega umetnika je na ogled v vseh galerijah, ki sodelujejo pri projektu.
Razstava Pogled na likovno umetnost Slovenije je glede na izhodišče namen in cilj
temeljnega pomena za slovenski prostor, saj ponuja edinstven vpogled v trenutno dogajanje
na likovnem področju Slovenije. Slovenske regionalne galerije, ki sodelujejo pri projektu, so
Galerija Božidar Jakac, Galerija Murska Sobota, Galerija sodobne umetnosti, Galerija
Velenje, Gorenjski muzej Kranj, Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec, Mestna
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galerija Nova Gorica, Obalne galerije Piran in Umetnostna galerija Maribor (Galerija Božidar
Jakac. Pogled, 2012).
Preglednica 14: Sodelujoči avtorji razstave Pogled ter nagrajeni umetniki za posamezno
leto
Avtorji
Naslov razstave
Leto
Mitja Berce, Rajko Čuber, Simona Čudovan, Dušan Filipčič, POGLED 1
1999
Martina Koritnik Fajt, Mojca Lampe, Kristina Lazetić – kiki, Nagrajen
Jože Marinč, Nataša Mirtič, Silvan Omerzu, Janko Orač, avtor: Apolonija
Vojko Pogačar, Apolonija Simon, Jože Slak – Đoka in Simon
Branko Suhy
Ksenija Berkopec, Andrej Blažon, Suzana Bricelj, Matej POGLED 2
2002
Filipič, Gregor Gutman, Jurij Kocuvan, Jože Marinč, Silvan Nagrajen
avtor:
Omerzu, Borut Peterlin, Borut Simič, Suzana Simič
Borut Peterlin
3: 2004
Mateja Kavčič, Martina Koritnik Fajt, Jože Kumer, Robert POGLED
Lozar, Jože Marinč, Jožica Medle, Nataša Mirtič, Janko Popolnoma moje ... /
Orač, Igor Papež, Borut Peterlin, Vojko Pogačar, Marija Completely mine ...
Mojca Pungerčar, Bojan Radovič, Marija Rus, Apolonija Nagrajen
avtor: Robert Lozar
Simon, Damjana Stopar, Jože Vrščaj in Uroš Weinberger.
Andrej Blažon, Suzana Bricelj, Tina Brinovar, Blaž de POGLED 4: Risba v 2006
Gleria, Mateja Kavčič, Martina Koritnik Fajt, Kristina kontekstu / Drawing
Krhin, Jože Kumer, Vladimir Leben, Robert Lozar, Jože in Context
Marinč, Petra Matijevič, Nataša Mirtič, Silvan Omerzu, Nagrajen avtor: Blaž
Janko Orač, Jure Perpar, Marija Rus, Vojko Pogačar, de Gleria
Apolonija Simon, Jože Slak Đoka in Uroš Weinberger.
Uroš Abram, Rajko Čuber, Vesna Horvat, Simon Kajtna, POGLED 5: I Feel 2009
Mateja Kavčič, Jurij Kocuvan, Mojca Lampe Kajtna, Matija Kostanjevica na Krki
Lapuh, Robert Lozar, Jože Marinč, Jožica Medle, Nataša Nagrajeni
avtor:
Mirtič, Janko Orač, Borut Peterlin, Vojko Pogačar, Andreja Vladimir Leben
Potočar, Boštjan Pucelj, Bojan Radovič, Marija Rus, Goraz
Šimenko, Uroš Weinberger, Danica Žbontar
Dubravko Baumgartner, Vesna Blagotinšek, BridA/Sendi POGLED 6: Jaz, 2011
Mango, Jurij Pavlica, Tom Kerševan, Robi Caglič, Ana tukaj, zdaj
Čigon, Andreja Džakušič, Milan Golob, Maja Hodošček, Nagrajen avtor: Uroš
Jurij Kalan, Anja Kranjc, Gani Llalloshi, Martina Weinberger
Mihoković, Maja Pučl, Jože Slak, Natalija Šeruga, Marko
Tušek, Tanja Vergles, Uroš Weinberger
Vir: Galerija Božidar Jakac. Pogled, 2012
9.1.3. Predstavitev razstavnih prostorov občasnih razstav v Galeriji Božidar Jakac
SAMOSTANSKA CERKEV
Dvorišče obsežnega samostanskega kompleksa s severne strani zapira ostanek nekdanjih
meniških prostorov s križnim hodnikom ter redovna cerkev, ki predstavlja najpomembnejšo
sestavino nekdanjega samostana. Gre za edina dva dela prvotnega kompleksa iz 13. stoletja.
Cerkev je zgrajena kot triladijska bazilika s prečno ladjo in paroma kapel ob kvadratno
zaključenem prezbiteriju, kar ustreza idealu cistercianske arhitekture oziroma t.i.
bernardinskemu arhitekturnemu tipu. V obdobju baroka sta cerkev in samostan doživela
prezidavo, danes pa so prav ti arhitekturni elementi temeljna sestavina tega izjemnega
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prostora, saj je cerkev z razpustitvijo samostana (leta 1786) izgubila svojo prvotno sakralno
funkcijo, kasneje pa tudi vso svojo opremo. Po obsežnih restavratorskih in obnovitvenih delih
je nekdanja samostanska cerkev svojo današnjo podobo dobila leta 1971 in kot taka
predstavlja enega najlepših primerov zgodnjegotske (kasneje barokizirane) arhitekture na
Slovenskem. Galerija Božidar Jakac prostor uporablja 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.
Prva razstava je bila postavljena leta 1980, in sicer tapiserije iz zbirke tovarne Dekorativne.
Galerijski svet se je po letu 1996 odločil urediti program in cerkev spremeniti v prestižni
razstavni prostor. Strokovni svet je razstavljence izbiral leto do dve vnaprej in največ po tri na
sezono. Zgled je bila razstava Matjaža Počivavška leta 1997. Najbolj odmevne razstave so
bile v letih 1999 - 2003. Ivo Prančič, Mirsad Begić in Oto Rimele so na podlagi inštalacij v
kostanjeviški cerkvi prejeli nagrado Prešernovega sklada, Vatroslav Kuliš pa Nazorjevo
nagrado v Zagrebu. Tudi instalaciji Silvana Omerzuja in Uršule Berlot se uvrščata v ta
kakovostni razred. Program razstav je ob prenovi gradu zaradi denacionalizacije postal
najpomembnejši in najodmevnejši del dejavnosti galerije Božidar Jakac (Galerija Božidar
Jakac. Samostanska cerkev, 2012; Smrekar, 2006).
Preglednica 15: Kronološki pregled razstavljalcev v samostanski cerkvi ter naslovi
razstav
Avtor
Naslov razstave
Leto
Iz zbirke Tovarne Dekorativna Ljubljana
1980
Razstava tapiserij
Tapisarije
1986
Jože Horvat Jaki
In memoriam France Gorše 1897 – 1986
1986
France Gorše
/
1986
France Slana
Retrospektivna razstava
1987
Polde Oblak
/
1990
Janez Boljka
Zemlja na juti 1002 - 1993
1993
Tone Lapajne
Najnovejša dela
1994
Valentin Oman
To sem jaz, umetnik...
1994
Rihard Jakopič
/
1995
Jona Gal Planinc
/
1995
Stane Jarm
/
1996
Dragica Čadež
/
1996
Andraž Šalamun
/
1996
Zlatan Vrkljan
Iz cikla Španska palma 1994 – 1997: slike, risbe in 1997
Branko Suhy
grafike
/
1997
Matjaž Počivavšek
Vtis obilja: štukatura 17. Stoletja v Sloveniji
1998
Barbara Jaki Mozetič
Vita Peracta
1998
Zdensko Huzjan
/
1998
Lujo Vodopivec
Bienale slovenske grafike: ameriška grafika
1998
Več avtorjev
Iz ateljeja
1999
Bogdan Borčić
Brez naslova
1999
Ivo Prančič
Ohraniti sanje
1999
Mirsad Begić
Serije 50.5 /65 / 148
2000
Vatroslav Kuliš
Relikvije, slike 1999 /2000
2000
Žarko Vrezec
/
2000
Dušan Tršar
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Avtor
Jožef Muhovič
Jakov Brdar
Emerik Bernard
Edo Murtić
Oto Rimele
Jiri Kočica, Žiga Okorn
Jože Marinč
Tugo Šušnik
Nataša Prosenc
Tanja Špenko
Silvan Omerzu
Več avtorjev

Naslov razstave
O minljiosti
Kobalt modra, zelena, oker
Sovpadanja
/
Iluminacije
Naslovljeno na svobodo drugega
Stopinje
/
Križišče
Nove razsežnosti
Solze
Ne – povsem/ ne pravo: zgodovine, telesa in koncepti
v sodobni fotografiji
Preodnost
Uršula Berlot
Okostja
Jože Slak
Slišati/ Arhiskulptostrukcije
Roman Makše
/
Sandi Červek
Wireframe
Robert Šimrak
Žarenje
Mojca Zlokarnik
Barišićevo nihalo
Petar Barišić
Razni vhodi (druga linija)
Bojan Gorenec
Hipokriti
Mirko Bratuša
Second life
Zmago Lenárdič
Telo. Made in me
Uroš Abram
Potovanje junaštva
Tomislan Buntak
Vir: Galerija Božidar Jakac. Samostanska cerkev, 2012

Leto
2001
2001
2002
2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012

LAPIDARIJ
Prostori lapidarija predstavljajo niz osmih, med seboj ločenih razstavnih prostorov, ki se
nahajajo v južnem krilu obsežnih samostanskih traktov. Ta del samostanskega kompleksa je
bil pozidan v času opata Friderika Hofstetterja (1703-1708), kar nam nakazuje ena od
vzidanih napisnih plošč na dvoriščni strani. V galeriji so prve razstave v prostorih lapidarija
organizirali v letu 2000. Razstavišče je namenjeno predstavitvam izoblikovanih umetnikov ter
tudi mlajšim, še neuveljavljenim avtorjem. Zaradi prostorske strukture sodijo prostori med
zahtevnejša razstavišča, saj je potreben poseben pristop in oblikovanje specifičnih razstavnih
projektov (Galerija Božidar Jakac. Lapidarij, 2012).
Preglednica 16: Kronološki pregled avtorjev, ki so razstavljali v lapidariju ter naslovi
razstav
Avtor
Naslov razstave
Leto
Skulpture
2000
Mojca Smerdu
Prostori
2001
Vlasta Žanić
2002
Rastoča knjiga; Avtor razstave: dr. Rastoča knjiga
Mihael Glavan, oblikovanje in postavitev:
Dušan Pogornika
Skulpture
2003
Slavko Krajnc
Dihanja
2004
Dušan Podgornik
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Avtor
Mihajlo J. Hardi
Petar Dolić
Urša Toman
Tanja Smole Cvelbar
Antonija Balić Šimrak
Boštjan Drinovec
Naca Rojnik
Dušan Tršar
Anda Klančič
Iztok Maroh
Sreten Milatović
Karel Plemenitaš
Keramika v Konceptu 4;
Spremljevalna razstava Mednarodnega
trienala keramike UNICUM
Boštjan Plesničar in Ervin Potočnik
Jiři Bezlaj
Elena Fajt
Oto Rimele
Denis Senegačnik
Igor Bravničar
Vir: Galerija Božidar Jakac. Lapidarij, 2012

Naslov razstave
Ikone
Skulpture
Sonce je bilo zeleno jajce
Snov
Na cedilu
oseminštiridesetkratokolisveta
nekaj v, nekaj iz, nekaj za...
Življenje v prostoru
Misli
Aluzije
Sledi
Poti
Mirsad Begić - Ohraniti sanje
Damjan Kracina - Sanitarium
Iztok Maroh - Sistemi
Nataša Sedej - Nevestina celica
velvetarij - lapidarij
Ustavljeni pogledi
Sobivanja
Slike
"Bloody Mary" Magična neprivlačnost
Metamorfoze

Leto
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009

2009
2010
2010
2010
2011
2012

9.2. Cvičkova klet v Galeriji Božidar Jakac
V prostorih nekdanjega cistercianskega samostana se nahaja vinski muzej in sledovi zadruge,
ustanovljene leta 1929, in sicer v času občutne vinske krize. Vinarske aktivnosti so se v kleti
nekdanjega samostana odvijale vse do leta 1980, ko so jih preselili v Leskovec pri Krškem.
Galerija Božidar Jakac je poskrbela za obnovitev in ureditev cvičkove kleti po zgledu njenih
začetkov. V kleti je prikazana zgodovina pridelave in predelave cvička skozi čas in
kletarjenje. Galerija s kletjo upravlja in degustira vino, ki ima v življenju prebivalcev
Dolenjske pomembno vlogo.
Vino Cviček pridelujejo v Dolenjskem vinorodnem okolišu in sodi med rdeča vina. Velja za
sinonim Dolenjske in slovensko vinsko posebnost. Po tradiciji se prideluje iz različnih vrst
grozdja, od katerih sicer prevladuje žametna črnina, dodajajo pa še modro frankinjo in bele
sorte grozdja, med njimi največ kraljevino (Žiberna, 2008; Strategija ..., 2008).
Menihi cistercianskega samostana so se aktivno ukvarjali s kmetijstvom, vinogradništvom in
sadjarstvom, ker so v ekonomskem oziru skušali biti čimbolj neodvisni. Za še bolj raznoliko
turistično ponudbo bi v galeriji lahko uredili dodaten prostor, kjer bi bila predstavljena
zgodovina cistercianov in meniško življenje. Turistično-kulturna ponudba bi se tako razširila
na nivo muzejev in dodana bi bila možnost, ki je močno vpeta v zgodovino samega prostora,
kar bi bilo »v prvi vrsti« interesantno že za domačine. Meniško življenje bi se lahko
predstavilo tudi preko igranih prizorov. S tem bi ciljali predvsem na mlajše generacije
obiskovalcev ter jim poskušali ponovno vzbuditi interes za prihod.
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9.3. Turistično informacijski center Galerije Božidar Jakac
Turistično informacijski center se nahaja pri vhodu v Galerijo Božidar Jakac in v Kostanjevici
na Krki predstavlja edino možnost informiranja turistov. V starem mestnem jedru, ki je
turistična znamenitost sama po sebi, so obiskovalci prikrajšani za informacije o turistični
ponudbi, saj infotočke ni, zato se velikokrat zgodi, da po informacijah sprašujejo v bližnjih
gostiščih ali Lamutovem likovnem salonu. Trenutna lociranost turistično informacijskega
centra bi bila bolj smiselna, če bi se tudi na »otoku« mesta nahajala turistična pisarna. V
turističnem vodniku Inyourpocket je avtor o TIC-u zapisal slednje trditve, ki opisujejo realno
situacijo: »Turistična pisarna je precej oddaljena od samega centra mesta Kostanjevice na
Krki, saj se nahaja pri vhodu v Galerijo Božidar Jakac, ki je poznana kot glavna turistična ter
kulturna atrakcija naselja in za večino obiskovalcev še vedno ustrezna postaja. Čeprav je
večina informacij na voljo predvsem o galeriji sami, vključujoč kataloge današnjih in
preteklih razstav, je na voljo tudi čudna brošura oziroma letak ostalih lokalnih znamenitosti
(Inyourpocket, 2012).«
9.4. Proračun in promocija Galerije Božidar Jakac
Občinska sveta Kostanjevice na Krki in Krškega sta na redni seji sprejela kompromis o
ureditvi statusa in financiranju javnega zavoda Galerije Božidar Jakac v dogovoru z državo
oziroma Ministrstvom za kulturo. Občini sta s podpisom sklepa postali soustanoviteljici
javnega zavoda Galerije Božidar Jakac skupaj z Ministrstvom za Kulturo, slednje za področje
zagotavljanja in izvajanja javne službe varstva kulturne dediščine na območju občin.
Soustanoviteljsko razmerje med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki ter Republiko
Slovenijo znaša 10 % v korist obeh občin ter 90 % v korist države. Notranje soustanoviteljsko
razmerje med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki pa 70 % v korist Občine
Kostanjevica na Krki ter 30 % v korist Občine Krško (Sklep o soustanoviteljstvu javnega
zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, 2011).
Med finančnimi prilivi so pomembni pokrovitelji Gem, Krka in Konzorcij Cvička. Galerija je
v veliki meri financirana iz državnega proračuna oziroma Ministrstva za kulturo. Že v tretjem
poglavju diplomske naloge je bilo govora o nepovezanosti sektorja za kulturo in sektorja za
turizem, ki bi morala delovati bolj koherentno. Boljše poznavanje področja turizma, kulturnih
delavcev oziroma področja kulture, turističnih delavcev, bi omogočilo razširitev ter bolj tržno
usmeritev kulturno-turistične ponudbe in zmanjšanje odvisnosti od državnega, za galerijo
sicer temeljnega dohodka. Z zakonodajo sicer neurejeni področji gostinstva in trgovine s
spominki znotraj galerijskega kompleksa predstavljata še vedno zelo pasivno držo galerije, ki
je povsem odvisna od svojega »gospodarja«, kar pa v današnjih časih lahko ogrozi njen
obstoj.
Za promocijo programov, prireditev in razstav Galerije Božidar Jakac skrbijo Vaš kanal Novo
mesto, Dolenjski list, Radio Slovenija ter lokalne radijske postaje na Dolenjskem in v Posavju
(Radio 1, Radio Krka, Posavje.si).
9.5. Pedagoški programi Galerije Božidar Jakac
Namen izvajanja pedagoških programov je usmerjen v razvijanje opazovanja, razumevanja in
doživljanja umetniških del, ki jih hrani in predstavlja Galerija Božidar Jakac. Programi so
namenjeni predšolski in osnovnošolski populaciji na območju matičnosti ustanove
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(Dolenjska, Bela krajina, Posavje). Aktivnosti izobraževalnih programov v galeriji se izvajajo
v štirih nivojih:
9.5.1. Vodeni ogledi po stalnih zbirkah in začasnih razstavah za učence osnovnih in
dijake srednjih šol
Vodeni ogledi predstavljajo standard, ki ga v galeriji želijo obdržati in nagraditi z drugim
nivojem, v katerem otroci aktivno sodelujejo z udeležbo v delavnici, namenjeni utrjevanju
pridobljenih vtisov skozi likovno beleženje.
Poleg likovnih vsebin je skupinam predstavljena arhitekturna dediščina samostana in
samostansko gospodarstvo, s tem pa vzpostavljena povezava z drugimi učnimi vsebinami, kot
so zgodovina, etnologija in slovenski jezik.
9.5.2. Ogled izbrane stalne zbirke z udeležbo v likovni delavnici
Ogledi izbranih oziroma predlaganih stalnih zbirk z udeležbo v delavnici, so namenjeni
beleženju vtisov in s pomočjo likovnih delavnic utrjevanju novo pridobljenih spoznanj.
Preglednica 17: Število šol in vrtcev, vključenih v programe izbrane stalne zbirke z
udeležbo v delavnici
Leto
Število šol/vrtcev
Število udeležencev- SKUPAJ
2004
15
800
2005
11/1
843
2006
18
1085
2007
18/3
1611
2008
15/1
1269
2009
21/2
1426
2010
21/1
1410
2011
17/3
1211
Vir: Posredovani podatki Galerije Božidar Jakac, 2012
Leta 2004 so za 14 osnovnih in eno srednjo šolo izvedli 46 programov, ki vključujejo ogled
izbrane oziroma predlagane stalne zbirke z udeležbo v delavnici. V delavnicah je skupaj
sodelovalo 800 učencev. Leta 2005 so za oddelek Gimnazije Velenje, 11 osnovnih šol in en
vrtec izvedli 50 programov, v katerih je sodelovalo 843 udeležencev. Leta 2006 je bilo
udeleženih 18 šol, izvedli so 74 programov, sodelovalo pa je 1085 udeležencev. V letu 2007
so za 18 osnovnih šol in 3 vrtce izvedli 88 programov, v programih pa je sodelovalo 1611
udeležencev. V letu 2008 je bilo za 18 osnovnih šol in en vrtec izvedenih 93 programov, v
katerih je sodelovalo 1296 obiskovalcev. V letu 2009 je galerija za 21 osnovnih šol in dva
vrtca izvedla 94 programov, ki se jih je skupaj udeležilo 1426 udeležencev. V letu 2010 se je
povečal obseg izvedenih programov za osnovnošolsko populacijo, saj je bilo za 21 osnovnih
šol in en vrtec izvedenih 122 programov, v katerih je sodelovalo 1410 učencev, kar
predstavlja malenkostno znižanje v primerjavi s prejšnjim letom. V letu 2011 je bilo za 17
osnovnih šol in tri vrtce izvedenih 93 programov z udeležbo 1211 otrok.
Ugotovljen je trend povečevanja števila izvedenih programov, vendar zaradi zmanjševanja
števila učencev, povečane ponudbe v okolici (Mestni muzej Krško in Izobraževalni center
GEN) ter visokih cen prevozov število udeležencev ni v porastu. Šole namreč iščejo
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programe, ki so na razpolago v neposredni bližini oz. čim bližje šoli. Slednje ima pozitiven
učinek predvsem in samo na kvaliteto izvajanja programov.
9.5.3. Delavnice
Na delavnicah, ki se praviloma organizirajo v juliju in potekajo 4 ali 5 dni, se udeleženci pod
vodstvom mentorja posvečajo izbrani temi. V preteklih letih je galerija že organizirala
kiparske, grafične in slikarske delavnice. Programe delavnic vodijo umetniki, ki so skozi
razstavne projekte ali dejavnosti v okviru Forme vive povezani z ustanovo. Galerijska
počitniška delavnica je namenjena osnovnošolcem kot oblika poglobljenega spoznavanja
različnih ustvarjalnih tehnik na likovnem področju.
9.5.4. Ustvarjalnice
Ustvarjalnice so enkrat na mesec organizirane v popoldanskem času, v času počitnic pa
program poteka dopoldan. Delo je v hladnejši polovici leta oteženo, ker galerija ne razpolaga
s stalno ogrevanim prostorom, kjer bi programi lahko potekali. Rdeča nit vsebine delavnic
izhaja iz občasnih razstavnih programov ter deloma iz stalnih razstav. Del programa izvaja
kustosinja - pedagoginja ter absolventke likovne pedagogike, del pa zunanji sodelavci umetniki, ki so bili v tekočem letu vključeni v razstavni program ustanove. Delavnice
potekajo od aprila do oktobra in so za udeležence brezplačne. Predstavljajo možnost
aktivnega preživljanja prostega časa v galerijskih prostorih za otroke med 5. in 12. letom
starosti, ki živijo na lokalnem območju. Otroci predstavljajo najbolj aktivno plast
prebivalstva, vendar v veliki večini niso ravno pogosti obiskovalci galerijskih programov.
Preglednica 18: Obiskanost ustvarjalnic po posameznih mesecih za obdobje 2003 - 2011
Mesec/leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
januar
/
/
7
/
/
/
/
/
/
Februar
/
29
/
/
/
/
/
/
/
Marec
/
14
10
/
/
/
/
/
/
April
/
12
16
12
/
8
52
18
19
Maj
/
/
10
11
33
14
9
18
5
Junij
/
20
13
15
15
7
4
17
12
Julij
/
16
8
47
29
42
26
13
24
Avgust
15
19
13
15
17
24
40
16
13
September /
16
15
3
/
10
/
30
16
Oktober
38
/
14
/
19
/
41
8
8
November 17
29
/
/
/
/
/
/
/
december 19
30
/
/
/
/
/
/
/
Skupaj
88
185
106
103
113
105
172
120
97
Vir: Posredovani podatki Galerije Božidar J akac, 2012
Število udeležencev ustvarjalnic je bilo najvišje (185) v letu 2004, ko je bil program še v
zametkih. V obdobju od leta 2005 do 2008 je opazna stagnacija obiska, udeležba otrok pa se
je zopet povečala (172) leta 2009. V zadnjih dveh letih (2010 in 2011) je opazen trend upada
obiska.
Galerijske ustvarjalnice predstavljajo pomemben likovno – pedagoški program, ki v lokalnem
okolju opravlja veliko poslanstvo. Otroci dobivajo enkratno priložnost, da ustvarjajo pod
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mentorskim vodstvom priznanih avtorjev, z materiali, ki jih uporabljajo »pravi« likovni
umetniki.
9.6. Analiza obiska Galerije Božidar Jakac
9.6.1. Število obiskovalcev po letih
Preglednica 19: Število obiskovalcev Galerije Božidar Jakac od leta 2003
Leto
Skupine
Mladina
Odrasli
Tujci
8.552
3.677
6.793
5.068
2003
6.354
3.151
4.984
3.751
2004
6.671
4.385
8.485
3.256
2005
8.037
3.562
11.444
3.400
2006
6.649
3.259
11.073
3.083
2007
4.941
2.913
10.080
2.531
2008
5.158
2.681
9.376
2.077
2009
3.920
2.683
8.337
1.601
2010
2.197
2.934
9.269
2.286
2011
Vir: Posredovani podatki Galerija Božidar Jakac, 2012

do leta 2011
Skupaj
24.090
18.240
22.797
26.443
24.064
20.465
19.292
16.541
16.686

Iz zgornje preglednice je razvidno drastično upadanje obiska galerije v obdobju od leta 2006
(26.443) pa do leta 2010 (16.541). Leta 2011 se je obisk malce povečal, predvsem na račun
mladine, odraslih in tujih obiskovalcev, skupine pa še vedno vse manj prihajajo.
Število tujih obiskovalcev, ki je bilo najvišje leta 2003 (5.068) in se je vse do leta 2011
zmanjševalo, je v zadnjem obdobju beleženja (2011) v porastu. Obiskanost s strani odraslih je
bila najvišja leta 2006 (11.444), vendar se je vse do leta 2010 zmanjševala, v letu 2011 pa je
zopet v porastu in upamo lahko, da se bo trend nadaljeval tudi v prihodnje. Prihodi mladine,
ki povečini ne predstavljajo pogostih obiskovalcev galerije, so se od leta 2004 (4.385) pa do
vključno leta 2010 (2.683) zmanjšali. Po besedah zaposlenih vodnic v galeriji je opazen
drastičen upad obiska skupin, kar je predvsem v letih 2010 in 2011 razvidno tudi iz
preglednice. Od leta 2006 (8.037) pa do leta 2011 (2.197) se je število skupin zmanjšalo
približno za četrtino.
Številke namigujejo, da bo Galerija Božidar Jakac, če bo želela privabiti večje število
obiskovalcev, morala sprejeti določene spremembe. Manevrski prostor širitve ponudbe je
velik, predvsem ker občina razpolaga z mnogimi turističnimi zanimivostmi. Vendar pa je na
tem mestu nujno sodelovanje akterjev znotraj lokalne skupnosti, saj gre pravzaprav za
dobrobit vseh občanov. Menim, da je čas za večjo aktivnost sposobnih posameznikov ter
društev in odprtost širšemu slovenskemu prostoru ter Evropskemu trgu. Za začetek pa je
potrebna prilagoditev promocije, saj je spletna stran galerije ter občine, ki oglašujeta
turistično ponudbo, še vedno samo v slovenskem jeziku, kar pa za trženje turističih
proizvodov in storitev danes ni več dovolj.
Po podatkih turistično informacijskega centra je najbolj obiskana turistična znamenitost v
občini Kostanjevica na Krki Galerija Božidar Jakac. Sledijo ji Kostanjeviška jama,
srednjeveško mestno jedro ter kolesarske poti. Leta 2008 se je na seznam najpogosteje
obiskanih znamenitosti uvrstil tudi Krakovski pragozd.
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Največ tujih obiskovalcev galerije naj bi prihajalo iz Italije, Nemčije, Francije ter Združenega
kraljestva.

10.

IZVEDBA ANKETE
BOŽIDAR JAKAC

MED

OBISKOVALCI

GALERIJE

Pomemben element diplomske naloge predstavlja anketa, izvedena med obiskovalci Galerije
Božidar Jakac. S pomočjo dobljenih podatkov sem želela ugotoviti namen prihoda
obiskovalcev, zadovoljstvo s turistično ponudbo, gravitacijsko zaledje galerije, zanimanje za
ostalo turistično ponudbo v občini in trajanje njihovega obiska Kostanjevice na Krki. Podatki
so temeljnega pomena za ugotovitve, ki se nanašajo na vrsto turizma, imenovano kulturni
turizem.
Informacije sem pridobivala pred vhodom v galerijo. Do obiskovalcev sem osebno pristopila
ter jim ponudila anketni vprašalnik oziroma sem jih sama izprašala, če so tako želeli. Ankete
so bile opravljene meseca julija ter avgusta 2012, ob vikendih, ko naj bi bil obisk galerije
večji. Temeljnega pomena je bilo, da so si vprašani razstavljena dela že ogledali in si ustvarili
mnenje, saj so le tako lahko odgovarjali na anketni vprašalnik. Obiskovalcem sem v primeru
prve zavrnitve razložila, da gre za popolnoma anonimne odgovore, namenjene zgolj v
raziskovalne namene. Pozitivno sem bila presenečena nad odgovori bolj izobraženih
anketirancev, ki so konstruktivno debatirali o potrebnih spremembah. Manj prijetni so bili
nekateri mlajši vprašani, saj jim je bilo odgovarjanje odveč in kljub pojasnilom, da je njihovo
mnenje pomembno, so me postavili v neugoden položaj, saj je bilo jasno, da sem bila v
njihovih očeh vsiljiva. Anketa je sestavljena iz vprašanj zaprtega in odprtega tipa, pri
slednjem so imeli anketirani več možnosti pri odgovorih, analiziranje pa je težje kot pri
zaprtem tipu, kjer je možnost odgovorov že vnaprej določena, vendar je analiza lažja.
Skupaj sem opravila 160 anket, ki se delijo na dve različni verziji, zato je analiza potekala
ločeno.
Prva verzija je bila namenjena prebivalcem naselja Kostanjevica na Krki in obsega 60
izpolnjenih anketnih vprašalnikov, s pomočjo katerih sem želela pridobiti informacije o
pomenu galerije za lokalno prebivalstvo ter njenem vplivu na povečan obisk kraja. Zanimalo
me je tudi vzdušje med domačini, saj se je z ustanovitvijo občine Kostanjevica na Krki
pojavilo pomembno vprašanje financiranja galerije. Glede na zahtevnost vsebine vprašalnika
sem želela anketirati osebe, starejše od 15 let, torej tudi višje letnike srednjih šol, ki pa
povečini niso želeli sodelovati. Druga verzija anketnega vprašalnika je bila namenjena
obiskovalcem iz Slovenije in tujine in jo je izpolnilo 100 anketirancev.
Prva štiri vprašanja se nanašajo na osnovne informacije o obiskovalcih (spol, starost,
izobrazba in status) in so pri obeh verzijah anket enaka.
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10.1. Vprašalnik za domačine, prebivalce Kostanjevice na Krki
1. Spol
Graf 6: Spolna struktura anketirancev

N= 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012
V prvo verzijo ankete, namenjene prebivalcem Kostanjevice na Krki, je bilo vključenih 22
moških (37 %) ter 38 žensk (63 %). Skupno je bilo vprašanih 60 domačinov Kostanjevice na
Krki, ki je po podatkih Statističnega urada Slovenije leta 2011 štela 695 prebivalcev.
Anketiranega je bilo torej 8,6 % prebivalstva mesteca Kostanjevica na Krki oziroma 2,5 %
prebivalstva občine Kostanjevica na Krki.
2. Starost
Graf 7: Starostna struktura anketirancev

N= 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012
V grobem lahko rečemo, da je bila glede na starostno strukturo relativno enakomerno zajeta
populacija med 18. in 65. letom. Največ anketiranih je bilo v starostnem razredu od 36 do 50
(25 %) ter od 27 do 35 let (24 %). Od 18. do 26. leta je bilo vprašanega 20 %, od 51. do 65.
leta 20 % prebivalstva, 8 % starejših od 65 let ter 3 % pod 18 let.
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3. Dokončana stopnja izobrazbe
Graf 8: Izobrazbena struktura anketirancev

N= 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Glede na izobrazbeno strukturo prebivalstva ima največ vprašanih dokončano srednjo šolo
(47 %), 25 % anketiranih univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo, 12 % 2-letno višjo šolo, 10 %
visoko šolo ali 1. bolonjsko stopnjo, 4 % osnovno šolo ali manj (v starostno skupino spadajo
predvsem dijaki, ki še niso dokončali srednjega šolanja), samo en anketiranec pa ima
magisterij oziroma doktorat. Delež anketiranih z dokončano srednjo šolo je visok tudi zaradi
tega, ker nekateri mladi (starejši od 27 let) še niso dokončali univerzitetnega izobraževanja.
Izobrazbena struktura anketirancev je na občinski ravni precej netipična, saj je imelo po
podatkih Statitičnega urada Slovenije leta 2011 osnovnošolsko izobrazbo kar četrtina občanov
Kostanjevice na Krki, srednješolsko 53,4 %, visoko ali 1. bolonjsko stopnjo 3 %,
univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo 5 % ter samo 0,4 % občanov magisterij ali doktorat. Iz
rezultatov ankete je razvidno, da sem spraševala bolj izobražene posameznike. Ankete so bile
narejene v knjižnici, pred občinsko hišo, v lokalih ter pri prijateljih in znancih, katerih ideje
na kulturnem področju so še posebej dobrodošle, saj jih umetnost kot taka privlači.
4. Zaposlitveni Status
Graf 9: Struktura anketirancev glede na zaposlitveni status

N= 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Največ vprašanih je zaposlenih v kulturi, šolstvu ali znanosti (32 %). Kostanjevica na Krki v
Posavski regiji predstavlja manjše zaposlitveno območje predvsem v terciarnem in
kvartarnem sektorju. Zaposlenih »drugje« je 28 % anketiranih, študentov 13 % in upokojenih
12 % domačinov. Enak delež (12 %) je brezposelnih, 3 % pa predstavljajo dijaki.
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5. Kako pogosto pridete v galerijo Božidar Jakac?
Pri anketiranju domačinov sem kot izhodiščno vzela trditev, da je posameznik vsaj enkrat v
življenju obiskal galerijo Božidar Jakac ali katero izmed dislociranih enot galerije (Lamutov
likovni salon, Gorjupova galerija).
Graf 10: Pogostost obiska galerije

N= 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Največ domačinov prihaja v galerijo nekajkrat na leto (55 %), predvsem na otvoritve razstav
umetniških del, kjer kustos gostom predstavi avtorja razstave, sledi pa ji pogostitev. 25 %
Kostanjevičanov obišče galerijo enkrat mesečno (otroške delavnice, otvoritve razstav,
sprehajanje po parku Forme vive ...), 7 % enkrat na leto, 5 % pa je bilo nazadnje v galeriji
pred nekaj leti. Pod kategorijo drugo (8 %) je bilo anketiranih 5 zaposlenih, od tega kustosa,
vodnici po galeriji ter uslužbenka sprejemne pisarne oziroma TIC-a, katerih vizija in notranji
vpogled v delovanje galerije sta za nadaljnji razvoj le-te pomembna.
6. S kakšnim namenom obiščete galerijo Božidar Jakac?
Graf 11: Namen obiska galerije

Skupno število odgovorov = 92
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Skoraj polovica vprašanih (48 %) je kot namen obiska navedla otvoritve razstav likovnih del.
Manj kot četrtina domačinov (24 %) se rada sprehaja zunaj samostanskega kompleksa, kjer
stojijo skulpture simpozija Forme vive. 12 % prihaja v galerijo zaradi ogleda stalnih
umetniških zbirk, ki se vsebinsko vsake toliko spremenijo, 7 % pa se z otroki udeležuje
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likovnih delavnic. Poslovno obiskuje galerijo 4 % vprašanih, predvsem zaposleni in tisti, ki v
galeriji delajo preko študentskih napotnic ali avtorskih pogodb. Namen anketiranih pod
rubriko drugo (5 %) je udeležba na porokah in prireditvah, ki se odvijajo neodvisno od
programa galerije.
7. Menite, da galerija Božidar Jakac vpliva na povečan obisk turistov v Kostanjevici
na Krki?
Graf 12: Vpliv galerije na povečan obisk turistov v Kostanjevici na Krki

N= 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Anketirani domačini so se strinjali (98 %), da galerija vpliva na povečan obisk turistov v
Kostanjevici na Krki. Samo en anketiranec je mnenja, da galerija na povečan obisk turistov ne
vpliva. Po podatkih turističnega informacijskega centra je Galerija Božidar Jakac najbolj
obiskana turistična znamenitost v občini.
8. Se vam zdi, da je Kostanjevica na Krki zaradi galerije Božidar Jakac bolj
prepoznavna?
Graf 13: Večja prepoznavnost Kostanjevice na Krki zaradi galerije

N= 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Pri vprašanju so si bili anketirani enotni, saj jih je 97 % odgovorilo, da je mesto zaradi
galerije na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju bolj prepoznavno. 3 % menijo, da
galerija na večjo prepoznavnost Kostanjevice na Krki ne vpliva.
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9. Ali se udeležujete otvoritev razstav, ki potekajo v okviru galerije?
Graf 14: Udeležba na otvoritvah razstav

N= 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Na otvoritev je povabljen avtor razstavljenih umetniških del, kustos, ki umetnika predstavi,
povabljenci in tisti, ki se dogodka želijo udeležiti, saj je vstop brezplačen. Ob priložnosti
poteka tudi pogostitev prisotnih. Otvoritev razstav se udeležuje 48 % vprašanih, 43 %
občasno, 9 % pa se jih ne udeležuje. Obisk je po besedah vodnice v primerjavi s prejšnjimi
desetletji upadel. Udeležba je odvisna od ugleda in prepoznavnosti avtorja v slovenskem
umetniškem prostoru ter promocije oziroma oglaševanja dogodka.
10. Menite, da je dvorišče Galerije Božidar Jakac premalo izkoriščeno za prireditve
kulturnega značaja?
Graf 15: Izkoriščenost samostanskega dvorišča za prireditve kulturnega značaja

N= 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Eno izmed večjih arkadnih dvorišč v Srednji Evropi predstavlja primeren prostor za glasbene,
odrske, literarne in druge prireditve. Visok delež vprašanih (87 %) meni, da je dvorišče
premalo izkoriščeno za prireditve kulturnega značaja, medtem ko jih desetina pravi, da je
izkoriščenost prostora dobra. Pod opcijo drugo (3%) so vprašani odgovarjali, da je dvorišče
sicer izkoriščeno, vendar ne zadosti.
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11. Prosim ocenite ponudbo galerije Božidar Jakac (če s ponudbo niste seznanjeni
oziroma se prireditev ne udeležujete, pri vsaki lastnosti označite možnost se ne
udeležujem/ne poznam)
Preglednica 20: Ocena ponudbe galerije Božidar Jakac
Zelo
Slabo Zadovoljivo Dobro Zelo
dobro
slabo
Stalne zbirke razstav
v galeriji
Občasne razstave v
Lamutovem
likovnem
salonu,
Lapidariju
ter
samostanski cerkvi
Ponudba prireditev, 1%
koncertov
idr.
dogodkov v galeriji
Delavnice,
ki
se
odvijajo v okviru
galerije
Vodstvo po galeriji
ter informacije, ki jih
pod
vodstvom
pridobim
Gostinska ponudba v 79 %
galeriji
Lokacija TIC-a in 15 %
informacije, ki so mi
na voljo
N = 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012

10 %

27 %

62 %

Se
ne
udeležujem/ne
poznam
1%

3%

7%

35 %

45 %

10 %

25 %

40 %

12 %

10 %

12 %

2%

8%

22%

40 %

28 %

12 %

27 %

33 %

28 %

10 %

2%

3%

3%

3%

22 %

27 %

17 %

6%

13 %

Stalne zbirke razstav so bile ocenjene najbolje, saj je večina vprašanih (89 %) s ponudbo zelo
zadovoljna, desetina pa jo je označila kot zadovoljivo. Z občasnimi razstavami so vprašani
zadovoljni, ocenjene so sicer malo slabše, vendar se 80 % ponudba zdi dobra, desetini pa
umetniške razstave niso všeč. Dogodki v galeriji so bili ocenjeni slabše kot predhodni
ponudbi. 22 % je prireditve ocenilo kot zelo dobre, 40 % kot zadovoljive, 26 % pa bi si želela
več raznovrstnih kulturnih dogodkov. Delavnice so bile v povprečju dobro ocenjene, 62 % je
s ponudbo zelo zadovoljna, desetina manj, visok delež (28 %) pa ponudbe ne pozna.
Gostinska ponudba je ocenjena najslabše, saj bi si 89 % vprašanih želeli izboljšav na področju
te dejavnosti, šestim odstotkom pa ustreza kot je. Z lokacijo TIC-a je zelo zadovoljnih 23 %,
zadovoljnih 27 % ter nezadovoljnih 37 % anketiranih domačinov. Največjo težavo jim
predstavlja prav prevelika oddaljenost TIC-a od centra mesta.
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12. Ali v galeriji Božidar Jakac po vašem mnenju kaj manjka, bi kaj spremenili?
Preglednica 21: Spremembe v galeriji po mnenju anketiranih
Kaj bi anketirani v galeriji spremenili

Delež
(%)
Gostinska ponudba/kavarna
37
1.
Več koncertov/gledaliških predstav/literarni večeri/projekcije filmov
15
2.
Trgovina s spominki
7
3.
Več promocije/več oglaševanja
4
4.
Ateljeji/-rezidenčni centri za umetnike
3
5.
Prostor, kjer bi bili predstavljeni cistercijani in Spanheimi
3
6.
Bolj prijazno osebje/večji delovni elan
2
7.
Boljša povezanost z lokalnim okoljem in turističnimi subjekti v okolju: 3
8.
Dostopnost - odprtost do lokalnega prostora
Podaljšanje odpiralnega časa v poletnem času do 20.00
2
9.
2
10. Primernejša lokacija TIC- a
2
11. Označitvene table, kako sploh do galerije
20
12. Nič
Skupno število odgovorov = 75
Vir: Lastno anketiranje, 2012

Zastavljeno vprašanje je odprtega tipa, saj so bila upoštevana vsa mnenja domačinov.
Največji delež (37 %) vprašanih v galeriji pogreša gostinsko ponudbo, ki je v strategiji
razvoja kulturnega turizma v Sloveniji opisana kot dejavnost v zametkih, saj zakonodaja na
tem področju še ni povsem urejena. Z gostinsko ponudbo bi galerija poskušala privabiti večje
število obiskovalcev kot jim to uspe samo s kulturno ponudbo, kar bi predstavljalo pozitivno
spremembo. Petina vprašanih (15 %) bi si želela več prireditev (literarni večeri, projekcije
filmov, koncerti in gledališke predstave). 7 % v galeriji pogreša trgovino s spominki, ki je,
podobno kot gostinska ponudba v strategiji razvoja kulturnega turizma v Sloveniji,
zakonodajno še neurejena. Po vzoru iz tujine naj bi se ponudba širila na tržne vsebine, s
katerimi obiskovalcem zaračunavajo. 4 % je mnenja, da galeriji manjka promocija in
oglaševanje. Podobnega mišljenja so tudi turisti, saj so nekateri izmed njih slišali za mesto od
turističnih ponudnikov drugod po Sloveniji in se v Kostanjevici na Krki znašli čisto slučajno.
Veliko oviro pri promociji predstavlja spletna stran galerije, ki je še vedno samo v
slovenskem jeziku. Trije odstotki vprašanih v galeriji pogrešajo prostor, kjer bi bil
predstavljen meniški red cistercianov ter rodbina Spanheimov. Na tak način bi se ponudba
razširila in morda privabila tudi drug tip popotnikov. Domači umetniki (3 %) so bili mnenja,
da manjkajo ateljeji oziroma rezidenčni centri za umetnike. Zelo smiseln predlog 3 %
vprašanih je bila boljša povezanost galerije z lokalnim okoljem in turističnimi subjekti, ki jih
območje ponuja. Tako bi se lahko oblikovali turistični paketi, ki bi vključevali ponudbo
galerije, mesta in okoliških krajev. Majhen delež (2 %) bi si želel bolj prijazno osebje oziroma
večji delovni elan zaposlenih, ki jim edine motivacije ne bi smeli predstavljati mesečni
dohodki. Enak odstotek bi podaljšal odpiralni čas galerije v poletnem času do 20.00.
Nekaterim (2 %) se lokacija TIC-a ne zdi najbolj primerna oziroma bi si želeli, da bi
obiskovalci tudi na otoku starega mestnega jedra lahko prišli do želenih informacij. Veliko
težavo predstavljajo označitvene table poti do galerije, saj saj so le – te pomanjkljive. Na
avtocesti od Hrvaške meje do Ljubljane je Galerija Božidar Jakac omenjena samo na eni
promocijski oznaki, ampak nekaj kilometrov prezgodaj, že na odcepu za Krško. Na krožišču,
ki pelje v Kostanjevico, je namesto smerokaza poti do galerije označena Kartuzija Pleterje,
69

oznake za galerijo pa ni. Edina smiselna označba je na avtocesti od Ljubljane do Bregane, kjer
pred odcepom za Dobruško vas, ki vodi v smeri proti galeriji, stoji velika slikovna tabla s
pripisom Galerija Božidar Jakac.
13. Se vam zdi vstopnina za galerijo previsoka?
Graf 16: Ali je vstopnina previsoka?

N= 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Vstopnina znaša 3 evre za odrasle in tujce, 5 evrov za družine in 1,5 evra za otroke in
študente. Za ogled razstavnih del začasnih zbirk je vstopnina 2 evra. S ceno vstopnine je
zadovoljnih 92 %, medtem ko je za 8 % vprašanih previsoka. Enemu izmed vprašanih se zdi
cena vstopnine prenizka. Seveda pa so rezultati lahko tudi posledica tega, da so odgovarjali
domačini, ki jim vstopnine v galerijo ni potrebno plačevati.
14. Katere znamenitosti bi kot domačin(ka) turistu, ki pride v Kostanjevico na Krki,
še predstavili?
Preglednica 22: Znamenitosti, ki bi jih kot domačin(ka) predstavil(a) turistu
Znamenitosti
Kostanjeviška jama
1.
OŠ Jožeta Gorjupa/mozaik na steni OŠ
2.
Aktivnosti na Krki/kopališče pri Štravsu
3.
Krakovski gozd 19/Ressljeva pot
4.
Cerkve
5.
Pohodništvo (pot vil čestitk idr.)
6.
Kmečki turizem/turizem v zidanicah
7.
Cvelbarjev hrast
8.
Forma viva
9.
Balonarstvo
10.
Staro mestno jedro s kulturnimi spomeniki/mestne znamenitosti na
11.
rečnem otoku
Mostovi na reki Krki
13.
Gostinska ponudba/-kulinarika območja/-pridelava cvička
14.
Razstavišče Jožeta Marinča
15.
Kolesarske poti
16.
Podgorjanske vinske ceste
17.
Najdebelejši beli gaber, izliv potoka Studene v reko Krko zaradi
18.
ambienta
Skupno število odgovorov = 185
Vir: Lastno anketiranje, 2012

Delež (%)
22
16
11
12
5
5
4
4
3
3
5
2
2
2
1
2
1
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Približno petina vprašanih (22 %) bi poleg galerije turistom predstavila še Kostanjeviško
jamo, ki je po podatkih turističnega informacijskega centra druga najbolj obiskana
znamenitost v občini. 16 % anketiranih bi razkazalo OŠ Jožeta Gorjupa ter mozaik na šoli,
11 % pa bi v poletnem času obiskovalce navdušilo z aktivnostmi na reki Krki (plavanje,
čolnarjenje ...). 12 % obiskovalcev se je odločilo za Krakovski gozd in Ressljevo pot po
gozdu. Sakralno dediščino oziroma ogled cerkva v občini bi turistom predstavilo 5 %
vprašanih, enak odstotek (5 %) pa se je odločil za pohodništvo po tematskih poteh ter staro
mestno jedro s kulturnimi znamenitostmi. Kmečki turizem ter turizem v zidanicah bi
priporočilo 4 % domačinov, enak odstotek tudi Cvelbarjev hrast, ki je tretji najdebelejši v
Sloveniji. 3 % bi predstavili Formo Vivo ter balonarstvo, 2 % mostove na reki Krki,
kulinariko območja, razstavišče domačega slikarja Jožeta Marinča ter Podgorjanske vinskoturistične ceste. Odstotek vprašanih bi priporočil kolesarske poti, najdebelejši beli gaber v
Sloveniji ter izliv potoka Studene v reko Krko, predvsem zaradi posebnega ambienta, ki sta ga
reka ter potok oblikovala.
10.2. Vprašalnik za slovenske in tuje obiskovalce Galerije Božidar Jakac
1. Spol
Graf 17: Spolna struktura anketirancev

N = 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Zgornji graf prikazuje enakomerno razporejen delež moške in ženske populacije, vključene v
drugo verzijo anket, namenjenih obiskovalcem Galerije Božidar Jakac. Anketiranih je bilo 50
žensk (50 %) in 50 moških (50 %) iz Slovenije ter drugih evropskih držav. Pri tujih turistih je
bilo anketiranih več moških (57,5 %) kot žensk (42,5 %), pri slovenskih obiskovalcih pa je bil
delež moških (45 %) v primerjavi z deležem žensk (55 %) nižji.
2. Starost
Graf 18: Starostna struktura anketirancev

N = 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012
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Po pogovoru z vodnicami je delež mladih, ki prihajajo v galerijo kot turisti in ne v okviru
šolskih ekskurzij, majhen. V anketo je bilo tako težje vključiti mlajše od 18 let, populacija
med 18. in 65. letom starosti pa je zajeta enakomerno. Najvišji delež anketiranih (30 %) je v
starostni skupini od 51 do 65 let ter od 27 do 35 let (25 %). Od 36. do 50. leta je bilo
vprašanih 24 %, od 18. do 26. leta pa 11 % obiskovalcev. V anketi je sodelovalo 9 % starejših
od 65 let ter odstotek starih pod 18 let.
3. Dokončana stopnja izobrazbe
Graf 19: Izobrazbena struktura anketirancev

N = 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Največ anketiranih ima dokončano srednješolsko stopnjo izobrazbe (36 %), vendar sem
mnenja, da delež ne kaže realnega stanja in dokončne izobrazbe, saj v slovenskem prostoru
mladi v povprečju študirajo dalj časa. Osnovnošolsko izobrazbo ima 1 % anketiranih, kar se
ujema s starostno strukturo anketiranega prebivalstva (posameznik, mlajši od 18 let, ki še ni
dokončal srednje šole). 2-letno višjo šolo ima 11%, visoko šolo 8 %, univerzitetno izobrazbo
29 %, magisterij ali doktorat pa 15 % vprašanih. Glede na izobrazbeno strukturo anketiranih
je precejšnja razlika med slovenskimi in tujimi turisti, saj so tujci v primerjavi s slovenskimi
obiskovalci galerije v povprečju bolj izobraženi. 30 % tujih anketirancev ima dokončano 8.
stopnjo izobrazbe, medtem ko ima med slovenskimi obiskovalci isto stopnjo dokončano le 5
% vprašanih. Dokončano 7. in 8. stopnjo izobrazbe skupaj ima 58 % vprašanih tujcev,
medtem ko je podatek pri slovenskih turistih občutno nižji (35 %).
V mednarodnem merilu je po raziskavi organizacije ATLAS »kulturni turist v povprečju bolje
izobražen, posledično ima boljšo službo, višji dohodek in je na potovanjih pripravljen tudi več
zapraviti (Richards, 2007).«
Primerjava rezultatov ankete s podatki Statističnega urada Slovenije za leto 2011 o
izobrazbeni strukturi anketirancev nam kaže zanimivo sliko. Osnovnošolsko izobrazbo ali
manj je imelo 4,4 % Slovencev, osnovnošolsko 24,7 %, srednjo poklicno, strokovno ali
splošno izobrazbo 53,3 % državljanov, višješolsko in višjo strokovno pa 4,8 %. Visokošolsko
ali 1. bolonjsko stopnjo 3,3 %, univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo 8,1 % državljanov,
magisterij ter doktorat znanosti pa okoli 1,3 % Slovencev.
Pridobljene informacije kažejo, da je stopnja izobrazbe na državnem nivoju precej nižja v
primerjavi s stopnjo izobrazbe obiskovalcev Galerije Božidar Jakac. Zajeta skupina
anketirancev je torej nadpovprečno izobražena. Na podlagi izobrazbene strukture
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obiskovalcev, posebej tujih državljanov, bi lahko sklepali, da gre za kulturne turiste, saj so v
povprečju bolje izobraženi in so Kostanjevico na Krki obiskali predvsem zaradi
kulturnodediščinske ponudbe.
4. Status:
Graf 20: Anketirani glede na status

N = 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Segment mladih, ki jih kulturna dediščina ter z njo povezane znamenitosti privlačijo, naj bi bil
po raziskavi organizacije ATLAS v galerijah in muzejih močno prisoten. Zanimala me je
vključenost mladine v Galerijo Božidar Jakac in korelacija med posamezniki, ki imajo na
delovnem mestu stik s kakršnokoli obliko kulture in obiskom galerije. Največ anketiranih je
zaposlenih »drugje« (37 %), manj kot tretjina (30 %) je zaposlenih v kulturi, šolstvu ali
znanosti, upokojenci predstavljajo 15 %, študentje 14 % ter brezposelni 3 % vprašanih
obiskovalcev. Odstotek anketiranih predstavlja dijak. Iz grafa za starostno strukturo
prebivalstva je razvidno, da je delež mladine pod 26 let, ki se odloči za obisk galerije, nižji od
pričakovanega (12 %), zgornji graf pa beleži pričakovano visok delež obiskovalcev, ki so
zaposleni v kulturi, šolstvu ali znanosti.
5. Od kod prihajate (država, občina ali kraj bivanja)?
Graf 21: Delež anketiranih glede na statistično regijo bivanja

N= 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012
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Največji delež anketiranih je iz Osrednjeslovenske (25 %) ter Spodnjeposavske statistične
regije (25 %). 13 % vprašanih prihaja iz Podravske statistične regije, 15 % iz Jugovzhodne
Slovenije, 7 % iz Gorenjske ter enak delež iz Savinjske regije (7 %). Obiskovalci iz Koroške
(3 %), Goriške (2 %), Obalno-kraške (2%) ter Pomurske statistične regije (1%) so bili v
manjšini. Največ obiskovalcev je prišlo iz Osrednjeslovenske, Spodnjeposavske regije ter
Jugovzhodne Slovenije, kar prikazuje gravitacijsko zaledje galerije, ki ne predstavlja celotne
države, ampak je usmerjeno na sosednje regije ter večja slovenska mesta (Ljubljana, Maribor,
Novo mesto, Krško in Brežice).
Preglednica 23: Delež anketiranih glede na statistično regijo bivanja
Statistična regija
kraj bivanja
Osrednjeslovenska
Jugovzhodna
Slovenija
Gorenjska
Goriška
Koroška
Obalno- Kraška
Podravska

Ljubljana, Grosuplje, Mengeš, Vrhnika
Novo mesto, Dolenjske Toplice, Škocjan

Delež
(%)
25 %
15 %

Žirovnica, Cerklje na Gorenjskem, Kranj
7%
2%
Most na Soči
Slovenj Gradec
3%
Koper
2%
Gorišnica, Pesnica pri Mariboru, Ptuj, Slovenska Bistrica, 13 %
Maribor
Tišina
1%
Žalec, Velenje
7%
Senovo, Brežice, Brestanica, Krško, Sevnica
25 %

Pomurska
Savinjska
Spodnjeposavska
N= 60
Vir: Lastno anketiranje, 2012

Preglednica 24: Delež anketiranih glede na državo bivanja
Država
Delež (%)
60%
Slovenija
4%
Anglija
4%
Avstrija
1%
Bih
2%
Francija
2%
Hrvaška
10 %
Italija
7%
Nizozemska
8%
Nemčija
1%
Norveška
1%
Srbija
N= 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Večji delež predstavljajo slovenski obiskovalci (60 %), tujih turistov pa je bilo manj (40 %).
Izmed vseh obiskovalcev jih 10 % prihaja iz Italije, 8 % iz Nemčije, 7 % iz Nizozemske, 4 %
iz Anglije ter enak odstotek iz Avstrije. 2 % anketiranih je bilo Francozov in Hrvatov, po en
odstotek pa je bilo turistov iz BiH, Norveške in Srbije. Največ obiskovalcev galerije je prišlo
iz Italije, Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Združenega kraljestva. Po podatkih statističnega
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urada RS so prebivalci naštetih držav najbolj prisotni tudi pri prenočitvah v Kostanjevici na
Krki.
Graf 22: Delež anketiranih glede na državo bivanja

N= 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012
6. Ste danes prvič obiskali Galerijo Božidar Jakac?
Graf 23: Pogostost obiska galerije

N= 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012
V času izvajanja ankete je galerijo prvič obiskalo 60 % vprašanih, 40 % pa je v galeriji že
bilo. Med tujimi turisti je delež tistih, ki so v galeriji že bili, nizek (10 %), predvsem gre za
obiskovalce sosednjih držav oziroma držav bivše Jugoslavije. Pri slovenskih obiskovalcih pa
je ta delež občutno višji (60%) in se nanaša na prebivalce sosednjih občin oziroma statističnih
regij.
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7. V primeru, da ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, na vprašanje
odgovorite, v nasprotnem primeru vprašanje izpustite in nadaljujte z vprašanjem
pod zaporedno številko 10. Kje/od koga ste izvedeli za galerijo Božidar Jakac?
Preglednica 25: Vir informacij o galeriji?
Kje/od koga ste izvedeli za galerijo Božidar Jakac?
Delež (%)
Vodnik po Sloveniji
27
Od prijateljev/družine (moža, sestre, brata,...)
26
Živimo blizu Kostanjevice na Krki
11
Galerija je preveč znana, da bi moral-a od koga izvedeti
9
TV oddaj/časopisov
7
Kostanjevica je moj rojstni kraj/-sorodniki živijo v Kostanjevici
5
Čisto slučajno
3
Že tekom študija umetnostne zgodovine
3
Šmarješke toplice, Galerija Hest (Ljubljana), Galerija Jakčev dom (Novo 6
mesto)
Internet
2
Sem lastnik Jakčevih slik
1
N = 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Na spletni strani www.thinkslovenia.com je območje doline reke Krke s Kostanjevico in
Galerijo Božidar Jakac opisano kot eno izmed tistih, ki si jih popotnik mora ogledati. Največ
turistov (27 %) je kot vir informacij uporabil vodnike po Sloveniji. 26 % vprašanih je za
galerijo izvedelo preko t.i. ustnega informiranja od prijateljev, dekleta ali fanta oziroma
družine. 11 % je za galerijo slišalo, ker se nahaja blizu njihovega kraja bivanja. Za slednje
lahko sklepamo, da prihajajo iz okolice oziroma bližnjih regionalnih središč. Zanimivo
informacijo mi je podalo 9 % vprašanih, ki so mnenja, da je galerija preveč znana in
prepoznavna, da zanjo ne bi vedeli. 7 % je za galerijo slišalo iz TV oddaj oziroma časopisov,
5 % anketiranih je bilo na obisku sorodnikov v Kostanjevici na Krki (nekaterim pa mesto
predstavlja rodni kraj), 3 % so prišli čisto po naključju, 3 % pa so se že tekom študija
umetnostne zgodovine seznanili z umetniki kot so Božidar Jakac in brata Kralj. 2 % vprašanih
je za galerijo izvedelo od drugih galerij (prodajna galerija Hest v Ljubljani, Galerija Jakčev
dom v Novem mestu) ali pa so jim v hotelu priporočili ogled znamenitosti Kostanjevice na
Krki (Šmarješke Toplice). Dvema odstotkoma obiskovalcev je vir informiranja predstavljal
internet, gospod iz Nizozemske pa je želel donirati dela Božidarja Jakca.
8. Menite, da galerija Božidar Jakac vpliva na povečan obisk turistov v Kostanjevici
na Krki?
Graf 24: Vpliv galerije na povečan obisk turistov v Kostanjevici na Krki

N = 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012
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Po mnenju 89 % vprašanih galerija vpliva na povečan obisk turistov v Kostanjevici na Krki,
medtem ko je 11 % obratnega mnenja in misli, da bi bil obisk mesta brez Galerije Božidar
Jakac kot glavne turistične znamenitosti takšen kot je bil do sedaj. Nekateri turisti so bili
presenečeni nad skromnim obiskom galerije v času njihovega anketiranja, saj so bili v galeriji
praktično sami. Iz teoretičnega vidika so sklepali, da bi galerija sicer morala vplivati na večje
število obiskovalcev, vendar iz njim neznanega razloga temu ni tako.
9. Se vam zdi, da je Kostanjevica na Krki zaradi galerije Božidar Jakac bolj
prepoznavna?
Graf 25: Večja prepoznavnost Kostanjevice na Krki zaradi galerije

N= 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Visok delež vprašanih (82 %) je mnenja, da galerija vpliva na večjo prepoznavnost
Kostanjevice na Krki, 18 % vprašanih pa meni, da galerija na večjo prepoznavnost mesta ne
vpliva, saj nekateri sploh ne vedo, kje se nahaja. Od starega mestnega jedra je oddaljena dober
kilometer, vendar so oznake poti postavljene na manj vidnih oziroma neprimernih mestih,
zato mnogi do nje ne znajo priti. Tuji turisti, ki so bili mnenja, da galerija ne vpliva na večjo
prepoznavnost mesta, so dodali, da za tujce Kostanjevica sploh ni poznano mesto, kar je
velika škoda.
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10. Prosim ocenite ponudbo galerije Božidar Jakac (če s ponudbo niste seznanjeni
oziroma se prireditev ne udeležujete, pri vsaki lastnosti označite možnost se ne
udeležujem/ne poznam)
Preglednica 26: Ocena ponudbe galerije Božidar Jakac
Zelo
Slabo Zadovoljivo Dobro Zelo
dobro
slabo
Stalne zbirke
Občasne
razstave
(Lamutov
likovni
salon, Lapidarij ter
samostanska cerkev)
Ponudba prireditev
in koncertov
Delavnice
Vodstvo
ter 7 %
informacije, ki jih
pod
vodstvom
pridobim
Gostinska ponudba v 55 %
galeriji
Lokacija TIC-a in 7 %
informacije, ki so mi
na voljo
N =100
Vir: Lastno anketiranje, 2012

Se
ne
udeležujem/ne
poznam

1%

11 %
9%

22 %
26 %

67 %
23 %

31 %

4%

7%

3%

6%

80 %

2%

7%

6%
12 %

9%
26 %

85 %
46 %

16 %

2%

2%

6%

19 %

14 %

17 %

21 %

26 %

15 %

Stalne zbirke razstav likovnih umetnikov: Pri večini vprašanih je namen obiska galerije
prav ogled stalnih zbirk razstav. S ponudbo je bilo 67 % vprašanih zelo zadovoljnih (ocena
zelo dobro), 22 % zadovoljnih (ocena dobro), 11 % pa je zbirko ocenilo kot zadovoljivo.
Večina je bila nad umetniškimi deli navdušena (89 %), majhen odstotek vprašanih pa bolj kot
ne razočaran (11 %). Nekateri razstavljena dela umetnika Božidarja Jakca (po katerem se
galerija tudi imenuje) popolnoma degradirajo. Predvsem njegovi pasteli naj ne bi sodili v
zbirko.
Občasne razstave v Lamutovem likovnem salonu, Lapidariju in Samostanski cerkvi: 23
% vprašanih je ponudbo zbirk označilo kot zelo dobro, 26 % kot dobro, 9 % kot zadovoljivo,
odstotek kot slabo, 31 % (skoraj tretjina vprašanih) pa ne pozna dislociranih razstavnih
prostorov galerije. Tisti, ki s ponudbo niso bili povsem zadovoljni (10 %), so izpostavili
predvsem vprašanje kvalitete razstavljenih likovnih del.
Ponudba prireditev in koncertov: Vprašanje je bilo zastavljeno preveč podrobno, saj je zelo
optimistično pričakovati od tujih obiskovalcev, da bodo poznali program prireditev galerije,
glede na to, da je spletna stran še vedno le v slovenskem jeziku. Bolj primerno pa je za
obiskovalce, ki živijo v bližini in so seznanjeni s kulturnim dogajanjem lokalnega okolja.
Zatorej ni presenetljivo, da 80 % ponudbe prireditev, koncertov idr. dogodkov ne pozna. Med
ostalimi pa so 4 % ocenili ponudbo s slabo, 7 % z zadovoljivo, 3 % z dobro ter 6 % z zelo
dobro. Eden izmed razlogov nepoznavanja ponudbe je pomanjkanje promocije oziroma
oglaševanja dogodkov. Na srečo pa se s pomočjo spletnih portalov (Twitter, Facebook) stanje
na tem področju izboljšuje.
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Delavnice: S ponudbo delavnic ni seznanjenih 85 % vprašanih (med njimi so vsi tuji
obiskovalci), medtem ko je ostalih 15 % s ponudbo zelo zadovoljnih.
Vodstvo ter informacije, ki jih pod vodstvom pridobim: Vodstvo po galeriji je v ceno
vstopnine vključeno le za večje skupine, posameznikom pa z nakupom vstopnice vodenje ne
pripada, vendar so vodniki na voljo za kakršnekoli informacije. V času anketiranja ni bilo
nobene skupine obiskovalcev, kljub temu pa je nekaj več kot polovica vprašanih (54 %)
seznanjena z načinom vodenja po galeriji in kvaliteto informacij, ki so jim bile pri tem
posredovane. S ponudbo ni bilo zadovoljnih 7 % vprašanih in so jo označili z zelo slabo, 2 %
s slabo, 7 % z zadovoljivo, 12 % z dobro, 26 % pa je ponudbo označilo z zelo dobro. Visok
delež (46 %) s ponudbo ni seznanjen, saj je niso bili deležni.
Gostinska ponudba: Vprašanje je nerodno zastavljeno in bi bilo bolj primerno, če bi goste
vprašala, ali v galeriji manjka gostinska ponudba oziroma kavarna. Več kot polovica
vprašanih (55 %) je ponudbo ocenila kot zelo slabo. Kot slabo jo je označilo 16 % vprašanih,
za 2 % je ponudba zadovoljiva in za enak odstotek dobra (2%). 6 % pa je zadovoljnih tako kot
je in so možnost označili kot zelo dobro. Zadnjih 19 % s ponudbo ni seznanjenih oziroma je
ne pozna, vendar bi v tem primeru rekla, da se nekateri niso dovolj poglobili v vprašanje.
Večina gostov je bila mnenja, da kavarna v takem ambientu manjka, gostje pa bi na ta način
poleg kulturne koristili tudi gostinsko ponudbo in kulturnemu dodali še tržni, za turizem
pomemben element. V galeriji se trenutno nahajata dva avtomata z vodo, prva okrepčevalnica
pa je kilometer stran.
Lokacija TIC-a in informacije, ki jih v turističnem centru pridobim: Turistično
informacijski center se nahaja v Galeriji Božidar Jakac in je združen s prodajnim mestom
vstopnic. Od starega mestnega jedra Kostanjevice na Krki je oddaljen približno kilometer in
predstavlja edino možnost informiranja turistov, ki v kraj pridejo. Pomanjkanje znanja tujih
jezikov uslužbenk v sprejemni pisarni predstavlja veliko težavo, saj naj bi obiskovalcem
podajale informacije o sami galeriji ter turistični ponudbi območja. Za nadaljnji razvoj in
dobro promocijo turistične dejavnosti je znanje vsaj enega tujega jezika ključno.
Pri rezultatih je presenetljivo, da je velik delež vprašanih z lokacijo in informacijami
zadovoljen, vendar so bili mnenja, da bi bil TIC potreben tudi v mestu. Ponudbo je z zelo
dobro ocenilo 26 %, z dobro 21 %, z zadovoljivo 17 %, s slabo 14 % ter z zelo slabo 7 %
vprašanih. 15 % s situacijo ni bilo seznanjenih oziroma morda niso vedeli, da je hiška, kjer
prodajajo vstopnice, tudi turistično informacijski center.
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11. Ali v galeriji Božidar Jakac po vašem mnenju kaj manjka, bi kaj spremenili?
Preglednica 27: Po mnenju anketiranih potrebne spremembe v galeriji
Kaj manjka v galeriji po mnenju anketiranih
Večja promocija galerije, prireditev in umetnikov
Več prireditev
Ponudba bolj primerna za otroke
Gostinska ponudba/kavarna
Ne
Oznake na avtocesti in lokalnih cestah
Bolj raznolika ponudba (za nekovencionalne obiskovalce)
Ukinitev porok v samostanski cerkvi
Jakčevi pasteli degradirajo Jakca
Vodstvo bi potrebovalo pedagoško prilagoditev/vodstvo ne more biti za vse
enako/ bolj zanimivo za dijake, mlajše/-moderno personalno vodenje,
interaktivno vodenje vodičev, ki govorijo še kak drug jezik poleg angleškega
TIC manjka tudi v centru mesta
Trgovina s spominki
Dodati pojasnila v večih jezikih - tolmači v tujih jezikih ne samo v angleščini,
informacije pri vsaki sliki v tujih jezikih
Skupno število odgovorov = 109
Vir: Lastno anketiranje, 2012

Delež (%)
12
2
2
21
19
10
2
2
4
9

5,5
5,5
6

Največ vprašanih (21 %) meni, da v galeriji manjka gostinska ponudba oziroma kavarna.
Promocijo galerije, prireditev in umetnikov bi bilo potrebno izboljšati po mnenju 12 %
obiskovalcev. Desetina vprašanih je imela težave pri iskanju poti do galerije, saj so označbe
pomanjkljive in samo v slovenskem jeziku. 9 % vprašanih je bilo mnenja, da bi vodnice po
galerijskih zbirkah potrebovale pedagoško prilagoditev, saj vodenje ne more potekati za vse
starostne skupine enako. Po njihovem mnenju manjka moderno personalno vodenje ter
interakcija s poslušalci. 6 % je mnenja, da bi bilo pod naslove likovnih del smiselno dodati
vsebinska pojasnila, predvsem italijanski turisti pa bi si želeli podnapise še v italijanskem
jeziku, ne samo v angleškem. 5,5 % je bilo mnenja, da manjka trgovina s spominki, kar bi
predstavljalo tržno nišo galerije, vendar slovenska zakonodaja na tem področju še ni povsem
urejena. Enak odstotek anketiranih (5,5 %) je mnenja, da bi bil TIC potreben tudi v starem
mestnem jedru. Turisti, ki pridejo v Kostanjevico, ne vedo, kam z vprašanji, zato se velikokrat
zgodi, da obiščejo bližnji gostinski obrat, katerega primarna funkcija ni podajanje informacij.
4 % vprašanih meni, da pasteli Božidarja Jakca degradirajo in bi bilo bolje, če bi lahko
razstavili kaj drugega iz Jakčevega fonda. Slovenskim turistom (2 %) manjkajo prireditve, ki
bi pritegnile večjo maso ljudi. 2 % anketiranih je bilo mnenja, da bi morali izboljšati ponudbo
za otroke. Vendar glede na to, da so od meseca aprila do oktobra otroške delavnice skoraj
vsak teden, menim, da se obiskovalci o ponudbi niso pozanimali. 2 % vprašanih bi si želelo
bolj nekonvencionalne ponudbe, 2 % pa ukinitev porok v samostanski cerkvi, saj le-te
potekajo tudi v času razstav. Po mnenju nekaterih gostov v galeriji manjka prostor, kjer bi bila
predstavljena zgodovina mesta in gradu, rodbina Spanheimov ter cistercianski meniški red,
kar bi bilo zanimivo ne samo za odrasle, temveč tudi za mlajše generacije. Nekateri bi
spremenili vsebino razstav oziroma inštalacij v samostanski cerkvi, manjkajo pa tudi razstavni
prostori za še neuveljavljene umetnike in otroške likovne izdelke. 19 % vprašanih je s
ponudbo zelo zadovoljnih.
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12. Se vam zdi vstopnina za galerijo previsoka?
Graf 26: Višina cene vstopnine v galerijo

N = 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Vstopnina za odrasle znaša 3, družinska vstopnica 5, za upokojence, dijake/študente pa je 1,5
evra. Če primerjamo ceno vstopnine z evropskimi muzeji in galerijami, je občutno nižja.
Kljub temu je za 10 % vprašanih vstopnina previsoka. Nekateri so mnenja, da bi moral biti
vstop v galerijo brezplačen, drugim pa ni pravično, da za enourni ogled galerije plačaš polno
ceno. Večini vprašanih (90 %) vstopnina ni bila previsoka oziroma meni, da bi lahko bila
višja.
13. Ste v Kostanjevico na Krki prišli izključno zaradi ogleda galerije?
Graf 27: Namen obiska Kostanjevice na Krki

N = 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Več kot polovica vprašanih (58 %) si je poleg galerije želela ogledati tudi ostale znamenitosti
Kostanjevice na Krki in njihov namen ni izključno ogled galerije, 36 % pa je v mesto prišlo
samo zaradi ogleda galerije. Pod opcijo »drugo« sta motorista odgovorila, da sta tukaj čisto
slučajno, druga dva starša pa sta pripeljala otroka na delavnico. Dva tuja turista sta možnost
»drugo« verjetno napačno razumela in mislila, da vprašanje pomeni »druge znamenitosti v
mestu« in ne »namen obiska«.

81

14. V primeru, da ste na prejšnje vprašanje odgovorili z NE, na vprašanje
odgovorite, v nasprotnem primeru vprašanje izpustite. Kaj si boste (ali ste si že) v
Kostanjevici na Krki še ogledali?
Preglednica 28: Zanimanje za turistično ponudbo Kostanjevice na Krki
Kaj si boste/ ste si že v Kostanjevici ogledali?
Delež (%)
Formo vivo
9%
Aktivnosti na reki Krki (čolnarjenje, plavanje ...)
8%
Staro mestno jedro
33 %
Cerkve
2%
Mostove
1%
Kostanjeviška jama
15 %
Koristila gostinsko ponudbo v mestu
6%
Lamutov likovni salon
13 %
Podeželje
7%
OŠ in mozaik na OŠ
6%
Skupno število odgovorov = 128
Vir: Lastno anketiranje, 2012
Tretjina vprašanih (33 %) si je (ali si bo) ogledala še srednjeveško mestno jedro Kostanjevice
na Krki, 15 % Kostanjeviško jamo, 13 % Lamutov likovni salon, 9 % Formo vivo, 8 % si je
želelo uživati v aktivnostih na reki Krki (čolnarjenje, plavanje ...), 7 % pa raziskati podeželje
ter okusiti dobrote vinsko-turističnih poti. Gorjupovo galerijo ter mozaik na osnovni šoli je
izpostavilo 6 % obiskovalcev, 6 % pa bi si želelo okusiti tradicionalno gostinsko ponudbo v
mestu. 2 % gostov bi si ogledalo cerkve, 1 % pa mostove na reki Krki. Tuji turisti so se
povečini odločali za obisk jame, cerkva, starega historičnega jedra, Gorjupove galerije in
Lamutovega likovnega salona. Namen obiska je predvsem ogledovanje kulturne dediščine
kraja.
15. Ste v Kostanjevici na Krki ali katerem od okoliških krajev na večdnevnem
dopustu ali ste prišli v mesto zgolj na enodnevni izlet?
Preglednica 29: Koliko časa so se obiskovalci zadržali v Kostanjevici na Krki
Kje prenočujete
Enodnevni izlet
Večdnevni dopust v okoliških krajih
Na dopustu v Kostanjevici na Krki
Pri sorodnikih v Kostanjevici na Krki
Imamo hišo v Velikem Podlogu
Spimo v avtodomu
Otočec
Šmarješke Toplice
Ptuj
Čateške toplice
N = 100
Vir: Lastno anketiranje, 2012

Delež
42 %
14 %
15 %
7%
2%
6%
4%
5%
2%
3%

Večina anketiranih je Kostanjevico na Krki obiskala za en dan (42 %). Predvsem slovenski
obiskovalci so se odločali za enodnevne izlete ob vikendih, saj so razdalje med kraji v državi
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majhne. Na večdnevnem dopustu v okoliških krajih je bilo 14 % anketiranih, med njimi
nekateri niso želeli izpostaviti kraja prenočišča. V Kostanjevici je dopustovalo 15 %
vprašanih. Turisti imajo v Kostanjevici na Krki možnost nočitve v Apartmajih na Krki (tri
zvezdice) ter Gostilni Žolnir (dve zvezdici). 7 % vprašanih je v času anketiranja bivalo pri
sorodnikih in prijateljih, 6 % pa v avtodomu. Po njihovem mnenju je velika škoda, da v mestu
ni avtokampa, ker bi z veseljem ostali še kakšen dan dlje. 5 % turistov je prenočevalo v
Šmarjeških Toplicah, 4 % na Otočcu, 3 % v termah Čatež, 2% v Velikem Podlogu in 2 % na
Ptuju. Četrtina anketiranih je torej prenočila v Kostanjevici na Krki, manj kot tretjina pa je na
dopustovanju v okoliških krajih oziroma zdraviliščih. Iz vidika pestrosti nočitvenih ponudb bi
bilo dobrodošlo, da bi se v ponudbo vključilo tudi kampe in hostle, ki bi privabili mlajše
generacije ljudi. Mladi na potovanjih po tujini koristijo cenejše ponudnike nočitev, cene v
Kostanjevici pa so za slednje občutno previsoke.
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11.

ZAKLJUČEK

Kostanjevica na Krki je poznana po edinstveni otoški legi starega mestnega jedra, bogatih
naravnih danostih in kulturni dediščini območja ter Galeriji Božidar Jakac kot eni izmed bolj
privlačnih kulturnih ustanov v slovenskem prostoru. Menim, da velik potencial za nadaljnji
razvoj turizma v Kostanjevici na Krki in Spodnjeposavski regiji nosi ravno Galerija Božidar
Jakac s svojo obsežno razstavno zbirko slovenskih ekspresionistov, edinstvenim razstavnim
prostorom samostanske cerkve ter skulpturami v lesu na prostem - Forma viva.
Turizem kot gonilnik gospodarskega razvoja v samostojni občini še ni izkoristil svojih
potencialov, v zadnjih letih pa je zaskrbljujoča stagnacija obiskanosti galerije. Tudi redko
organizirane prireditve se nanašajo na že utečeno tradicijo in za turiste niso privlačne, tako so
namenjene predvsem domačinom in obiskovalcem, ki prihajajo iz lokalnega prostora.
Prepoznavnost se torej ne poveča niti s ponudbo prireditev in naselje se posledično še vedno
ne uvršča na zemljevid bolj zaželenih turističnih destinacij v Sloveniji, kaj šele v Evropi.
Razlogi za stagnacijo turizma v Kostanjevici na Krki so v pomanjkanju kvalificiranih
turističnih delavcev (strokovnega kadra), finančnih sredstev in inovativnih idej, ki bi
presegale stare, že ustaljene tirnice.
Anketna raziskava, narejena med domačini, kaže na spodbudno okolje, med obiskovalci
Galerije Božidar Jakac pa na konstruktivno ˝drugo mnenje˝, potrebno pri razvoju pestrosti
galerijske ponudbe. Kostanjevica na Krki privlači določen tip obiskovalcev, ki se odločajo za
enodnevne izlete in jim destinacija v večini ne predstavlja končnega cilja, na katerem bodo
preživeli dalj časa, kaj šele svoj dopust. Vzroki za takšno stanje so ravno v pomanjkljivi
ponudbi, ki ni enotna, saj ponudniki delujejo preveč samostojno. Smiselno bi bilo različne
akterje na področju turizma povezati, ker bi le s pestrostjo ponudbe ugodili željam
povpraševalcev. Zaželjeno bi bilo oblikovanje večdnevnih turističnih paketov, ki bi kulturno,
sakralno in naravno dediščinsko ter rekreacijsko ponudbo združili in vključevali različne
možnosti preživljanja prostega časa v kraju. Skupaj z dobro promocijo bi se ponudba širila
navzven, na slovenske ter evropske trge. In prav na ta način bi turiste poskušali zadržati več
kot za en dan ali pa jih vsaj navdušiti za ponovni prihod.
V diplomski nalogi smo se ukvarjali s pojmom kulturnega turizma na primeru Galerije
Božidar Jakac ter njenih segmentov, ki skupaj tvorijo atraktivno kulturno–turistično ponudbo.
Ravno ta pestrost kulturne ponudbe daje kraju poseben pečat, na podlagi katerega lahko
govorimo o kulturnem turizmu kot tisti zvrsti, ki v občini prevladuje. Analiza anketnega dela
je pokazala, da tuji državljani bolj ustrezajo profilu kulturnega turista, ki ga je v delu Cultural
Tourism opisal Greg Richards. V Kostanjevici na Krki so namreč preživeli dalj časa, v
povprečju imajo višjo izobrazbo in so povečini konzumenti kulturnih znamenitosti območja
(Galerije Božidar Jakac in njenih dislociranih enot, starega mestnega jedra ter sakralne
dediščine). Slovenski obiskovalci pa kraj povečini obiskujejo za en dan, torej so izletniki, ki
poleg galerije največkrat koristijo športno–rekreacijsko in naravno dediščinsko ponudbo.
Pogoj, ki je za turistično dejavnost območja ključen, je ustrezna turistična infrastruktura, ki pa
je pomanjkljiva, saj v primeru večjega števila obiskovalcev Kostanjevica ni sposobna
prenočiti tolikšnega števila ljudi v le dveh nastanitvenih kompleksih. Kot je razvidno iz
podatkov nočitev v naselju, so se z odprtjem Apartmaja na Krki leta 2011 nočitve v kraju
povečale, kar kaže na nek interes obiskovalcev, da bi v kraju ostali več kot le en dan. Ustrezne
nastanitvene kapacitete so namreč osnova za turistični razvoj. Dobrodošla bi bila vključitev
cenejših prenočitvenih ponudnikov (hostli) ter kampov, aktualnih predvsem v toplejši
polovici leta. Zaželjena pa bi bila tudi večja povezanost segmentov kulture in turizma, ki se
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ne dopoljnjujeta, še več, se izključujeta. Kulturni in turistični delavci bi lahko bolje sodelovali
pri oblikovanju skupne turistične ponudbe, saj vsak svoje področje dobro pozna in lahko
določene elemente svojega sistema vnese v sistem delovanja drugega. Turizem naj bi
ponudbo kulture v mestu tržil, v galeriji pa razen vstopnine ter katalogov umetnikov stalnih
razstav ni nekih produktov, ki bi jih lahko prodajali in bi finančno doprinesli k večji
samostojnosti kulturne ustanove.
Predlogi, ki bi pospešili razvoj turizma v Kostanjevici na Krki in galerijo naredili še
privlačnejšo:
• Ustrezna promocija Galerije Božidar Jakac ter prireditev, ki se v okviru galerije
odvijajo. Spletno stran galerije bi bilo potrebno prevesti v tuje jezike, saj bi tako tudi
tuji obiskovalci lažje spremljali aktualno dogajanje in ponudbo.
•

Ponudbno galerije bi bilo smiselno razširiti na nivo muzejev in dodati zgodovino
cistercianskega meniškega reda ter rodbine Spanheimov kot ustanoviteljev samostana.
V praznih prostorih, s katerimi galerija razpolaga, bi uredili muzejsko zbirko in na ta
način doprinesli k pestrosti trenutne ponudbe. Dodali bi lahko igrane predstavitve v
živo, s čimer bi privabili mlajše obiskovalce in obudili mladinski turizem.

•

Več prireditev, ki bi se odvijale na dvorišču galerije, saj je prostor za takšne dogodke,
posebej glasbene in dramske, več kot ustrezen.

•

Usmerjevalne table poti do galerije bi bilo potrebno postaviti na bolj vidna mesta, saj
obiskovalci galerijo težko najdejo.

•

Smiselna bi bila ureditev trgovinice s spominki, kjer bi obiskovalci lahko kupili
unikatne lokalne izdelke oziroma produkte. Ulitki iz gipsa v miniaturni obliki
kostanjeviškega gradu, magnetki, svinčniki, majice in koledarji s potiski lokalnih
turističnih znamenitosti sicer niso originalne ideje in posnemajo zglede iz tujine,
vendar bi doprinesle k novostim in bolj tržni usmeritvi galerije. Priložnosti za
zapravljanje obiskovalci galerije nimajo veliko, saj je cena vstopnine simbolična,
kavarne in trgovinice s spominki ni, kupijo lahko le kataloge o posameznih umetnikih.

•

Kavarna v galeriji je v preteklosti že delovala. Danes pa manjka prostor, kjer bi se
turisti lahko odpočili in okrepčali.

•

Lokacija TIC–a v Galeriji Božidar Jakac bi bila bolj smiselna, če bi se center nahajal
tudi v starem mestnem jedru. Turistično informacijski center nima urejene svoje
spletne strani in tako ne skrbi za informiranje o turističnih znamenitostih, lokalni
ponudbi in storitvah. Na voljo so le zgibanke, ki pa jih obiskovalci dobijo le v primeru
obiska galerije.

•

Promocija turistične ponudbe je na občinski spletni strani le v slovenskem jeziku.
Nujen bi bil prevod spletne strani v vsaj en tuj jezik.

•

Osredotočenost ponudbe za turiste, ki bi v naselju ostali več kot le dan ali dva.
Oblikovanje turističnih paketov, ki bi zajemali širšo ponudbo v enem in tako ponudili
možnost izbire.
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•

Izboljšanje obstoječe turistične ponudbe s tesnejšim sodelovanjem turističnih in
kulturnih ponudnikov, saj bi se le na ta način lahko oblikovali edinstveni produkti, ki bi
jih Kostanjevica promovirala.

•

Potrebna bi bila večja povezanost turističnih ponudnikov na lokalni, medobčinski in
regionalni ravni. Npr. ponudbe na temelju zgodb in legend širšega območja Gorjancev
ali pa gradov in graščin v dolini reke Krke.

•

Smiselna bi bila vključitev Kostanjevice na Krki v Združenje zgodovinskih mest
Slovenije ter njeno delovanje povezati z ostalimi zgodovinskimi mesti v državi (Idrija,
Koper, Piran, Ptuj, Radovljica, Tržič in Škofja Loka). Mesta bi si lahko pomagala pri
promociji in prepoznavnosti ter na tak način medsebojno sodelovala.

•

Potrebno bi bilo zagotoviti cenovno raznovrstne prenočitvene kapacitete, namenjene
različnim profilom obiskovalcev (hostel, hotel, družinski nastanitveni objekti na
podeželju …).

•

V Kostanjevici na Krki sta urejeni kopališči pri Štravsu in na Gmajni, zato bi bila
smiselna ureditev prostora za kampiranje. Naselje z okolico sicer leži na poplavnem
območju, zato je dovoljenje za ureditev kampa toliko težje pridobiti. Mnogo turistov
potuje z avtodomi in se v mestu ustavijo le za nekaj ur, saj prenočijo v kampih izven
občine.

•

Poudariti je potrebno, da veliko težavo pri razvoju turizma predstavljajo slabe
povezave ter previsoke cene javnih prevoznih sredstev.

Galerija Božidar Jakac je danes glavna turistična atrakcija za obiskovalce, vendar je v zadnjih
letih opazen upad obiska, zato bo potrebno sprejeti določene spremembe. Premiki pa se
morajo zgoditi tudi znotraj kolektiva galerije, saj se s pasivno držo, pomanjkanjem
motiviranosti, neaktivnostjo ter čakanjem na zunanje razvojne in investicijske vire obiskanost
ustanove sama po sebi ne bo povečala. Manevrski prostor razvoja na področju turizma je
velik, vendar le s celovitim in aktivnim pristopom vseh udeležencev. Galerija mora postati
glavna znamka mesta, ki bi turiste privlačila in prepričala za obisk v vseh letnih časih ali vsaj
v toplejši polovici leta, saj je takrat tudi ostala turistična ponudba naselja večja.
Menimo, da so premalo kvalificirana delovna sila na turističnem področju pomanjkljiva
turistična ponudba, premajhna povezanost glavnih akterjev znotraj turizma ter neučinkovita
promocija največji zaviralci razvoja turizma na območju občine. Temeljnega pomena je
občinska podpora kulturi, kajti če te ne bo, nima smisla govoriti o napredku. Ugotavljamo, da
bo potrebno nadgraditi dosedanje delo in izboljšati sodelovanje med ponudniki v občini, saj se
bodo le tako lahko izoblikovali bolj celostni produkti.
Turistična zveza Slovenije je Kostanjevico na Krki leta 1999, 2000 in 2001 proglasila za
najlepši slovenski izletniški kraj. Mestece se je v letu 2002 priglasilo tudi na evropsko
ocenjevanje krajev, imenovano Entente Florale, in prejelo srebrno odličje v kategoriji manjših
izletniških krajev. Od teh lepih priznanj je preteklo več kot deset let in čas je, da se stvari
obrnejo na bolje.
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12.

SUMMARY

Kostanjevica na Krki is known for its unique island position of its old town centre as well as
its rich natural and cultural heritage. The local Božidar Jakac Gallery is one of the most
attractive cultural institutions in Slovenia. We can consider this establishment to carrie a great
potential in further evolution and development of tourism in Kostanjevica na Krki and the
Lower Sava region. In its exhibition, the gallery has a wide range of works by Slovenian
expresionists, a unique exhibitional venue located in a former monastic complex and an openair exhibition of wooden sculptures – Forma Viva.
Tourism as a major drive for local economic development in the community has not yet
reached its full potential. Also, in the last few years, there has been great concern regarding
the attendance of the gallery. The mostly rear events that take place are a part of the local
community tradition and are not particularly interesting for tourists. They are attended mostly
by local residents. Identity of local community has not increased by organising a variety of
events, since they result in low recognition as a tourist destination in Slovenia and especially
in Europe. Reason for this stagnation of tourism in Kostanjevica na Krki is in the lack of
qualified tourism workers, local authority finances and innovative ideas which could top the
traditional events.
A survey conducted in the local community show encouraging results. The survey was also
conducted among visitors of the Božidar Jakac Gallery and has given a constructive “second
opinion” which is much needed in the process of gallery development. Kostanjevica na Krki
attracts a specific type of visitors which mostly decide to take one day trips and show no
intention of staying longer let alone spending their vacation in this region. The reasons for this
lie in the insufficient offer that is not homogeneous, because service providers in tourism are
too individual. A logical conclusion for them would be to connect themselves, because only
tourist diversity can satisfy tourists. It would be advisable to form several days tourist
packages which would include cultural, sacral and natural heritage with recreational program.
This way the diversity of the cultural offer and numerous free time spending possibilities
could be reached. With an original promotion, the touristic offer could expand, to Slovene and
European markets. This could convince tourists to stay substantially longer and to enthuse
them to come back again.
In this thesis we deal with the idea of the cultural tourism of the Božider Jakac Gallery and its
segments, which combine an attractive cultural and tourist offer. This variety of cultural offer
gives the town its unique position which is the foundation for considering cultural tourism as
a primal activity of the local community. Analysis of the survey showed that foreigners match
the profile of cultural tourists, which was in concept described by Greg Richards in his work
Cultural Tourism. In Kostanjevica na Krki, these guests spent more time, in average are
higher educated and consequently consumers of cultural heritage (Božidar Jakac Gallery and
its dislocated units, old city core and sacral heritage). Slovenian visitors stay in these parts
usually for one day so they are hikers. Besides visiting the gallery they are fond of hiking,
recreational paths and, of course, natural heritage of the area.
Tourist service which plays a vital part in this area needs a suitable tourist infrastructure.
Current infrastructure can not hold a higher number of visitors because Kostanjevica has only
two tourist complex with small number of accommodation space. What is evident from the
data of lodging, enquiry grew with the opening of Apartma na Krki in 2011 which shows the
interest of visitors to stay longer in the area. Suitable accommodation is nevertheless basic for
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progress in tourism. Cheaper accommodation would be welcomed, such as hostels, camps,
which are popular in the wormer part of the year. Connection between segments of culture
and tourism would be welcomed, even if they exclude one another. Cultural and tourist
workers should form a common tourist proposition because each of them has special expertise
and can help the other. Tourism should try to market and deal the culture in this area. Apart
from entrance fees and catalogues of artists, the gallery has no other products to offer in order
to make profit.
Suggestions to accelerate tourist development in Kostanjevica na Krki and to make the gallery
more attractive:
• Appropriate promotion of the Božidar Jakac Gallery and events, which take place in
connection to the gallery. Web page of the gallery should be translated so foreigners
could be updated on events and offers.
• The offer of the gallery should be reasonably broaden to the level of a museum and
possibly upgraded with the history of Cistercian monastic order and family of
Spanheim which established the monastery. In the empty rooms of the gallery, a
museum collection could be arranged to extend the current variety. Live performances
could be added which would attract younger public and revive tourism for the younger
generation.
• More events should take place in the court of the gallery, as the space is ideal for
musical and theatrical events.
• Guiding tables ought to be positioned more vivid because visitors find the gallery hard
to locate.
• It would be wise to arrange a gift shop, where visitors could buy unique local
products. Colourful plaster casts in forms of the Kostanjevica castle, small magnets,
pens and pencils, t-shirts and calendars with photos of local tourist sites could be
offered. They are not new ideas and present a foreign example but would contribute to
a more commercial orientation of the gallery. At the moment visitors can not spend
much because entry fee is low and there is no gift shop or at least a coffee shop. All
they can purchase is a catalogue.
• There used to be a cafe in the gallery. The visitors could stretch their legs and have a
rest.
• It would be advisible if TIC (tourist information centre), which is set in the Božidar
Jakac Gallery, would also be located in the old town centre. Since the local tourist
information centre has no web page, it can not inform the visitors about tourist
heritage, local offerings and other services. All there is are folder pamphlets which are
only for those that visit the gallery.
• The tourist offer is promoted on the community web page only in Slovene. It should
be translated into at least one foreign language.
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• Focus on visitors that would spend more than a day or two in the area. Forming tourist
tours that would be more broad and would offer a wider selection.
• Improvement of existing tourist conditions with tighter bonds between tourist and
cultural providers is the only way to form unique products that could promote
Kostanjevica na Krki.
• A bigger connection of tourist providers is needed at a local, municipial and regional
level. For example, propositions that are based on tales and legends of the wide area of
Gorjanci or its castles and manors in the valley of river Krka.
• It would be appropriate to integrate Kostanjevica na Krki into the Association of
historical towns of Slovenia and to link its interaction with other historical towns in
the country (Idrija, Koper, Piran, Ptuj, Radovljica, Tržič and Škofja Loka). In helping
each other with their promotion, the towns could cooperate.
• It is necessary to provide reasonable prices of accommodation with different capacities
for different profiles of visitors (hostel, hotel, family apartments in the countrysides
and similar)
• In Kostanjevica na Krki there are two natural swimming areas. One is called “pri
Štravsu” and the other “na Gmajni”, we should consider them both as possible
camping sites. The inhabited locality lies in a region which is often flooded, which
makes a camping permission harder to get. Numerous tourists that travel with camper
vans stay in the city for just a couple of hours and then move to sleep outside the
region.
• It is important to emphasize that most of the problems concerning the progress of
tourism are also bad traffic connections and expensive public transport.
Today, the Božidar Jakac Gallery is the main attraction for all the visitors but in the last few
years its attendance has decreased. That is why radical changes should take place. Changes
have to be made in regard to the gallery’s staff; they have long been unactive, with lack of
motivation and inventiveness, wait for external development and investment. If this continues,
the attendance will not rise byitself. Leeway in the development of tourism is large but it can
take place only with a comprehensive and active approach of all participants. Gallery should
become a major brand of this town that would attract and convince visitors all year around or
at least in the summer time when the tourist organisation is fully active.
We believe that poor skilled labour in tourist area, inadequate tourist offer, poor connection of
tourist providers and insufficiant promotion of the area are a major brake in the development
of tourism in the municipality. It is very important that the community suports culture,
because if it disappears, there will be no point in discussing progress. We conclude that it
would be essential to upgrade the past work and to improve connections among providers in
the community which will result in more comprehensive products.
The Slovenian Tourist Union declared Kostanjevica na Krki one of the most beautiful hiking
towns in the year 1999, 2000 and 2001. In 2002, the town of Kostanjevica applied to a
European grading competition called Entente Florale and received a silver medal in the
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category of small hiking towns. A decade has past from receiving these awards and we
believe that it is time to move to the next, more efficient level.
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