
NAŠ KRAJ IN NJEGOVA KULTURNA TER NARAVNA DEDIŠČINA 

 

 

Na OŠ Frana Metelka Škocjan že vrsto pripravljamo Šolo za starše. Gre za predavanja za 

starše o vzgoji in zdravemu načinu življena. Pred nekaj leti smo klasičnim predavanjem 

strokovnjakov dodali še Šolo za starše malo drugače. V letu 2019 smo se pridružili 

Knobleharjevemu letu in kot eno izmed mnogih dejavnosti pripravili Šolo za starše malo 

drugače z naslovom Po poti kulturne in naravne dediščine Škocjana, ki je potekala v okviru 

29. DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE in 7. TEDNA KULTURNE DEDIŠČINE. 

V četrtek, 3. 10. 2019, popoldne smo tako starše otrok našega vrtca in šole, njihove otroke, 

stare starše in upokojene delavke šole najprej popeljali po ožjem centru Škocjana, kjer smo 

si ogledali kar nekaj kulturnih znamenitosti občine. Ideja o vodiču po občini se je rodila v 

šolskem letu 2017/18. Učenci izbirnega predmeta Odkrivajmo preteklost mojega kraja so 

ugotovili, da v okolici šole, ki je postala izhodiščna točka, stoji kar nekaj kulturnih 

znamenitosti. Pripravili so krajši turistični vodič v slovenskem in angleškem jeziku, ki 

obiskovalce vodi mimo osmih kulturnih znamenitosti kraja Škocjan. Naša vodiča sta bila 

devetošolca Miha Toni Bobič in Žiga Matko, ki sta pri nastanku vodiča tudi sodelovala. 

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

Krožna pot se tako od šole spusti do župnišča, kjer zavije po sprehajani poti mimo 

nekdanjega perišča. Pot nadaljujemo do Varunovega dvorca, ki obiskovalce pozdravi ob 

prihodu v kraj Škocjan. Od tu nas pot vodila do dvoločnega kamnitega mostu, enega izmed 



treh v Sloveniji, ki je tudi v grbu občine. Nadaljujemo do rojstne hiše dr. Ignacija 

Knobleharja, spomenika padlim borcem, Metelkovine in Metelkovega obeležja.  

 

Zadnje tri postaje so 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.  

 

Drugi del Šole za starše smo izvedli v okolici šole. Obiskovalci in otroci so sodelovali v likovni 

delavnici na prostem. Slikarsko delavnico je vodila učiteljica ga. Vida Cizel, ki je slikarska 

platna postavila ob šoli, ki stoji nad samim centrom kraja in od koder je lep pogled na 

naravne in kulturne znamenitosti občine. Udeleženci so se tako poizkusili v risanju z ogljem. 

Risbe smo razstavili v vrtcu.  

 

Poleg ogleda znamenitosti smo imeli tudi medgeneracijsko druženje. Našo pot so zelo 

obogatile upokojene učiteljice, ki dobro poznajo zgodovino kraja.  
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