
PO POTI KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE ŠKOCJANA 

     

V letošnjem šolskem letu metelkarji nadaljujemo nekaj UNESCO projektov, ki smo jih začeli že v 

preteklih letih. Eden takih je tudi projekti Po poti kulturne in naravne dediščine.  

V šolskem letu 2019/2020 smo projekt izvedli v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine in Šole za 

starše malo drugače, letos v njem sodelujejo učenci izbirnega predmeta odkrivajmo preteklost mojega 

kraja.  

Cilj projekta je ohraniti kulturno in naravno dediščino kraja, se o njej učiti, jo promovirati in širiti 

vedenje o njej.  

Škocjan je kraj, kjer sta se pred 200 leti rodila dva velika Slovenca – raziskovalec 

Belega Nila Ignacij Knoblehar in slovničar Fran Metelko. V leti 2020 obeležujemo 

Metelkovo leto, v lanskem letu pa smo praznovali Knobleharjevo. 

Lani smo tako veliko dejavnosti namenili Ignaciju Knobleharju. V sklopu UNESCO 

projekta Po poti kulturne in naravne dediščine smo skupino obiskovalcev Šole za 

starše popeljali po ožjem delu Škocjana in si ogledali kulturno dediščino samega 

kraja.   

Začetna točka poti je bil mini park pred šolo, kjer smo se tudi zbrali in začeli naše 

raziskovanje. Krožna pot se je od šole spustila do župnišča, kjer smo zavili po 

sprehajani poti mimo nekdanjega perišča. Pot smo nadaljevali do Varunovega 

dvorca, ki obiskovalce pozdravi ob prihodu v kraj Škocjan. Od tu nas je pot vodila 

do dvoločnega kamnitega mostu, enega izmed treh v Sloveniji, ki je tudi v grbu 

občine. Nadaljevali smo do rojstne hiše dr. Ignacija Knobleharja, spomenika 

padlim borcem, Metelkovine in Metelkovega obeležja. Zadnje tri postaje so bile 

vezane na Knobleharja ‒ v cerkvi sv. Kancijana imajo shranjeno prst iz grobnice 

Ignacija Knobleharja, pri župnišču stoji v Knobleharjevem parku kip Knobleharja 

in relief Bele reke.  



To pot smo prehodili tudi letos. Dve jesenski sredi smo se 

podali na pešpot po kraju, vodenemu pohodu smo dodali še 

fotografski natečaj o kulturni dediščini kraja v prvem delu, v 

drugem delu pa fotografski natečaj o naravni dediščini kraja.  

Učenci so tako poleg vodenega ogleda aktivno sodelovali in 

iskali kulturno dediščino in lepote narave. Nastala je zbirka 

fotografij, ki jih bomo razstavili v avli šole ali na šolski spletni 

strani in tako sledili zastavljenim ciljem, in sicer ohranjanju 

in promociji dediščine.  

                                                                                                                                  

Učenci in mentorica IP OPMK 

 

 

 

 

 

Rojstna hiša dr. Ignacija Knobleharja. 

 

 

 


