
Uskoska pohodna ali kolesarska pot 

Dolžina etape: 6.84 km 

Čas hoje: 3 ure 

Zahtevnost: Lahka 

 Opis etape 

Uskoška pohodna ali kolesarska pot, 

gre za vzpostavitev obmejne tematske turistične poti, ki pomeni valorizacijo kulturne dediščine 

jugovzhodnega dela občine Kostanjevica na Krki. Izraz Uskoki označuje begunce iz Unca, Glamoča 

(Bosna) in Cetinske krajine (Dalmacija), ki so se v 16. stoletju na begu pred osmanskimi vojaškimi 

enotami zatekli na varnejša območja. Sprva so naseljevali opustela zemljišča Krasa in Istre, z vse 

večjim vdorom Osmanov pa so jih Habsburžani vključili v obrambo na območju Vojne krajine. V 

zameno za opravljanje vojaške obveznosti so Uskoki pridobili zemljo in druge privilegije. V 

lokalnem pogovornem kontekstu je bil v rabi tudi izraz Vlahi. Sledovi selitev iz območja Dalmacije 

so navzoči tudi v redkem primeru narečja, ki ga še lahko slišimo v Črneči vasi, Črešnjevcu, Oštrcu in 

drugih naseljih. 

 

Geografski napotek poti 

Pot vas vodi od izhodišča pri cerkvi sv. Mohorja v Črneči vasi, kjer dobite nekaj osnovnih informacij, 

po gozdnem strženu do Črnečega vrha z značilnima zidanicama Haralovič in Kuhar, od tam se med 

vinogradi nadaljuje do Stražnega stolpa, mimo nekdanje podružnične osnovne šole, do postanka v 

vaškem središču. Vzpne se do Črešnjevca in po gozdnato-travniškem pobočju spusti do Oštrca, kjer 

zaobide vaško lipo in spomenik padlim v II. svetovni vojni. Sledi vzpon med zidanicami do izhodišča 

pri cerkvi Sv. Mohorja in Fortunata. Pot je izrazito panoramska,  predvsem v drugem delu se 

pohodnikom odstre čudovit razgled na Kostanjevico na Krki in Galerijo Božidar Jakac, vseskozi pa se 

nizajo  razgleda na posamezne predele obmejnega območja, ki so zaradi kraškega reliefa izjemno 

raznoliki. Na poti prejmete nekaj osvežilnih pijač, prigrizke in vina.  

Prej ali pa po pohodu si lahko ogledate idilično Kostanjevico na Krki, Galerijo Božidar Jakac, 

Lamutov salon in si po želji privoščite zasluženo kosilo. Na kateri od okoliških kmetij lahko kupite 

domače, lokalno pridelano sadje in zelenjavo, skuto, žitarice, med in marmelado ter vino.  

 

 

Dodatne informacije 

Informacije: Jana Milovanović 031/613 519 www.kostanjevica.si , 

jdrasler@gmail.si 


