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1 UVOD 

 

Mirnsko dolino lahko označimo kot Slovenijo v malem. V njej se namreč stikajo alpski, 

dinarski in panonski svet. Je torej izrazito prehodna pokrajina. Osrednji del 30 km dolge in 15 

km široke doline zavzema Mirnsko-Mokronoška kotlina s poplavno ravnico Mirne in njenimi 

pritoki
1
. Regija se ponaša z naravnim in kulturnim bogastvom, z arheološkimi in kulturno-

zgodovinskimi spomeniki. Znana je kot vinogradniška pokrajina ter kot bogat lovski in 

ribolovni revir. Mnoge znamenitosti povezujejo markirane pohodne poti. Za ljudi je privlačna 

tudi pri gradnji počitniških bivališč
2
. Od vin, ki jih pridelujejo v teh krajih, je najbolj znan 

cviček. Svetlo-rdeče kiselkasto vino pridobivajo predvsem iz žametovke, kraljevine in modre 

frankinje. Vino je bilo slavno že v času Avstro-Ogrske
3
. Mirna je največji in najbolj razvit 

kraj v tej dolini. Leži na njenem zahodnem robu na nadmorski višini 248 m ob sotočju reke 

Mirne ter potokov Zabrščice in Vejarja
4
. V tej pokrajini opravlja največ središčnih funkcij

5
 (v 

kraju se nahajajo obrtni in industrijski obrati, osnovna šola in vrtec, sedež župnije, zdravstveni 

dom, gasilski dom, pošta ter trgovine in gostilne). V listinah se reka Mirna prvič omenja leta 

1028
6
, naselje 1180, mirnski grad 1250, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika pa leta 1265

7
.  

 

V 21. stoletju vse pogosteje pozabljamo na preteklost. Novodobni način življenja je usmerjen 

v potrošnjo, stare stvari, ki niso dovolj dobre, je treba nadomestiti z novimi. Ljudi (predvsem 

mlajših generacij) je treba znova spomniti, da so ohranjene stvari in objekti iz preteklosti 

nekaj izjemnega. Prikazujejo nam življenje ljudi nekoč, našo zgodovino, del naše identitete. 

Delčke preteklosti najdemo na vsakem koraku. Vsak kozolec, stara hiša, punčka iz cunj ali le 

vaški vodnjak pripovedujejo zgodbe … Treba jim je le prisluhniti. Zato sem se odločila, da v 

svojem diplomskem delu raziščem zgodovino domačega kraja ter le-to predstavim učencem 

petega razreda OŠ Mirna na oblikovani zgodovinski učni poti. Zakaj? Ker menim, da se ljudje 

ne zavedajo, kako izjemen je naš kraj. In tudi sama se tega do nedavnega nisem. 

                                                             
1 Topole, Maja. Mirnska dolina: regionalna geografija porečja Mirne na Dolenjskem. Ljubljana: 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Založba ZRC, 1998. Str. 8. 
2 Prav tam, str. 156.  
3 Prav tam, str. 124.  
4 Dražumerič, Marinka s sod. Dolenjska, Bela krajina: AŽ: priročnik za popotnika in poslovnega človeka. 
Murska Sobota: Pomurska založba, 1995. Str. 162. 
5 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 11. 
6 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/ (3. 3. 2012). 
7 Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995. Str. 256.  

http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/
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2 O MIRNI 

 

Mirna je pomembno industrijsko središče in prometno križišče
8
. V drugi polovici 20. stoletja 

se je naselje razširilo in sicer stanovanjski del med cestama proti Litiji in Mokronogu, 

industrijski del pa južno od ceste proti Mokronogu do železniške proge Trebnje–Sevnica
9
. H 

kraju spada nekaj zaselkov. Podlog leži pod vzpetino Trbinc (405 m), blizu so Laze. Ob cesti 

proti Litiji je Fužina, ki z imenom spominja na nekdanjo kovačnico gradu. Ob sotočju Mirne 

in Sotle leži Gmajna; tu je nekoč obratoval Drojslarjev mlin. V Sotli stoji Mandljeva kovačija 

na vodni pogon z velikim kladivom, imenovanim norec. Zahodno od kraja leži zaselek Sveta 

Helena s cerkvijo in pokopališčem, proti Debencu so Zapuže - tu stoji tudi graščina. 

Podradovica leži pod vzpetino Radovica, kjer je bila včasih 40 m velika smučarska 

skakalnica
10

.  

 

Slika 1: Panorama Mirne
11

 

 

Kraj je z industrializacijo izgubil prvotno kmečko podobo. Staro jedro gručastega tipa se 

razprostira na obeh bregovih reke, ki ju povezuje zidani most s kapelico
12

. Zastopan je 

prehoden osrednjeslovenski tip hiše – v arhitekturi so poudarjene značilnosti panonske hiše
13

. 

Na njih opazimo simetrično zasnovo fasad, gank (pokrit lesen balkon) in streho na čop
14

. 

Obcestni trg oblikujejo enonadstropne stavbe z bogato členjenimi fasadami, ki pričajo o 

                                                             
8 Krajevni leksikon Slovenije (1995), str. 256. 
9 Nahtigal, Drago. Podobe dežele ob Temenici in Mirni: kraji iz občine Trebnje na starih razglednicah. Trebnje: 

Kulturno društvo Mavrica, 2003. Str. 101. 
10 Krajevni leksikon Slovenije: repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, 

gospodarskimi in turističnimi podatki vseh krajev Slovenije. II. knjiga. Jedro osrednje Slovenije in njen 

jugovzhodni del. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. Str. 612. 
11 Foto: M. Železnik, 4. 3. 2012.   
12 Krajevni leksikon Slovenije (1995), str. 256.  
13 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 144.  
14 Čop je trikotno prirezan konec slemena (najvišjega roba strehe, kjer se stikata strešni ploskvi) pri dvokapni 

strehi. 
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nekdanji gospodarski moči naselja
15

. Prevladuje dom v gruči. Gospodarska poslopja so 

samostojna
16

.  Največji demografski razvoj se je zgodil 1961–1971, k čemur so pripomogle 

gradnje blokov in novih delov naselja
17

. Danes tu živi okrog 1500 ljudi
18

. Mirna je znova 

občina od leta 2011. Njene meje so hkrati meje nekdanje krajevne skupnosti. K občini spadajo 

naslednja naselja: Brezovica pri Mirni, Cirnik, Debenec, Glinek, Gomila, Gorenja vas pri 

Mirni, Migolica, Migolska gora, Mirna, Praprotnica, Ravne, Sajenice, Selo pri Mirni, Selska 

gora, Stan, Stara Gora, Ševnica, Škrjanče, Trbinc, Volčje Njive, Zabrdje in Zagorica
19

.  

 

2.1 POVRŠJE 

Mirnsko-Mokronoška kotlina je ugrezajoča se, poplavna pokrajina z rečno-akumulacijskim 

tipom reliefa. Mirna in njeni pritoki so odložili ilovnato-glinene usedline
20

. Tu je bilo nekoč 

robno območje panonskih morskih zalivov, največkrat pa je bilo ozemlje pod plitvim morjem. 

Tektoniko je spremljal tudi vulkanizem
21

. Terasasto obrobje kotline je najpomembnejše za 

poselitev in obdelavo, medtem ko gričevje, ki kotlino obdaja 300500 m visoko, zaznamuje 

vinogradništvo
22

. Dolina spada med srednje ogrožena območja. Prizadene jo lahko potres do 

7. stopnje
23

. Kljub regulaciji struge Mirne in ureditvi stranskih korit je svet marsikje 

mokroten, prsti pa zakisane
24

. 

 

2.2 PODNEBJE 

V Mirnski dolini vlada zmerno celinsko vlažno podnebje, ki je podvrženo panonsko-

subpanonskim podnebnim vplivom
25

. Na vpliv celine kažejo visoke poletne in nizke zimske 

temperature. Največ padavin je pozno spomladi in v jeseni, največ snežnih januarja in 

februarja. Pogosto se pojavi temperaturni obrat. Zaradi slane tu ne morejo dobro uspevati 

občutljive rastline. Od vetrov prevladujeta jugozahodnik in zahodnik
26

. Občasno lahko zaradi 

evapotranspiracije
27

 računamo na pomanjkanje vode v tleh in posledično na sušo
28

. V letih 

                                                             
15 Dražumerič, M. s sod.: Dolenjska, Bela krajina: AŽ, str. 163.  
16 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 144. 
17 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 118.  
18 Dražumerič, M. s sod.: Dolenjska, Bela krajina: AŽ, str. 162, 163.   
19 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/o-obcini/ (27. 2. 2012). 
20 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 32. 
21 Prav tam, str. 42. 
22 Prav tam, str. 8. 
23 Prav tam, str. 45.  
24 Belec, Borut s sod. Slovenija: pokrajine in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. Str. 510. 
25 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 66.  
26 Krajevni leksikon Slovenije (1968), str. 582, 583.  
27 Evapotranspiracija je prehajanje vodne pare z zemeljske površine in skozi listne reže v ozračje. 

http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/o-obcini/
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19601975 je bila na Mirni postavljena temperaturna postaja, 19561975 pa postaja za 

spremljanje vetrov
29

.  

 

2.3 PRST IN RASTLINSTVO 

Zaradi visoke podtalnice so na ilovnatih nanosih voda nastale prsti, ki so stalno vlažne in 

posledično slabo rodovitne
30

. Prisotne so kamnine vseh starosti, njihov delež pa je različen. 

Najdemo predvsem apnenec, dolomit z roženci, skrilavec, argilit, tuf, tufit, peščenjak, 

dolomitno brečo in konglomerat. Na dnu kotline so še aluvialne rečne naplavine. Sedimenti so  

glinasti, glinasto-peščeni ali glineni z redkimi prodniki
31

. Kjer ni ugodnih razmer za 

kmetijstvo, najdemo beli gaber z lakoto. Površine so nekdaj izkrčili za kmetijske namene tudi 

tam, kjer so bile razmere za to panogo manj ugodne. Danes so ta območja prekrita z 

mokrotnimi travniki ali so se zarasla
32

. 

 

2.4 REKA MIRNA 

Mirna je s svojim 44 km dolgim vodotokom največja v regiji. Izvira pod Presko nad 

Moravčami na nadmorski višini 735 m
33

. Po dolini se prebije skozi Gabrško hribovje in 

gričevje in pri Mirni prestopi v Mirnsko-Mokronoško kotlino. Zaradi ugrezajočega se dna je 

tu odložila debele ilovnato-glinene usedline. pri Dolenjem Boštanju se Izliva v Savo na 175 m 

nadmorske višine. Porečje (to je vsa površina, s katere vode odtekajo po istem rečnem 

sistemu, torej po omrežju glavne reke s pritoki) Mirne naj bi včasih segalo vse do Stične, 

Višnje Gore in Muljave. Reka ima dežno-snežni pretočni režim – največ vode v strugi je 

marca in aprila zaradi spomladanskega dežja in taljenja snega, najmanj pa avgusta zaradi 

visokih temperatur ter izhlapevanja. Drugi višek je novembra, nižek pa januarja in februarja. 

Zaradi kmetijstva je reka onesnažena s pesticidi
34

. Na Mirni celotna struga ni meliorirana, 

zato pride na nekaterih delih ob večjem deževju do poplav. Na teh površinah je veliko 

melioracijskih jarkov
35

. 

                                                                                                                                                                                              
28 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 75. 
29 Prav tam, str. 66. 
30 Belec, B. s sod.: Slovenija: pokrajine in ljudje, str. 511. 
31 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 44, 45. 
32 Prav tam, str. 86.  
33 Prav tam, str. 61, 62. 
34 Belec, B. s sod.: Slovenija: pokrajine in ljudje, str. 182, 183. 
35 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 63.  
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2.5 GOSPODARSTVO 

 

2.5.1 Kmetijstvo  

Za kmetijske površine so gozd izkrčili že Iliri, Kelti pa so se s to panogo ukvarjali 

intenzivneje. Kmetijstvo je bila osnovna dejavnost prebivalcev teh krajev še dolgo po 2. sv. 

vojni. Gojili so ajdo, koruzo, pšenico, rž, oves, ječmen, krompir, krmne rastline in povrtnine. 

Majhni kmetje so težko preživljali vse ljudi. Kmetije so se specializirale šele v 70. in 80. letih 

prejšnjega stoletja. Ukvarjale so se z mlečno in mesno govedorejo, z vzrejo plemenske živine, 

s perutninarstvom in pridelavo krompirja. Živinoreji je bilo prilagojeno poljedelstvo
36

. 

Sadjarstvo ni več toliko razvito, kot je bilo včasih. Dana in Presad, ki sta nekoč odkupovala 

sadeže, sta začela sadje uvažati od drugod
37

. Danes je kmetijstvo na Mirni zelo malo 

zastopano. Prebivalci na vrtičkih pridelujejo sezonsko zelenjavo za lastne potrebe. Večje njive 

in kmetijske objekte najdemo izven kraja ter v okoliških vaseh.  

 

2.5.2 Rudarstvo 

Lignit, premog slabše kakovosti, so v 30. letih prejšnjega stoletja pridobivali v dnevnem kopu 

pri Gorenji vasi pri Mirni
38

 (ozkotirna proga je peljala vse do Mirne, kjer so premog z vozički 

vozili do železniške postaje; še danes so vidne sedaj zamočvirjene kotanje
39

). Blizu Brezovice 

pri Mirni so kopali manganovo rudo. Glinene usedline na dnu kotline so uporabljali v 

opekarnah v Prelesju in na Hudejah. Najpomembnejše nahajališče roženca v Sloveniji je 

danes južno od Mirne. Iz grušča pridobivajo čisto kremenovo surovino, ki jo tudi izvažajo
40

. 

Pred desetletji so pesek na železniško postajo Mirna tovorili voli in konji, kasneje pa so živali 

zamenjali traktorji in nazadnje tovornjaki. Pesek so natovorili na vagone in ga odpeljali 

dalje
41

.  

 

2.5.3 Obrt in industrija 

Obrti kot so mlinarstvo, žagarstvo, kovaštvo, mizarstvo, čebelarstvo, pletarstvo in predelava 

lanu so včasih zadovoljevale domače potrebe. Šele sredi 19. stoletja je prišlo do večje 

trgovske in obrtne dejavnosti. Pletarstvo danes zadovoljuje predvsem domače potrebe, so pa 

                                                             
36 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 153. 
37 Prav tam, str. 95.  
38 Prav tam, str. 154.  
39 Pogovor z Alojzom Grčarjem (31. 3. 2012). 
40 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 154. 
41 Pogovor z Alojzom Grčarjem (31. 3. 2012). 
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izdelki iz slame, vrbovih in leskovih šib ter viter namenjeni tudi trgu
42

. Tukajšnja industrija 

vključuje predvsem živilske obrate – Dano d.d., PE Drogo Kolinsko in AB SAD, v Tomplastu 

d.o.o. pa se ukvarjajo z izdelovanjem komponent iz plastike. Tradicionalne obrti so počasi v 

zatonu in le redkokje se še ukvarjajo z njimi. Da bi jih ohranili, bi jim lahko večjo vlogo 

namenili v turizmu in pri izobraževanju mlajših generacij npr. v okviru medgeneracijskega 

učenja.  

 

2.5.4 Promet 

Dolino so že v preteklosti prečkale skupine ljudi, ki so iskale pogoje za naseljevanje; tu so 

potekale trgovske poti in se širili vojaški ter roparski pohodi
43

. Železnica Trebnje–Šentjanž, 

zgrajena leta 1908, je veliko prispevala k razvoju kraja, ki je bil nekaj desetletij najbolj vitalen 

v Mirnski dolini
44

. Leta 1938 so progo podaljšali do Sevnice
45

. Na Mirni se je v zadnjih letih 

varnost pešcev v prometu izboljšala z gradnjo pločnikov ter mostu za pešce ob kamnitem 

mostu čez reko. Še vedno pa težavo predstavljajo vozila, saj glavna cesta vodi skozi naselje. 

V središču se zato dogajajo občasni zastoji zaradi tovornjakov.   

 

2.5.5 Turizem  

Vinogradniška okolica je bogata z naravnimi in kulturnimi zakladi, arheološkimi 

izkopaninami, s pohodnimi in kolesarskimi potmi. Mirna je po navadi le vmesna točka 

turistov, ki obiščejo ta del Slovenije. Menim, da bi se dalo s privlačno turistično ponudbo, ki 

bi zajemala tako oglede znamenitosti kot kulinarične dobrote, pohodne in kolesarske poti, 

privabiti več obiskovalcev. Potrebno bi bilo se bolj povezati z domačini, sestaviti dobre 

programe in se osredotočiti predvsem na oglaševanje. Predlagam tudi, da bi se v kraju obudili 

sejmi, na katerih bi predstavili stare obrti in običaje, priredili kmečke igre ter delavnice 

izdelovanja tradicionalnih obrtnih izdelkov.   

                                                             
42 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 154. 
43 Prav tam, str. 154, 155.  
44 Dražumerič, M. s sod.: Dolenjska, Bela krajina: AŽ, str. 162, 163. 
45 Belec, B. s sod.: Slovenija: pokrajine in ljudje, str. 517. 
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3 ZGODOVINA 

 

Mirnska dolina je bila pomembna že v pradavnini, na kar lahko sklepamo iz arheoloških 

najdišč, legend in iz pričevanj. Območje je bilo poseljeno v bakreni dobi, kar dokazujejo 

najdbe na Gradcu pri Mirni, Kincelj nad Trbincem pa je bil poseljen od železne dobe dalje. Za 

Iliri so prišli Kelti. V Volčjih Njivah so našli njihove grobove, med njimi grob keltskega 

poglavarja in njegove hčere. Za Kelti so prišli Rimljani, za njimi pa Langobardi, Goti in celo 

Huni, ki jih je Atila vodil nad Rim. Atila je na poti leta 1453 umrl in po ljudskem izročilu naj 

bi bil pokopan ob sotočju dveh rek, verjetno na Mirni
46

.  

 

3.1 PRVI PREBIVALCI 

Pred tisočletji so v naselbini na Gradcu pri Mirni prebivali prvi znani stalni prebivalci. Reka 

Mirna je široko ravan naplavila z rodovitno prstjo, milejša klima in bogati gozdovi za lov pa 

so nudili boljše pogoje za življenje. Poljedelci in iskalci kovin so se naselili na vzpetini z 

naravno oblikovanimi strmimi severnimi stenami in vzhodnimi pobočji. Dodatno so jo utrdili 

s kamnitim zidom. Arheologi so s pomočjo sonde odkrili temelj stavbe, v kateri je bila jama s 

pečjo. Prek analize semen so ugotovili, da so ljudje gojili pšenico in ječmen, uporabljali pa so 

tudi gorčico, ščir in metliko
47

.  

 

3.2 DOBA ILIROV 

Intenzivneje je bila Dolenjska poseljena šele v halštatski – starejši železni oziroma ilirski 

dobi. Iliri so poselili gričevnato obrobje kotline. Gradišča so postavili na varnih, dvignjenih in 

strateško pomembnih točkah nad prometnicami, v bližini rek in polj ter jih obzidali. Mrtve so 

pokopavali v žarnih grobiščih, od 8. st. pr. n. št. dalje pa v gomilah. Izdelovali so železne 

izdelke in nakit, se ukvarjali z živinorejo, izkrčili gozdove za pašnike in uredili osnovno 

prometno mrežo. Ilirska kultura se je razmahnila predvsem med leti 600500 pr. Kr
48

. 

Naselbina Kincelj nad Trbincem je datirana v čas železne dobe, ohranila pa se je vse do 

poznoantičnega časa. Z najdbo loka samostrelne certoške fibule (zaponke, ki je služila za 

spenjanje oblačila in za okras) so ostanke datirali v mlado halštatsko obdobje. Odkrili so še 

pšenico, ječmen, proso, ogrščico, gorčico, muhič, deteljo, metliko in dresen. Našli so tudi 

semena divjih sadežev (bezeg, robido), ki kažejo na sezonsko nabiralništvo. Z analizo 

                                                             
46 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 102. 
47 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/ (3. 3. 2012). 
48 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 137. 

http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/
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koščkov zoglenelega lesa so ugotovili, da so uporabljali predvsem hrastov, bukov, javorov in 

borov les. K naselbini je spadalo rodovno grobišče
49

. Ostanke iz halštatskega obdobja so našli 

še na Gomili, Migolski gori, na Stanu, v Volčjih njivah in Zabrdju
50

. 

 

    

Slika 2: Kopija lončene zajemalke in posode
51

  Slika 3: Lončena posoda na nogi
52

 

 

3.3 DOBA KELTOV 

Kelti, ki so prvo tisočletje pr. n. št. živeli na območju sedanje Nemčije, Francije, Švice, 

Avstrije in Češke, so se začeli seliti okoli leta 400 pr. n. št (v času latenske ali mlajše železne 

dobe). Naše kraje so po letu 300 pr. n. št. zasedli keltski Tavriski, v 1. st. pr. n. št. pa so jim 

sledili Latobiki. Pokorili so si staroselce in njihovo halštatsko kulturo ter se naselili na 

njihovih nekdanjih centrih v višinskih gradiščih – eden od njih je bil tudi Trbinc pri Mirni. 

Bili so dobri kovači in metalurgi. Kovali so denar, uvedli naprednejše poljedelstvo in izdelavo 

keramičnih posod na lončarskem vretenu. Verjeli so v demone, fantazijska bitja, bogove in v 

posmrtno življenje. Pokojne so sežgali na grmadi, njihove ostanke pa položili v grobove 

skupaj s predmeti kot so obroči, brusi, sponke, britve, bronasti pasovi, zaponke, zapestnice in 

prstani. Njihovo najpomembnejše orožje je bil dolg dvorezni meč, shranjen v okrašeni 

kovinski nanožnici. Nosili so ga na železnem pasu. K bojni opremi sta spadala še sulica in 

lesen, z železom okovan ščit. Čelade so bile privilegij in so jih imeli le vojaki
53

. V uničenem 

in kasneje restavriranem bojevniškem grobu nekropole Devce (v grobišču blizu Mirne) so 

našli keltsko čelado, železno sekiro, sulično ost, keramiko in fragment nanožnice. Najdba je 

                                                             
49 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/ (3. 3. 2012). 
50 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/naselja/ (3. 3. 2012). 
51 Originalni posodi so našli na Gradcu pri Mirni. Hrani Dolenjski muzej. Foto: A. Grčar, 8. 2. 2011. 
52 Posoda iz starejše železne dobe je bila najdena v grobu v Volčjih Njivah. Hrani Dolenjski muzej. Foto: A. 

Grčar, 8. 2. 2011.  
53 Križ, Borut. Kelti na Dolenjskem. Trebnje: Občina, 2002. Zgibanka.   

http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/
http://www.mirna.si/sl/predstavitev/naselja/
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zanimiva zaradi prepleta starih kot novejših elementov, ki kažejo na prehod iz halštatskega v 

latensko obdobje; prihod Keltov ni nujno prinesel keltizacije starejšega prebivalstva
54

. 

 

3.4 DOBA RIMLJANOV 

Dolenjska je pod oblast rimskega imperija prešla ob koncu 1. st. pr. n. št. Najprej so jo 

vključili v provinco Ilirik, nato pa v Zgornjo Panonijo. Rimljani so si podredili Kelte ter 

ustanovili več mest; nam najbližji je bil Praetorium Latobicorum (Trebnje), nekdanja cesarska 

poštna postojanka. Uvedli so davčni sistem, denarno gospodarstvo, gradili so ceste in 

mostove
55

. Intenzivno sta se začela razvijati kmetijstvo in obrt, predvsem lončarstvo. Z 

oddaljenimi kraji se je vzpostavila trgovina
56

. V prvih stoletjih so pokojne sežgali in njihov 

pepel položili v hišaste žare z zaključkom v obliki petelina. Poleg so položili oljenko, novec, 

posodo s hrano in pijačo, oblačila ter nakit. Od tretjega stoletja dalje so žare zamenjali 

skeletni pokopi. Domačini, ki so jih Rimljani preselili iz utrjenih višinskih gradišč v doline, so 

živeli v zaselkih ter prevzemali navade in kulturo prišlekov. Njihova glavna panoga je bilo 

kmetijstvo. Ko so zaradi vdorov tujih ljudstev ostali brez zaščite, so se umaknili nazaj na 

hribovite obronke, kjer so postavili utrjena naselja s prvimi cerkvami
57

. V okolici Mirne je bil 

en od takšnih  naselij Kincelj nad Trbincem 
58

. Tu so našli ostanke iz poznorimskega časa - 

poljedelsko orodje z dvema štirirogelnima kopačama (orodje, namenjeno rahljanju in 

prekopavanju zemlje z zakrivljenimi roglji), rovnice, rimski nagrobnik in zlatnik s podobo 

vladarja Anastazija. Ljudsko izročilo pravi, da je znotraj prazgodovinskega nasipa stala 

kamnita opazovalnica. Raziskovalci jo datirajo v šesto stoletje
59

. Rimske sledi so zasledili še 

v bližnjih naseljih v Gorenji vasi, na Ševnici, Sveti Heleni in v Volčjih Njivah, saj je tu 

potekala stranska pot do dolenjske ceste
60

. Na Ševnici so izkopali rimske novce, bakrene 

zapestnice, žarne grobove, mitnico (stavbo za pobiranje mitnine, pristojbine za trgovsko 

blago), izklesane kamnite mize in dele kamnitih zidov
61

. Še danes je v uporabi večina antičnih 

cest, pa tudi naselja nadaljujejo gradnjo na istih temeljih kot v antiki
62

.  

                                                             
54 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/ (3. 3. 2012). 
55 Križ, Borut. Antična Dolenjska. Novo mesto: Koordinacijski odbor projekta Po poteh dediščine Dolenjske in 

Bele krajine, 2007. Zgibanka. 
56 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 138. 
57 Križ, B.: Antična Dolenjska. Zgibanka.  
58 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 138.  
59 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/ (3. 3. 2012). 
60 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 138.  
61 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/naselja/ (3. 3. 2012). 
62 Križ, B.: Antična Dolenjska. Zgibanka.  

http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/
http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/
http://www.mirna.si/sl/predstavitev/naselja/
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3.5 V ČASU SREDNJEGA VEKA 

V času slovanskega naseljevanja (7. in 8. st.) so se ljudje naselili na že izkrčenih gričevjih. V 

zgodnjem srednjem veku so oglejski patriarhi z ustanovitvijo prafar poskrbeli za utrjevanje 

krščanstva. Postavili so se temelji fevdalnega družbenega reda, kolonizacije ter triletnega 

kolobarjenja s praho
63

. Med 10. in 11. stoletjem so naseljevali nemške priseljence, saj je bilo 

domačega prebivalstva premalo. V času madžarske nevarnosti (10. st.) so ob vzhodni meji 

Velike Karantanije nastale mejne grofije 
64

. Ob ustanovitvi mejnih mark je Mirnska dolina 

spadala v Savinjsko marko. Kraju so vladali Breško-Selški gospodje. Karantanski mejni grof 

Arnulf je plemiču Svetopolku poklonil posest Krko na Koroškem. Kasneje je ta pridobil še 

ozemlja na Koroškem, Štajerskem in Kranjskem. Nekje isti čas je živel upravitelj Savinjske 

marke Waldun, ki ga je nasledil sin Viljem I. Svetopolk je bil ded grofinje Heme. Ta se je 

poročila z Viljemom I. Ker je mož zgodaj umrl, je vodenje Savinjske mejne marke prevzela 

njegova žena. Cesar ji je povečal posest vse do Litije in Višnje Gore. Med ljudmi je bila zelo 

spoštovana, bila je sposobna in pravična vladarica. Uveljavljala je krščanske vrednote, skrbela 

za bogoslužje v slovenščini in pospeševala kmetijstvo
65

. Na meji med nemškim cesarstvom in 

ogrsko-hrvaškim kraljestvom je skrbela za cesarske trdnjave
66

. Po smrti moža in obeh sinov je 

večino premoženja namenila za ustanovitev moškega samostana v Admontu in ženskega v 

Krki na Koroškem. Leta 1045 je umrla
67

. Višnjegorski gospodje so območje dobili v fevd po 

11. stoletju. Do 15. stoletja so bili tu vplivni tudi Celjski, za njimi pa Turjaški grofje. Grad 

Mirna je bil le eden od pomembnejših gradov v dolini, vsi pa so imeli strateške položaje, bili 

so utrjeni in so služili za nadzor nad pomembnejšimi potmi. Med 15. in 17. stoletjem so se 

vrstili turški vpadi in kmečki upori. Kmetje so leta 1515 opustošili tudi mirnski grad
68

.  

 

3.6 18. STOLETJE 

Ob župnijski cerkvi se je v drugi polovici 18. st. razvil tip dvoetažne hiše, prilagojene 

strmemu južnemu in jugovzhodnemu pobočju – hiša v pobočju. Bivalna etaža se je odpirala 

proti zahodu in soncu, klet je bila na bočni fasadi, vhod pa v sredini daljše stranice hiše
69

.  

                                                             
63 Kolobarjenje je menjavanje kmetijskih rastlin na zemljišču v določenem zaporedju, praha pa v jeseni preorana 

njiva, ki ostane neposajena do pomladi.  
64 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 138.  
65 Žibert, Rudolf. Moja domača vas Goveji Dol na obrobju Mirnske doline. Novo mesto: samozaložba, 2009. Str. 

14, 15. 
66 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 139.  
67 Žibert, R.: Moja domača vas Goveji dol, str. 15.  
68 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 139.  
69 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 106. 
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3.7 19. STOLETJE 

V 1. polovici 19. st. so oblast nad našimi kraji prevzeli Francozi. Ljudje so imeli obveznosti 

do zemljiških gospostev, prav tako pa so morali plačevati vojne davke novim zavojevalcem
70

. 

Leta 1848 so na Mirni odprli volišče za frankfurtske volitve (zaradi revolucionarnih 

nacionalnih gibanj po tedanjih evropskih deželah je habsburška monarhija želela ustanoviti 

novo nemško državo z močno centralno oblastjo; volitve v Frankfurt so izvedli po vsej 

takratnji Avstriji pod nemško zvezo – sem so spadale tudi slovenske dežele). Leta 1862 je bila 

ustanovljena župnija
71

. Leta 1869 se je na območju Mirnske doline zgodil prvi popis 

prebivalcev. Porast števila ljudi je bil počasnejši kot drugod zaradi odmaknjenosti od 

prometnih poti, neindustrializacije in agrarne prenaseljenosti
72

. Tudi razvoj industrije je 

potekal počasi. Zgradili so predilnico za platno, usnjarno in opekarne
73

.  

 

3.8 20. STOLETJE 

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je bilo območje kmetijsko. Gospodarski napredek se je začel 

kazati z izgradnjo železniške proge Trebnje─Sevnica
74

. Do Šentjanža so jo odprli 15. 11. 

1908, do Sevnice pa šele 30 let kasneje
75

. Po letu 1920 so začeli z elektrifikacijo
76

. Po 1. sv. 

vojni sta začeli delovati tovarna Brako (izdelovali so pile) in Kredarna (izdelovali so krede 

…). Lastnik slednje je bil tudi lastnik znane furmanske gostilne Bulc (danes gostilna Kolar). 

Obrtniki so se ukvarjali z usnjarstvom, mizarstvom, krojaštvom, šiviljstvom, 

ključavničarstvom, kovaštvom, kleparstvom, čevljarstvom, imeli so sušilnice sadja, mline, 

trgovine in gostilne. V obratih so bili zaposleni predvsem družinski člani
77

. Kmetje so zaradi 

majhnega deleža zemlje, pomanjkanja gnojil in nizkega donosa prodajali les, kar je pripeljalo 

do izkrčenja gozdov. Nekateri so se preživljali s furmanstvom. Rudnik v Gorenji vasi pri 

Mirni je bil eden redkih nekmetijskih dejavnosti. Ljudje so začeli migrirati v nižje predele, 

nato pa v Ameriko. Med obema vojnama so se izseljevali v Zahodno Evropo (v Belgijo, 

Francijo, na Nizozemsko), po letu 1938 pa v Nemčijo.  

 

                                                             
70 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 139. 
71 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/ (3. 3. 2012). 
72 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 139. 
73 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/ (3. 3. 2012). 
74 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 104.  
75 Prav tam, str. 109.  
76 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/ (3. 3. 2012). 
77 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 104, 105. 

http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/
http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/zgodovina/
http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/
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Slika 4: Črno-bela fotografija Mirne iz prve polovice 20. stoletja
78

 

 

3.9 MED DRUGO SVETOVNO VOJNO 

Julija 1941 se je v Posavskem hribovju oblikovala meja med italijanskim okupacijskim 

območjem na jugu in nemškim na severu. Po meji so posekali rastline ter postavili bodeče 

žice in mine. Na Mirno se je v času, ko so Nemci utrjevali svojo mejo in v notranjost Nemčije 

izselili več tisoč ljudi, zateklo kar nekaj pribežnikov. Partizani so s požiganjem izpraznjenih 

vasi skušali zaustaviti nemške vojake. Ljudje so bežali iz svojih domov, nekateri so bili 

izgnani v Avstrijo, veliko pa jih je bilo deportiranih v taborišča. V Mirnski dolini so imeli 

velik vpliv belogardisti, nato tudi domobranci. Med 5. italijansko ofenzivo (poleti 1942) je 

bilo veliko ljudi interniranih na Rab, v Gornas, Padovo in Trbiž. Po kapitulaciji Italije so 

Nemci želeli zasesti njihova bivša ozemlja. Izseljevali so ljudi ter bombardirali in požigali 

vasi, partizani pa so uničili več gradov (tudi mirnskega), mostov in železniških prog.  

 

3.10 PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 

Po vojni je število prebivalcev v teh krajih upadlo zaradi vojnih žrtev ter izseljevanja v 

Severno (v Kanado, ZDA) in Južno Ameriko (v Argentino), Avstralijo, Nemčijo, Avstrijo, 

Francijo in v Švico. V naslednjih letih so se ljudje izseljevali v industrijska območja ter iz 

vzpetin v doline. Število prebivalcev je nazadovalo še zaradi pozne industrializacije, 

zaostalega kmetijstva in slabih prometnih povezav
79

. V objektih, kjer je bila pred vojno 

usnjarna, je iz privatne žganjekuhe leta 1952 nastala tovarna rastlinskih specialitet in 

destilacija Dana Mirna. Najprej so izdelovali le alkoholne pijače, kasneje tudi brezalkoholne. 

                                                             
78 http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0014792759_001.JPG (8. 4. 2012).   
79 Topole, M.: Mirnska dolina, str. 140, 141.  

http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0014792759_001.JPG
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Zgradili so lasten vodovod, na katerega je priključeno vso naselje
80

. Krompir, ki se je v naše 

kraje razširil v 18. stoletju (najbolj v letih 1816−1817 zaradi lakote), je včasih odkupovala 

tovarna Kolinska
81

. Obrat na Mirni so zgradili leta 1970
82

. Telovadno društvo Partizan Mirna 

je pod Radovnico leta 1963 zgradilo za tiste čase moderno 40-metrsko smučarsko skakalnico. 

Prve skoke so organizirali že naslednje leto, 1966 pa je tu potekalo republiško prvenstvo za 

pionirje. Zadnje skoke so izvedli leta 1978. V Zabrdju je leta 1986 novo nastalo skakalno 

društvo zgradilo svojo skakalnico
83

. 1981 so krajevno skupnost Mirna razglasili za najboljšo 

KS v tedanji SFRJ
84

. Imela je najbolje načrtovan obrambni sistem za prebivalce v okviru 

morebitne nove vojne. O tem načrtovanju so posneli film (snemala ga je takratna vojska, 

vlogo v filmu pa je imela teritorialna obramba), ki so ga predvajali po Jugoslaviji
85

.  

 

3.11 USTANOVITEV OBČINE MIRNA 

Leta 2009 so krajani krajevne skupnosti Mirna na referendumu izglasovali odcepitev od 

Občine Trebnje v samostojno občino Mirna.
86

 8. novembra je za samostojno občino glasovalo 

88,72 odstotka volivcev, 11,28 jih je bilo proti. Volilnih upravičencev je bilo 2156, od tega jih 

je 1480 glasovalo za, 166 pa proti; osem glasovnic je bilo neveljavnih
87

. Aprila 2010 je bil 

zakon o razglasitvi občine zavrnjen. 26. novembra istega leta je Ustavno sodišče republike 

Slovenije ugotovilo, da so poslanci glasovali neskladno z ustavo in ukazalo razpis volitev. 1. 

2. 2011 so poslanci Državnega zbora sprejeli zakon o ustanovitvi nove občine
88

. Od 72 jih je 

za glasovalo 60, 5 jih je bilo proti. Deset dni kasneje je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o 

ustanovitvi občine Mirna, 26. februarja pa je le-ta stopil v veljavo. Čez dva dni je predsednik 

Državnega zbora dr. Pavel Gantar razpisal prve volitve v novi občini. Te so se odvile 10. 

aprila 2011
89

.   

                                                             
80 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 110. 
81 Prav tam, str. 113.  
82 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/gospodarstvo/409/droga-kolinska-dd-pe-mirna/ (3. 3. 2012). 
83 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 111.  
84 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/ (3. 3. 2012). 
85 Pogovor z Alojzom Grčarjem (31. 3. 2012). 
86 http://sl.wikipedia.org/wiki/Mirna (3. 3. 2012). 
87http://www.dolenjskilist.si/2010/03/10/25908/novice/dolenjska/Pripravljen_predlog_zakona_za_ustanovitev_o

bcine_Mirna/ (7. 1. 2012).  
88 http://sl.wikipedia.org/wiki/Mirna (3. 3. 2012). 
89 Iz KS v občino … (2011). Krajan. Informator Krajevne skupnosti Mirna. Letnik XVI, št. 1/2011. Str. 4. 

http://www.mirna.si/sl/predstavitev/gospodarstvo/409/droga-kolinska-dd-pe-mirna/
http://www.mirna.si/sl/predstavitev/o-mirni/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mirna%20(3
http://www.dolenjskilist.si/2010/03/10/25908/novice/dolenjska/Pripravljen_predlog_zakona_za_ustanovitev_obcine_Mirna/
http://www.dolenjskilist.si/2010/03/10/25908/novice/dolenjska/Pripravljen_predlog_zakona_za_ustanovitev_obcine_Mirna/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mirna%20(3
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4 KRAJEVNA KULTURNA DEDIŠČINA 

 

Pravijo, da se v Sloveniji samo obrneš in že najdeš nekaj novega za vogalom. Tako je tudi na 

Mirni in v njeni okolici. V cerkvah lahko občudujemo freske, na starih hišah najdemo 

zanimive malenkosti, med ruševinami, preraslimi z grmovjem, poslušamo šepet zgodovine. V 

občini je bilo najdenih kar nekaj arheoloških najdišč. V naselju Gomila stoji turistična kmetija 

Aladin, kjer je nastal že pravi mali živalski vrt. Na Debencu, priljubljeni izletniški točki, se 

nahaja koča Plaz. Zanimivo je tudi vaško jedro v naselju. Od sakralnih objektov lahko 

obiščemo več podružničnih cerkva - sv. Heleno s krajevnim pokopališčem, sv. Petra na 

Žunovcu ter cerkev Naše ljube gospe na Ševnici. Na Lanšprežu stoji kapela Petra Pavla 

Glavarja, na Debencu pa kapela sv. Ane. Skozi samo občino poteka kar nekaj pohodnih in 

kolesarskih poti.  

 

Mirnsko dolino lahko imenujemo kar dolino gradov, saj je na tem območju včasih stalo veliko 

grajskih objektov. Nekateri so izginili brez sledu, drugi so v ruševinah in jih prekriva 

grmovje, spet tretji pa vztrajno kljubujejo zobu časa. V zdajšnji občini so štirje grajski objekti. 

Blizu naselja Gomila, na Lanšprežu, je nekoč stala graščina. Njen lastnik je bil med drugimi 

tudi Peter Pavel Glavar, ki je v teh krajih ogromno postoril za gospodarstvo. Danes tu še stoji 

obnovljena Glavarjeva kapela, od mnogih gospodarskih objektov pa sta ostala le hlev ter 

kamnit enojni kozolec z desetimi stebri. Graščina je propadla, vidnih je le nekaj ruševin. 

Graščina stoji tudi v Zapužah. Danes so v objektu stanovanja. Na griču nad Zabrdjem je 

nekoč stal dvor Grič, ki je bil kasneje predelan v graščino. Pred 2. sv. vojno je bilo tu 

gostišče, med vojno pa so stavbo požgali partizani. Danes tu stoji nova hiša, ohranil se je le 

del stene. Najbolj znan grajski objekt v občini pa je bržkone mirnski grad, t. i. Speča lepotica. 

 

Slovenski pregovor pravi, da ne vemo, kaj imamo, dokler tega ne izgubimo. Zato je potrebno, 

da kulturno dediščino ohranimo za zanamce in ne nazadnje tudi za nas, da vidimo, kako so 

naši predniki živeli, in da se od njih naučimo, kar smo pozabili. Ne nazadnje je ta dediščina 

del naše identitete. 
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4.1 VAŠKO JEDRO 

Staro vaško jedro se nahaja ob reki Mirni in ob mostu čez njo. Ohranja srednjeveško 

parcelacijo stavb. Jedro pod župnijsko cerkvijo sv. Janeza Krstnika je današnjo podobo dobilo 

z industrializacijo sredi 19. stoletja in po izgradnji železniške proge leta 1908
90

.  

 

4.2 GOSTILNA PRI FRANCKI 

Dvonadstropna stavba, v kateri je gostilna z bivalnimi prostori, stoji ob glavni cesti v 

jugozahodnem delu naselja (Glavna cesta 11). Zgradili so jo leta 1899. Hiša ima poudarjen 

vhod oz. kamniti portal
91

. Ob nedeljah so ljudje večkrat hodili sem po juho in kadar so imeli 

koline, so šli po »godljo« (to je gosta juha, ki ostane po kuhanju krvavic). V gostilni so kuhali 

za veliko ljudi, in da ne bi hrana ostajala, so jo ponudili sosedom za domov. Velikokrat so 

ljudje po nedeljski maši šli tja na kosilo. Ponujali so dobro, kmečko hrano. Še posebno dobri 

naj bi bili vampi. Na dvorišču pred gostilno je včasih stala velika tehtnica za tehtanje živine, 

ki jo je imela v lasti zadruga
92

.  

 

    

Slika 5: Jedro v starem delu Mirne
93

   Slika 6: Gostilna Pri Francki
94

 

 

4.3 GOSTILNA KOLENC 

Gostilna stoji v središču vasi ob križišču glavne ceste in cesti proti Fužinam (Glavna cesta 

25). Stavba je bila zgrajena iz kamna leta 1881. Ima frčado
95

 in kamnit portal. Razporeditev 

                                                             
90 http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=460 (13. 2. 2012). 
91 http://en.wikipedia.org/wiki/Mirna_%28settlement%29 (13. 2. 2012).  
92 Pogovor z Alojzom Grčarjem (31. 3. 2012).  
93 Foto: A. Grčar, 31. 3. 2012.  
94 Foto: A. Grčar, 31. 3. 2012.  
95 Frčada je nadzidek z oknom nad kapo (najnižjim robom strehe, s katerega odteka voda), za katerim je po 

navadi stanovanjski prostor.  

http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=460
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirna_%28settlement%29
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prostorov je ohranjena
96

. Na fasadi najdemo spominsko ploščo, postavljeno leta 2003. 

Posvečena je Janku Kolencu  rodoljubu, aktivistu OF in delegatu kočevskega zbora. 6. junija 

1944 so ga domobranci na grozljiv način umorili, ženo Jožefo pa ustrelili. Na krajih njune 

usmrtitve stojita obeležji.  

 

4.4 GOSTILNA KOLAR  

Gostilna Kolar stoji v jugozahodnem delu naselja (Glavna cesta 12). Postavljena je bila v 

drugi polovici 19. stoletja. Ima dve nadstropji in kamnit portal s segmentnim lokom. Ob njej 

stoji gospodarsko poslopje
97

. Stavba je bila nekoč v lasti Bulčevih. Takrat je bila to kmečka 

domačija, v kateri so imeli veliko dnevno sobo s krušno pečjo. Bili so veleposestniki. V 

hlevih so imeli krave, konje in prašiče. Imeli so obrat Kredarno, v kateri so izdelovali krede. 

Na dvorišču je stala stavba, v kateri so na vrhu spali hlapci, v pritličju pa so imeli prostor za 

shranjevanje kmečkega orodja (stavba stoji še danes). Franjo Bulc je bil tudi ustanovitelj 

Tovarne šivalnih strojev na Mirni. Njegov sin je bil nekoč podpredsednik Jugoslavije
98

.  

 

   

Slika 7: Gostilna Kolenc
99

    Slika 8: Gostilna Kolar
100

 

 

4.5 VILA NA ULICI CESTA NA FUŽINE 8 

Vila v zahodnem delu naselja je bila zgrajena v novoromantičnem slogu leta 1930. Načrt 

zanjo sta naredila lastnik tovarne A. Kolenc in inženir Šmidt. Hiša ima vogalni stolp, verando 

z arkadami in vhodno stopnišče
101

. Za vilo stoji manjši objekt, verjetno garaža, kozolca na 

                                                             
96 http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26539 (13. 2. 2012). 
97 http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26531 (13. 2. 2012). 
98 Pogovor z Alojzom Grčarjem (31. 3. 2012).  
99 Foto: A. Grčar, 7. 4. 2012.  
100 Foto: A. Grčar, 10. 10. 2010.  
101 http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=23141 (13. 2. 2012). 

http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26539
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26531
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=23141
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psa
102

 pa ni več. Današnji lastnik bi rad objekt obnovil, a ni našel skupnega jezika s 

spomeniškim varstvom, tako da hiša na žalost počasi propada.  

 

4.6 BOEHMOVA VILA 

Vila stoji nasproti osnovne šole v zahodnem delu naselja (Cesta na Fužine 2). Leta 1908 jo je 

dal zgraditi Ludvik Boehm, profesor na Fakulteti za pomorstvo na Reki. Načrt za stavbo je 

naredil neznani nemški arhitekt. Dvonadstropna stavba ima še klet, pohištvo pa je dobro 

ohranjeno
103

.  

 

     

Slika 9: Vila na ulici Cesta na Fužine 8
104

  Slika 10: Boehmova vila
105

  

  

4.7 HIŠA NA ULICI POT NA LAZE 1 

Hiša stoji ob cerkvi sv. Janeza Krstnika v jugozahodnem delu naselja. Zgradili so jo leta 1862. 

Zidana je v breg; delno je podkletena, drugače pa je zgrajena iz kamna. V notranjosti so 

bivalni prostori ter prostor, v katerem je bila do 2. sv. vojne trgovina. Na to spominjata ločen 

vhod s kovinskimi vrati in izložbeno okno
106

. Oče današnjega lastnika je imel v lasti dva črna 

konja, ki ju je po potrebi vpregel v črn mrtvaški voz s steklenimi okni. Ta je imel še sedež za 

voznika in stojala za bakle. Zadaj so bila vrata, skozi katera so naložili krsto. Imeli so še 

sušilnico za meso, katero so se posluževali tudi drugi vaščani. Ta družina je včasih imela eno 

večjih kmetij v okolici. Sem je marsikdo prišel na delo, da je dobil kaj za v usta
107

.  

 

                                                             
102 Kozolec na psa je podoben enojnemu oz. stegnjenemu kozolcu (slednji je iz ene vrste stebrov in z ozko 

streho), le da ima ta na eni strani podaljšano streho po vsej dolžini. Zgornji del je namenjen shranjevanju sena.  
103 http://en.wikipedia.org/wiki/Mirna_%28settlement%29 (13. 2. 2012).  
104 Foto: A. Grčar, 31. 3. 2012.  
105 Foto: A. Grčar, 31. 3. 2012.  
106 http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26533 (13. 2. 2012). 
107 Pogovor z Alojzom Grčarjem (31. 3. 2012).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mirna_%28settlement%29
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26533
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4.8 OCVIRKOV KOZOLEC  

Enojni stegnjeni kozolec z desetimi okni stoji na levi strani ob južnem vstopu v naselje
108

. Ta 

vrsta kozolca je iz ene vrste stebrov, ki so med seboj zvezani s prečnimi drogovi; streha je 

ozka. Razmik med stebri, ki so lahko zidani ali leseni, se imenuje okno. Stebri imajo lahko 

poševne opore
109

. Ocvirkov kozolec ima med tretjim in petim stebrom nadstrešek
110

. Do okoli 

leta 1985 so ga krili s slamo, nato pa so za streho uporabili salonitne plošče. Zgrajen je bil v 

drugi polovici 19. stoletja. Takrat naj bi stal na drugi strani ceste, a so ga morali okoli leta 

1906 prestaviti na sedanjo lokacijo zaradi izgradnje železniške proge TrebnjeŠentjanž leta 

1908. Z raziskavami leta 2006 so ugotovili, da so ga obnovili 1923. Objekt pripada domačiji 

Pot na Laze 1
111

. Po domače so lastnikom tega kozolca rekli Ocvirkovi, zato se je tudi kozolca 

prijelo takšno ime. Danes na njem visi kar nekaj oglasnih panojev, nadstrešek so povečali, 

pod njim pa so spravljeni kmetijski stroji. 

 

    

Slika 11: Hiša na ulici Pot na Laze 1
112

  Slika 12: Ocvirkov kozolec
113

 

 

4.9 HIŠA NA GLAVNI CESTI 10 

Hiša stoji v jugozahodnem delu naselja, ob glavni cesti proti Trebnjemu. Zgrajena je bila v 

prvi polovici 19. stoletja. Je dvonadstropna, kamnita, na dvoriščni strani ima leseno teraso
114

. 

V kraju le še redkokje stoji stavba, ki bi imela lesen gank.  

 

                                                             
108 http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26532 (13. 2. 2012). 
109 http://www.sfpkr.si/projekti/EU/Kozolec2/Kozolec.html (6. 4. 2012).  
110 http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26532 (13. 2. 2012). 
111 http://en.wikipedia.org/wiki/Mirna_%28settlement%29 (12. 2. 2012).  
112 Foto: A. Grčar, 31. 3. 2012. 
113 Foto: A. Grčar, 7. 4. 2012.  
114 http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26536 (13. 2. 2012). 

http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26532
http://www.sfpkr.si/projekti/EU/Kozolec2/Kozolec.html
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26532
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirna_%28settlement%29
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26536


Univerza v Ljubljani  Pedagoška fakulteta  Grčar Ana; diplomsko delo 

- 19 - 

   

Slika 13: Hiša na ulici Glavna cesta 10
115

   Slika 14: Lesen gank
116

 

 

4.10 ŠKARJATOVA DOMAČIJA 

Domačija stoji v središču starega dela naselja ob glavni cesti (Glavna cesta 21). Hišo iz 

kamna so zgradili leta 1844, poleg nje pa stojijo še vrhhlevno gospodarsko poslopje, svinjak z 

delavnico in toplar (toplar je kozolec, sestavljen iz dveh vzporednih kozolcev, ki sta zvezana s 

skupnim ostrešjem)
117

. Prej je bila to po velikosti nekako srednja kmetija. Imeli so nekaj glav 

živine (krave, pujse, konje) in klavnico. Ljudje so živino v zakol vozili iz drugih vasi, lastnik 

pa je klal živino tudi po domovih. Doma so prodajali mleko
118

.  

 

   

Slika 15: Domačija Škarja
119

    Slika 16: Toplar
120

 

 

 

                                                             
115 Foto: A. Grčar, 3. 3. 2012. 
116 Foto: A. Grčar, 31. 3. 2012.  
117 http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26538 (13. 2. 2012). 
118 Pogovor z Alojzom Grčarjem (31. 3. 2012).  
119 Foto: A. Grčar, 7. 4. 2012.  
120 Foto: A. Grčar, 7. 4. 2012.  

http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26538
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4.11 ZAPLATARJEVA DOMAČIJA 

Domačijo so zgradili v 19. stoletju na vzhodnem delu naselja ob cerkvi sv. Helene (Cesta na 

Gradec 14). Tu najdemo enonadstropno kamnito hišo iz leta 1838, gospodarsko poslopje, 

delavnico, manjšo delavnico z lopo, kozolec toplar (na pet parov oken, zgrajen leta 1855) in 

vodnjak
121

.  

 

4.12 KRAMARJEVA DOMAČIJA 

Domačija stoji na severozahodnem delu trškega jedra ob glavni cesti (Glavna cesta 43, 45).  

Zgradili so jo v prvi četrtini 20. stoletja. Sestavljajo jo iz kamna zidana pritlična hiša iz leta 

1906 z rizalitom
122

, vrhkletno leseno gospodarsko poslopje, vrhkletna zidana kašča, 

zelenjavni in okrasni vrt. Ob cesti stoji novogotska kapelica s kipom sv. Jožefa z Jezusom
123

.  

 

   

Slika 17: Zaplatarjeva domačija
124

   Slika 18: Kramarjeva hiša s kapelico
125

 

 

4.13 ATELJE SANDIJA LESKOVCA 

Atelje mednarodno nagrajenega kiparja se nahaja na Rojah na Mirni (Roje 18). Tu je 

razstavljenih prek 40 njegovih najboljših del v lesu, nekaj vitrajev in kamin, ki ga je umetnik 

naredil sam – obložil ga je s keramičnimi ploščicami in z bakreno obrobo, na katerih so 

njegovi reliefi. Atelje se lahko ogleda po predhodni najavi
126

. Menim, da bi morali atelje bolje 

predstaviti javnosti, mogoče v okviru dneva odprtih vrat ob kulturnih praznikih. Veliko ljudi 

namreč ne ve, kje se atelje nahaja, kaj šele, da bi ga kdaj obiskali.  

                                                             
121  http://en.wikipedia.org/wiki/Mirna_%28settlement%29 (13. 2. 2012).  
122 Rizalit je po vsej višini naprej pomaknjen del zunanje stene neke stavbe.  
123 http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26529 (13. 2. 2012). 
124 Foto: A. Grčar, 7. 4. 2012. 
125 Foto: A. Grčar, 31. 3. 2012.  
126 http://www.trebnje.si/sl/core_web/atelje-sadnija-leskovca (12. 2. 2012).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mirna_%28settlement%29
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=26529
http://www.trebnje.si/sl/core_web/atelje-sadnija-leskovca%20(12
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4.14 SPOMENIKA PADLIM BORCEM NOV  

Nad cesto MirnaMokronog na vzpetini Roje stoji spomenik padlim borcem NOV z grobnico. 

Postavljen je bil leta 1965, njegov avtor pa je akademski kipar Janez Lenassi. V sredini med 

tremi 11 metrov visokimi betonskimi stebri je meter pod vrhom pritrjena krogla iz pločevine, 

ki združuje stebre
127

. Na vsakem izmed stebrov najdemo en napis: »ZB Mirna ob 20. letnici 

osvoboditve«, »106 padlim borcem NOV 1941−1945« ter »... se dvigne v življenje kdor pade 

v smrt«. Tu je pokopanih 106 borcev. Na pokrovu grobnice je zapisan stih: »A prišel bo dan, 

ko se ljudstvo zbudi, se dvigne po zmagi k svobodi. Vam bratje pa pesem ljubezni doni in 

večna zahvala vam bodi«. Včasih je bil spomenik drugačen – na podstavku je stala 

peterokraka zvezda. Ob dnevu spomina na mrtve imajo tu vsakoletna obeležja. Drug 

spomenik stoji pred osnovno šolo. Postavili so ga leta 1983, oblikoval pa ga je Sandi 

Leskovec. Stoji na platoju, ima pet betonskih stebrov, na katerih so bronaste plošče z imeni 

padlih, na osrednjem stebru je bronast relief s posvetilom
128

 (»Padlim borcem in aktivistom v 

NOB krajevne skupnosti Mirna«).  

 

     

Slika 19: Spomenik padlim na Rojah
129

   Slika 20: Spomenik pred osnovno šolo
130

 

 

4.15 KAMNITI MOST S KAPELICO 

Kamniti mostovi v dolini so bili zgrajeni okrog leta 1682
131

. Nastanek le-teh je verjetno 

povezan z renesančno pozidavo gradu ter z gospodarsko dejavnostjo doline
132

. Denar za 

izgradnjo so dobili z dvora Marije Terezije. Nekaj časa so zato za prečkanje pobirali 

mostnino, da so lahko vrnili dolg. Leta 1856 so na sredini mostu zgradili kapelico sv. 

                                                             
127 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 122.  
128 http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=19646 (13. 2. 2012). 
129 Foto: A. Grčar, 4. 1. 2005.  
130 Foto: A. Grčar, 3. 3. 2012.  
131 Kramer, Katja. Grad Mirna na Dolenjskem: diplomsko delo. Mirna: K. Kramer, 2003. Str. 14.  
132 Bavec, Uroš s sod. Podolgem in počez: kulturnoturistični vodnik. Trebnje: Občina Trebnje, 2002. Str. 23. 

http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=19646
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Križa
133

. Most čez reko Mirno predstavlja tehniško dediščino doline. Ima pet prekatov. Dolg 

je 67 m in rahlo usločen. Na obeh straneh cestišča ima varovalni zid, ki je visok 1 m in širok 

60 cm
134

. Zgrajen je iz rezanega apnenca
135

. Leta 2002 so ga obnovili. Pod mirnskim gradom 

se nahaja triprekatni most, pri Migolici pa enoprekatni
136

. Vsaka kapela ima svoj vzrok za 

nastanek, vse pa imajo tudi neko funkcijo. V tej naj bi matere prižigale sveče za srečo svojih 

otrok pri izpitih. Kapelico so dvakrat poškodovali. Prvič se je to zgodilo leta 1942, ko so 

deloma razkopali most, drugič pa na veliki petek leta 1946 ali 1947, ko so nepridipravi 

razstavili kip križanega Jezusa in ga vrgli na breg. Domačini so pripovedovali, da je razpelo 

varoval pes in z laježem priklical ljudi, da so rešili razpelo
137

.  

   

Slika 21: Kamniti most s kapelico
138

   Slika 22: Kapelica sv. Križa
139

 

 

4.16 ŽUPNIJSKA CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA 

Cerkev se nahaja v starem delu naselja na dvignjeni terasi. Njen nastanek je povezan s 

pokristjanjevanjem v Mirnski dolini (Janez Krstnik je bil zavetnik prvih krstilnic)
140

. Ustno 

izročilo pravi, da je lesena krstilnica stala na desnem bregu Mirne ob prehodu preko mostu 

sredi vasi. Za krščevanje naj bi služila šentruperški in trebanjski pražupniji. Stala je že leta 

1263, a se ne ve, kje. 17. julija tega leta je bila v cerkvi izdana listina karantanskega vojvode 

Ulrika, v kateri je potrdil sodnijske in ostale svoboščine v Slovenski Krajini. Iz izpričanega se 

                                                             
133 Kramer, K.: Grad Mirna na Dolenjskem, str. 14. 
134 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 107. 
135 Bavec, U. s sod.: Podolgem in počez: kulturnoturistični vodnik, str. 23.  
136 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 107.  
137http://www.sentrupert.si/Kultura/Kulturnadedi%C5%A1%C4%8Dina/Znamenjainkapele/tabid/111/Default.as

px (7. 4. 2012). 
138 Foto: A. Grčar, 7. 1. 2012.  
139 Foto: A. Grčar, 7. 4. 2012.  
140 Krstilnica je prostor ali stavba za krščevanje ljudi. 
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ve, da je takrat tu že stala cerkev in ne kapela
141

. Prvotno je bila zidana v romansko-baročnem 

stilu. Leta 1498 so jo povečali in  prezidali v gotski stil
142

. Zaradi grožnje turških vpadov ob 

prehodu v 16. stoletje so jo spremenili v protiturški tabor
143

. Leta 1841 so pokopališče 

prestavili k sv. Heleni. 1857 je cerkev dobila današnjo obliko
144

. Sprva je bila podružnica 

trebanjske župnije, leta 1620 je postala vikariat, 1862 pa samostojna župnija
145

.  

 

Cerkev obsega zvezdasto obokan prezbiterij (del cerkve z glavnim oltarjem in prostorom za 

duhovščino) iz sredine 15. stoletja in ladjo (del cerkve, namenjen vernikom), ki so jo leta 

1498 preobokali, v 19. stoletju pa podaljšali
146

. Na stropu najdemo freske iz 60. let 15. in iz 

20. let 16. stoletja. Prve je ustvaril na Dolenjskem malo zastopan mojster Bolfgang in 

predstavljajo vrhunec slovenskega stenskega slikarstva ter ohranjajo dokaze o zgodovini 

glasbe
147

. Osrednja figura je Kristus, okrog njega simboli evangelistov (lev, bik, orel in 

angel), okrog Marije z detetom pa svetnice Barbara, Katarina, Doroteja in Marjeta. Med 

freskami najdemo angele z glasbili
148

 (ti igrajo na kraguljčke, mandolino, harfo, zvonce, 

oprekelj, dude, trobento, rog, boben, portativ …). Po naslikanih srednjeveških instrumentih so 

rekonstruirali dva – oprekelj (manjše ljudsko glasbilo s strunami, po katerih se igra s 

tolkalcema) in portativ (majhne prenosne orgle z ustničnimi piščalmi), ki jih danes uporablja 

ansambel za staro glasbo Camerata antiqua iz Škofje Loke
149

. Freske iz 16. stoletja so delo 

več delavnic in nam podajajo gradivo za raziskovanje gledališča
150

. Podoba norca, znanilca 

renesančnega humanizma, je v evropskem stenskem slikarstvu redkost. Predstavlja 

avtoportret slikarja in skriti interes drugih uprizoritvenih umetnosti. Z znamenjem enoroga 

koketira pripadnost plemičem Galenbergom
151

. V prezbiteriju je tudi portret Eme Krške
152

. Tu 

so ustvarjali še srednjeveški slikar Janez Ljubljanski
153

, Seppe Grassmück
154

, Leopold Layer 

in Anton Postl
155

. Glavni oltar sta leta 1902 naredila Feliks Toman in Anton Rovšek. Stranska 

                                                             
141 http://zupnija-mirna.rkc.si/o_zupniji/o_zupniji.htm (12. 2. 2012). 
142 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 120.  
143 http://zupnija-mirna.rkc.si/o_zupniji/o_zupniji.htm (12. 2. 2012). 
144 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 120.  
145 http://zupnija-mirna.rkc.si/o_zupniji/o_zupniji.htm (12. 2. 2012). 
146 Krajevni leksikon Slovenije (1968), str. 612.  
147 Bavec, U. s sod.: Podolgem in počez: kulturnoturistični vodnik, str. 25, 26.  
148 Krajevni leksikon Slovenije (1968), str. 612.  
149 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 121.  
150 Bavec, U. s sod.: Podolgem in počez: kulturnoturistični vodnik, str. 26.  
151 http://zupnija-mirna.rkc.si/o_zupniji/o_zupniji.htm (9. 2. 2012). 
152 Bavec, U. s sod.: Podolgem in počez: kulturnoturistični vodnik, str. 25.  

153 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 121.  

154 http://www.mirna.si/sl/turizem/kulturna-dediscina/ (12. 2. 2012). 

155 http://zupnija-mirna.rkc.si/o_zupniji/o_zupniji.htm (29. 5. 2011). 

http://zupnija-mirna.rkc.si/o_zupniji/o_zupniji.htm%20(12
http://zupnija-mirna.rkc.si/o_zupniji/o_zupniji.htm%20(12
http://zupnija-mirna.rkc.si/o_zupniji/o_zupniji.htm%20(12
http://zupnija-mirna.rkc.si/o_zupniji/o_zupniji.htm%20(9
http://www.mirna.si/sl/turizem/kulturna-dediscina/
http://zupnija-mirna.rkc.si/o_zupniji/o_zupniji.htm%20(29
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oltarja sta iz prve polovice 19. stoletja. Prižnico
156

 z začetka 19. stoletja so prinesli iz kapele 

na Lanšprežu, s posesti Petra Pavla Glavarja.  

 

       

Slika 23: Cerkev
157

    Slika 24: Freske
158

   Slika 25: Obeležje kraja 

Grozdetove smrti
159

  

ALOJZIJ GROZDE  

Na Mirni so na novega leta dan 1943 mučili in ubili Alojzija Grozdeta. Otroci so ga 23. 

februarja našli v gozdu ob potoku Vejarščica pod gradom. Truplo so ljudje odpeljali v 

Šentrupert in ga pokopali
160

. Grozde se je rodil blizu Tržiča. Po materini vnovični poroki je 

zanj skrbela teta. Šolal se je v Ljubljani. Zaradi vojnega obdobja je moral, če je hotel obiskati 

domače, prositi za dovolilnico. 1. 1. 1943 ga je na Mirni zajela partizanska straža; odvedli so 

ga v gostilno in zaslišali. Zaradi italijanske dovolilnice in verske literature, ki ju je imel pri 

sebi, so ga sumili za vojnega obveščevalca ter ovaduha. Na hitro so ga obsodili in usmrtili. Ko 

so našli njegovo truplo, naj bi na njem našli sledi mučenja. Ob 50-letnici njegove smrti se je 

začel cerkveni postopek za priznanje mučeništva, beatifikacije (proglasitev za blaženega) in 

kanonizacije (razglasitev za svetnika). 27. 3. 2010 je papež potrdil odločbo o mučeništvu, 

beatifikacija pa se je zgodila 13. 6. 2010 na Slovenskem evharističnem kongresu v Celju. 

Njegove posmrtne ostanke so iz Šentruperta prenesli v cerkev Matere Božje na Zaplazu
161

. 

   

                                                             
156 Prižnica je ograjen pomol iz zidu v cerkvi, namenjen govorniku. 

157 Foto: A. Grčar, 3. 3. 2012.  

158 http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0014563895_001.JPG (8. 4. 2012). 

159 Foto: A. Grčar, 7. 4. 2012.  

160 http://zupnija-mirna.rkc.si/o_zupniji/o_zupniji.htm (29. 5. 2011). 
161 http://sl.wikipedia.org/wiki/Lojze_Grozde (15. 1. 2012). 

http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0014563895_001.JPG%20(8
http://zupnija-mirna.rkc.si/o_zupniji/o_zupniji.htm%20(29
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lojze_Grozde%20(15


Univerza v Ljubljani  Pedagoška fakulteta  Grčar Ana; diplomsko delo 

- 25 - 

4.17 GRAD MIRNA 

Grad stoji na robu Mirne na ploščadi podaljšanega hriba Gorenjska gora. Pod njim je sotočje 

potokov Vejarja in Mirne
162

. Prvič se posredno omenja okoli leta 1180 kot Nideke, izrecno pa 

leta 1250 kot castrum Nidech
163

. Nemško ime Neudegg je dobil po rodbini Neydeckh, 

kranjsko pa po reki Neyering, ljudsko Mirna. Ruševine dokazujejo, da je trdna hiša 

(stanovanjski del gradu) nastala na ostankih rimske trdnjave
164

. Leta 1015 je v listinah prvič 

omenjena dolina reke Mirne. 15. aprila istega leta je cesar Henrik II. grofu Viljemu I., 

soprogu kneginje Eme iz dinastije Breško-Selških, podelil posesti med Savo, Savinjo, Sotlo in 

Mirno
165

. V virih prvi omenjeni lastnik gradu je bil Majnhard Mirnski; njegovo ime se prvič 

omenja med leti 1167 in 1180, ko je stiškemu samostanu poklonil dve kmetiji ob reki 

Temenici
166

. Leta 1211 v listinah najdemo tudi gospoda Duringusa de Nidegge, oglejskega 

vazala. 1337 je objekt prvič in zadnjič omenjen kot stolp
167

.  

 

   

Slika 26: Grad na Valvasorjevi upodobitvi
168

  Slika 27: Mirnski grad
169

 

 

STAVBNI RAZVOJ GRADU 

Slika iz knjige Grajske stavbe v osrednji Sloveniji Ivana Stoparja prikazuje, kako je v fazah 

potekal stavbni razvoj gradu. 

                                                             
162 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 114.  
163 Jakič, Ivan. Vsi slovenski gradovi: leksikon slovenske grajske zapuščine. Ljubljana: DZS, 1997. Str. 211.   
164 Kramer, K.: Grad Mirna na Dolenjskem, str. 34.  
165 Marin, Marko. Speča lepotica: v objemu Temenice in Mirne: vodnik po gradu Mirna. Trebnje: Občina, 2007. 

Zgibanka.  
166 Kramer, K.: Grad Mirna na Dolenjskem, str. 44.  
167 Jakič, I.: Vsi slovenski gradovi, str. 211. 
168 Jakič, Ivan. Grajski objekti na območju občine Trebnje. Trebnje: Občina Trebnje, 1994. Str. 21.  
169 Foto: A. Grčar, 7. 1. 2012.  
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Slika 28: Stavbni razvoj gradu
170

 

LASTNIKI 

Kasneje, po smrti Heme Breže-Selške, so posest pridobili grofje Višnjegorski, zatem Andeški 

ter oglejski patriarhi. V 13. stoletju je grad zasedel češki kralj Otokar, po vnovični pridobitvi 

patriarhov pa grof Majnhard Tirolski. Oglej ga je, ko ga je spet dobil nazaj, podelil plemičem 

v fevd. V 14. stoletju so ga podelili kranjskemu deželnemu glavarju Frideriku Žovneškemu, ki 

je del gradu dal Mirnskim. Ti so ga prodali celjskim grofom, a vseeno ostali tam kot njihovi 

vitezi. Po izumrtju Celjanov je grad prešel pod Habsburžane; upravljali so ga baroni 

Auerspergi-Turjaški
171

. Coraduzzijevi so ga preuredili v  podeželsko rezidenco in mu dodali 

arkadni hodnik. Naslednji lastniki so stavbo dogradili, opustili spodnjo grajsko kapelo in 

naredili novo ob zunanji steni grajskega obzidja
172

. Mirnski gospodje so sloveli kot 

najmočnejši iz stranske veje dinastije kneginje Eme. Bili so pomembne politične osebnosti, 

                                                             
170 Stopar, Ivan. Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska. Knj. 3, Porečje Temenice in Mirne. Ljubljana: 

Viharnik, 2002. Str. 56. 
171 Stopar, I.: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji, str. 5355.  
172 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 115. 
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spremljali so vladarje in se udeleževali evropskih viteških turnirjev. Tesne vezi so imeli s 

Šumberškimi
173

, v sorodu pa so bili s Snežniškimi in Hmeljniškimi
174

. Koroški vojvoda Ulrik 

III. je za potrditev pomembne listine 17. julija 1265 izbral cerkev svetega Janeza Krstnika na 

Mirni, kar dodatno namiguje na močan vpliv Mirnskih in na dejstvo, da je bil grad takrat že 

pozidan. Na položaju so se povzpeli visoko – v 15. stoletju je postal Janez Mirnski kranjski 

glavar. Bil je namestnik deželnega glavarja, vrhovni sodnik, podeljeval je fevde in vodil vojno 

četo v bitke. V virih je to zadnja omemba Mirnskih
175

.  

 

OPIS GRADU IN NJEGOVO GOSPODARSTVO 

Stanovanjski objekt je tvorila trdna hiša, zgrajena v štirih etažah. Prvo nadstropje je služilo za 

obrambo, drugo za služabnike, v tretjem so bili prostori za gospodo. Kasneje so namembnost 

prostorov spreminjali: prva etaža je služila za klet in shrambo, v drugi so bili kuhinja, galerija, 

lovska soba in sanitarije, v tretji jedilnica, knjižnica in saloni, v četrti pa spalnice. Kvadratni 

stolp je bil namenjen obrambi, kasneje pa za stanovanja služabnikov. Imel je klet iz gotskega 

obdobja. V prvi etaži okroglega stolpa je bila grajska ječa. Kašča je imela štiri nadstropja. V 

prvem so hranili vozila, v drugem in tretjem žito, v četrtem so sušili meso. Obzidje z 

arkadami je sprva imelo obrambno funkcijo. Mostovž
176

 je bil kamnit in pokrit. Kasneje je 

predstavljal povezavo med arkadnim hodnikom in palacijem.
177

. Različnim stilnim obdobjem 

se je prilagajala tudi notranja oprema. V renesansi je bilo pohištvo modno izrezljano; 

uporabljali so veliko brokata, svile in žameta. V baroku so sobe opremili v lesu, na strope 

obesili mogočne lestence, tla prekrili s preprogami in postavili peči. Na stenah so visele 

ogromne slike, na katerih so bile upodobljene predvsem podobe iz Stare zaveze
178

. V kotu 

pred knjižnico je stala lepo izrezljana omara, ki je bila pravzaprav stranišče. Odtoke so 

speljali v gnojnično jamo za gradom. Notranji tlaki so bili leseni, v delovnih prostorih pa 

kamniti ali opečnati
179

. Gospostvo je pridelke in dajatve pridobivalo s podložniških kmetij. 

Glavna panoga je bilo kmetijstvo. Njive so se razprostirale po bližnjih gričih, veliko ozemlja 

je zavzemal gozd, travniki so bili po večini močvirnati, na sosednjih hribih pa so gojili trto. 

Gospodarska poslopja so zgradili ob vznožju hriba. Imeli so hleve, prostore za služinčad, 

                                                             
173 Bavec, U. s sod.: Podolgem in počez: kulturnoturistični vodnik, str. 24.  
174 Jakič, I.: Vsi slovenski gradovi, str. 211.  
175 Kramer, K.: Grad Mirna na Dolenjskem, str. 36. 
176 Mostovž je pokrit prehod v nadstropju, ki povezuje dve poslopji; balkonu podoben prostor.  
177 Prav tam, str. 77.  
178 Prav tam, str. 41.  
179 Prav tam, str. 43.  
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kozolec
180

 in ledenico
181

. Ob reki sta delovali kovačija, na kar spominja ime zaselka Fužine, 

in žaga. Po ljudski pripovedi naj bi v kovačiji kovali denar. Nedaleč od gradu je stala 

opekarna, kjer so kopali ilovico za opeko. 1893 so izdali dovoljenje za prirejanje živinskih in 

kramarskih sejmov. Prostor za te dogodke je bil južno od gradu. Sejmi so se odvijali dvakrat 

na leto in sicer na blaženikov dan (na praznik spomina na verne duše, 2. 11.) ter na dan sv. 

Janeza Krstnika (24. 6.)
182

. Na gradu je delovala tudi sodnija. 1850 so jo prenesli v 

Mokronog.  

 

KMEČKI UPORI, MED 2. SV. VOJNO IN PO NJEJ 

Kmečki upori, ki so se razlegali po Kranjskem, gradu niso prizanesli. Leta 1515 so kmetje 

zasedli grad in ga uničili. Čeprav so Turki pustošili po deželah, v virih ni nikjer zapisano, da 

bi napadli tudi ta grad
183

. Med 2. sv. vojno je bila dolina strateško pomembna za partizane. Če 

bi belogardisti zasedli grad in v njem uredili postojanko, ne bi imeli omogočenega prehoda, 

pa tudi sovražnikov ne bi mogli pregnati z orožjem, ki so ga imeli na voljo. Grajski hlevi so 

bili požgani maja 1942, ko so Italijani napadli v hlevih stanujoče partizane
184

. Ker bi 

okupatorji lahko zasedli tudi grad, so ga partizani zažgali v noči z božiča na Štefanovo leta 

1942
185

. Pred požigom so krajanom ukazali odnesti vso opremo razen slik, na podstrešje pa 

znositi pohištvo in slamo za ogenj. Grad naj bi gorel cel teden. Za slikami so se izgubile sledi. 

Po vojni so razvaline nasilno porušili in minirali, gradbeni material pa odnesli
186

. Leta 1962 je 

ruševine prevzel Marko Marin in začel gradu vračati nekdanji sijaj. Utrjeno grajsko pristavo 

iz 16. stoletja je v 80. letih prejšnjega stoletja obnovil Bojan Kolenc za stanovanjsko 

potrebo
187

. Glavni portal, ki je od originalnega za polovico večji, so postavili leta 1996. V 

pritličnih prostorih se je ohranilo nekaj obokov, opečnih tlakovcev in gotskih ter renesančnih 

kamnitih portalov
188

.  

 

O GRBU 

Grb Mirnskih ni znan. Tistega, ki ga navajamo kot njihovega, je upodobil Valvasor v Slavi 

vojvodine Kranjske. V grbu so zastopani elementu drugih grbov. Na njem najdemo zmaja s 

                                                             
180 Prav tam, str. 39. 
181 Prav tam, str. 86. 
182 Prav tam, str. 40. 
183 Prav tam, str. 36, 37, 38.  
184 Prav tam, str. 86, 87. 
185 Prav tam, str. 43. 
186 Stopar, I.: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. Porečje Temenice in Mirne, str. 55.  
187 Prav tam, str. 56.  
188 Prav tam, str. 59, 60.  
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petelinjo glavo in zavitim zmajskim repom, ki je verjetno ostanek predelanega grifona (živali 

s ptičjo glavo in krilatim telesom četveronožca ali kače) iz dinastije Brežiško-Selških. Vreče v 

obliki usnjenih mehov ponazarjajo naturalno gospodarstvo, na njem pa so znaki spopadov 

kranjskih deželnih stanov s Turki in Uskoki (s pribežniki srbskega, hrvaškega ali vlaškega 

porekla, ki so se z domačih pokrajin odselili zaradi prodiranja Turkov). Grad Mirna je bil 

namreč zastavljen kot odkupnina za zajetega plemiča Auersperga
189

.  

 

GRAD DANDANES 

Prav neverjetno je, kaj je sredi nekdanje »gadovne« (tako so domačini rekli grajski podrtiji, 

saj je tu živelo veliko gadov) nastalo iz ruševin. Marko Marin je z vztrajnim delom obudil 

Spečo lepotico. Pri tem je imel nemalo težav s financiranjem projekta, s spomeniškim 

varstvom in tudi s krajani, ki so mu odnašali gradbeni material. A kljub vsemu se je približal 

svojemu cilju – rekonstrukciji gradu, kakršen je bil pred usodno nočjo med 2. sv. vojno. 

Dandanes se tu odvije kakšna prireditev, priredili pa so že prvo grajsko poroko. Turisti, ki 

obiščejo grad, so predvsem starejši ljudje. Najbolj znano zanimivost Mirne bi lahko še bolje 

vključili v turistično ponudbo, narediti pa bi morali tudi nekaj, da bi pritegnili mlajše 

generacije. Poleti bi lahko na primer priredili več delavnic za mladostnike (slikarske, 

gledališke, plesne …), delovne tabore (v pomoč bi bili pri manj zahtevnem delu in pri 

čiščenju okolice, tabor pa bi popestrili z delavnicami) …  

 

               

Slika 29: Arkade in mostovž
190

  Slika 30: Dvorišče
191

   Slika 31: Po uničenju
192

 

                                                             
189 Kramer, K.: Grad Mirna na Dolenjskem, str. 55, 56.  
190 Slika je last Alojza Grčarja. 
191 Slika je last Alojza Grčarja.  
192 http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0014563895_001.JPG (8. 4. 2012). 

http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0014563895_001.JPG%20(8


Univerza v Ljubljani  Pedagoška fakulteta  Grčar Ana; diplomsko delo 

- 30 - 

5 ŠOLSTVO NA MIRNI 

 

Podatki o začetkih šolstva na Mirni niso točni. Prvič se omenja leto 1816. Šolsko poslopje je 

bilo zgrajeno leta 1907, do takrat pa je pouk potekal v mežnariji (v hiši, kjer je stanoval 

cerkovnik – ta je skrbel za zvonjenje ter za ugašanje sveč v cerkvi) in v privatni hiši nasproti 

gostilne Kolenc
193

. Leta 1943 je šolo zajel požar. Obnovili so jo štiri leta kasneje
194

. Novo 

montažno šolo so zgradili leta 1968 nedaleč od stare
195

. Telovadnica se je zgradila šest let 

kasneje, 1980 pa so stavbi dodali še prizidek. Leta 2001 je bila obnove deležna osnovna 

stavba, dve leti kasneje pa so zamenjali montažni del z novogradnjo ter zgradili novo športno 

dvorano, v kateri se poleg izobraževalnega pouka in treningov odvijajo razna (tudi 

mednarodna) tekmovanja in kulturne prireditve
196

. V okviru Osnovne šole Mirna danes 

delujeta še šola s prilagojenim programom in vrtec v stavbi, kjer je nekdaj bila šola
197

.  

 

    

Slika 32: Vrtec (nekdanja OŠ)
198

   Slika 33: Osnovna šola Mirna
199

 

 

Današnje šolanje se od tistega pred nekaj desetletji seveda močno razlikuje. O spominih na 

osnovno šolo sta mi pripovedovala Alojz Grčar (1956) in Jožica Perc (1958), ki sta pouk 

sprva obiskovala v prostorih današnjega vrtca, kasneje pa v novi šolski stavbi. 

 

                                                             
193 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 117. 
194 Krajevni leksikon Slovenije (1968), str. 612.  
195 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 117.  
196 http://www.mirna.si/sl/predstavitev/drustva-in-zavodi/vzgoja-in-izobrazevanje/ (13. 2. 2012).  
197 Nahtigal, D.: Podobe dežele ob Temenici in Mirni, str. 117. 
198 Foto: A. Grčar, 31. 3. 2012.  
199 Foto: A. Grčar, 31. 3. 2012.  

http://www.mirna.si/sl/predstavitev/drustva-in-zavodi/vzgoja-in-izobrazevanje/
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5.1 OSNOVNOŠOLSKI SPOMINI ALOJZA GRČARJA  

 

Klopi in mize so bile lesene. Rekli so jim kar »fičoti«, saj so bile zelo ozke. Z njimi so se 

večkrat prerivali. Če si odprl pokrov klopi, je bil v njej predalček za črnilo, nalivno pero, 

svinčnik, šilček, barvice in za zvezek. Sedeli so z rokami na hrbtu. Pripomočke za športno 

vzgojo so hranili v prostorih telovadnega društva Partizan. Tu so plezali po vrveh, hodili po 

bradlji, skakali čez kozo, igrali nogomet in med dvema ognjema … Šli so tudi na pohode (na 

Debenec, Kozjek …) ter imeli nekaj krožkov (fotografskega, tabornike …). Malico so dobili v 

šoli. Največkrat je bil to kakav, pašteta, namazana na kruh, zelje in krompir, jabolko … Če so 

bili poredni, so jih učiteljice po pouku zaprle v razred ali pa so morali narediti kakšno nalogo, 

prebrati knjigo in povedati obnovo … Včasih so jih po dlaneh dobili s šolskim ravnilom
200

.  

 

 

5.2 OSNOVNOŠOLSKI SPOMNI JOŽICE PERC  

 

V razredih je bilo veliko otrok, blizu trideset. Učitelji so imeli nekajkrat na leto govorilne ure. 

Bili so zelo strogi, še posebno starejši. Ko je učiteljica prišla v razred, so morali vstati, jo 

pozdraviti in se usesti šele, ko je to dovolila. Če je bil kdo razkuštran, se je moral počesati, če 

je bil umazan, se umiti ... Pregledovale so roke, če so čiste, in če so nohti postriženi. Če otroci 

niso bilo pridni, so morali celo uro stati v kotu. Včasih so jih tepli po rokah z velikim lesenim 

šolskim šestilom. Dobili pa so tudi kakšno zaušnico, z lesenim ravnilom po prstih, celo ušesa 

so jim kdaj navili. Če je kdo nagajal, je učiteljica po pouku zaprla tudi ves razred ali vsem 

dala dodatne naloge. Toliko snovi, kot jo imajo učenci danes, takrat ni bilo. Imeli so le en 

zvezek za vse predmete. Delovni zvezki niso obstajali. Za računanje so uporabljali lesen abak. 

Učiteljice so učile tudi spoštovanja do starejših. Nekateri učenci so po pouku pomagali 

starejšim pri raznih opravilih (namesto  njih so sekali drva, šli v trgovino ...). Delo so si 

zapisali v beležko, učiteljice pa so pri ljudeh preverjale, ali so otroci res pomagali. Če je bil 

blizu tvojega doma torej kdo, ki je potreboval pomoč, in si bil pripravljen pomagati, si šel k 

njemu. Na koncu leta so šli učenci, ki so se ukvarjali s prostovoljnim delom, na izlet.  

 

Pri likovnem pouku so večinoma risali in slikali z vodenimi barvami. Pri pouku tehnike so 

veliko delali z lesom – rezljali so figurice, izdelovali škatlice, kocke, lesene peresnice ... Pri 

                                                             
200 Pogovor z Alojzom Grčarjem (8. 4. 2012).  
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gospodinjstvu so morali nositi hrano za pouk, obdelovali pa so tudi svoje vrtičke, ki so bili pri 

šoli. Pekli so kruh, raznorazna peciva, enolončnice ... Da so čez leto lahko malicali, so v šolo 

nosili pridelke, še posebno v jeseni, ko se je pobirala letina. Tisti, ki niso imeli veliko, tudi 

veliko niso mogli dati. Na izlete se ni hodilo tako kot se hodi danes. Šli so le na kak krajši 

izlet po okolici. Hodili so saditi smreke, za športni dan pa so šli celo pobirati krompir. 

Nekateri otroci so razrede ponavljali. Zaradi tega jim ni bilo veliko žal, saj so bili večinoma iz 

kmečkih okolij, kjer so poznali le delo in na učenost niso kaj veliko dali. A doma so bili 

zaradi tega tepeni. Tako se je nemalokrat zgodilo, da je bil v razredu kdo, ki je bil leto, dve ali 

tri starejši od ostalih učencev. In ravno ti so bili največji lumpi ter so zelo nagajali. Sošolci so 

se veliko družili med seboj, še posebno pa takrat, kadar je bila vmes kakšna vragolija. Razlik 

med bogatimi in revnimi med otroki ni bilo toliko. Razlike so delale predvsem učiteljice v 

obnašanju do njih, saj so imele drugačen odnos do učencev, ki so se dobro učili in so bili iz 

bogatejših družin. Njih so veliko bolj upoštevale kot pa kmečke otroke. 

 

Nekaj časa je pouk potekal v dveh izmenah, se pravi dopoldne in popoldne, saj zaradi 

pomanjkanja prostora niso mogli vsi učenci imeti pouk hkrati. Po navadi se je dogajalo to, da 

kdor je šel iz šole, je na poti svojemu bratu ali sestri dal svoje čevlje, da jih je ta obul in se 

obut odpravil k popoldanskemu pouku. Večinoma pa so hodili kar bosi. Ko se je zgradila 

nova šola, je pouk potekal le še dopoldne
201

.  

 

        

Slika 34: Učenci na skupinski fotografiji
202

  Slika 35: Učenci v razredu
203

 

                                                             
201 Pogovor z Jožico Perc (8. 4. 2012).  
202 Slika je last Alojza Grčarja.  
203 Slika je last Alojza Grčarja. 
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6 ZNANE OSEBE 

 

Na Mirni in v njeni okolici je živelo oz. še danes živi kar nekaj javnosti bolj ali manj znanih 

ljudi, ki so s svojim delovanjem na različnih področjih pustili svoj pečat. Starejše generacije 

jih verjetno poznajo kar nekaj, medtem ko mladi po večini ne. Zanimivo bi bilo na primer v 

kraju urediti večjo spominsko sobo znanih prebivalcev, katero bi opremili z njihovimi 

slikami, s kopijami ali originali njihovih del (npr. s knjigami, ilustracijami, slikami …), s 

kratkimi življenjepisi in njihovimi osebnimi predmeti, če bi se jih dalo dobiti. Takšno 

spominsko sobo bi lahko uporabili v izobraževalne namene ter jo vključili v turistično 

ponudbo. Mislim, da bi bil marsikateri krajan ponosen na svoj kraj in na ljudi, ki izhajajo od 

tod.    

 

HEMA KRŠKA (tudi Ema Krška, Sveta Ema) 

Ema Krška se je rodila pred letom 995 v Pilštanju in umrla leta 1045 v Krki na Koroškem. 

Bila je kneginja in vladarica večine slovenskega ozemlja. Leta 1938 so jo proglasili za 

svetnico. Grb je dobila po svoji smrti. Njen domnevni portret je naslikan tudi v cerkvi sv. 

Janeza Krstnika. Je začetnica slovenske državnosti
204

. Kljub razpadanju Savinjske marke je 

uspela ohraniti slovenski jezik v civilni in cerkveni službi ter odkup svobode. Ustanovila je 

ustanove za širjenje naprednih idej, fare, samostana (benediktinski samostan Admont na 

Štajerskem, samostan benediktink v Krki na Koroškem) in župnije. Spretno je vodila 

izkoriščanje naravnih dobrin. Zaradi nje se je vse do leta 1414 ohranilo ustoličevanje 

slovenskih knezov v slovenščini
205

. 

 

SANDI LESKOVEC (Novo mesto, 1936 – Ljubljana, 1997) 

Likovni samorastnik in mojster reliefa je osnovno šolo končal na Mirni in se izučil za mizarja. 

Začutil je, da se iz lesa lahko naredi še kaj drugega kot le obrtniški izdelek, in ugotovil, da se 

najmočneje izraža v reliefu. Usmerjen je bil v pripovednost, simboliko, k temeljnim 

življenjskim vprašanjem in v kmečko pojmovanje življenja. Pridružil se je Taboru likovnih 

samorastnikov in prisostvoval na mnogih razstavah. Sodeloval je tudi pri likovnem 

                                                             
204 Zupan, Jože. Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline. Trebnje: Center za izobraževanje in kulturo, 2010. 

http://www.ciktrebnje.si/media/pdf/Rastoca_knjiga_Tmeniske_in_Mirnske_doline_2003-2010.pdf (22. 2. 2011). 

Str. 6.  
205http://www.sentrupert.si/Kultura/Kulturnadedi%C5%A1%C4%8Dina/EmaKr%C5%A1ka/tabid/168/Default.a

spx. (28. 8. 2011).  

http://www.sentrupert.si/Kultura/Kulturnadedi%C5%A1%C4%8Dina/EmaKr%C5%A1ka/tabid/168/Default.aspx.%20(28
http://www.sentrupert.si/Kultura/Kulturnadedi%C5%A1%C4%8Dina/EmaKr%C5%A1ka/tabid/168/Default.aspx.%20(28
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opremljanju Samorastniške besede. Pokopan je na Mirni
206

. Za svoja dela je prejel mnogo 

mednarodnih priznanj in nagrad. Njegove umetnine lahko najdemo v več kot 30 državah. Na 

Rojah stoji njegov atelje
207

. 

 

FRANJO NEUBAUER (Mirna, 1872–1945)  

Pesnik in duhovnik se je rodil in umrl na Mirni. Gimnazijo je obiskoval v Novem mestu
208

, 

šolal pa se je še v Beljaku in Ljubljani. Po enem letu je izstopil iz ljubljanskega semenišča in 

odšel v celovško bogoslovje. Deloval je v Indiji, Pustincih, Rumi in Zemunu
209

. Nazadnje je 

služboval v Velikem Gabru. Uglasbili so veliko njegovih pesmi
210

. Te so po vsebini 

bogoljubne, rodoljubne, ljubezenske in prigodniške. Med drugim jih je objavljal v 

Ljubljanskem zvonu. Na njegovo pesništvo je največ vplival Simon Gregorčič
211

. Otrokom 

verjetno njegova najbolj znana pesem je Mamica je kakor zarja.  

 

RADO LENČEK (Mirna, 1921 – New York, 2005) 

Akademik, jezikoslovec in etnolog je študiral slavistiko in etnologijo v Ljubljani in Padovi, v 

ZDA pa na univerzi v Čikagu ter na Harvardu. Na univerzi v New Yorku je delal kot redni 

profesor za slovansko jezikoslovje in kulturo, bil predstojnik slavističnega oddelka ter postal 

dopisni član SAZU. Pomembno je prispeval k razvoju slovenistike kot samostojne vede v 

ZDA. Dal je pobudo za Družbo za slovenske študije in postal njen ustanovitelj, prvi 

predsednik in urednik glasil. Je zaslužen raziskovalec slovenskega izseljenstva v ZDA, 

prispeval je tudi k mednarodni uveljavitvi RS v svetu. Pokopan je v Novem mestu
212

. Prejel je 

več priznanj in častnih naslovov
213

.  

 

JANEZ KOLENC (Mirna, 1922) 

Janez Kolenc je bil profesor slovenskega jezika, pesnik in pisatelj. Starše je izgubil zelo 

zgodaj. Po vojni je končal slavistiko in postal profesor slovenščine na gimnaziji in na 

učiteljišču v Novem mestu. Pisati je začel že kot študent. Njegove pesmi najdemo v zborniku 

                                                             
206 Zupan, J.: Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline, str. 45, 46. 
207 Gregorčič, Ivan s sod. Križem kražem po Mirni. Trebnje: Občina Trebnje, 2007. Zgibanka.  
208 Zupan, J.: Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline, str. 18.  
209 http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:1820/VIEW/ (24. 10. 2011).   
210 Zupan, J.: Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline, str. 18.  
211 http://sl.wikipedia.org/wiki/Franjo_Neubauer (28. 8. 2011). 
212 Zupan, J.: Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline, str. 36, 37.  
213 http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/lencek.html (28. 8. 2011). 

 

http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:1820/VIEW/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Franjo_Neubauer%20(28
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/lencek.html%20(28
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Pesmi Dolenjske dežele, napisal je nekaj otroških del (npr. Otroštvo v srcu, Kurji Marko), 

pesniške zbirke Pogovor z mrtvimi, Žarčenja in Most med nevidnima bregovoma, roman 

Čudna pota in dramske tekste Tri – tudi za današnji čas
214

.  

 

JANEZ RUGELJ (Brezovica pri Mirni, 1929 – Ljubljana, 2008) 

Janez Rugelj je bil zdravnik psihiater. Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Sarajevu, 

specializacijo iz psihiatrije opravil v Ljubljani ter doktoriral na Medicinski fakulteti v Reki. 

Zaposlen je bil na Psihiatrični kliniki, kasneje na Inštitutu za varovanja zdravja RS, nato pa je 

postal zasebni zdravnik v psihiatrični ordinaciji Preobrazba. Posvetil se je zdravljenju 

alkoholikov. Razvijal je metodo zdravljenja z dopolnjevalnim vsestranskim programom 

aktivnosti zdravljenih. Napisal je kar nekaj knjig (Kaj je alkoholizem, Dolga pot, Uspešna 

pot, Dramatična Pot) in znanstveno-strokovnih ter poljudnih člankov
215

. Z radikalnimi pogledi 

na partnerske odnose, uživanje alkohola in na istospolne usmerjence je dobil tako privržence 

kot sovražnike. Njegov model idealnega ravnovesja med spoloma temelji na tem, da vsak 

zaseda vlogo, ki mu naravno pripada. Meni, da je posameznik uspešen le z razvijanjem v 

vsestransko bitje. K temu naj bi pripomogli redna telovadba, planinarjenje, tek, branje 

humanistike, pisanje in izobraževanje
216

. 

 

MARKO MARIN (Gabrovka pri Litiji, 1930) 

Marko Marin je po izobrazbi profesor gledališke zgodovine in umetnostni zgodovinar, 

poznamo pa ga tudi kot ohranjevalca mirnskega gradu. Svojo mladost je preživel na Mirni. 

Diplomiral je na oddelku za umetnostno zgodovino, diplomo pa ima tudi iz gledališke režije. 

Pripomogel je k ustanovitvi oddelka za filmsko in televizijsko režijo. Študijo je posvetil 

likovnim upodobitvam Franceta Prešerna, kot režiser in organizator poklicnega gledališča v 

Kopru pa se je posvetil Pavlu Golii
217

. Predaval je na univerzah v Leipzigu, na Dunaju in v 

Barceloni ter raziskoval Jezuitsko dramo, igro Škofjeloški pasijon ter religiozno dramo 

Ruše
218

. Kot pedagog je ogromno naredil za razvoj gledališča. Napisal je številne znanstvene 

in strokovne sestavke. Je častni občan Občine Trebnje
219

. Leta 1962 je za 99 let dobil 

uporabno pravico za mirnski grad, tri leta kasneje pa dovoljenje za obnavljanje ruševin. Sam 

                                                             
214 Zupan, J.: Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline, str. 37. 
215 Prav tam, str. 41.  
216 http://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Rugelj (28. 8. 2011).  
217 Zupan, J.: Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline, str. 42. 
218  http://en.wikipedia.org/wiki/Marko_Marin_%28professor%29 (28. 8. 2011).  
219 Zupan, J.: Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline, str. 42. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Rugelj%20(28
http://en.wikipedia.org/wiki/Marko_Marin_%28professor%29
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pravi, da se je »naselil sredi kamnov in kamne začel obračati«
220

. V povezavi z gradom deluje 

tudi Društvo Speča lepotica, nekaj časa pa je izhajala še revija Speča lepotica (samo ime je 

vzdevek za grad, ki se po desetletjih prebuja iz ruševin).  

 

KRISTINA KRHIN (Novo mesto, 1974) 

Osnovno šolo je obiskovala na Mirni, po srednji šoli pa se je vpisala na Akademijo za likovno 

umetnost v Ljubljani. Ukvarja se predvsem z ilustracijo za otroke in mladino. Je samostojna 

delavka na področju kulture, ki deluje tudi na mednarodnem področju. Ilustracije je prispevala 

k raznim otroškim revijam in k šolskim učbenikom ter h knjigam, knjižicam, k priročnikom in 

brošuram. Na slovenskem bienalu ilustracije je dobila Plaketo Hinka Smrekarja ter bila 

nekajkrat nominirana
221

. Otrokom verjetno najbolj znane ilustracije so upodobitve Jurčka 

(zgodbo o njem je napisal Pavel Golia) ter Bibi in Gustija v slikanicah pisateljice Ide Mlakar. 

 

Na Mirni ali v okolici pa so živeli oz. še živijo: Regalat Stamcar (nabožni pisatelj), Jernej 

Pečnik (arheolog in topograf), Franc Prpar (strokovnjak za cerkveno govorništvo), Ivan 

Rostan (gospodarstvenik), Ivan Škarja (pravnik), Vid Ambrožič (pesnik, kronist in orožnik), 

Louis Kaferle (publicist v ZDA), Vilko Selan Gliha (slikar), Lado Kocijan (general, izredni 

profesor in znanstveni raziskovalec na področju vojne znanosti), Lado Smrekar (šolnik, 

kulturni organizator, igralec, režiser in pesnik)
222

, Janez Janežič (snemalec in avtor 

domoznanske zbirke videoposnetkov), Marta Bon (rokometašica, trenerka in političarka), 

Milena Peskar (nosilka kolajne v veleslalomu na paraolimpijskih igrah), Damjan Vtič 

(nordijski kombinatorec in kolesar), Špela Silvester (badmintonistka) in Maja Vtič 

(smučarska skakalka).  

 

                                                             
220 http://www.gore-ljudje.net/novosti/42250/ (28. 8. 2011). 
221 http://www.tre.sik.si/main/pavelgolia/files/kristina_krhin-biografija.pdf (28. 8. 2011). 
222 Zupan, J.: Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline. 

http://www.gore-ljudje.net/novosti/42250/
http://www.tre.sik.si/main/pavelgolia/files/kristina_krhin-biografija.pdf%20(28
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7 O ŽIVLJENJU NEKOČ 

 

7.1 DOGAJANJA NA MIRNI 

 

Alenka Lamovšek v svoji diplomski nalogi z naslovom Topografija gostilniške obrti v 

Mirnski dolini ugotavlja, da je bilo včasih na Mirni najbolj živahno v času sejmov ter 

pustovanj. Tudi v predpustnem času od svetih treh kraljev pa do pepelnice so ljudje našli čas 

za rajanje. Na pepelnično sredo so pust zažgali, v naslednjih tednih pa so se postili. Otroci so 

se najbolj veselili »puserlov«  to so bili beljaki, stepeni s  sladkorjem, ki so jih spekli na 

suhem in delili zastonj. Krofe so dobili le redko.  

 

Včasih sta v kraju potekala dva sejma – živinski in obrtni. Živinski sejem so imeli na ograjeni 

površini, ki je bila v grajski lasti (danes so tam postavljena igrišča za nogomet). Za prireditev 

jo je oddal grajski lastnik. Obrtni sejem je potekal na dan svetega Janeza Krstnika (24. junija). 

Če je datum prišel na dan med tednom, so sejem prestavili na soboto
223

.  

 

Pestro je bilo tudi v gostilnah  te so bile kraj, kjer so se ljudje srečevali, se pogovarjali in 

rajali. Večja praznovanja so bila predvsem na Štefanov dan, božič, veliko noč in na veliki 

ponedeljek. Igrali so razne namizne igre, predvsem igre s kartami
224

. Kadar so se v gostilnah 

odvijala praznovanja (npr. za krst, birmo itd.), so izveske okrasili z venci. Za hlajenje živil in 

pijač so imeli ledenice
225

. Meso so najprej zavili v rjuhe ter ga nato položili na led
226

. Tega so 

nalomili na mirnskem ribniku pod gradom. Pri tem so si pomagali s kavlji na dolgih palicah. 

Led so možje natovorili na vozove in ga odpeljali do gostiln
227

. Prejšnji lastniki gostilne 

Kolar, Bulčevi, so imeli poleg gostilniškega obrata še mesnico, pajkle
228

 za čiščenje pšenice, 

ukvarjali pa so se še s furmanstvom. Pri njih so bili abonirani (v naprej naročeni) tudi 

učitelji
229

, ki so na kak kozarec vina hodili še v gostilno Kolenc. Pred slednjo je bila nekoč 

                                                             
223 Lamovšek, Alenka. Topografija gostilniške obrti v Mirnski dolini: primer aplikacije dediščine. Diplomsko 

delo. Novo mesto: A. Lamovšek, 2006. Str. 42. 
224 Prav tam, str. 44.  
225 Prav tam, str. 42.  
226 Lamovšek, Alenka. Odsevi družabnosti: družabno življenje nekdaj in danes. Trebnje: Center za izobraževanje 

in kulturo, 2010. Str. 19. 
227 Lamovšek, A.: Topografija gostilniške obrti v Mirnski dolini, str. 42, 43.  
228 Pajkl je stara kmečka naprava za razpihovanje oziroma čiščenje žita. Po navadi so v vasi imeli le enega ali so 

si ga sposojali v več vaseh. 
229 Prav tam, str. 46. 
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škarpa z rinkami. Kadar je bil sejem, so tam ljudje privezali svojo živino in v gostilni 

»glihali« za ceno z morebitnimi kupci
230

.  

 

Kljub temu, da gostilne tudi danes predstavljajo prostor za druženje, kjer si ljudje izmenjujejo 

informacije, se okrepčajo ter pripravijo razna srečanja, pa menim, da tistega pristnega 

vzdušja, ki se ga je dalo najti včasih, ni več. Način življenja se je spremenil, spreminja se 

družba in ljudje niso več tako odprte narave kot nekoč.  

 

Zanimivo bi bilo na primer, če bi v naselju eno staro hišo preuredili v »mirnski muzej«, v 

katerem bi predstavili zgodovino kraja, zbrali utrinke iz življenja krajanov (stare slike, igrače, 

orodja, razne pripomočke …) in tu postavili že omenjeno spominsko sobo znanih prebivalcev. 

Ob hiši bi lahko stal kozolec s starimi kmetijskimi pripomočki. Nadalje bi lahko v okviru 

obujenih sejmov ali na otroških delavnicah obudili igre, ki so se jih igrali nekoč, in izdelovali 

igrače. Obudili bi sprevode pustnih šem, v gostilnah pa znova prirejali turnirje v starih igrah s 

kartami. Lahko bi organizirali kuharske tečaje, na katerih bi se mlajše generacije učile 

priprave stare, kmečke hrane ali hrane iz divjih rastlin (ponekod drugod po Sloveniji so takšne 

delavnice dokaj dobro obiskane), oblikovali pa bi tudi knjižico receptov. V vse to bi se 

aktivno vključilo starejše ljudi, ki bi svoja znanja prenesli na mlajše rodove. Vsi ti spomini na 

življenje le nekaj desetletij nazaj bi lahko svoje mesto našli v kakšni knjigi. 

 

   

Slika 36: Sprevod pustnih vozil
231

   Slika 37: V Gostišču pri Francki
232

 

 

                                                             
230 Prav tam, str. 49.  
231 Slika je last Alojza Grčarja. 
232 Slika je last Alojza Grčarja. 
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7.2 O IGRAH IN IGRAČAH  

 

Ivica Križ v katalogu etnološke razstave Nazaj v otroški raj: otroške igre in igrače na 

Dolenjskem piše, da so igrače v  19. in v prvi polovici 20. stoletja predstavljale dragocenost – 

dostopne so bile le premožnejšim ljudem. Na sejmih so kupovali otroško lončeno posodo ali 

piščalke v podobi petelina ali konjička. Otroci na deželi po večini niso imeli igrač, se je pa 

našel kateri, ki je dobil v dar že rabljeno. Za Miklavža so tako dobili orehe in lešnike. Kmečki 

otroci, ki so morali delati že od malega, so si igre in igrače izmišljali in izdelovali sami
233

. 

Vse pripomočke zanje so našli v naravi. Piskali so na travo, izdelali so si piščalke iz vrbovih 

šib, ob potokih so postavljali mlinčke
234

, se kopali in plavali, lovili ribe na trnke, ki so jih 

izdelali sami, metali kamenje čez vodo, naredili splave
235

 … Pozimi so se kepali, sankali in 

delali snežene može. Fantiči so si izdelali smuči iz razpadlega soda, starejši pa so jih naredili 

iz lesa, ki so ga skuhali v svinjskih kotlih ter ga nato ukrivili med latami kozolca
236

. 

Gugalnico so naredili s pomočjo deske, vstavljene med late. Ali pa so na drevesno vejo ali na 

tramove kozolca navezali vrv in se gugali. Obvladali so tudi plezanje po drevesih. S pomočjo 

palčke so kotalili lesene obroče ali obroče za sode. Hoja s hoduljami je zahtevala veliko 

spretnosti. Vozili so se na lesenih ročnih tovornih vozičkih, triciklih, skirojih
237

, »šajtrgah«, 

cizah in na saneh
238

.  

 

Fantje so radi izdelovali orožje, se šli bojne igre, se igrali z miniaturnimi vojaki, avtomobili, 

ladjami, vlaki in letali, z igračami na navijanje in kasneje na baterije. Popularne so bile tudi 

frače. Orožje za bojne igre so si izdelali sami – naredili so meče, loke in puščice, ščite ter 

lesene puške. Prav jim je prišlo vse od lesenih palic do okrasnih bučk in rastlin z votlimi 

stebli. Vojne med skupinami so si vnaprej napovedali. Igrali so se viteze, kavboje in 

Indijance, partizane in Nemce ali povzemali zgodbe iz knjig
239

. Deklice so se igrale s  

punčkami. Na podeželju so bile te narejene iz cunj. Naredile so si jih same ali pa so jim jih 

naredile mame iz platnenih krp, v katere so dale slamo, žaganje ali ličkanje in jih nato zašile, 

jim narisale obrazne poteze ter prilepile koruzne lase z lepilom iz moke in vode. V 

                                                             
233 Križ, Ivica. Nazaj v otroški raj: otroške igre in igrače na Dolenjskem. Katalog etnološke razstave: 15. 

november 2002–18. maj 2003. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2002. Str. 11. 
234 Prav tam, str. 25.  
235 Prav tam, str. 27.  
236 Prav tam, str. 25.  
237 Prav tam, str. 27.  
238 Prav tam, str. 11.  
239 Prav tam, str. 17.  
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premožnejših družinah so otroci dobili punčke s porcelanasto glavo in z gibljivimi deli telesa. 

Poleg teh igrač so sodili še razni vozički, pohištvo in miniaturni posnetki kuhinjske opreme 

ter drobnih predmetov. Deklice so se rade igrale trgovino – na podeželju so namesto živil, s 

katerimi so se igrale meščanske deklice, uporabljale kamenčke, listje, cvetove itd
240

. Žoge so 

bile zelo dragocene igrače. Otroci so si jih šivali iz cunj s pomočjo čevljarske drete. Polnjene 

so bile s cunjami, z žagovino ali s peskom. Igrali so predvsem nogomet, po vojni pa tudi 

odbojko, rokomet in košarko. Po 2. sv. vojni se je uveljavila igra med dvema ognjema. 

Nepogrešljivi igri sta bili lovljenje in skrivanje na »pofočk«. Spremljale so jih izštevanke. 

Igrali so se še ravbarje in žandarje oz. lopove in policaje, zemljo krast, kdo se boji črnega 

moža, ali je kaj trden most, slepe miši, gnilo jajce, mama, koliko je ura
241

 … Mlajši otroci so 

skakali po eni nogi po narisanem polžu, večji so se šli ristanc. Skakali so čez elastiko in se 

kotalkali
242

.  Z družabnimi igrami so se igrali, kadar je bilo zunaj slabo vreme. Veliko so se 

kartali – npr. črnega Petra, šnops, tarok ... Igrali so se z dominami, s paličicami mikado, 

izvajali so tombolo in namizno kegljanje
243

. Za igro »špana« so si narisali podlogo, za igralne 

figurice pa so uporabili koruzna zrna ali fižolčke raznih barv
244

. 

 

Danes, kot opažam ob sprehodih skozi kraj, največ otrok srečam na šolskem igrišču, kjer, 

predvsem fantje, igrajo nogomet ali košarko, starejša dekleta pa se ob toplejšem vremenu 

podajo na odbojkarsko igrišče. Mlajši otroci se igrajo na otroških igralih v blokovskem delu 

naselja, največkrat pa jih opazim ob vikendih na sprehodu ali kolesarjenju s starši. Pozimi se 

kepajo in tu pa tam postavijo snežene može. Skratka – tako kot je bilo nekoč, ni več. To 

ugotavljajo tudi prijatelji iz okoliških vasi, kjer so na primer pozimi večkrat naredili progi za 

sankanje in smučanje ter ponoči postavili bakle. Otroci so bili navdušeni, a zadnja leta jih kaj 

takšnega ne pritegne več. Kar nekaj otrok je vključenih v športne klube, kjer trenirajo 

nogomet, badminton, smučarske skoke in še kaj. Nekateri od njih že dosegajo lepe rezultate. 

Otrok je na ulicah in zunaj v naravi čedalje manj, saj so več doma pred televizijo in za 

računalnikom. Za več medsebojnega druženja in aktivno preživetega časa bi lahko ustanovili 

center za mladostnike, kjer bi se na primer mladina združevala vsaj enkrat tedensko. Za njih 

bi pripravili razne ustvarjalne, športne, glasbene in plesne  delavnice, če se da čim večkrat na 

prostem. Ob tem bi se naučili kaj novega, se družili s prijatelji in spoznavali nove. Tudi v ta 

                                                             
240 Prav tam, str. 19.  
241 Prav tam, str. 29.  
242 Prav tam, str. 27.  
243 Prav tam, str. 31.  
244 Prav tam, str. 25.  
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projekt bi lahko vključili starejše ljudi. Ti bi otrokom prikazali stare običaje, igre, plese … in 

jim razkrivali stare modrosti.  

 

 

7.3 ALOJZ GRČAR O SVOJEM OTROŠTVU 

 

Življenje ljudi je bilo le nekaj deset let nazaj čisto drugačno od današnjega. Mladi rod 

večinoma ne more razumeti, kako so lahko ljudje živeli v takšnih razmerah. A kljub 

takratnemu težjemu življenju se starejši mladosti spominjajo z veseljem, saj menijo, da so bile 

družine veliko bolje povezane med seboj, kot pa so danes, ljudje so znali deliti in se iskreno 

poveseliti ob raznih priložnostih. O tem, kako je življenje potekalo včasih, sem se pogovorila 

z Alojzom Grčarjem (1956), ki se vojnega časa po pričevanju njegovega očeta in svojih 

mladih dni spominja takole.  

 

Med drugo svetovno vojno so veliko ljudi odpeljali v taborišča v Italijo pa tudi na Rab. 

Njegov oče Franc se je nekega dne tako kot vedno odpravil na delo na kmetijo v Zabrdju, a so 

ga zajeli skupaj s še mnogimi možmi. Odpeljali so jih v gostilno Kolenc, kjer so zbrali vse 

zajete, jih zaslišali in popisali ter jih z živinskimi vagoni odpeljali v Trebnje. Od tam so njega 

z vlakom odpeljali v taborišče nekje v Italiji. Leto ali dve je preživel tam. Ujetniki so morali 

opravljati težka fizična dela, hrane pa ni bilo dovolj – za cel dan so dobili le vodo in kak 

košček kruha. Če je kdo dobil v paketu kaj hrane (če so domači zvedeli, kje se njihovi člani 

nahajajo, so jim poslali kak paket živil) in se hitro prenajedel, je umrl (boljša živila so seveda 

že prej pobrali nadzorniki). Z roko so segali čez ograjo in jedli celo travo, saj so bili lačni. 

Tudi krompirjeve olupke so jedli, če so jih našli. Kasneje so ga deportirali v Nemčijo. Ker je 

bil zidar, je opravljal zidarska dela. Tu je bilo življenje malenkost lažje, saj je dobil malo več 

hrane. Kmalu po koncu vojne se je vrnil domov. Tako on kot tudi drugi ljudje, ki so preživeli 

te težke čase, niso veliko pripovedovali o tem, saj so bili spomini preveč boleči, pa tudi sram 

jih je bilo. Njegova izbranka Marija je v tem času vzgajala prvorojenca in delala na kmetijah. 

Ko so partizani razstrelili železniško progo od Mirne do Gomile, so Nemci prisilili tukajšnje 

ženske, da so jo obnovile.  

 

Že pred drugo svetovno vojno in kasneje so revnejši delali v »tabrhih« − tako so v naših 

krajih rekli delu na premožnejših kmetijah. Plačil ni bilo, največkrat so ženske domov 
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prinesle kruh in jabolka za otroke. Tudi otroci so kmalu začeli pomagati pri veleposestnikih, 

seveda po svojih močeh – pasli so živino, pobirali krompir in druge poljščine, tlačili mrvo, 

delali v vinogradih …  Največ dogodivščin so doživeli na pašah v jesenskem času (krave so 

kmetje dali na pašo po košnji trave). Živali je paslo več pastirčkov hkrati, zamotili pa so se s 

pečenjem krompirja v žerjavici, s plezanjem po drevesih, z lovljenjem rib ... Krave so napajali 

ob vodnjaku, ki stoji pri gasilnem domu. Otroci so bili v jeseni tako dopoldne v šoli, popoldne 

pa na paši. Pozimi so pomagali nalagati in prevažati gnoj na njive, popravljati vozove, 

sestavljati »gajbice«, luščiti fižol, koruzo in plesti košare ter koše. V začetku pomladi so 

ravnali krtine na travnikih, v vinogradih pobirali veje obrezanih trt, gnojili in okopavali 

vinograde, čistili meje in sekali grmovje … Poleti so v vinogradih krajšali mladike trt ter 

okopavali zemljo, da so se znebili plevela. Pomagali so mešati in pospravljati mrvo. Dolgčas 

jim ni bilo nikoli, vedno se je našlo kaj za početi.  

 

Glavno vlogo za prevoz tovora so takrat imeli konji. Vozili so les, vino in ostalo. Konje so 

imele le premožnejše kmetije in zadruge. Veliko je bilo tudi volovskih vpreg. Kdor je imel v 

hlevu par volov, je bil že kar premožen. Kadar so furmani vozili les na železniško postajo, so 

bili že v naprej dogovorjeni s kakšnim kmetom, da so prespali pri njih in da so si živali 

odpočile za naslednji dan. Pot jih je vodila do Hrastnika, Trbovelj, pa tudi v Haloze in 

Jeruzalem.  

 

Tedanje otroštvo je bilo seveda drugačno od današnjega. Otroci so se igrali doma ali v naravi 

in so se znali zamotiti že z malenkostmi. Žoge so naredili kar iz papirja ali starih krp, karte iz 

papirčkov. Za igre s preštevankami so uporabili sadeže, fižolčke ali koruzo. Igrali so se špano. 

Za figure so imeli fižolčke. Veliko so se lovili, se šli skrivalnice in plezali po drevesih. 

Starejši otroci so si iz lesa izdelovali piščali. Iz potoka Zabrščice so skopali glino in izdelovali 

figurice, največkrat pa so se z njo kar obmetavali. Fantiči na pašah so jo uporabili tudi za 

peko. Iz »šprikel« na dežniku so izdelali puščice, iz drevesnih vej pa loke, s katerimi so kdaj 

pa kdaj ustrelili kakšno kuro, jo očistili, ovili v glino ter jo zakopali v žerjavico. Med tem je 

en pazil na krave, ostali pa so šli domov po ščep soli, kos kruha, čebulo … Čez dve uri so 

imeli že pojedino. V gozdovih so si iz vej, listja in lubja naredili prebivališča, kjer so se 

velikokrat igrali in kaj spekli. Pozimi so se sankali z vrečami, ki so jih napolnili z mrvo ali s 

slamo, kartali, se igrali z dominami ... Če so dobili liste, so risali. Igrali so se, kakor so se 

znašli, saj je le redko kdo imel igrače.  
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Ob praznikih, največkrat ob veliki noči, so dobili kakšno oblačilo, narejeno doma. Dekleta so 

dobila krilo ali bluzo, fantje pa srajčke ali hlače. Velikokrat so jim dobri sosedje podarili kaj 

za obuti ali obleči. Če je bilo vreme toplo, so hodili bosi. Otroci so bili kar nekaj tednov pred 

praznikom zelo pridni. Mama jim je namreč obljubljala, da v nasprotnem primeru ne bodo za 

veliko noč ničesar dobili. Pirhe so barvali s pomočjo čebulnih olupkov, mati je spekla bel 

kruh, potico in pripravila klobase ter prekajeno meso. Le-tega so za veliko noč imeli na strani 

vse od kolin. Veljalo je namreč načelo, da za ta praznik mora biti nekaj na mizi, pa čeprav so 

se za to priložnost živila varčevala vse leto. Zjutraj so se odpravili k maši in v procesijo, ko so 

prišli nazaj domov pa je mama pripravila velikonočni »žegen«. Preden so se lotili dobrot, so 

molili. Ta dan se od hiše ni hodilo. Na veliki ponedeljek so se družili in sekali pirhe (pirh so 

postavili na tla ter ga par metrov stran ciljali s kovancem; če si ga zadel, je bil pirh tvoj). Za 

Miklavža so dobili suho sadje (jabolčne krhlje), palico, če pa so bili pridni, so včasih našli še 

kakšen bombon. Tudi za Miklavža so bili otroci pridni, saj so se bali, da jih bodo drugače 

odnesli parklji. Kadar so ti prišli k hiši, je mladina zlezla na krušno peč in glasno molila. Na 

sveti večer so pripravili jaslice, okrasili smreko s svečkami, steklenimi bunkicami, s piškoti, z 

bomboni in okraski iz papirja ter odšli k polnočnici. Po maši so se ljudje med sabo obiskovali, 

kaj malega prigriznili in odšli domov
245

.  

 

   

Slika 38: Plesanje kola
246

     Slika 39: Otroka pri igri
247

 

                                                             
245 Pogovor z Alojzom Grčarjem (26. 3. 2011). 
246 Slika je last Alojza Grčarja. 
247 Slika je last Alojza Grčarja.  
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8 DIDAKTIČNI DEL 

 

8.1 UČNA PRIPRAVA ZA 5. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE  

 

Datum: 9. 6. 2011 

 

UČNA PRIPRAVA 

Šola: OŠ Mirna Mentorica: Sonja Koračin 

Študentka: Ana Grčar 

Razred: 

5. 

Predmet: 

      DR 

 

Predvideno št. ur: 3 

Tema: Domača pokrajina 

Enota: Zgodovina domačega kraja 

 

Cilji
248

 

Učenci: 

- prek učne poti spoznavajo življenje ljudi v preteklosti  v domačem kraju, 

- prepoznajo pomembnejše kulturnozgodovinske spomenike, razumejo njihov pomen ter 

poznajo dogodke, povezane z njimi, 

- na zemljevidu prepoznajo in vrišejo prehojeno pot, 

- poznajo sestavne dele zemljevida,  

- se navajajo na strpno delo v skupini. 

 

Metode: pogovor, razlaga, delo z učnim listom, terensko delo. 

Oblike dela: individualna, skupinska, frontalna. 

Učna sredstva/pripomočki: učni listi, učni listi za delo po skupinah, fotografije, fotoaparat, 

trda podlaga, pisalo. 

 

Literatura:  

- Kramer, Katja (2003). Grad Mirna na Dolenjskem. Diplomsko delo. Mirna: Katja 

Kramer.  

- Nahtigal, Drago (2003). Podobe dežele ob Temenici in Mirni: kraji iz občine Trebnje 

na starih razglednicah. Trebnje: kulturno društvo Mavrica. 

                                                             
249 Cilji so vzeti iz starega učnega načrta za družbo (1998). Posodobljeni učni načrt je začel veljati s šolskim 

letom 2011/12.  
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- Lojze Grozde: http://sl.wikipedia.org/wiki/Lojze_Grozde (29. 5. 2011). 

- Zupan, Jože (2010). Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline. Trebnje: Center za 

izobraževanje in kulturo. 

http://www.ciktrebnje.si/media/pdf/Rastoca_knjiga_Tmeniske_in_Mirnske_doline_20

03-2010.pdf (22. 2. 2011). 

- TIS 2010 (računalniški program). 

- Učni načrt za družbo (1998). Zavod RS za šolstvo. 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

ŠTUDENTKA UČENCI 

UVODNI DEL 

 

Z učenci se zberemo pred vhodom v  šolo. Odpravimo 

se h klopem pri igrišču in se posedemo. Razložim jim 

potek dela. Opozorim jih na nevarnosti na poti ter na 

kulturno obnašanje. Razdelim jim učne liste in jih 

poprosim, naj se razdelijo v pet skupin.  

 

Povprašam jih, kaj že vedo o zgodovini Mirne.  

Gradec pri Mirni – najdišče iz bakrene dobe.  

Kincelj pri Trbincu – najdišče iz železne dobe. 

Iliri (bivališča na varnih točkah, na gričevnatih obrobjih 

kotline; železni izdelki in nakit, živinoreja, krčenje 

gozdov za pašnike, urejanje osnovne prometne mreže) 

in Kelti (višinska gradišča, razvito železarstvo, 

intenzivnejše poljedelstvo, lončarsko vreteno). 

Rimljani (bližina Trebnjega, ostanki na Ševnici, pri sv. 

Heleni, na Volčjih Njivah; prevzemanje navad in 

kulture, razvoj kmetijstva, obrti, vzpostavitev trgovine, 

denarno gospodarstvo, tu čez je vodila stranska pot). 

Vdori barbarskih ljudstev, umik ljudi v višje dele, 

  

 

Zberejo se pred vhodom v šolo. Se 

posedejo po klopeh. Prisluhnejo 

poteku dela. Ogledajo si učne liste.  

Razdelijo se v skupine. 

 

 

Sodelujejo v pogovoru o zgodovini 

domačega kraja. Pogovor navežejo 

tudi na obisk Dolenjskega muzeja, 

v katerem hranijo arheološke 

najdbe z naših koncev. Na učnem 

listu rešijo nalogo 1 (letnice).  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Lojze_Grozde%20(29.%205.%202011
http://www.ciktrebnje.si/media/pdf/Rastoca_knjiga_Tmeniske_in_Mirnske_doline_2003-2010.pdf%20(22
http://www.ciktrebnje.si/media/pdf/Rastoca_knjiga_Tmeniske_in_Mirnske_doline_2003-2010.pdf%20(22
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zamrtje trgovine. Legenda: hunski vladar Atila naj bi bil 

pokopan ob sotočju dveh rek, verjetno na Mirni. 

Slovansko naseljevanje, utrjevanje krščanstva, fevdalni 

družbeni red. Roje – mirnska žitnica. 

* Navezava na ogled Dolenjskega muzeja.  

 

OSREDNJI DEL 

 

Odpravimo se po učni poti. 

 

Most s kapelico čez reko Mirno 

Iz 17. stoletja. Sprva lesen, kasneje kamnit (poplave). 

Denar za gradnjo so si sposodili na dvoru Marije 

Terezije. Vračali so ga s pobiranjem mostnine. 

Petprekatni most s kapelico (v osnovi 6 prekatov). 

Kamniti mostovi so značilnost Mirnske doline.  

 

Gostilna Kolar 

Včasih je bila to znana furmanska gostilna, ki so jo 

vodili Bulčevi. Poleg gostinstva so se ukvarjali še z 

izdelovanjem kred, barvic, peči za ogrevanje, imeli so 

mesnico … 

* Pokažem sliko gostilne nekoč. Kaj je danes drugačno? 

 

Vodnjak pri gasilnem domu 

Tu so se ljudje oskrbovali z vodo pred napeljavo 

vodovoda. Ob sušah so sem hodili po vodo tudi 

prebivalci okoliških vasi. Napajanje živine. 

 

 

Cerkev svetega Janeza Krstnika 

V listinah se omenja v 13. stoletju. Prvotno pokopališče 

so preselili k sv. Heleni. Znana je po freskah. Po 

 

V koloni hodijo po učni poti, na 

točkah sledijo razlagam in 

sodelujejo v pogovoru. 

 

Ogledajo si most čez reko Mirno. 

Na učnem listu rešijo nalogo 2 

(skica in opis mostu).  

 

 

 

 

Ogledajo si sliko gostilne nekoč, 

ko so se pri njej še ustavljali 

furmani in ko so Bulčevi imeli 

poleg gostilne še druge obrate. 

Ugotavljajo, v čem sta poslopje in 

okolica danes drugačna.  

 

Ogledajo si vaški vodnjak.  

 

 

 

 

 

Ogledajo si zunanjost in notranjost 

cerkve. V skupinah odgovorijo na 
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naslikanih srednjeveških instrumentih so rekonstruirali 

dva (oprekelj in portativ). Najdemo tudi masko norca 

(redkost) in domnevni portret Eme Krške. V času 

turških vpadov protiturški tabor. Župnija je 

zaznamovana z mučeniško smrtjo Alojzija Grozdeta. V 

stavbi zraven cerkve je bil včasih kino.  

* Skupinsko delo – reševanje UL2 (ogled zunanjosti in 

notranjosti ter odgovarjanje na vprašanja). 

 

Ribnik 

Včasih grajski bajer, bazen, danes ribnik. Na njem so 

lomili led in ga z vozovi prepeljali do gostiln za 

ledenice.  

 

Mirnski grad 

Zgrajen na ostankih rimske trdnjave. Prve omembe. 

Viljem I. je dobil od cesarja Henrika II. v dar posesti, 

med drugim tudi Mirno. Poročen je bil z Emo Krško. 

Ko je umrl in ko sta v bitki padla tudi njuna sinova, je 

Ema prevzela vodenje posesti. Veliko premoženja je 

podarila in ustanovila dva samostana. V listinah je 

razvidno, da so se mirnski gospodje gibali v visokih 

krogih. Grad so razdejali kmetje v uporih leta 1515. 

Poleg gradu še ostala poslopja: hlevi, svinjak, kozolec, 

kovačija, žaga. Sadovnjak in vrt. Med 2. sv. vojno so ga 

požgali partizani v strahu, da bi se v njem naselili 

Italijani.  

Deli gradu: palacij ali trdna hiša, kvadratni stolp, 

okrogli stolp, kašča, obzidje z arkadami, mostovž. 

Kapelica.  

* Pogovor z Markom Marinom, ogled gradu, ogled 

fotografij gradu pred požigom, reševanje nalog po 

skupinah (UL 3).  

vprašanja, zastavljena na listu. Si 

natančno ogledajo freske. Poiščejo 

fresko norca in domnevni portret 

Eme Krške. Na učnem listu rešijo 

nalogi  3 in 4 (obkrožijo pravilne 

odgovore in popravijo napačne ter 

poimenujejo instrumenta na sliki).  

 

 

 

Ogledajo si ribnik.  

 

 

 

 

Pozdravijo Marka Marina. Si 

ogledajo grad. Prisluhnejo razlagi 

obnavljavca gradu in sodelujejo v 

pogovoru. Si ogledajo slike gradu, 

preden je bil požgan. Na učnem 

listu rešijo nalogi 5 in 6 (na skici 

poimenujejo dele gradu in skice 

razvoja gradu razvrstijo po 

časovnem zaporedju). V skupinah 

rešujejo problemske naloge in jih 

predstavijo. Se zahvalijo za 

vodenje in se poslovijo.  
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Znani sejmi 

Živinski sejem. Obrtni sejem (na dan svetega Janeza 

Krstnika – 24. 6.). 

* Bi bilo smiselno obuditi sejme? Kaj bi se odvijalo na 

njih? Kaj bi ljudje prodajali? 

 

Spomenik na Rojah 

Spomenik 106 padlim borcem iz NOV. Ustvaril ga je 

kipar Janez Lenassi. Kosti padlih ležijo v grobnici. Iz 

vojnega obdobja: na gradu so potekali ilegalni sestanki 

organizacije upora proti okupatorju. Na Debencu so 

imeli partizani postojanko, tam je tudi oddajala kurirska 

postaja. Partizani razstrelili del železniške proge med 

Gomilo in Mirno. Veliko ljudi je bilo deportiranih v 

taborišča. Okupacija Italijanov, kasneje so se ozemlje 

trudili zasesti Nemci. Navezava s spomenikom pri 

osnovni šoli.  

* Pokažem jim, kakšen je bil spomenik, preden ga je 

oblikoval znani kipar.  

* Ali so vam babice in dedki ali kdo drug kdaj govorili 

o vojnih časih? Kaj so povedali? 

 

Vrtec  

Nekdanja osnovna šola, zgrajena leta 1907. Prej je bil 

pouk v mežnariji in v privatnih hišah.  

* Ogled slik s časa, ko je pouk potekal v današnjem 

vrtcu. Kaj je danes drugače? 

 

 

 

Prisluhnejo razlagi. Izražajo svoja 

mnenja o vnovičnih obuditvah 

sejmov na Mirni in podajajo 

predloge zanje. 

 

 

Si ogledajo sliko spomenika nekoč.  

Sodelujejo v pogovoru. Na učnih 

listih rešijo nalogo 7 (v besedilu 

dopolnijo manjkajoče podatke).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ogledajo slike. Ugotavljajo, 

koliko učencev je bilo takrat v 

razredu, kako je bil razred 

opremljen, kako so bili učenci 

oblečeni …). Primerjava z 

današnjim časom. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

 

Pridemo nazaj k šoli in se posedemo po klopeh.  

 

 

Se posedejo po klopeh. Na učnih 
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Poznate kaj znanih oseb, ki so bile doma iz naših 

koncev?  

Na učnem listu sta nam za rešiti ostali še dve nalogi in 

zemljevid.  

Ponovimo, kaj vse smo si danes ogledali in kaj smo 

izvedeli. Kakšna se vam je zdela učna pot? 

 

Učencem in učiteljici se zahvalim za skupaj preživet 

dan. Poprosim jih za oddajo učnih listov. Se poslovim.  

 

listih rešijo nalogi 8 in 9 

(povezovalna naloga z znanimi 

osebami in naloga za vrednotenje 

učne poti). Ogledajo si zemljevid 

in vrišejo potek naše poti ter 

določene objekte. Dopišejo 

manjkajoče podatke na zemljevidu 

(legendo …). Sodelujejo pri 

obnavljanju naše poti in na kratko 

ovrednotijo učno pot.  

 

 

8.2 ANALIZA UČNE URE 

 

Z učenci sem se srečala v razredu. Razložila sem jim potek dela, jih opozorila na nevarnosti 

ter jim razdelila učne liste. Te smo si skupaj na kratko ogledali. Nato smo odšli za šolo ter se 

posedli po klopeh. Zanimalo me je, kaj že vedo o zgodovini domačega kraja. Vedeli niso 

veliko, zato sem jih spodbudila z dodatnimi vprašanji in njihov spomin navezala na Dolenjski 

muzej, katerega so to šolsko leto tudi obiskali. Uvodni del se je zaradi tega malo zavlekel, saj 

sem jim želela na grobo predstaviti potek preseljevanja ljudstev in kaj so le-ta prinesla v naše 

kraje. Tu so rešili prvo nalogo na učnem listu. Ob reševanju sem opazila, da ne poznajo letnic, 

ki so se navezovale na nalogo. Po premisleku ugotavljam, da je bila naloga za učence 

pretežka, in bi jo morala v prihodnje preoblikovati.   

 

Pri kamnitem mostu čez reko Mirno sem razložila njegovo zgodovinsko ozadje. Nekateri 

učenci so vedeli, da je bil nekoč lesen, ter da je na njem kapelica. V času, ko sem še sama 

hodila v osnovno šolo, mostu za pešce ni bilo, zato smo morali pot prečkati po kamnitem 

mostu, mimo kapelice. Menim, da dejstvu, da nekateri otroci ne vedo, da tu stoji kapelica, 

botruje ravno to, da se še nikoli niso sprehodili tu mimo oziroma se tega ne spomnijo več.  

 

Pri gostilni Kolar sem jim pokazala sliko gostilne nekoč. Pri ugotavljanju razlik oz. 

podobnosti so učenci ugotovili le, da je na sliki kočija, danes pa je ni. Če bi se poglobili v 

opazovanje, bi našli še marsikaj. Okna na hiši so danes brez polken, nekatera so zazidana, 
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prizidek je imel včasih poševno streho, dimnika na strehi se danes ne vidi, na prizidku pa se 

ga in še kaj bi se našlo. V nadaljevanju poti smo si ogledali vaški vodnjak pri gasilnem domu, 

ki je kljub obnovitvi pred nekaj leti v bolj klavrnem stanju. Učenci so poznali izraz »štirna« - 

marsikdo namreč prihaja iz okoliških vasi, kjer se še najdejo takšni ostanki preteklosti, 

ponekod so celo še v uporabi. Učenka je poizkusila, ali pipa pri vodnjaku deluje, toda le-ta od 

sebe ni dala niti kapljice vode.  

     

Slika 40: Skiciranje kamnitega mostu
249

   Slika 41: Ob vodnjaku
250

 

 

Nato smo se povzpeli do cerkve svetega Janeza Krstnika. Z duhovnikom sem bila že prej 

dogovorjena, da ga malo pred našim prihodom pokličem, da nam odklene vhodna vrata. 

Razdelila sem jim učne liste za reševanje v skupinah. Pri tem sem opazila, da so se grupirali 

po spolu, mešanih skupin ni bilo. Vprašanja so bila namenjena predvsem za opazovanje 

okolice ter eno za doživljanje. Oblikovana so bila tako, da so lahko odgovarjali s kratkimi 

stavki. Najprej so si ogledali zunanjost cerkve. Opazila sem, da so dekleta med seboj veliko 

bolje sodelovala pri reševanju kot pa fantje. V eni skupini fantov sem opazila, da so si to delo 

razložili tako, da komur sem v tisti skupini dala učni list, ta ga mora reševati. Zmedo smo 

nemudoma rešili. Po ogledu zunanjosti smo odšli v cerkev in si ogledali še njeno notranjost. 

Pred vstopom sem jih opozorila na vljudno obnašanje, katerega so se držali. Opazila sem, da 

so učenci, ki še niso stopili v ta objekt, z zanimanjem opazovali, kaj vse se nahaja tu notri. 

Vedno znova pa me preseneti, kako vse otroke zanima, kako je na koru in kako se vidi z 

njega. Po nekaj minutah samostojnega ogledovanja sem jih prosila, naj se usedejo v klopi. 

Povedala sem jim nekaj zanimivosti o cerkvi, skupaj smo si ogledali freske, omenila pa sem 

jim še mučeniško smrt Alojzija Grozdeta. Nato so se zunaj posedli v senco in rešili do konca 

                                                             
249 Foto: A. Grčar, 9. 6. 2011.  
250 Foto: A. Grčar, 9. 6. 2011.  
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učni list o cerkvi ter nalogo tri, kjer so morali obkrožiti pravilni odgovor ter popraviti, kar je 

bilo zapisano napačno, in nalogo štiri, kjer so morali poimenovati dva srednjeveška 

instrumenta na sliki. Mogoče se nekateri ne bi strinjali s tem, da se učence, tudi tiste, ki po 

veri niso kristjani, vodi v cerkev. A sama mislim, da je dobro, da se vsi seznanijo z objektom 

in predvsem s tem, kaj ta ponuja – ne v verskem, temveč v zgodovinskem, likovnem in 

domovinskem smislu. Ne nazadnje nimajo v vsakem kraju tako izjemnih fresk, kot se najdejo 

tukaj. In na to smo lahko ponosni.  

 

     

Slika 42: Reševanje učnega lista
251

    Slika 43: Ogled notranjosti cerkve
252

 

 

Po ogledu cerkve smo se skozi Podlog odpravili do ribnika in mirnskega gradu. Ob ribniku 

sem jim povedala nekaj zanimivosti o njem, med drugim tudi to, da smo se mi, ko smo bili 

mlajši, tudi kopali v njem, saj je bilo tukaj neke vrste kopališče. To se jim je zdelo zanimivo, 

po drugi strani pa jim voda ni zdela nič kaj vabljiva, tudi meni ne.  Ko smo prišli na grad, nas 

je najprej pozdravil dr. Marko Marin in nam namenil nekaj uvodnih besed o samem življenju 

na splošno in o tem, kako pomembno je, da zna mladina misliti s svojo glavo. Učenci so ga 

tiho poslušali, z učiteljico pa sva se zraven malo namuznili. Nato sem jim razložila nekaj 

zanimivosti o gradu. Učenci so nekaj malega že vedeli – kdo ga obnavlja, da je bil požgan 

med drugo svetovno vojno s strani partizanov, nekateri so vedeli celo letnico nastanka. Na 

učnem listu smo si ogledali nalogi 5 in 6 ter jih rešili (poimenovali smo dele gradu ter uredili 

skice razvoja gradu po časovnem zaporedju). Z zanimanjem so si ogledali predvojne slike 

gradu in ugotovili, da je bil takrat zelo lep. Nato smo si ga šli ogledat. Gospod Marko nam je 

predstavil njegovo zgodovino ter odgovarjal na vprašanja učencev (koliko je grad star, kaj je 

bilo na mestu, kjer sedaj zeva luknja, kakšno je bilo življenje včasih …). Tudi njih je očaralo 

                                                             
251 Foto: A. Grčar, 9. 6. 2011. 
252 Foto: A. Grčar, 9. 6. 2011.  
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dejstvo, da je na gradu veliko mačk (to komentirajo tudi turisti, ki obiščejo ta dolenjski 

dragulj). Skupaj smo se sprehodili še v trdno hišo oz. palacij, kjer je shranjenih nekaj 

originalnih kamnitih ostankov, vidni pa so tudi ostanki kapelice. Ker nas je začel močno 

preganjati čas (zaradi vozačev smo morali biti v šoli še malo prej, da so lahko ti odšli na 

kosilo), sem na žalost morala izpustiti reševanje problemskih nalog v skupini na učnem listu 

4. Zato smo se gospodu Marinu najlepše zahvalili za sprejem in vodenje ter se odpravili nazaj 

proti šoli.    

 

             

Slika 44: Reševanje nalog o gradu
253

   Slika 45: Ogled gradu
254

 

 

   

Slika 46: Pred vstopom v trdno hišo
255

  Slika 47: Ogled notranjosti
256

 

 

Ob hoji proti šoli sem jim omenila sejme, ki so se nekoč odvijali na izbranih lokacijah. Ob 

vprašanju, ali bi bili za to, da bi se ti zopet obudili, so bila mnenja deljena. Nekateri nad idejo 

niso bili navdušeni, saj po njihovem mnenju na sejmih prodajajo večinoma le kramo, drugim 

                                                             
253 Foto: A. Grčar, 9. 6. 2011.  
254 Foto: A. Grčar, 9. 6. 2011.  
255 Foto: A. Grčar, 9. 6. 2011.  
256 Foto: A. Grčar, 9. 6. 2011.  
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pa je bila ideja zanimiva. Slednji so omenili, da bi lahko obrtniki predstavljali in prodajali 

tradicionalne obrtne izdelke, lahko pa bi priredili tudi kakšno razstavo in prodajo domačih 

živali. Menim, da so njihove ideje vredne razmisleka in morebiti tudi nadaljnje obdelave ter 

realizacije. Samemu programu na sejmu pa bi lahko dodali razne delavnice izdelovanja 

tradicionalnih izdelkov ter mogoče še kakšne kmečke igre za male in velike. Verjamem, da bi 

recimo tak sejem, ki bi potekal enkrat letno, z dobrim programom privabil lepo število ljudi.  

 

Zaradi pomanjkanja časa učencev tako nisem odvedla do spomenika na Rojah. Ga pa poznajo 

vsi, vsak je že kdaj bil pri tem objektu. Posedeli smo ob šoli, kjer sem jim povedala še nekaj 

malenkosti o njem ter jim pokazala sliko spomenika nekoč. Nekateri od učencev še imajo 

dedke in babice, ki so doživeli vojne čase, a svojim vnukom o tem očitno niso pripovedovali, 

saj noben od otrok ni znal povedati nobene njihove zgodbe. Na tem mestu so rešili nalogo 

sedem, ki govori o spomeniku. Skupaj smo si ogledali še natisnjene fotografije današnjega 

vrtca, torej bivše osnovne šole, ki stoji skoraj nasproti osnovne šole. Nad dejstvom, da je bila 

tam včasih šola, so bili nemalo začudeni, saj tega prej niso vedeli. Ugotovili so, da je bilo 

takrat v razredu veliko več otrok  kot pa jih je danes, sam razred je bil drugačen (klopi so bile 

druge, razred pa je bil manj opremljen), otroci pa drugače oblečeni – skoraj vsa dekleta so 

nosila krila. Na koncu so rešili še nalogo 8, pri kateri so morali znane osebe, ki so 

živele/živijo na Mirni ali v njeni okolici, povezati z opisi o njihovem delu.  

 

Zaradi pomanjkanja časa naloge 9 (vprašanje za vrednotenje) ter učnega lista 4 (zemljevid) 

nismo realizirali. Dogovorili smo se, da učne liste vzamejo domov, sami rešijo, česar nismo 

rešili skupaj (poudarila sem, da res sami) in jih ob dogovorjenem dnevu prinesejo nazaj v 

šolo, da jih poberem. Po kratki evalvaciji (omenili so, da je bilo zanimivo, a je bila pot zaradi 

vročine malo naporna) so se učenci hitro odpravili na kosilo, domov ali v podaljšano bivanje.   

 

Za realizacijo te učne priprave sem predvidela tri šolske ure, a se je izkazalo, da bi morala za 

to vzeti ves šolski dan. Z učiteljico sva po končanih urah to tudi ugotovili, učiteljica pa je 

omenila, da so zastavljene ure dobra iztočnica za raziskovanje zgodovine domačega kraja v 

naslednjih šolskih letih in da ima namen to učno pot uporabiti v prihodnje. Le da bo zanjo 

namenila cel dan, kar se seveda strinjam z njo. Menim, da bi veliko več časa morali preživeti 

na mirnskem gradu, da bi si ga učenci bolj podrobno ogledali in ga sami raziskovali – mogoče 

s kašno zanimivo igro kot je npr. iskanje zaklada. Žal mi je le, da nam ni uspelo realizirati 

reševanja problemskih nalog na gradu. Te bi učence namreč miselno zelo zaposlile, hkrati pa 
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bi še sami odkrivali značilnosti gradu (strateško lego, namembnost prostorov …). Na splošno 

pa menim, da so bile zgodovinske točke, katere sem dodala na to učno pot, dobro premišljene 

in izbrane. Menim, da zajemajo glavne znamenitosti in nekatere zanimivosti kraja. Same poti 

tako ne bi skrčila; če bi imeli na voljo več časa, bi pot še podaljšala, a se mi zdi, da je to že 

bolj primerna vsebina za kakšno projektno delo. Kar se tiče samih zastavljenih nalog, sem 

ugotovila, da so bile nekatere pretežke. Tu lahko omenim napako v komunikaciji z nekaterimi 

drugimi učitelji. Ko sem se namreč pripravljala na izvajanje teh učnih ur, so mi povedali, da 

bodo petošolci par tednov pred mojim izvajanjem pedagoškega dela diplomske naloge 

sodelovali pri kvizu o domačem kraju. Tako sem predvidevala, da bodo o zgodovini vedeli 

nekaj več in sem si dovolila zastaviti malce težje naloge. Na samem izvajanju učnih ur pa mi 

je učiteljica razložila, da sta na tem kvizu sodelovala in se tudi pripravljala nanj le po dva 

učenca iz vsakega oddelka. Na žalost tega na samem mestu nisem mogla več popraviti. 

Težava se je pojavila tudi zaradi vročega dne, saj so kljub predhodnim opozorilom le nekateri 

učenci s seboj imeli plastenke s tekočino. Le-te so si nato delili med seboj, da so si potešili 

žejo. Tega vsemu navkljub ne bi mogla spremeniti, razen če bi v razredu imeli prazne 

plastenke za morebitne primere, kot je bil ta. Med samim izvajanjem učne poti nisem imela 

občutka, da bi učence ta tema kaj veliko zanimala. Bolj se mi je zdelo, da jim je še najbolj 

všeč, da so zunaj ter da jim ni treba sedeti v šoli. Deloma je nanje vplivalo vroče vreme, 

mislim pa, da so bili z glavo že na morju v šoli v naravi, kamor naj bi se odpravili naslednji 

teden.  
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9 EMPIRIČNI DEL 

 

9.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V diplomski nalogi sem želela raziskati zgodovino domačega kraja, sestaviti učno pot za 

petošolce na to temo, preveriti, kaj o tem že vedo ter z anketnim vprašalnikom ugotoviti, 

kakšno mnenje in izkušnje imajo profesorji razrednega pouka o samih učnih poteh.  

 

9.2 CILJI 

Želela sem raziskati: 

- ali učenci prepoznajo srednjeveške instrumente, 

- ali učenci poznajo znane osebe v domačem kraju,  

- ali učitelji pri svojem delu uporabljajo učne poti, 

- zakaj se učitelji odločajo za učne poti, 

- pri katerih predmetih se poslužujejo učnih poti,  

- s čim si pomagajo pri pripravi učnih poti, 

- ali z učenci kdaj oblikujejo učno pot. 

 

9.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZ. HIPOTEZE 

H1: Učenci na sliki ne prepoznajo srednjeveških glasbil − portativa in opreklja. 

H2: Učenci poznajo znane osebe iz domačega kraja.  

H3: Učitelji tematiko domačega kraja najraje izvajajo v učilnici.  

H4: Učitelji se pri svojem delu ne poslužujejo učnih poti.  

 

9.4 RAZISKOVALNA METODA 

VZOREC: vzorec raziskave so bili učenci (tako dečki kot deklice) petega razreda in 

profesorice razrednega pouka na Osnovni šoli Mirna. 

PRIPOMOČKI: pripomočki, ki sem jih pri tem uporabila, so bili učni listi za učence na temo 

zgodovine domačega kraja ter anketni vprašalnik o učnih poteh za profesorice razrednega 

pouka. 

POSTOPEK ZBIRANJA: učenci so anonimno po navodilih izpolnjevali učne liste, učitelji so 

anketne vprašalnike reševali samostojno ter anonimno. 

OBDELAVA PODATKOV: podatke sem pridobila prek učnih listov in anketnih 

vprašalnikov. Obdelala sem jih v računalniškem programu Excel. 
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9.5 ANALIZE REZULTATOV 

 

9.5.1 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

 

Z anketnimi vprašalniki sem želela ugotoviti, ali učitelji razrednega pouka pri svojem delu 

uporabljajo učne poti in zakaj se zanje odločajo, pri katerih šolskih predmetih jih izvajajo, s 

čim si pri tem pomagajo in ali kdaj učenci sami oblikujejo učno pot. Vprašalniki so vsebovali 

devet vprašanj izbirnega in tri vprašanja odprtega tipa. Reševanje je bilo anonimno. Na 

Osnovni šoli Mirna je v šolskem letu 2010/11 na razredni stopnji učilo šest profesoric. 

Dogovorila sem se, da sem jim vprašalnike pustila na šoli in jih prišla iskat v naslednjih dneh. 

Nazaj sem dobila štiri rešene anketne vprašalnike.  

 

Pri prvem vprašanju me je zanimal spol anketiranih. Vse so bile ženske. Glede na to, da v tem 

poklicu prevladuje ženski spol, rezultat ni presenetljiv. Drugo vprašanje se je nanašalo na 

število let poučevanja. Možnih je bilo sedem odgovorov, ki so si sledili na obdobja petih let. 

Ena učiteljica je učila do pet let, dve sta imeli za sabo 2530 let poučevanja, ena pa 3035 let. 

Rezultati kažejo na to, da na šoli prevladujejo učiteljice z daljšo učno prakso. 

 

 

Graf 1: Delež odgovorov na vprašanje o številu let poučevanja 

 

Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, kje anketiranci najraje izvajajo tematiko domačega 

kraja in sicer na terenu ali v učilnici. Vsi so odgovorili, da na terenu. Rezultat me je deloma 

presenetil, saj sem menila, da mnogo učiteljev to tematiko raje izvede v učilnici, saj takšno 

delo vzame veliko več časa za pripravo in izvedbo na samem terenu. Hipotezo, ki pravi, da 

učitelji tematiko domačega kraja najraje izvajajo v učilnici, lahko v tem primeru v celoti 

zavrnem. V nadaljevanju me je zanimalo, ali se anketiranci pri pouku poslužujejo tudi učnih  
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poti, torej ali jih kdaj izvajajo. En odgovor je bil nikalen, trije pritrdilni. Glede na to, da je 

Mirna manjši kraj, ki se ga peš hitro prehodi in je glede prometnih poti dokaj varen, je dobljen 

rezultat smiseln, a vseeno malo presenetljiv. Kot sem že omenila, sem bila mnenja, da se 

učitelji učnih poti zaradi raznih organizacijskih in drugih težav rajši izogibajo. Zato lahko 

hipotezo, ki pravi, da se učitelji pri svojem delu ne poslužujejo učnih poti, zavrnem.  

 

Pri petem vprašanju so anketiranci, ki so pri prejšnjem vprašanju označili, da se poslužujejo 

učnih poti, odgovarjali, s čim si pomagajo pri pripravi le-teh. Na voljo so imeli več odgovorov 

– s knjigami, z brošurami, z internetnimi viri, s sodelavci, z domačini, podano pa so imeli tudi 

možnost »drugo«, kjer so na črto dopisali svoj odgovor. Dva anketiranca sta odgovorila, da se 

poslužujeta knjig, za pomoč pa se obrneta tudi k sodelavcem, trije sodelujejo z domačini, en 

uporablja internetne vire, en pa je pod drugo napisal, da se po pomoč zateče tudi k lastnim 

virom. Kateri ti viri so, ni bilo navedeno. Z brošurami si ne pomaga nihče. Na vprašanje so 

odgovorili trije anketiranci, saj eden ne izvaja učnih poti, vsi trije pa so tudi označili po tri 

odgovore. Zanimivo se mi zdi, da kot vir informacij nihče ne uporablja brošur, saj so jih za 

naše kraje izdali kar nekaj, v njih pa se najde marsikaj zanimivega in uporabnega. In čeprav 

živimo v 21. stoletju, so knjige še vedno v prednosti pred svetovnim spletom. Razumljivo pa 

je, da si anketiranci pomagajo z nasveti sodelavcev ter da pri delu sodelujejo tudi z domačini. 

 

 

Graf 2: Delež odgovorov na vprašanje o pomoči pri pripravi učnih poti 

 

Pri naslednjem vprašanju so anketiranci označili, pri katerih šolskih predmetih izvajajo učne 

poti. Na voljo so imeli podane vse predmete, ki se poučujejo na razredni stopnji, torej 

matematiko, slovenščino, spoznavanje okolja, likovno, glasbeno in športno vzgojo, družbo, 

naravoslovje in tehniko, gospodinjstvo ter tuj jezik. Iz odgovorov je razvidno, da največkrat 

uporabijo učno pot pri pouku družbe, označili pa so še spoznavanje okolja, likovno vzgojo, 
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športno vzgojo ter naravoslovje in tehniko. En anketiranec zaradi neizvajanja učnih poti na 

vprašanje ni odgovoril. Tudi sama menim, da učitelji učne poti največkrat uporabijo ravno pri 

družboslovnih predmetih. Izziv pa bi bil kaj takšnega izvesti tudi pri predmetih, kjer to ni 

stalna praksa in menim, da bi se pri tem vsi marsikaj novega naučili – tako učenci kot učitelji.  

 

 

Graf 3: Delež odgovorov na vprašanje pri katerih predmetih se poslužujejo učnih poti 

 

Sedmo, osmo in deveto vprašanje je bilo odprtega tipa. Pri vprašanju zakaj se odločajo za 

izvajanje učnih poti, so anketiranci navedli, da je tak način pouka za učence bolj zanimiv, 

posledično si snov lažje predstavljajo in si jo lažje zapomnijo, omenili pa so tudi, da učenci 

stvari lažje razumejo ter da ob tem razvijajo svojo ustvarjalnost in zanimanje za opazovanje 

ter raziskovanje. Tudi pri tem vprašanju se je en anketiranec vzdržal odgovora. 

 

 

Graf 4: Delež odgovorov na vprašanje zakaj se odločajo za izvajanje učnih poti 

 

Za prednosti terenskega dela (osmo vprašanje) so anketiranci navedli lažjo predstavljivost, 

zabavno delo, nazornost, avtentičnost, korelacijo stvari, dogodkov, pojavov in vremena,  

izkušnje učencev, zanimivejše delo, lažje pomnjenje in razumevanje ter razvoj ustvarjalnosti 

in zanimanja za opazovanje in raziskovanje. Na vprašanje ena oseba ni odgovorila. Strinjam 
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se, da ima terensko delo veliko pozitivnih strani. Res je, da prinaša veliko dela, a po drugi 

strani se mi zdi, da učitelj s takšnim delom popestri pouk, med njim in učenci se lažje spletejo 

vezi in zanimivo je opazovati komunikacijo med učenci. Opazila sem, da so anketiranci pri 

sedmem in osmem vprašanju imeli dokaj podobne odgovore, zato bi bilo potrebno v prihodnje 

ti dve vprašanji bolj podrobno zastaviti ali pa oblikovati le enega. Na ta način bi se izognila 

podvajanju odgovorov.  

 

 

Graf 5: Delež odgovorov na vprašanje o prednostih terenskega dela 

 

Glede pomanjkljivosti, ki jih prinaša terensko delo (deveto vprašanje), so trije anketiranci od 

štirih navedli, da je tak način izvajanja pouka zelo težaven glede organizacije. Sledita jim 

odgovornost in nevarnosti živali ter vodnih sil. Med omenjenimi odgovori so bili še 

pomanjkanje discipline v razredu, da terensko delo traja dlje časa, da se lahko dogajajo 

vremenske nevšečnosti, problem je tudi oddaljenost od šole in pomanjkanje spremstva. 

Strinjam se, da tak način pouka prinaša veliko odgovornosti in organizacije. Učitelj se mora 

na delo veliko bolj podrobno pripraviti, poznati mora nevarne točke v prometu, se zavedati 

nevarnosti živali, budno spremljati vremenske napovedi ter redno obveščati učence, da tudi ti 

pridejo v šolo pripravljeni na terensko delo. Nikoli se ne ve, kdaj  se lahko kaj zgodi, zato je 

dobro, da ima učitelj spremstvo. A po drugi strani ravno tega tudi primanjkuje. Mogoče bi 

težavo lahko rešili na dokaj enostaven način – za spremstvo bi lahko sprejeli študente 

razrednega pouka. Šole bi se lahko torej povezale s fakultetami mogoče prek skupnega 

spletnega portala, objavile, da potrebujejo spremstvo na učnih poteh, na ekskurzijah, v šoli v 

naravi itd., študentje pa bi jim pri tem pomagali, če bi za to imeli čas. Za svoje delo bi dobili 

potrdila o opravljenem delu, ki bi ga lahko vložili v portfolio in ga kasneje, pri iskanju 

zaposlitve, pokazali delodajalcem. Na ta način bi lahko dobili kar nekaj izkušenj in predlogov 

za čas samostojnega poučevanja.  
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Graf 6: Delež odgovorov na vprašanje o  pomanjkljivostih  terenskega dela 

 

Zadnja tri vprašanja so bila zopet izbirnega tipa, anketiranci pa so označili le odgovor da ali 

ne. Pri desetem vprašanju me je zanimalo, ali mislijo, da bi se v kraju, kjer poučujejo, dalo 

oblikovati markirano učno pot. Vsi so odgovorili z da. Verjetno ni kraja v Sloveniji, kjer se 

tega ne bi dalo storiti, saj se za skoraj vsakim vogalom najde kaj zanimivega. Kljub temu pa 

je dobro, da se učitelji(ce) tega zavedajo, saj nekateri ljudje menijo (in občutek imam, da je 

takšnih čedalje več), da se v naši deželi ne najde »nič pametnega«.  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali bi anketiranci z učenci takšno markirano pot, če bi le 

obstajala, tudi obiskali (enajsto vprašanje). Tudi tu so bili vsi enakega mnenja in so odgovorili 

z da. Sama menim, da so takšne markirane poti dobrodošle širšemu krogu ljudi, tako mladim 

kot starim, šoloobveznim ali zaposlenim. Ne nazadnje se učimo vse življenje. Pri zadnjem, 

dvanajstem vprašanju, pa sem hotela ugotoviti, ali učenci kdaj sami oblikujejo kakšno učno 

pot, ali jo sestavljajo le anketiranci. Vsi so odgovorili z ne, en pa je zraven pripisal, da še ne, 

tako da predvidevam, da ima v prihodnje namen z učenci to izpeljati. Vsekakor bi bil to izziv, 

naloga pa bi bila primerna predvsem za kakšno projektno delo, učenci pa bi se pri tem s 

poglobljenim samostojnim raziskovanjem in timskim delom marsikaj naučili. 
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9.5.2 ANALIZA UČNIH LISTOV 1 – ZGODOVINA DOMAČEGA KRAJA 

 

Naloge na tem učnem listu so se navezovale na zgodovino domačega kraja. Sestavljene so 

bile tako, da so sledile zastavljeni učni poti. Na listu je bilo 9 nalog različnih tipov. Učenci 

(teh je bilo 23) so morali povezovati, dopolnjevati, skicirati, kratko opisati, obkroževati, 

popraviti napake in oštevilčiti zaporedje. Zadnje vprašanje se je navezovalo na vrednotenje.  

 

Pri prvi nalogi so morali učenci v labirintu najti pravo pot do letnice prve omembe naselja 

Mirna. V nadaljevanju naloge so morali razložiti, kaj predstavljajo ostale tri letnice (1028 – 

prva omemba reke Mirne, 1250 – prva omemba mirnskega gradu, 1265 – prva omemba 

župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika). Vsaka je bila vrednotena z eno točko. Ker so imeli par 

tednov pred mojim nastopom na šoli kviz o Mirni, sem predvidevala, da ta naloga zanje ne bo 

tako težka. Kot sem omenila že v analizi učne ure, je med učiteljico in mano prišlo do napake 

v komunikaciji, saj sem jaz razumela, da se bodo kviza udeležili vsi učenci v razredu, v 

resnici sta se ga pa le dva, ki sta se nanj tudi pripravljala. Zato tudi ni čudno, da so rezultati te 

naloge tako slabi, saj je le en učenec poznal eno letnico in sicer tisto, kdaj se v listinah prvič 

omenja grad. Naloga je pretežka in bi jo v bodoče izpustila ali preoblikovala tako, da bi s 

povezovanjem ali s kakšno drugačno zabavno nalogo prišli do omenjenih letnic (npr. s 

številskimi rebusi …). Na enem učnem listu so bili odgovori sicer napisani, a s tujo, odraslo 

pisavo, zato jih pri analizi rezultatov nisem upoštevala.  

 

 

Graf 7: Število doseženih točk pri nalogi o poznavanju letnic, povezanih z domačim krajem 

 

Pri drugi nalogi so učenci skicirali most (1 točka) in ga opisali (2 točki). Prvo točko so dobili 

vsi. Nastale so raznorazne skice, ene bolj umetniške, druge bolj detajlne. Pri opisu so dosegli 

vse točke, če so napisali več kot le dve značilnosti tega mostu. Pod opisi je bilo največkrat 
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navedeno, da je most narejen iz kamenja, da ima prekate ter da je na njem kapelica. Trije so 

napisali, da ga je zgradila Marija Terezija, en pa celo, da je na njem kapelica Marije Terezije. 

En je omenil, da pod mostom teče reka Mirna, drug, da je bil most sprva kamnit, tretji pa, da 

sta blizu tega mostu še dva kamnita. Iz odgovorov sklepam, da razlage niso poslušali ravno 

najbolje. Največ učencev (14) je doseglo dve točki (eno za skico in eno za opis). Eno točko so 

dosegli trije učenci, vse točke pa šest učencev.  

 

 

Graf 8: Število doseženih točk pri nalogi o kamnitem mostu  

 

Tretja naloga se je navezovala na poznavanje dejstev o cerkvi sv. Janeza Krstnika. Ob 

podanih odgovorih so učenci morali obkrožiti pravilni odgovor (da ali ne) in popraviti, kar je 

bilo napisano napačno (torej da je prezbiterij poslikal mojster Bolfgang ter da na eni freski 

najdemo tudi domnevni portret Eme Krške). Za vsak pravilno obkrožen odgovor so lahko 

dobili eno točko, za popravka pa eno, skupaj je bilo torej možnih šest točk. Štirje učenci so 

dosegli eno, dve oz. štiri točke, deset jih je dobilo tri, en učenec pa pet točk. Pri nalogi so vsi 

le obkrožili trditve, nihče pa se ni lotil popravkov napačnih povedi. Največ pravilnih 

obkroženih odgovorov je bilo v zvezi z mučeniško smrtjo Alojzija Grozdeta in s freskami, na 

katerih se najdejo dokazi o zgodovini glasbe. Pri drugi in tretji trditvi (o pokopališču zraven 

cerkve in o poslikavah mojstra Bolfganga) so odgovorili podobno – pravilnih oz. napačnih 

odgovorov je bilo nekako za polovico, pri peti trditvi (o domnevnem portretu Marije Terezije) 

pa jih je okrog dve tretjini obkrožilo napačen odgovor. Po premisleku menim, da je bila tretja 

poved za učence nekoliko težka, saj dvomim, da so si zapomnili, kaj je prezbiterij, pa tudi 

popravek besede Wolfgang v Bolfgang je nesmiselna, saj se besedi razlikujeta le v eni črki, k i 

se jo zlahka sliši tudi drugače.  
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Graf 9: Število doseženih točk pri nalogi o cerkvi sv. Janeza Krstnika 

  

Pri četrti nalogi so morali poimenovati instrumenta na sliki. Odgovora so vpisali v okenca. 

Nalogo sem zastavila zato, ker se mi je zdelo zanimivo, da so na podlagi fresk v župnijski 

cerkvi rekonstruirali ta dva srednjeveška instrumenta. Predvidevala sem, da glasbil ne bo 

poznal nihče. 22 učencev je za portativ napisalo, da so to orgle. Pet učencev je oprekelj 

poimenovalo citre. Glasbili sta res podobni omenjenima glasbiloma. Po premisleku 

ugotavljam, da je verjetno slika, na kateri je portativ, zavajajoča. Ob glasbilu bi moral namreč 

stati človek, da bi učenci videli primerjavo velikosti. Orgle so namreč veliko večje od 

prenosnega portativa. Slika za oprekelj pa tudi ni dovolj jasna. Hipotezo, ki pravi, da učenci 

na sliki ne prepoznajo srednjeveških glasbil, lahko tako v celoti potrdim.  

 

 

Graf 10: Število doseženih točk pri nalogi o poimenovanju glasbil 

 

Pri peti nalogi so si učenci ogledali skico gradu in poimenovali označene dele. Predvidevala 

sem, da bodo to nalogo ob moji razlagi in razlagi Marka Marina dobro rešili. Za vsak pravilno 

poimenovan del gradu so dobili eno točko. Kar 13 učencev je tako doseglo vse možne točke, 

šest učencev 6 točk, dva pet in dva štiri točke.  
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Graf 11: Število doseženih točk pri nalogi o poimenovanju delov gradu 

 

Pri šesti nalogi so si učenci ogledali skice razvoja mirnskega gradu skozi čas, nato pa so 

morali le-te urediti po časovnem zaporedju tako, da so pod njih zapisali številke od ena do 

šest. Nalogo sem točkovala s tremi točkami, torej so za vsako pravilno oštevilčeno skico 

dobili pol točke. Tudi za to nalogo sem predvidevala, da bo dobro rešena, saj je dokaj lahka. 

16 učencev je doseglo vse možne točke, šest učencev dve točki (ti so točko izgubili predvsem 

zaradi zamenjave zadnjih dveh skic), en učenec pa je dobil le eno točko, saj je oštevilčil le dve 

skici, ostalih pa ne. Od vseh nalog je bila ta najbolje reševana.  

  

 

Graf 12: Število doseženih točk pri nalogi urejanja skic po časovnem zaporedju 

 

Sedma naloga se je navezovala na spomenik na Rojah, katerega so postavili v spomin padlim 

borcem NOV. V podanem besedilu so morali dopolniti pet vrzeli (na črtice so dopisali 

manjkajoče podatke – Roje, padlim borcem NOV, Janez Lenassi, 106, grobnica). Za vsak 

pravilno dopolnjen odgovor (seveda so bile upoštevane tudi variacije – grob, padli …) so 

dobili po eno točko, skupno jih je bilo možno doseči 5. Predvidevala sem, da bodo učenci 

rešili nalogo nekako na pol, torej da bodo nekaj vedeli, nečesa pa ne. A po analizi rezultatov 

kar 19 učencev ni doseglo nobene točke, en je dobil eno, trije pa dve točki. Večina (kar 17) jih 
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naloge sploh ni rešila, tisti, ki pa so kaj napisali, so to naredili le na pol. En je napisal, da 

posmrtni ostanki padlih ležijo v Bogenšperku, ter dva, da je spomenik postavil kipar Sandi 

Leskovec. Pri enemu učencu je (sicer napačen) podatek o kiparju dopisal verjetno eden od 

staršev (kar se vidi po odrasli pisavi), zato tega odgovora tudi sicer nisem upoštevala.   

 

 

Graf 13: Število doseženih točk pri nalogi o spomeniku na Rojah 

 

Osma naloga je bila sestavljena tako, da so učenci povezali imena in priimke znanih oseb z 

opisi o tem, kaj so te počele oz. počnejo. Za vsakega od šestih opisov je bilo možno doseči 

eno točko, skupno torej šest. Menila sem, da bo velika večina učencev poznala te ljudi oz. jih 

bo poznala vsaj večino. Rezultati pa so bili čisto drugačni. En učenec je dosegel eno točko, 

kar 17 jih je doseglo dve (ti so pravilno povezali Marka Marina in Sandija Leskovca), tri oz. 

štiri točke je dosegel en učenec, trije pa so dosegli vse možno število točk. Ker dvomim, da so 

sami poznali vse pravilne odgovore, sklepam, da so si pri delu pomagali z internetom ali pa so 

jim pomagali starši (kot sem že omenila, na enem učnem listu se lepo vidijo dopisani 

odgovori odrasle pisave). Podane znane osebe v tej nalogi sem izbrala zato, ker sem želela 

med drugim prikazati, da iz naših krajev izvirajo ljudje, ki so pustili svoj pečat v različnih 

dejavnostih – tako v umetnosti, zdravstvu, vojski, slovenistiki … Po premisleku ugotavljam, 

da bi bilo dobro v prihodnje te opise poenostaviti. Učence so verjetno zmotile tudi nekatere 

težje in njim verjetno nerazumljive besede kot so etnolog, slovenistika, samorastnik. Mogoče 

bi bilo smiselno tudi, da bi izbrala njim bolj znane (in predvsem še živeče) osebe. Tiste, za 

katere so že večkrat slišali – poleg Sandija Leskovca in Marka Marina bi bili to lahko še 

Kristina Krhin, Janez Janežič, Maja Vtič … Hipoteza, ki pravi, da učenci poznajo znane osebe 

iz domačega kraja, je tako zavrnjena. 
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Graf 14: Število doseženih točk pri nalogi o poznavanju znanih oseb 

 

Deveto vprašanje se je nanašalo na vrednotenje učne poti. Zanimalo me je, kaj se je učencem 

zdelo najbolj zanimivo in kaj bi spremenili.  Devet jih na vprašanje ni odgovorilo. Največ 

učencem (12) jim je bil najbolj zanimiv del poti, ko so si ogledali mirnski grad. En je še 

napisal kombinacijo ogleda gradu in poti, en pa je omenil sprehod.  

 

 

Graf 15: Odgovori učencev, kaj jim je bilo na učni poti najbolj zanimivo  

 

V zadnjem grafu so zbrani odgovori učencev, kaj bi na učni poti spremenili. 12 jih na 

vprašanje ni odgovorilo, 5 jih je napisalo, da ne bi spremenili ničesar. Dva sta si želela, da bi 

več časa preživeli na mirnskem gradu, med omenjenimi odgovori pa so bili še, da jim ne bi 

bilo treba skicirati mostu čez reko Mirno (sklepam lahko le, da ta učenec ne riše rad), da bi 

nadaljevali pot po programu (torej da bi od gradu zavili še k spomeniku na Rojah ter se vrnili 

v šolo mimo nekdanje tovarne Prevent ter vrtca), da bi učne liste namesto med potjo reševali 

v šoli ter da bi spremenili samo pot, ki je bila naporna.  
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Graf 16: Odgovori učencev, kaj bi na učni poti spremenili 

 

Kot sem omenila na začetku analize, je učni list vseboval različne tipe nalog. Tega v bodoče 

ne bi spreminjala, saj poskrbijo za pestrost. Preoblikovati bi bilo potrebno prvo nalogo, ker je 

pretežka, in nekatere trditve iz tretje naloge. Kar pa se tiče poimenovanja srednjeveških 

instrumentov, bi bilo bolje, da bi si učenci podrobno ogledali freske, katerih slike bi imeli tudi 

na učnem listu. Pod slike bi potem zapisali, na katera glasbila igrajo angeli. V analizi bi se na 

ta način bolje videlo, koliko so seznanjeni z različnimi instrumenti, torej ali jih poznajo. Za 

portativ in oprekelj verjetno marsikdo še ni slišal. Če se osredotočim na Bloomovo 

taksonomijo, pa ugotavljam, da so naloge kljub temu zelo slabo zastavljene, saj jih večina 

preverja nižje ravni znanja, ne pa tudi višjih. Osredotočajo se večinoma na znanje, velik 

poudarek pa bi moral biti ravno na uporabi, analizi in sintezi. Dandanes se namreč od 

posameznika pričakuje, da zna misliti s svojo glavo, in ravno naša naloga je, da otroke 

naučimo misliti in razmišljati, da bodo znali razčlenjevati ter reševati probleme tako na 

papirju kot v medosebnih odnosih. V prihodnje bom vsekakor morala temu dati več poudarka.  
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9.5.3 ANALIZA UČNIH LISTOV 2 - CERKEV SVETEGA JANEZA KRSTNIKA 

 

Z nalogami na tem učnem listu sem želela doseči, da se učenci zavedajo okolice in da 

opazujejo stvari okrog sebe. Na listu je bilo 11  vprašanj, ki so bila namenjena opazovanju, 

eno pa se je nanašala še na občutenje. Naloga ni bila namenjena preverjanju znanja. Reševali 

so jo v skupinah. Le-te so oblikovali sami.  

 

Pri prvem vprašanju kje stoji cerkev, sta dve skupini odgovorili, da na hribu, ena na Mirni, 

ena skupina na Mirni na hribu, ena pa na gričku. Vsi so torej omenili, da objekt stoji na 

vzpetini. 

 

Vse skupine so pritrdile, da okoli cerkve stojijo hiše, zanikale, da bi bilo poleg pokopališče, in 

pritrdle, da je na zvoniku ura (vprašanja 2, 3 in 4). Ta tri vprašanja so bila najlažja, saj so 

učenci lahko odgovorili le z da ali ne. V bodoče bi jih izpustila ali preoblikovala, jim dodala 

podvprašanja. Za okoliške hiše bi npr. določili, čemu so namenjene, ali so po njihovem 

mnenju stare ali novejše … Na zvoniku bi lahko prešteli, koliko ima ta ur in ali vse delujejo 

točno.  

 

Med materiali, kateri so bili uporabljeni pri gradnji objekta (vprašanje 5), so večinoma našteli 

le kamen in beton, ena skupina je napisala še malto in pesek. Lesa, kovin in stekla ni omenil 

nihče, kar nakazuje na dejstvo, da so se pri ogledovanju osredotočili le na tla in same stene.  

 

Vse skupine so pritrdile, da k cerkvi spadajo tudi druge stavbe (vprašanje 6). V odgovorih, 

čemu so te namenjene, so bili njihovi odgovori naslednji: poučevanje verouka, zimski kapeli, 

cerkvi, župnikovo stanovanje, župnišče, učilnica za verouk. Ker nekaj učencev hodi k 

verouku, zato so vedeli, da se v stavbi poleg cerkve (v župnišču) poučuje verouk. To so 

razložili tudi ostalim sošolcem, ki niso krščanske vere. Preprost, zanimiv in logičen odgovor 

je tudi, da so stavbe namenjene cerkvi.  

 

Sedmo vprašanje se je nanašalo na njihove občutke v cerkvi. V notranjosti objekta so učenci 

občutili mraz, tišino in mir, ena skupina pa je napisala freske in križev pot. Predvidevam 

lahko le, da so se zmotili in so hoteli odgovor napisati k sedmemu vprašanju, lahko pa so ga le 

narobe razumeli. Na ta vroč poletni dan je bilo v notranjosti objekta res sveže, v cerkvah pa je 

tudi po navadi mirno.    
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Pri osmem vprašanju me je zanimalo, kako podrobno si bodo ogledali, ali na stenah kje 

opazijo napise. Tri skupine niso našle ničesar, ostali dve pa sta omenili freske in slike 

križevega pota. Na freskah res najdemo nekaj starih napisov, na slikah križevega pota, ki 

visijo na stenah, pa so napisi o Kristusovem trpljenju.  

 

Vse skupine so nadaljne odgovorile, da ljudje sedijo v klopeh in pritrdile, da so v cerkvi orgle 

(vprašanji 9 in 10). Tudi ti dve vprašanji nista dobri, saj sta preveč enostavni in samoumevni. 

V bodoče bi se ju izognila in namesto njiju postavila vprašanje za bolj poglobljeno 

opazovanje fresk – kaj vse najdejo na njih. Res je, da večinoma ne bi poznali imen 

raznoraznih svetnikov, bi pa zelo verjetno razločili Jezusa in Marijo (tudi tisti, ki ne hodijo v 

cerkev), angele z glasbili … Naslednje vprašanje bi bilo lahko, če prepoznajo instrumente, na 

katere igrajo angeli (teh je kar veliko – kraguljčki, mandolina, harfa, klavikord – glasbilo s 

strunami in kovinskimi ploščicami, ki proizvajajo tone ob pritisku na tipke; zvonci, oprekelj, 

tromba marina – basovsko godalo, dude, trobenta, pozavna, rog, boben, portativ). Ravno po 

freskah je cerkev tudi najbolj znana.  

 

Pri zadnjem, enajstem vprašanju (kaj je na oltarju), jih je večina napisala, da so na oltarju rože 

in sveče. Omenili so še knjigo (torej Sveto pismo), kipce, križ in prt. Pričakovala sem več 

odgovorov, saj sem menila, da je oltar v cerkvi ena tistih stvari, ki s svojo mogočnostjo 

privabi največ pogledov, ljudje si ga po navadi najbolje ogledajo. Učenci bi lahko tu napisali 

mnogo več kot le dva ali tri odgovore. Mogoče bi morala vprašanje preoblikovati v »kaj vse 

se nahaja na oltarju«, pri katerem leži poudarek na besedi »vse«. 

 

Ob hitrem pregledu učnih listov sem opazila, da so le v eni skupini list reševali tako, da je 

vsak izmed članov napisal kakšen odgovor (na listu je namreč več različnih pisav). Kar se mi 

je zdelo tudi zelo zanimivo pa je to, da so večinoma pisali z velikimi tiskanimi črkami, le 

redko kdo je pisal s pisanimi. Očitno jim takšna vrsta pisave ne leži najbolje, zato uporabljajo 

lažje različice. Če bi uro izpeljala še enkrat, bi učni list dobili vsi učeneci, vsi bi ga tudi sami 

reševali. Tako bi se bolj osredotočili na opazovanje okolice, na raznorazne detajle, njim 

zanimive stvari ... Vprašanja bi preoblikovala tako, da bi bila čim manj dvoumna, nekatera bi 

razširila (vprašanji 2 in 4), nekatera pa izpustila, saj niso ravno najboljša (vprašanja 3, 9 in 10) 

in namesto njih zastavila omenjeno vprašanje o freskah.  
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9.5.4 ANALIZA UČNIH LISTOV 3 -  ZEMLJEVID 

 

Z nalogo o zemljevidu sem želela poglobiti prostorske in orientacijske predstave učencev. Na 

zemljevidu so morali označiti pot, po kateri smo hodili, sedem objektov, ki smo si jih med 

potjo ogledali (označiti so morali osnovno šolo, most čez reko Mirno, vodnjak pri gasilnem 

domu, cerkev svetega Janeza Krstnika, mirnski grad, spomenik na Rojah in vrtec), ter dopisati 

podatke, ki so zemljevidu manjkali. Menila sem, da jim ta naloga ne bo povzročala veliko 

težav, saj navsezadnje Mirno dobro poznajo, poleg tega pa se učenci kartografsko 

opismenjujejo prek enostavnih zemljevidov že v prvem triletju, med tem ko v četrtem razredu 

znanje poglobijo - poznajo sestavine zemljevida, se orientirajo na njem, rišejo enostavne 

zemljevide ..., v petem pa se z zemljevidi že orientirajo in uporabljajo strategije terenskega 

dela (kartiranje, opazovanje, orientacijo …). Ker nam je med samo učno potjo zmanjkalo 

časa, da bi vse naredili, kar sem imela zastavljeno, so to nalogo reševali doma. Reševati 

nalogo po spominu pa je seveda težje, kot če zemljevid rešuješ sproti, na sami poti.  

 

Nalogo sem točkovala s trinajstimi točkami. Eno točko sem prisodila za pravilno označeno 

pot, po kateri smo hodili, ter po eno točko za vsak pravilno označen objekt. Pri tem sem 

upoštevala tudi spomenik na Rojah, kljub temu, da ga na sami učni poti nismo obiskali, saj 

namreč vsi učenci vedo, kje se le-ta nahaja, nekateri pa celo živijo v njegovi bližini. Zanimalo 

me je tudi, ali bodo razbrali, katere sestavine zemljevida manjkajo v tem primeru. Tako sem 

dala eno točko, če so napisali naslov zemljevida, eno za označene strani neba/vetrovnico, eno 

za narisano mrežo ter dve točki za dopisano legendo. Zemljevid je že imel podano merilo. Ker 

sem sliko kopirala iz programa Telefonski imenik Slovenije 2010 (v nadaljevanju TIS), sem 

pod zemljevid že dopisala vir, tako da učencem avtorja in datuma ni bilo treba pripisati, kar bi 

bilo tudi nesmiselno, saj ne bi vedeli, od kod sem zemljevid dobila. Zemljevid iz programa 

TIS sem uporabila zato, ker bolj primernega nisem našla. Zavedam se, da ni ravno najboljši, 

je pa kljub temu dokaj pregleden.   

 

Po pregledu učnih listov sem ugotovila, da se večina učencev (11) reševanja te naloge sploh 

ni lotila. Deloma sem tak rezultat pričakovala, saj so nalogo reševali doma, zato sem 

predvidevala, da jo bo kdo pozabil rešiti. Kljub temu pa nisem pričakovala tako velikega 

števila nerešenih učnih listov. Trije so se sicer lotili reševanja, a sta dva označila le del 

prehojene poti, en pa je od objektov označil le osnovno šolo, pa še to napačno. Tako je pri tej 

nalogi kar 14 učencev ostalo brez točk. 
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Učenec, ki je dosegel eno točko, je pravilno označil le lego spomenika na Rojah. Ostali 

objekti so bili nepravilno označeni. Je pa učenec na začetku pravilno označil lego osnovne 

šole, a je številko nato prečrtal ter jo napisal drugje. Cerkev in grad sta bila označena blizu, a 

vseeno ne tam, kjer stojita v resnici.  

 

Učenca, ki sta dobila dve točki, sta na zemljevidu pravilno označila dva objekta – en osnovno 

šolo in most čez reko Mirno, drugi pa osnovno šolo in mirnski grad. Česa drugega se nista 

lotila reševati. Tri točke (tudi te le z označevanjem objektov) je dosegel en učenec. Pravilno 

so bili označeni osnovna šola, most in spomenik.  

 

Tudi 4 točke je dosegel en učenec. Ta je pravilno označil prehojeno pot in tri objekte – 

osnovno šolo, most čez reko Mirno ter vodnjak pri gasilnem domu. Cerkev in spomenik sta 

bila označena blizu pravega mesta, a kljub temu napačno. Ob zemljevidu je učenec dopisal, da 

manjka legenda, a le-te ni naredil.  

 

Pet točk sta dosegla dva učenca, oba z označevanjem objektov. En je pravilno označil lego 

osnovne šole, mostu, cerkve sv. Janeza Krstnika, gradu in vrtca, drugi pa lego osnovne šole,  

mostu, gradu, spomenika na Rojah in vrtca.  

 

Osem točk je dosegel en učenec. Ta je dobil točko za označeno pot in vse točke za označene 

objekte. Največ točk, in sicer 9, je dosegel en učenec. Pravilno je označil lego vseh objektov 

razen mirnskega gradu. Bil je edini, ki je na zemljevidu označil strani neba in dopisal 

manjkajočo legendo. Na njej je označil regionalno cesto, enotirno železniško progo, reko ter 

simbole za grad, cerkev in jamo.  

 

Opazila sem, da so nekateri objekte označevali bolj jugovzhodno od njihove resnične lege. 

Verjetno zato, ker tam leži večina mirnskih industrijskih obratov, ki so na zemljevidu narisani 

večje od ostalih objektov. Mogoče je tu prišlo do tega transferja, da veliki objekti (torej 

tovarne) na sliki predstavljajo osnovno šolo. In ker je nekaj naših oglednih točk bilo v bližini 

šole, so tudi te označili kar tam, kjer v resnici stojijo tovarne Dana, Kolinska in AB SAD. 

Nekateri učenci so lego gradu označili bolj levo, kot pa je pravilno. Menim, da jih je na 

zemljevidu zmotil napis Mirenski grad, ki piše levo od gradu. Poleg tega pa je prav zanimivo, 

kako pridevnike od Mirne pišejo z dodatno črko e, kar sploh ni pravilno (torej mirenski, 

namesto mirnski). Majhen delež doseženih točk pri reševanju te naloge me je presenetil. 
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Zavedam se, da so prostorske predstave in orientacija na zemljevidih nekaj, kar morajo učenci 

postopno usvajati, razvijati in znanje nadgrajevati. Menila sem, da jim naloga kljub temu ne 

bo povzročala toliko težav. Res pa je, da je bila skoraj polovica učnih listov nerešenih, večina 

tistih, ki so bila, pa so bila rešena le na pol. Mogoče pa je tudi, da se z delom z zemljevidi še 

niso bolj podrobno naenkrat ukvarjali. V bodoče bi bilo bolje, da bi samo prehojeno pot in 

objekte, ki smo si jih ogledali, označevali sproti, na sami učni poti. Učenci bi se tako na 

zemljevidu lažje orientirali in ne bi imeli toliko težav s prostorskimi predstavami, hkrati pa bi 

skupaj ponovili sestavne dele zemljevida.  

 

 

Graf 17: Število doseženih točk pri nalogi o zemljevidu 



Univerza v Ljubljani  Pedagoška fakulteta  Grčar Ana; diplomsko delo 

- 73 - 

10 ZAKLJUČEK 

 

Pri pisanju diplomske naloge sem ugotovila, da ima Mirna s svojo okolico zelo pestro 

zgodovino in marsikatero zanimivost, ki je vredna omembe, ljudje pa lahko o samem 

življenju v kraju povedo marsikaj. A vse to je zelo težko strniti v eno diplomsko nalogo. 

Soočala sem se namreč z velikimi količinami podatkov, od katerih sem morala izluščiti 

najbolj bistvene. Veliko zanimivih stvari tako v diplomski nalogi ni predstavljenih, saj bi bilo 

vsega na koncu preveč. Moje znanje o zgodovini domačega kraja je bilo zelo šibko. S svojim 

delom sem ga nekoliko razširila, a vseeno menim, da se za vogalom skriva še mnogo 

zanimivih in neznanih zgodb …  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila Mirno skupaj z geografskimi 

značilnostmi, zgodovino naselja, krajevne znamenitosti, potek šolstva, znane osebe in način 

življenja le nekaj desetletij nazaj. V didaktičnem delu sem oblikovala zgodovinsko učno pot 

po Mirni za učence petih razredov. Učni proces sem skušala oblikovati tako, da bi bili učenci 

med poukom kar najbolj aktivni ter da bi spoznali zgodovinsko ozadje kraja, v katerem živijo, 

njegove znamenitosti in da bi se zavedali pomena vsega le-tega. Dodala sem še nekaj 

predlogov, kako bi kraj lahko obudili in ga naredili zanimivejšega za turiste ter na kakšne 

načine bi lahko v dejavnosti aktivno vključili starejše prebivalstvo, ki bi svoja bogata znanja 

in izkušnje prenašali na mlajše generacije. V raziskavi sem z anketnim vprašalnikom 

ugotavljala, kakšno mnenje imajo učitelji o učnih poteh, prek učnih listov, ki so jih učenci 

reševali, pa sem preverjala njihovo znanje o zgodovini domačega kraja. Eno hipotezo sem 

potrdila, ostale ovrgla. Potrdila sem hipotezo, da učenci na slikah ne bodo prepoznali 

srednjeveški glasbili (portativa in opreklja). Hipotezo, ki pravi, da učenci poznajo znane 

osebe iz domačega kraja, sem ovrgla. Prav tako sta bili ovrženi hipotezi, ki pravita, da se 

učitelji pri svojem delu ne poslužujejo učnih poti ter da tematiko domačega kraja najraje 

izvajajo v učilnici. Nekateri rezultati so me presenetili, nekateri so bili pričakovani. Zavedam 

se, da je bil vzorec anketnih vprašalnikov za učitelje izjemno majhen. Razlog temu je, da 

imajo v OŠ Mirna v nekaterih oddelkih le po en razred in posledično zelo malo razrednih 

učiteljev.  

 

Mirna je čudovit kraj. Upam, da ljudje v želji po napredku ne bodo pozabili na stare stvari ter 

da bodo mlade naučili spoštovanja ostankov preteklosti in pomena ohranjanja dediščine. 
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http://www.sentrupert.si/Kultura/Kulturnadedi%C5%A1%C4%8Dina/Znamenjainkapele/tabid/111/Default.aspx%20(7
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12.3 USTNI VIRI 

1. Pogovor z Alojzom Grčarjem (Mirna,  26, 3., 31. 3. in 8. 4. 2012). 

2. Pogovor z Jožico Perc (Mirna, 8. 4. 2012). 

 

12.4 SLIKOVNI VIRI 

 Slika 1: Martin Železnik.  

 Slike 2, 3, 523, 25, 27, 32, 33, 4047: Ana Grčar. 

 Slike 29, 30, 3439: Alojz Grčar. 

 Slika 4: Mirna; http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0014792759_001.JPG (8. 4. 

2012).   

 Slika 24: Freske; http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0014563895_001.JPG (8. 

4. 2012). 

 Slika 26: Jakič, Ivan. Grajski objekti na območju občine Trebnje. Trebnje: Občina 

Trebnje, 1994. Str. 21.  

 Slika 28: Stopar, Ivan. Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska. Knj. 3, 

Porečje Temenice in Mirne. Ljubljana: Viharnik, 2002. Str. 56. 

 Slika 31: Grajske ruševine;  

http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0014563895_001.JPG (8. 4. 2012). 

 

 

 

 

 

 

http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0014792759_001.JPG
http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0014563895_001.JPG%20(8
http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0014563895_001.JPG%20(8
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13 PRILOGE 

 

1. Anketni vprašalnik 

2. Učni list 1 – Zgodovina domačega kraja 

3. Učni list 2 – Cerkev svetega Janeza Krstnika 

4. Učni list 3 – Mirnski grad 

5. Učni list 4 – Zemljevid  

6. Slike za učence 

 



 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni. Sem Ana Grčar, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer razredni 

pouk. V okviru diplomske naloge o zgodovini domačega kraja raziskujem tudi mnenje 

profesorjev razrednega pouka o učnih poteh. Prosim Vas, če si vzamete par minut časa in 

rešite vprašalnik. Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč pri pisanju diplomskega dela. 

Vprašalniki so anonimni. 

 

Najlepša hvala za odgovore. 

 

 

1. Spol.  

 

 Moški.  

 Ženski.  

 

 

2. Koliko let že poučujete? 

 

 Do 5 let. 

 510 let. 

 1015 let. 

 1520 let. 

 2025 let. 

 2530 let. 

 3035 let. 

 

 

3. Kje najraje izvajate tematiko domačega kraja? 

 

 Na terenu. 

 V učilnici. 

 

 

4. Ali pri pouku kdaj izvedete tudi učno pot? 

 

 Da.  

 Ne.  

 

 

5. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z da – s čim si pri pripravi učne poti 

pomagate? 

 

 S knjigami.  

 Z brošurami. 

 Z internetnimi viri. 

 S sodelavci.  

 Z lokalnimi ljudmi. 

 Drugo: _________________________ 



 

 

6. Pri katerih predmetih izvajate učne poti? 

 

 Pri matematiki. 

 Pri slovenščini. 

 Pri spoznavanju okolja. 

 Pri likovni vzgoji. 

 Pri glasbeni vzgoji. 

 Pri športni vzgoji. 

 Pri družbi. 

 Pri naravoslovju in tehniki. 

 Pri gospodinjstvu. 

 Pri tujem jeziku. 

 

7. Zakaj se odločate za učne poti? 

 

 

 

 

 

 

8. Katere so po Vašem mnenju prednosti terenskega dela? 

 

 

 

 

 

 

9. Katere so po Vašem mnenju pomanjkljivosti terenskega dela? 

 

 

 

 

 

 

10.   Ali menite, da bi se v kraju, kjer poučujete, dalo oblikovati markirano učno pot? 

 

 Da.  

 Ne. 

 

 

11.   Če bi v kraju takšna pot obstajala – bi jo obiskali z učenci? 

 

 Da.  

 Ne.  

 

 

12.   Ali učenci pri pouku kdaj sami oblikujejo učno pot? 

 

 Da. 

 Ne.  



 

 

UL 1 - ZGODOVINA DOMAČEGA KRAJA                              
Spol:      M       Ž 

 

 

1. Če boš šel po pravi poti, boš izvedel, katerega leta se v starih listinah prvič 

omenja naselje Mirna. Kaj predstavljajo ostale letnice? 

 

 

 

 

___________________________________  

 

___________________________________   

 

___________________________________ 

  

___________________________________  

 

 

 

 

 

 

2. Skiciraj most s kapelico čez reko Mirno. Most na kratko opiši.  

 

Skica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis 

 

 

 

 



 

 

3. Obkroži pravilni odgovor. Popravi, kar je napačno. 

 

 

Župnija je zaznamovana z mučeniško smrtjo Alojzija Grozdeta. DA     NE  

 

Včasih je bilo ob cerkvi svetega Janeza Krstnika pokopališče. DA     NE 

 

Prezbiterij je poslikal mojster Wolfgang. DA     NE 

 

Na freskah najdemo dokaze o zgodovini glasbe. DA     NE 

 

Na freski je naslikan tudi domnevni portret Marije Terezije. DA     NE 

 

 

 

4. Poimenuj instrumenta na sliki. Imeni vpiši v okenca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Oglej si skico gradu. Poimenuj označene dele gradu. 

 

 

1  _______________  

 

2  _______________ 

 

3  _______________  

 

4  _______________  

 

5  _______________  

 

6  _______________  

 

7 _______________ 

 
 

 
 



 

 

6. Oglej si skice razvoja gradu. Kako se je razvijal skozi čas? Uredi skice po 

časovnem zaporedju. Pod njimi zapiši številke.  

 

 

 

    
 

 

 
 

 

 
 

 

7. Dopolni besedilo. 

 

 

Spomenik stoji na vzpetini __________ v spomin ___________________________.  

 

Leta 1965 ga je postavil kipar ____________________. Med drugo svetovno vojno  

 

so na Mirni in v njeni okolici ustrelili _____ partizanov. Njihove kosti  danes ležijo v  

 

_______________ pri spomeniku. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Poveži znane osebe, ki so živele na Mirni ali v njeni okolici, z opisi. 

 

  

 

 

 

Sandi Leskovec 

 

Franjo Neubauer 

 

Marko Marin 

 

Janez Rugelj 

 

Rado Lenček 

 

Lado Kocijan 

 

 

 

 

 

 

Jezikoslovec in etnolog. V ZDA je pomembno 

prispeval k razvoju slovenistike. 

 

Profesor gledališke zgodovine in umetnostni 

zgodovinar. Obnavlja mirnski grad. 

 

Kipar samorastnik, prejemnik mnogih nagrad 

in priznanj. 

 

Zdravnik psihiater. Posvetil se je zdravljenju 

alkoholikov.  

 

Slovenski general. Kasneje je postal profesor.  

 

Pesnik in duhovnik. Veliko njegovih pesmi so 

uglasbili.  

 

 

 

9. Kaj ti je bilo na učni poti najbolj zanimivo? Bi kaj spremenil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRI: 

- Kramer, Katja (2003). Grad Mirna na Dolenjskem. Diplomsko delo. Mirna: Katja 

Kramer.  

- Nahtigal, Drago (2003). Podobe dežele ob Temenici in Mirni: kraji iz občine Trebnje na 

starih razglednicah. Trebnje: kulturno društvo Mavrica. 

- Lojze Grozde: http://sl.wikipedia.org/wiki/Lojze_Grozde (29. 5. 2011). 

- Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline: 

http://www.ciktrebnje.si/media/pdf/Rastoca_knjiga_Tmeniske_in_Mirnske_doline_2003-

2010.pdf (22. 2. 2011) 

 

Ana Grčar 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Lojze_Grozde%20(29.%205.%202011
http://www.ciktrebnje.si/media/pdf/Rastoca_knjiga_Tmeniske_in_Mirnske_doline_2003-2010.pdf%20(22
http://www.ciktrebnje.si/media/pdf/Rastoca_knjiga_Tmeniske_in_Mirnske_doline_2003-2010.pdf%20(22


 

 

 UL 2 - CERKEV SVETEGA JANEZA KRSTNIKA 
 

 

Razglejte se in odgovorite na vprašanja. 

 

 

1. Kje stoji cerkev? 

 

 

 

2. Ali so okoli nje hiše? 

 

 

 

3. Ali je poleg pokopališče? 

 

 

 

4. Ali ima zvonik uro? 

 

 

 

5. Kateri materiali so uporabljeni pri gradnji? 

 

 

 

6. Ali k cerkvi spadajo tudi druge stavbe? Čemu so namenjene? 

 

 

 

7. Kaj občutite v notranjosti cerkve? 

 

 

 

8. Ali so na stenah napisi? O čem? 

 

 

 

9. Kje sedijo ljudje? 

 

 

 

10.   Ali ima cerkev orgle? 

 

 

 

11.   Kaj je na oltarju? 



 

 

UL 3 - MIRNSKI GRAD 
 

 

 

REŠITE PROBLEM 

 

Na grad prihajajo plemeniti gostje. Vaša naloga je, da jim pripravite gostijo. Sestavite jedilnik 

za večerjo. Premislite, kako in v čem boste hrano postregli ter po kateri poti boste iz kuhinje 

poslali hrano, da bo ta čim prej prišla do miz gostov.  

 

 

REŠITE PROBLEM 

 

Odgovorni ste za obrambo gradu. Sporočeno vam je, da se pripravlja napad. Imate le 20 mož 

z loki. Preglejte področje. Ugotovite, kje so šibke točke gradu in kje bi bil položaj za obrambo 

najboljši. 

 

 

REŠITE PROBLEM 

 

Podložniki na grad prinašajo živež. Odgovorni ste za spravilo pridelkov. Sestavite seznam 

živil, ki jih ljudje dostavljajo v grad, in njihovo količino. Kam boste spravili živila? 

 

 

REŠITE PROBLEM 

 

Stražarji pripeljejo človeka, ki je storil prekršek. Naredite zapisnik – napišite, česa ga obtožba 

bremeni, komu je bila škoda storjena in kako se bo le-ta poravnala. Bo moral iti v ječo? 

 

 

REŠITE PROBLEM 

 

Gospodarji so se odločili, da bodo priredili viteške igre. Preglejte teren in ugotovite, kje bi se 

igre lahko odvijale, kje bi vitezi postavili šotore in kje bi shranili orožje. Kam boste namestili 

njihove konje in spremstvo? 



 

 

 
 
Na zemljevidu označite pot, po kateri hodimo. S številkami označite tudi naslednje objekte: osnovno šolo (1), most čez reko Mirno 
(2), vodnjak pri gasilnem domu (3), cerkev svetega Janeza Krstnika (4), mirnski grad (5), spomenik na Rojah (6) in stavbo, v kateri 
je včasih potekal pouk (7). Katere podatke mora vsebovati zemljevid? Dopišite tiste, ki manjkajo.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vir: TIS 2010.

UL 4 - ZEMLJEVID 



 

 

SLIKE ZA UČENCE 
 

 
 
Slika 1: Gostilna 
VIR: Nahtigal, Drago (2003). Podobe dežele ob Temenici in Mirni: kraji iz občine 
Trebnje na starih razglednicah. Trebnje: kulturno društvo Mavrica. Str. 105.  



 

 

 

 
 

Slika 2: Spomenik na Rojah (lastnik slike je Alojz Grčar) 
 
 

 
 

Slika 3: Skupinska slika učencev pri drvarnici OŠ (lastnik slike je Alojz Grčar) 

 

 
 



 

 

 
 

Slika 4: V razredu (lastnik slike je Alojz Grčar)  
 
 

 
 

Slika 5: Pred šolo (lastnik slike je Alojz Grčar) 
 

 


