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VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI
Izvleček
Naši daljni predniki so živeli v sožitju z naravo. Po občutku so vedeli kam postaviti bivališče,
katera voda ima zdravilne lastnosti, poznali, oziroma občutili so prostore, ki so energetsko
močni in si na takih mestih postavljali svetišča. Ta so služila verskim in zdravilskim namenom.
Občina Kostanjevica na Krki, z ugodno prometno lego, razgibano pokrajino ter bogato kulturno
dediščino ima velike možnosti za dodatni razvoj turizma, ki je mogoč ob prepletu vseh vrst
turistične ponudbe ter vzpodbudi za katero bi morala poskrbeti občinska oblast, ki bi motivirala
prebivalce lokalne skupnosti. Mi mladi v turističnem krožku verjamemo, da ima razvoj
zdravilnega turizma pozitiven vpliv na zdravje in življenje ljudi, prepoznavnost kraja in
krepitev lokalne identitete. Konec koncev je Kostanjevica na Krki znana po treh termalnih
izvirih, reki Krki in potokih Studena in Obrh. Elemente zdravilnega turizma, ki jih v projektni
nalogi predstavljamo in tržimo in na ta način stopamo na področje turizma, bi bilo po našem
mnenju smiselno razširiti ter k sodelovanju povabiti tudi ostale turistične ponudnike v okolici.
Oblikovanje privlačnih in edinstvenih turističnih produktov, primernih za različne želje
obiskovalcev, bi tako širšo ponudbo zajemali v enem. Po našem mnenju je narava že sama
uredila zakonitosti ugodnih energijskih območij, tudi v občini Kostanjevica na Krki.
Ključne besede: zdravilni turizem, zdravilnost voda, Topličnik, Toplica, reka Krka, potok
Obrh, potok Studena, turistični potencial, občina Kostanjevica na Krki.
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1. UVOD
Rdeča nit seminarske naloge je zdravilni turizem, ki naj bi predstavljal eno od možnosti
turistične ponudbe Občine Kostanjevica na Krki. Mesto je v svoji srednjeveški zgodovini, in
tudi kasneje, nosilo pomembno vlogo političnega, gospodarskega in verskega središča. Med
raznoliko turistično ponudbo je Kostanjevica na Krki danes najbolj prepoznavna predvsem po
Galeriji Božidar Jakac s stalnimi zbirkami pomembnih slovenskih likovnih umetnikov in
bienalnem srečevanju kiparjev, ki ustvarjajo skulpture iz hrastovega lesa. Te najdejo svoj
prostor na nekdanjem samostanskem vrtu, pred poslopjem galerije in po starem mestnem jedru
na otoku.
Učenci, ki delujemo v turističnem krožku menimo, da se raznovrstni turistični ponudbi dodajo
tudi vsebine, ki so povezane s skrbjo za boljše psihofizično počutje prebivalcev. Človek je že
od nekdaj v naravi iskal in našel nekaj, kar je čutil, da mu bo pomagalo do boljšega počutja in
notranje harmonije. Živeti čim bolj usklajeno z naravo, zavedanje njene prave moči in
inteligence, ponuja ljudem pravo kakovost življenja. V nadaljevanju vam želimo predstaviti
zdravilno moč določenih elementov narave v občini Kostanjevica na Krki.
1.1. Namen in cilji
Namen seminarske naloge je ovrednotiti pomen zdravilnega turizma v Občini Kostanjevica
Krki in preučiti trenutno stanje turistične dejavnosti ter predstaviti možnosti nadaljnjega razvoja
z medsebojnim prepletanjem vseh zvrsti turistične ponudbe v kraju. Blagodejni učinek narave,
ki zdravi sama po sebi, je le ena izmed ugodnosti, ki je v občini na dosegu roke.
Cilji, ki jih bomo v okviru seminarske naloge poskušali doseči, so:
-

Predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti občine Kostanjevica
na Krki,

-

predstaviti turistične znamenitosti v Kostanjevici na Krki,

-

opredeliti pojem zdravilnost voda,

-

predstaviti pomembne vodne vire/izvire v Občini Kostanjevica na Krki,

-

raziskovanje dobro bitnega vpliva vodnih virov/izvirov na človekovo fizično, psihično
in energetsko telo,

-

predstaviti primerna območja, kjer lahko posameznik najde stik s samim seboj v obliki
meditacije, joge in dihalnih tehnik,
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-

s pomočjo anketnega dela analizirati strukturo obiskovalcev vodnih virov/izvirov v letu
2022,

-

s pomočjo anketnega dela ugotoviti, ali vodni viri/izviri vplivajo na prepoznavnost ter
turistični obisk Kostanjevice na Krki,

-

opredeliti vlogo zdravilnega turizma v občini Kostanjevica na Krki kot enega izmed
možnosti lokalne turistične ponudbe.

2. PREDSTAVITEV OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
2.1. 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 (1.1.2020) v občini živi okoli 2432
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 Karlče, ki so na 150 metrih
nadmorske višine.

2.2. 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 (1.1.2020) šteje 703 prebivalce.

2.3. Dostopnost in promet
Kostanjevica na Krki leži ob regionalni cesti, ki povezuje Novo mesto in Brežice. Od Novega
mesta je oddaljena 24 km, od Brežic 19 km, od Krškega 16 km ter od Ljubljane 93 km (Avto 5

moto zveza Slovenije, 2021). 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).
Karta l : Občina Kostanjevica na Krki

Vir: Wikipedija, 2011
3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
3.1. 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
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, smo občino razdelili na 3 pokrajinsko-tektonske enote:
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uravnan svet na severu (Krška ravan)



gričevnat svet (Prigorjanske gorice)



hriboviti svet na jugu (Gorjanci)

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).
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
rekreaciji (pohodništvo, tek, kolesarjenje . . .).
Za planotasto hribovje Gorjancev, ki se dvigajo nad gričevnatimi vinorodnimi goricami in
Kostanjevico na Krki, 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).

3.2. Podnebje
Območje naše občine 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).
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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 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).
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 ob vinsko turističnih cestah predstavlja del občinske turistične ponudbe.
Tudi obisk Galerije Božidar Jakac je v toplejši polovici leta večje, saj so zimske razmere zaradi
mraza v razstavnih prostorih manj privlačne za obiskovalce.

3.3. 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 vodo neprepustnega 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 (Slovenija, Pokrajine in ljudje, 1999).
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
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Ljubljanskim barjem in Dravinjo tretje največje v Sloveniji (Orožen Adamič, 2003; Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999).
Slika 1: Stanje čuječnosti na obrežju reke Krke

Avtor: Zakšek, 2022
Slika 2: Umirjeno stanje duha

Avtor: Zakšek, 2022
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4. TURISTIČNA PONUDBA V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI
4.1. Naravna dediščina
4.1.1. 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.
Slika 3: Kostanjeviška jama

Avtor: L. Kalinšek, 2008
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4.1.2. 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).
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.

Slika 4: Krakovski gozd

Avtor: H. Oršanič, 2008
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4.1.3. 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).

Slika 5: Pogled na planotaste Gorjance v ozadju

Avtor: Zakšek, 2022
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4.1.4. 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).

Slika 6: Cvelbarjev hrast na levi in beli gaber na desni fotografiji

Avtor: Zakšek, 2022

4.1.5. 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. Reka
Krka je zanimiva turistična privlačnost predvsem v toplejši polovici leta, ko se začne sezona
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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).

Slika 7: Reka Krka

Avtor: H. Oršanič, 2008

4.1.6. 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
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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).

Slika 8: Studena

Avtor. Zakšek, 2022
4.1.7. Potok Obrh
Obisk izvira potoka Obrh predstavlja kratek izlet v naravi, ki ga pričnete na parkirišču
kostanjeviške Galerije Božidar Jakac. Do njega hodimo po delu Poti vil Čestitk. Potok izvira v
široki kotanji pod skalnim previsom, ob vznožju gozdnatih Gorjancev.
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Sika 9: Izvir Obrha

Avtor: Zakšek, 2022
4.1.8. Termalna izvira Toplica in Topličnik
Ob spodnjem in srednjem toku Krke poznamo več termalnih izvirov v karbonatnih kamninah,
ki so v tesni zvezi s tektonsko zgradbo okolice. Osrednja prelomna cona, ki igra vlogo
prevodnika vode iz globin, poteka v balatonski smeri po dolini reke Krke, za iztekanje termalne
vode pa so ključni nanjo vezani prečni prelomi.
Kostanjeviški Topličnik izvira na desnem bregu reke Krke med Kostanjevico in Dobami. Voda
privre na površje v dnu dveh kotanj in se po ločenih strugah steka v Krko. Rezultati raziskav
kažejo, da priteka termalna voda iz globine z južne strani in se na površju redči s podtalnico.
Kljub hipotermalni naravi je bil Topličnik nekdaj priljubljeno kopališče domačinov. To velja
predvsem za severni izvir, ki ima zaradi manjšega dotoka hladne vode vedno nekaj stopinj višjo
temperaturo. Danes je kopališče opuščeno, obe strugi pa močno zarasli in zamuljeni (Hudoklin,
2022).
Preglednica: Temperatura in izdatnost vodnega izvira Topličnik
Lokacija
Temperatura (°C)
Topličnik pri Kostanjevici, več
izvirov
Vir: Rajver, 2003

15-28, večinoma med 21 in 23
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Povprečna izdatnost
(l/s)
7-20

Termalni izvir Topličnik je povezan z znanim arheološkim najdiščem na Dobah, kjer zraven
hladnega izvira Topličnik iz tal vre tudi topla voda Toplica. Izvira sta zaenkrat še povsem
neizkoriščena, čeprav je v preteklosti že bilo nekaj predlogov, kako bi termalno vodo lahko
izkoristili. Termalni izvir Topličnik je del rekracijske poti, ki se imenuje pot zaljubljencev in
poteka ob obrežju reke Krke. Povezuje Galerijo Božidar Jakac, Topličnik, gozd za sprostitev in
se nadaljuje do vasi Dobe, skozi Zaboršt vse do Galerije Božidar Jakac (Zdrave in zdravilne
vode Slovenije, 2015. Vodnik po zdravilnih energijah, 2016).
Slika 10: Južni izvir Topličnika

Avtor: A. Hudoklin, 2022
Naravna dediščina, ki jo sestavljajo obsežne gozdne površine, številni vodotoki, izviri termalne
vode ter kraški svet z značilnimi pojavi, je ohranila svojo prvinskost in privlačnost. Je ena od
možnosti, ki bi jo bilo potrebno vključiti v turistično ponudbo. Da pa bi to uresničili, bi morali
povezati turistične ponudnike med seboj.
4.2. 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. V nadaljevanju sledi opis
kulturnih znamenitosti, ki jih občina ponuja.
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4.2.1. Galerija Božidar Jakac

Galerija je bila ustanovljena leta 1974 kot nadgradnja kulturnih dejavnosti, ki so se odvijale v
Kostanjevici na Krki. 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 (Splošne informacije o javnem zavodu
Galerija Božidar Jakac, 2012).
Slika 11: Galerija Božidar Jakac

Avtor: Zakšek, 2022
4.2.2. 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.

18

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 12: Staro mestno jedro Kostanjevice na Krki na rečnem otoku

Avtor: H. Oršanič, 2008
4.2.3. 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).
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Slika 13: Tericalski most

Avtor: Zakšek, 2022
Slika 14: Joga na bregovih reke Krke

Avtor: Zakšek, 2022

20

5. NARAVA ZDRAVI - KAKO V NARAVI NAJDEMO ZDRAVJE?
Človek se je v preteklosti, posebej takrat, ko se je srečeval z zdravstvenimi težavami, zatekal
po pomoč v naravo. V njej je iskal rastline in različne snovi, iz katerih si je naredil pripravke in
jih, upajoč, da se mu povrne zdravje, tudi užival. Iskal je substance, ki jih daje zemlja, kot so
glina ter blato, ki ju še danes uspešno uporablja pri zdravljenju.
V naravi je iskal tudi naravne vire, zdravilne kraje, energijske točke, vrelce in območja, kjer bi
lahko lajšal svoje tegobe in bolezni.
5.1. Pojdimo k drevesom po zdravje
S spremembo našega odnosa do narave, se je spremenil tudi odnos do dreves, ki je največkrat
odvisen od posameznikovega razumevanja življenja v celoti. Kdor drevesa ne ceni le kot
materialno dobrino, lahko stopi do njega z namenom, da se poveže s skrivnostno močjo narave
v nas in okrog nas. Drevesa govorijo brez besed, vendar so lahko njihova sporočila vsakomur
jasna in razumljiva.
»Drevesa se zdravijo sama … že vedo, kako. Samo človek je pozabil, kam in kako je
nekoč hodil po svoje zdravje.«
Slika 15: V objemu zdravilnih moči drevesa

Avtor: Zakšek, 2022
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Kako začeti? V iskanju »svojega drevesa« pustite, da vas vodijo drevesa sama. Tistemu, ki vas
navdahne, se približajte in z njim miselno povežite. Sprostite se, prisluhnite svojemu dihanju in
opazujte, kakšne zaznave vam predaja. Obrnjeni proti drevesu stojte nekaj minut, da se
uskladite z njegovimi energijami. Potem zaprite oči in ga z iztegnjenimi rokami objemite.
Prepustite se gibanju in pustite, da vas preplavijo občutki, stari spomini in domišljija. Ko čutite,
da ste naredili dovolj in ste napolnjeni z energijo, se drevesu zahvalite. Pozneje se lahko nanj
naslonite ali udobno sedete in meditirate, greste naprej ali se ustavite pri drugem drevesu.
Slika 16: Zdravilne energije dreves

Avtor: Zakšek, 2022
Še lažje stik z drevesom vzpostavimo, če zapremo oči in se ga dotaknemo. Ob dotiku lahko
zaznamo mravljinčenje, ugodje ali kaj drugega, takoj ko se umaknemo, začutimo spremembo.
Če dihamo normalno in mirno, zaznamo tudi vonjave, ki jih sicer zaradi rahle vibracijske ravni
ne bi dojeli. Prijetne vonjave, ki bogatijo drevo, nas dvignejo na višjo raven.
5.1.1. Zdravilni učinki energije dreves
V preteklosti, ko so ljudje še verjeli, da so naravo ustvarili bogovi ali neznane, višje sile,
dojemali pa so jo kot nekaj čarobnega in strah zbujajočega, so bila nekatera drevesa sveta. To
verovanje je temeljilo na prepričanju, da v vsakem svetem drevesu živi poseben »drevesni« ali
»vegetativni« duh, ki mu daje vitalno in magično moč.
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S temi silami, potrebnimi za rast, razvoj in ohranitev življenja, naj bi si pomagal tudi človek.
Navadno je imela vsaka domačija ali posameznik svoje »osebno« drevo, s katerim je bil
povezan od rojstva do smrti. Ljudje so poznali tudi svete gaje, kjer so opravljali verske in
zdravilne obrede.
Kot vsako živo bitje ima tudi drevo svoje energijsko polje, ki oddaja energijo. Ko stojimo ob
drevesu, naše energijsko polje reagira z njegovim in se mu prilagaja, dokler se ne uglasimo z
lastnimi in njegovimi energijami. Drevesa nam lahko s svojimi energijami pomagajo pri
zdravljenju na telesni, čustveni, mentalni, duševni in duhovni ravni. Ta učinek lažje razumemo,
če nase in na svoje težave pogledamo z novega zornega kota, svoje telo pa, kljub vsem razlikam,
primerjamo s simboliko rastline.
V človeškem telesu je več sistemov in dogajanj, ki s svojo organiziranostjo spominjajo na
drevo, drevesna zgradba pa je jasno vidna tudi v pljučnih mešičkih in srčnem ožilju. Vsi pretoki
(kri, zrak, sporočila po živčevju) tečejo v vse smeri, dokler ne dosežejo vseh telesnih predelov,
in se nato vračajo v izhodiščno točko, kot se stekajo in izmenjujejo življenjski sokovi od
najdrobnejših korenin do najtanjših vejic in nazaj. Iz modela drevesa izhaja misel, da bi bilo
mogoče iz oblike, barve in drugih znamenj sklepati, kako ta učinkuje na človeka, ali celo
popisati njegovo duševno in čustveno stanje (Zdravljenje z energijami dreves, 2019).
Slika 17: Skupinska fotografija 9.razreda na obrežju reke Krke

Avtor: Zakšek, 2022
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5.2. Na splošno o vodi oz. vodah in vplivu na naše zdravje
Premalokrat pomislimo, da je voda pogoj za nastanek in obstoj življenja na našem planetu. Že
čez nekaj desetletij utegne priti do pomanjkanja te pomembne dobrine in s tem do krize
svetovnih razsežnosti. Strokovnjaki nas vsakodnevno opozarjajo, da se ob že razdeljenih
dobrinah pričenja vojna tudi za naravne dobrine – vodo.
Slovenija je z vodnimi viri zelo bogata dežela, vendar se količina uporabne pitne vode ob
nenehnem naraščanju potreb po njej zmanjšuje. Poleg tega z vodo ravnamo preveč potratno in
se je zato po nepotrebnem veliko izgubi. Na ravninskih delih je vprašljiva tudi kakovost vode,
ki jo pijemo. Podtalnica je že močno onesnažena, najbolj ravno na območjih z intenzivnim
kmetijstvom. Ob kmetijstvu so onesnaževalci tudi divja odlagališča in industrija. Vitalnost (=
prisotnost žive energije) v pitni vodi uničuje tudi kloriranje, ki se zaradi zelo strogih predpisov
izvaja prepogosto (Zdravilni izviri, 2012).

Slika 18: Joga na bregovih reke Krke

Avtor: Zakšek, 2022
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Ali je pitna voda res pitna? Predvsem v preventivne namene je treba vodo klorirati. Klor je
bil v prvi svetovni vojni eden od bojnih strupov! Z vidika energij lahko ugotovimo, da je voda
po izvedenem kloriranju energijsko mrtva. Tudi mikroorganizmi, ki jih telo s pitjem vode
potrebuje, so v tej vodi uničeni. Iz pipe torej priteče mrtva voda. Nekateri hodijo iskat vodo k
izviru ali jo kupijo v plastenkah. Plastika je po kakovosti in delovanju za vodo lahko zelo
sporna.

Slika 19: Joga na bregovih reke Krke

Avtor: Zakšek, 2022

5.2.1. Lastnosti vode
Voda je tekoči kristal in kot taka na molekularni ravni na izvirih prinese s seboj informacijo in
svojo zavest. Kemično gledano voda sestoji iz dveh delov vodika in enega dela kisika. Razmerje
je v oktavi, kar pomeni višjo stopnjo zavesti. Glede na kemično sestavo bi morala imeti ledišče
pri – 35 °C in vrelišče pri + 46 °C. Pri 4 °C je najtežja, zato se gostejša voda spusti v nižje plasti
in tako prepreči njeno zamrznitev do samega dna, kar je pogoj za ohranitev življenja v njej v
zelo mrzlih krajih. Voda ima svojo značilno dipolno naravo. V sebi ima oba principa, jin in
jang, moškega in žensko. Vodno molekulo obdaja elektromagnetno polje s frekvenco 7,8 Hz.
Voda se zaradi svoje dipolne narave v telesu giblje spiralno od znotraj navzven. Tovrstno
gibanje ustvarjata zemeljska gravitacijska sila, ki privlači vse predmete, in levitacijska sila
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vesolja, ki povzroča obratno dvigovanje in raztezanje. Gravitacijski energiji telesnih tekočin
pripisujemo sposobnost, da živa bitja lahko stojijo na zemlji, levitacijski energiji pa sposobnost,
da se vedno znova dvignemo pokonci. Ravnotežje obeh energij telesnih tekočin v harmoniji z
naravo predstavlja normalno zdravo stanje telesa. Če prevladuje gravitacijska sila vode, le-ta
človeka sili k tlom, v ležeči položaj. To je stanje bolezni. Ne moremo se več dvigniti, ker
nimamo potrebne moči za to. Čudimo se, od kod se je vzela teža, ki nas veže na posteljo.
Preprosto, zmanjkalo je levitacijske sile v telesnih tekočinah (Zdravilni izviri, 2012).

5.2.2. Od kod prihaja voda?
Leta 1997 je NASA objavila novico, da so prvič opazovali večje število mini nebesnih teles v
obliki snežnih kep, ki so letele proti stratosferi Zemlje. Te kepe so majhnim kometom podobna
nebesna telesa s premerom okoli 12 m. Vsak dan jih na Zemljo pade nekaj tisoč. Takoj, ko
pridejo v našo atmosfero, se razkrojijo in postanejo del oblakov. Če je vse to res, smo preko
vode dejansko povezani ne samo med seboj na Zemlji, ampak tudi s celotnim vesoljem (ta dež
pada na Zemljo že 4,6 miljarde let in je izvor večstoletnega pradežja, ki je napolnil brezna
oceanov) (Zdravilni izviri, 2012).

5.2.3 Zdravilnost voda
Ustna izročila oziroma vedenja naših prednikov, ki so bili z naravo zelo povezani in od naravnih
danosti odvisni, pravijo, da so nekatere vode zdravilne, zato so take izvire imenovali z imeni.
Svoje izkušnje so prenašali iz roda v rod in tako vedeli, da je ena voda dobra za prebavo, druga
za oči, tretja za golšo, četrta celi rane, peta čisti kožo. Vedeli so tudi, da nekatere vode niso
dobre in po njihovem pitju postaneš len in zaspan. Danes gredo ta znanja na žalost v pozabo, a
bi se jih znotraj seminarske naloge želeli dotakniti in obuditi.
S pitjem čiste in zdravilne vode lahko damo vodi v našem telesu pozitivno energijsko
informacijo in tako dodamo energijo organom, ki jo potrebujejo. S povečano notranjo močjo
povečamo tudi imunski sistem, kar nam da moč pri procesu zdravljenja ali pa deluje vsaj
preventivno (Zdravilni izviri, 2012).
Spomin vode dokazuje tudi japonski raziskovalec Masuru Emoto. S tehniko fotografiranja
kristalov vode je v knjigi Sporočilo vode prikazal, da je voda shranjevalec, nosilec in prenašalec
informacij. Voda, ki ji je bila dana pozitivne informacija, oblikuje čudovit kristal šesterokotne
oblike. Voda s slabo informacijo kaže izmaličeno in kaotično obliko kristala.
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Če razmišljamo samo o slabih stvareh, smo negativno naravnani, pesimisti, slika kristala vode
našega telesa predstavlja velik zmazek. Temu primerno se tudi počutimo. Ljudje pozitivnega
mišljenja in dobrih dejanj se lahko pohvalijo s sliko lepih kristalčkov in dobrim počutjem
(Water experiment, 2018).

Slika 20: Fotografije kristalov vode, ki jim je bila dana pozitivna in negativna informacija

Vir: Dr. Masuro Emoto: Water experiment, 2018
5.2.4. Uvod v svet energij
Vitalna energija vsakega posameznika je vir njegovega življenja. Kot neke vrste energijsko telo,
ki obdaja fizično telo, je predpogoj za življenje vseh živih bitij na našem planetu. Energije so
del naravnega okolja in jih je mogoče občutiti. To občutenje se lahko s pomočjo radiestezijskih
pripomočkov (nihala) tudi izmeri.
Na naše telo oz. energijsko polje (auro) našega telesa deluje cel niz energij iz okolja. Nekatere
nam prijajo in se ob njihovem delovanju počutimo dobro. V okolju pa so tudi energije, ki naše
energijsko telo rušijo in se ob njihovem delovanju počutimo neprijetno. Ob daljši
izpostavljenosti tem t. i. slabim energijam lahko tudi zbolimo (Zdravilni izviri, 2012).
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Slika 21: Bovisova skala meritev na levi in Radiestezijsko nihalo na desni fotografiji

Vir: https://www.om-ezoterika.com/radiestezijsko-nihalo-arak-pe-147-g.html
https://www.misteriji.si/izdelki/radiestezija.html
5.2.5. Delovanje energij na naše telo
Človek je del narave. Podobni smo ji in tudi odvisni od nje. Zemljino oblo pokriva 70 % vodne
površine in tudi naše telo sestavlja približno 70 % vode. Poleg fizičnega telesa naše bitje
sestavlja tudi energijsko telo – aura. To energijsko telo nekateri celo vidijo in ga lahko občutijo.
Pretok energije v naše fizično telo poteka preko sedmih energijskih centrov, ki jih imenujemo
čakre. Vsaka od čaker oskrbuje določene organe v telesu. Če je ta pretok moten, organi, ki jih
oskrbuje, slabše delujejo in to je že prvi znak bolezni.
Ko telo zboli, se to pokaže tudi kot motnja v energijskem delovanju tiste čakre, ki oskrbuje
določeno telesno področje ali organ. Motnjo na energijskem nivoju je mogoče zaznati že pred
fizično obolelostjo telesa. Zdravilna energija v vodi ima lastnost neposrednega
uravnavanja energij v našem telesu. Zaradi tega je pitje vode iz zdravilnega izvira tako
preventivnega kot tudi kurativnega značaja (Zdravilni izviri, 2012).
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Preglednica: Energijski center (čakra) in delovanje na organe oz. dele telesa
ENERGIJSKI CENTER (ČAKRA)
DELOVANJE NA ORGANE ALI DELE TELESA
Hrbtenica, ledvice, nadledvična žleza

1
2

Reprodukcijski sistem, spolne žleze
Želodec, jetra, žolčnik, živčni sistem, tanko črevo (slinavka)

3
4

Srce, kri, živec vagus, priželjc
Bronhialni in vokalni del, pljuča, prehrambeni – prebavni trakt

5
6
7

Mali možgani, levo oko, ušesa, nos, živčni sistem
Veliki možgani, desno oko

Vir: Zdravilni izviri, 2012
V primeru energijske motnje v telesu, ki je prvi znak obolelosti, nam pitje vode lahko pomaga
le-to zopet uravnati. Če motnjo v delovanju čakre hitro zaznamo in spremenimo dejavnike, ki
so vzrok tej motnji, se pretok energije skozi čakre normalizira. Prav s pitjem zdravilne vode ali
umivanjem, lahko damo vodi v našem telesu pozitivno energijsko informacijo in tako dodamo
organom energijo, ki jo potrebujejo. S povečano notranjo močjo povečamo tudi imunski sistem,
kar nam da moč v procesu zdravljenja. Voda s pozitivnimi energijskimi lastnostmi lahko
pomaga tudi bolnim osebam v procesu zdravljenja. Količina popite vode ni pomembna, saj že
devet kapljic zadošča, da voda v našem telesu povzame novo energijsko informacijo.
5.2.6. Geomantija-zemeljsko sevanje
Zemeljsko sevanje in z njim povezana energija, ki jo zaznavamo na določenih mestih, je
naraven pojav in enako kot vodni izviri ali sončni žarki, darilo vesolja. Razlika je le v tem, da
sonce in vodo vidimo ter občutimo vsi, zemeljsko sevanje pa le nekateri. Tovrstne zaznave so
pri modernem človeku nerazvite in zakrnele, pri naših prednikih v preteklosti pa so bile nekaj
vsakdanjega. Sevanje je obdano s skrivnostnostjo predvsem zaradi tega, ker ga večina ljudi ne
zaznava (Zdravilni izviri, 2012).
Geomantija/radiestezija je področje t. i. mejnih ved. Proučuje, meri in raziskuje energijo
zemeljskega sevanja ter njene vplive na posamezne dele našega telesa. Orodje za izvajanje
meritev je radiestezijsko nihalo z ustreznimi podlogami. Termin radiestezija je sestavljanka iz
29

latinskega izraza radius (= žarek) in grškega izraza aisthesis (= čutiti). Pojem označuje
paranormalne sposobnosti ljudi, ki jih ni mogoče izmeriti z dosežki sedanje stroke. Radiestezija
je metoda, pri kateri kot instrument nastopa človek s posebnimi lastnostmi. Merilec na
podzavestni nivo prejme v telo informacijo, ki jo išče, in z nihalom, ki deluje kot kazalec
instrumenta, na podlogah odčita rezultat (Zdravilni izviri, 2012).

Slika 22: Merjenje energije zemeljskega sevanja

Vir: Munih, J., 2021
Na kateri energijski nivo deluje energija? Ti nivoji so plasti aure, ki obdaja naše telo. Prvi nivo
je fizični, drugi čustveni, tretji miselni in četrti astralni (povezava Zemlje z nebom).
Radiestezisti merijo energijo v dogovorjenih enotah po Bovisu. Povprečna energija človeka je
od 7.000 do 10.000 enot Bovisa (Zdravilni izviri, 2012).
Vodnih izvirov, med katerima sta tudi termalna izvira Topličnik in Toplica, Jože Munih v svojih
delih ne omenja, saj gre za vodna vira z manj kot 150.000 enot po Bovisu. Energija pod 150.000
enot je po njegovem mnenju prešibka, da bi posamezniku pomagala v telesu vzpostaviti
normalno energijsko stanje. Zdravilnost teh šibkejših mest v naravi z energijo od 150.000 do
200.000 enot je prisotna, vendar v manjši meri.
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Energijsko močni izviri se začnejo pri 300.000 enotah in dosežejo tudi do 2.000.000 enot po
Bovisu. Energije svetišč so še višje in na centrih moči določenega svetišča je moč izmeriti od
50.000.000 do 200.000.000 enot po Bovisu (Zdravilni izviri, 2012).
Slabost vseh energetskih mest je, da se ob veliki frekvenci obiska tako območje ni sposobno
očistiti (mesta svetišč z 200.000.000 enot se čistijo sama). Po določenem času je Jože Munih v
gajih izmeril energijsko zelo onesnažene točke. Obiskovalec lahko tako namesto dobre
zdravilne energije prejme slabo energijo predhodnikov. Pomemben podatek predvsem z vidika
turizma, ki deluje na tržnem principu. Ko govorimo o zdravilnosti energetsko močnih območij
je pomembno, da naravi dovolimo svoj čas za obnovo. O nekem množičnem zdravilnem
turizmu ne moremo in ne želimo govoriti.
5.3. Kako lahko uredimo vire žive vode?
Za pravilno reagiranje zadolženih institucij (občina, komunala) je treba predhodno urediti
registracijo in zaščito izvira z vodnim odlokom ter bakteriološko analizo. V okviru registracije
izvira je lahko osnova ustno izročilo in radiestezijske meritve. Potrebna je ustrezna zakonska
osnova, čeprav teh izvirov ni mogoče registrirati po Zakonu o naravnih zdravilnih sredstvih,
ampak le z določenim komercialnim nazivom.
Z ustnim izročilom in z meritvami je treba določiti, ali je določena voda za pitje ali le za
umivanje. Opraviti je potrebno tudi analizo vzorca vode glede na Pravilnik o higienski
neoporečnosti pitne vode. Z ustreznim predpisom bo treba določiti, kdo krije stroške opravljene
analize, izvir opremiti z enotno napisno tablo z imenom izvira in z lastnostmi vode ter ga z
odlokom zaščititi (Zdravilni izviri, 2012).
6. BALNEOLOGIJA
Balneologija je metoda zdravljenja in rehabilitacije s pomočjo naravnih zdravilnih vrelcev
oz.
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vodi (Ur. l. RS, št. 26/2000) v 4. členu ugotavlja, da ima naravna mineralna voda svoj izvor v
podzemnem vodnem viru. Biti mora čista in imeti določene učinke ugodne za zdravje, ki
izhajajo iz vsebnosti mineralov, elementov v sledeh ali drugih sestavin.
V naravi so na razpolago mineralne vode, ki so hladne ali pa toplejše od 20 °C in vsebujejo nad
1 g/l mineralnih sestavin, plinov in dislociranih spojin. Poleg njih poznamo tudi akratotermalne
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vode s temperaturo na izviru oz. vrtini nad 20 stopinj celzija, vendar pod 1 g/l raztopljenih
omenjenih sestavin. Obstajajo tudi akratopege, ki so hladnejše od 20 stopinj celzija, sestava pa
je podobna kot pri akratotermah.
V zgodovini medicine je imela balneologija pestro vlogo; bila so obdobja popolnega zaupanja,
a tudi ravnodušnosti in celo popolnega zanikanja.
Mineralne, termomineralne ter akratoterme vode so uporabljali za zdravljenje mrzlice,
glavobola, nevralgij, bolezni oči, ušes, nosu in grla, pri prebavnih motnjah, pri boleznih žolča
in jeter, srčnih boleznih in nekaterih psihonevrozah in pri zastrupitvah. Vzporedno z uporabo
in učinki so že takrat poznali škodljive posledice balneoterapije pri tuberkulozi, krvavitvah,
oteklinah, luesu in akutnih vročinskih stanjih. V 17. stol. sta po Evropi začela razsajati kuga in
lues, zato so čedalje manj uporabljali skupinske kopeli v bazenih, bolj so pili mineralne vode,
posebej kislice, bogate s CO2. Ob koncu 18. stoletja se je kopanje spet razširilo, tako v termalnih
vodah kot v jezerih in rekah (Osnove zdraviliškega zdravljenja – balneologija, 2002).
Še danes balneologija nima v celoti in povsod enakega pomena. Odvisna je od naravnih danosti,
možnosti in tradicije. Pri nas si zadnja desetletja utira pot skupaj z razvojem zdravstva in
alternativnih oblik zdravljenja – zdravilstva.

7. JOGA NA BREGOVIH REKE KRKE
Tisočletja nazaj so indijski modreci in svetniki v svojih meditacijah raziskovali naravo in
vesolje. Odkrili so delovanje fizičnega in duhovnega sveta in pridobili vpogled v zakonitosti,
ki obstajajo v vesolju. Ugotovitve so strnili v celovit sistem, znan kot "JOGA" in jih zapisali v
vedskih spisih.
Beseda "joga" izvira iz sanskrta in pomeni povezati, združiti. Joga je danes eden najbolj
celovitih in univerzalnih sistemov, način življenja in pogled na svet, ki uči, da je vse v vesolju
neločljivo povezano. Samo skozi spoznanje in doživetje celovitosti lahko vzpostavimo svoj
notranji mir in dosežemo željeno znanje in trajno srečo. Najpomembnejše vodilo joge je
nenasilje. Vadba joge v nas vzpostavlja harmonijo telesa, uma in duše. Preko telesnih položajev
(imenovanih asane), dihalnih vaj (imenovanih pranajame), sproščanja, meditacije idr. tehnik,
moralnega in etičnega vedenja, zdravega prehranjevanja ter pozitivnega načina mišljenja in
življenja, nas vodi do celostnega zdravja, umiritve duha, do notranje harmonije, dobrega počutja
in spoznavanja samega sebe.
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Slika 23: Joga na bregovih reke Krke

Avtor: Zakšek, 2022
Slika 24: Joga na bregovih reke Krke

Avtor: Zakšek, 2022
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Sodobna znanost je mnoga znanja joge potrdila. Danes številne ugotovitve uglednih
medicinskih in drugih znanstvenih ustanov po svetu potrjujejo, da je joga orodje za ohranjanje
dobrega psihofizičnega počutja v stresnem vsakdanjiku. Kako zelo jogo potrebujemo v
sodobnem življenjskem tempu, pa zgovorno pričajo milijoni ljudi, ki jim redki trenutki, ko se
lahko posvetijo svojemu zdravju in sprostitvi, pomenijo ogromno (Joga v vsakdanjem življenju,
2017).
8. PREKO MEDITACIJE DO NOTRANJEGA MIRU
Meditacija je umirjeno stanje duha, v katerem smo v sozvočju s frekvencami univerzalne
ljubezni, t.i. kozmosom (rečemo mu tudi Bog, Izvor, Vir …). Da bi našli stik sami s seboj,
moramo utišati kaotične misli, ki nas vodijo stran od našega bistva. Meditacija ni le sedenje z
zaprtimi očmi. Je stanje, v katerem se umirimo do te mere, da slišimo lastno dušo.

Slika 25: Iskanje notranjega stanja miru ob reki Krki

Avtor: Zakšek, 2022
»Meditacija ni sredstvo za dosego cilja, ker je sredstvo in cilj.«

(Krišnamurtijai Krisšamurti)
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8.1. Zgodovina meditacije
Meditacija se je pojavila že pred 2500 leti, ko se je znameniti Buda usedel pod drevo in
ugotovil, da lahko z meditacijo in poglobljenim dihanjem preseže zavest o pomanjkanju in
trpljenju. Ko je vstal, naj bi bil razsvetljen. Meditacija je umirjeno stanje duha, kjer potujemo
v svoj notranji svet. In zakaj prinaša toliko pozitivnega? Velikokrat ljudje iščemo odgovore v
zunanjem svetu, medtem ko se tisti pravi odgovori za naše življenje nikoli ne nahajajo zunaj,
ampak znotraj nas. S tem, ko si prisluhnemo, lahko doživimo izjemno izkušnjo miru. Meditacija
je zelo močno orodje uravnovešanja duha, uma in telesa. Pomaga nam pri osredotočanju in
spoznavanju duhovnih resnic, ki jih poznamo že tisočletja.
Meditacijo lahko uporabljamo za številne namene: boljše počutje, osredotočenje in umirjanje
uma, večjo zavest o obstoju telesa in uma, ravnovesje čustev, za odkrivanje življenjskega
poslanstva in iskanje odgovorov na naše težave ...
8.2. Zakaj meditirati?
Meditacija usklajuje vzorce valovanja desne in leve polovice možganov in nas vodi do mirnega
stanja, v katerem lahko slišimo odgovore duše. Meditacija nam pomaga razumeti naš lasten um.
Morda boste v meditativnem stanju ugotovili, da se ne morete sprostiti, saj je sproščanje
pozitivno stanje, katerega morda niste vajeni. Vsaka sprostitev vas približa univerzalni
kozmični energiji ljubezni in miru. V meditaciji se lahko samo sproščate ali pa poiščete
odgovore, ki jih potrebujete za svoje življenje. Vztrajnost v meditaciji vas bo prej ali slej
pripeljala do sprostitve in miru, kar pomeni začetek poti k notranji modrosti. Tudi vaše telo bo
ob mirni energiji, ki teče skozenj, bolj zdravo in spočito. Pripravljeno na samozdravljenje
(Potovanje duše, 2019).
9. ZAKLJUČEK

Zadnja leta se v Evropi in s tem tudi v Sloveniji vse bolj uveljavlja tradicionalna kitajska
medicina. Po navedbah mnogih virov je to najstarejša oblika alternativnega zdravljenja na
svetu, stara več kot 4000 let. Element vode je po tradicionalni kitajski medicini osnovni element
in predstavlja našo moč, globino, spoznavanje lastnega bistva in potenciala. Zaradi njene
modre, ponoči temne barve, iz nas večkrat izzove strah. Za človeka, ki je preveč v strahu, ali
ima preveliko potrebo po življenjskih izzivih, se smatra, da ima neuravnotežen element vode v
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telesu. Voda predstavlja našo osnovno kongetinalno energijo telesa in duha. Upravlja s kostmi,
kostnim mozgom, s hrbtenjačo in vsemi živci.
Pomen zdravljenja z vodo so v njenih začetkih uporabljali samo redki, največkrat premožni
ljudje.
V občini Kostanjevica na Krki obstajajo trije termalni vodni izviri, in sicer: Topličnik, Toplica
in vodni vir na Poljanah, ki jih lahko kadarkoli obiščemo. Tako napolnimo svoje telo s
prepotrebno energijo in dobimo nov zagon, moč in voljo za izzive, ki nam jih prinaša življenje
na vsakem koraku. Predvsem je učinek mnogo boljši, če je voda topla. Zunanji dejavnik, ki ruši
ravnovesje elementa vode je MRAZ.
Učinek meditacije je v bližini voda večji, predvsem zaradi njenega nenehnega premikanja,
gibanja in pretakanja. Voda zaradi svoje energetske vibracije pozitivno vpliva na posameznika,
ob njej lahko človek lažje najde svoj notranji mir.

36

10. VIRI IN LITERATURA
-

Hieng, P., 2015. Vodnik po zdravilnih energijah Slovenije. Brezovica pri Ljubljani,
Zavod Harlekin No.1, 368 str.

-

Zdravljenje z energijami dreves.
URL: https://sensa.metropolitan.si/za-vse-cute/zdravljenje-z-energijami-dreves/
(citirano 3. 3. 2022)

-

Munih, J., 2012. Zdravilni izviri. Tolmin, izdano v samozaložbi, 175 str.

-

Rumbak, R., 2000. Osnove zdraviliškega zdravljenja – Balneologija in Balneoterapija.
Radenci, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, 138 str.
URL: https://slovenia-terme.si/wpcontent/uploads/2019/07/Zbornik_predavanj_Radenci_845_18781.pdf (citirano: 3. 3.
2022)

-

Kaj je joga?
URL: http://joga-ljubljana.org/index.php/o-jogi-in-sistemu-jvvz/kaj-je-joga (citirano:
3. 3. 2022)

-

Hieng, P., 2016. Zdrave in zdravilne vode Slovenije. Vodnik po izvirih, studencih in
vrelcih. Brezovica pri Ljubljani, Zavod Harlekin No.1, 280 str.

-

Kaj je meditacija in kako meditirati?
URL: https://meditacija.si/clanek/kaj-je-meditacija-in-kako-meditirati/ (citirano: 3. 3.
2020)

-

Združenje občin Slovenije, Občina Kostanjevica na Krki.
URL: https://www.kostanjevica.si/ (citirano: 3. 3. 2022)

-

Zakšek, J., 2008. Zelena dežela v zavetju Gorjancev. V: Hroarsson, B., Kerman, D. (ur.).
Slovenija danes. Ljubljana, Agencija Baribal, str. 1-15.

-

Avto-moto zveza Slovenije, razdalje med kraji.
URL: https://www.amzs.si/na-poti/razdalje-med-kraji (citirano: 3. 3. 2022)

-

Žiberna, M. 2008. Po Dolenjski. Turistični vodnik. Novo mesto, založba GOGA, str.
90-102.

-

Premru, U., 2003. Geološki razvoj ozemlja okoli Kostanjevice na Krki. V: Smrekar, A.
(ur). Vekov tek. Zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta. Kostanjevica
na Krki, Krajevna skupnost, organizacijski odbor za praznovanje 750. obletnice prve
listinske omembe mesta, str. 283-291.

37

-

Natek, K., 1997. Naravnogeografske značilnosti Gorjancev. V: Dražumetič, A.,
Hudoklin, A. (ur). Dolenjski zbornik. Novo mesto, Tiskarna Novo mesto- Dolenjska
založba, str. 7.13.

-

Kostanjeviška jama. 2002. Hudoklin, A., (ur). Novo mesto, Kostanjevica na Krki,
Jamarski klub Novo mesto, Klub jamarjev Kostanjevica na Krki, 111 str.

-

Slovenija. Pokrajine in ljudje. 1999. Perko, D., Orožen Adamič, M. (ur). Ljubljana,
Mladinska knjiga, 735 str.

-

Elaborat o utemeljenosti ustanovitve občine Kostanjevica na Krki. 2001. Kostanjevica
na Krki, Krajevna skupnost. (ur.), 19 str.

-

Orožen Adamič, M., 2003. Poplavna območja ob Krki. V: Smrekar, A. (ur). Vekov tek.
Zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta. Kostanjevica na Krki, Krajevna
skupnost, organizacijski odbor za praznovanje 750. obletnice prve listinske omembe
mesta, str. 271-279.

-

Zeleni zakladi od Savi in Krki: (naravna dediščina v brežiškem gozdnogospodarskem
območju). 1999. Bogovič, M. (ur.). Brežice, Zavod za gozdove Slovenije, Območna
enota Brežice in društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Brežice, 61 str.

-

Strategija razvoja turizma na mikro destinaciji Kostanjevica na Krki. Popis stanja (I.
del). 2008. Občina Kostanjevica na Krki, Podjetniški center Krško 36 str.

-

Zavod za turizem Novo mesto. Kraji in znamenitosti: Gorjanci.
URL: https://www.znm.si/

-

Uradni slovenski turistični informacijski portal. Spodnjeposavska regija. Reka Krka.

-

DL:

Naša

kulturna

dediščina

-

Izvir

Topličnik

pri

Kostanjevici.

URL:

https://www.lokalno.si/2022/02/18/258174/clanek/DL_Nasa_kulturna_dediscina___Iz
vir_Toplicnik_pri_Kostanjevici/?cookieu=ok
-

Rajver, D., 2003. Geotermične posebnosti širšega območja Kostanjevice na Krki. V:
Smrekar, A. (ur). Vekov tek. Zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta.
Kostanjevica na Krki, Krajevna skupnost, organizacijski odbor za praznovanje 750.
obletnice prve listinske omembe mesta, str. 295-301.

-

Dr. Masaru Emoto, Water experiment.
URL: https://www.quora.com/In-the-Dr-Masaru-Emoto-water-experiment-watercrystals-are-made-to-form-or-be-affected-by-the-human-mind-Has-this-beensubstantiated-or-disproved

38

PRILOGA: KRATKA ANKETA NA TEMO ZDRAVILNEGA TURIZMA V OBČINI
KOSTANJEVICA NA KRKI IN ŠIRŠE
Spoštovani!
Pred vami je anketa, ki je temeljnega pomena za projektno nalogo Voda in zdravilni turizem, v
okviru 36. festivala Turizmu pomaga lastna glava. Skupaj z učenci 9. razreda OŠ Jožeta
Gorjupa Kostanjevica na Krki Vas prosim za sodelovanje, saj nam boste na ta način pomagali
priti do pomembnih ugotovitev s področja zdravilnega turizma v Kostanjevici na Krki in širše.
Anketa je anonimna. Rezultati bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene.
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!
Tamara Zakšek, mentorica in učenci 9. razreda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1. Spol (ustrezno označite)*
a) Moški
b) Ženski

2. Starost*
a) Pod 18 let
b) 18 – 26 let
c) 27 – 35 let
d) 36 – 50 let
e) 51 – 65 let
f) 65 ali več let
3. Dokončana stopnja izobrazbe:*
a) Osnovnošolska izobrazba ali manj (2. Stopnja ali manj)
b) Dokončana srednja šola (3., 4., ali 5. Stopnja)
c) Dokončana 2-letna višja šola (raven 6/1)
d) Dokončana visoka šola ali 1. Bolonjska stopnja (raven 6/2)
e) Dokončan univerzitetni program ali 2. Bolonjska stopnja (raven 7)
f) Dokončan magisterij ali doktorat znanosti (raven 8/1 ali 8/2)
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4. Status:*
a) Šolar
b) Dijak
c) Študent
d) Zaposlen v kulturi, šolstvu ali znanosti
e) Zaposlen v zdravstvu, ukvarjanje z alternativnimi oblikami zdravljenja
f) Zaposlen- drugje
g) Brezposeln
h) Upokojen
5. Ali ste se že kdaj srečali z alternativno obliko zdravljenja (tradicionalna kitajska
medicina, osteopatija, ajurveda, baneologija, reiki, energoterapija idr.)?
a) DA
b) NE

6. V primeru, da ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, na vprašanje odgovorite, v
nasprotnem primeru vprašanje izpustite. Kje/od koga ste izvedeli za takšen način
zdravljenja?*

7. Ali zaupate svojim občutkom, se po njih ravnate in jih upoštevate?
a) DA
b) NE

8. Ali verjamete v samozdravilne sposobnosti našega telesa?
a) DA
b) NE

9. Ali ste se že namakali v kakšnem izmed mnogih vodnih/termalnih izvirov v Sloveniji?
a) DA
b) NE
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10. V primeru, da ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, na vprašanje odgovorite, v
nasprotnem primeru vprašanje izpustite. V katerem vodnem/termalnem izviru ste se
kopali?

11. Kako ste zadovoljni s trenutnim stanjem turistične ponudbe v Kostanjevici na Krki?
a) sploh nisem zadovoljen/a
b) pretežno nisem zadovoljen/a
c) niti nisem nezadovoljen, niti zadovoljen
d) večinoma sem zadovoljen/a
e) popolnoma sem zadovoljen/a

12. Menite, da reka Krka s svojima pritokoma (potok Studena in Obrh) ter termalna izvira
(Topličnik in topli izvir pri Leničevem domu) v Kostanjevici na Krki vplivajo na
povečan obisk turistov v kraju?
f) Da. Mislim, da je zaradi vodnih/termalnih izvirov obisk turistov v Kostanjevici večji
g) Ne. Mislim, da bi bilo mesto brez vodnih/termalnih izvirov obiskano v tolikšni meri kot
je sedaj

13. Se vam zdi, da je Kostanjevica na Krki zaradi reke Krke in pritokov Studene in Obrha
ter vodnih/termalnih izvirov bolj prepoznavna?
a) Da, menim da je
b) Ne, mislim da ni

14. V primeru, da ste na prejšnje vprašanje odgovorili z NE, na vprašanje odgovorite, v
nasprotnem primeru vprašanje izpustite. Ali ste mnenja, da bi občina Kostanjevica na
Krki zdravilnost voda vključila v aktualno turistično ponudbo?
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