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IZVLEČEK 

Diplomsko delo predstavlja zgodovinski razvoj Šentvida pri Stični, znane osebnosti, ki so 

povezane s krajem ter razvoj osnovnega šolstva v Šentvidu pri Stični  in Osnovno šolo Ferda 

Vesela danes. 

V 6. stoletju so se na območje Šentvida priselili Slovani, ki so častili boga svetlobe Svetovita. 

Pred letom 1000 so se pokritjanili in Šentvid je dobil ime po svetniku sv. Vidu, katerega 

čaščenje so prinesli misijonarji. 

Prvi zapis o kraju Šentvid sega v leto 1132, ko je oglejski patriarh Šentvid podaril 

novoustanovljenemu samostanu v Stični. 

Šola v Šentvidu pri Stični je ena starejših v Sloveniji, saj je bila ustanovljena že leta 1784, ko 

je v kaplaniji začela delovati trivialka. 

Kasneje je bila šola v stavbi, kjer je danes pošta, leta 1966 pa je Šentvid dobil novo šolo, v 

kateri pouk poteka še danes. Do danes so šolo obnavljali in dograjevali, pred leti pa je dobila 

tudi moderno športno dvorano. 

Diplomsko delo vsebuje še didaktični del, v katerem je predstavljena učna priprava, ki smo jo 

izvedli z učenci 5. razreda Osnovne šole Ferda Vesela in analiza ure. 

Didaktičnemu delu sledi empirični del, ki je povezan s poznavanjem zgodovine Šentvida in 

šole, učencev 4. in 5. razreda. Anketiranih je bilo 76 učencev 4. in 5. razreda Osnovne šole 

Ferda Vesela. 

Ključne besede: Šentvid pri Stični, zgodovina kraja, znamenitosti kraja, razvoj šole, Osnovna 

šola Ferda Vesela 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Dissertation presents the historical development of Šentvid pri Stični, famous persons that are 

associated with the place and the development of primary education in Šentvid pri Stični and 

primary school Ferdo Vesel.  

In the 6 century, the area Veit arrived Slovenes, who worshiped the god of light Svetovit. 

Before 1000 were pokritjanili Šentvid and is named after the saint St. Veit, whose worship 

was brought missionaries.  

The first record of the place Šentvid dates back to 1132 when the patriarch Šentvid donated to 

the newly established monastery in Stična.  

School in Šentvid pri Stični is one of the oldest in Slovenia, it was founded already in 1784, 

when in the curate began operating trivialka. 

Later the school was in the building where the mail is today, in 1966, the Šentvid got a new 

school where education takes place today. To date the school was renovated and upgraded, a 

few years ago the school was gotten  a modern sports hall.  

Dissertation contains didactic part, introducing the lesson plan, which was conducted with 

pupils in 5th grade of primary school Ferdo Vesel and analysis of the hour.  

Didactic part followed the empirical part, which is associated with a knowledge of the history 

of Šentvid and school of pupils in 4th and 5th grade. Respondents were 76 students of 4th and 

5th grade of primary school Ferdo Vesel. 

KEY WORDS: Šentvid pri Stični, history of the place, sights of the place, school 

development, primary school Ferdo Vesel 
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1. UVOD 

Tema diplomskega dela je moj domači kraj Šentvid pri Stični in zgodovina šole v njem. 

Šentvid pri Stični je zelo staro naselje, ki leži nekje na sredini poti med Novim mestom in 

Ljubljano. Prvi zapis o njem sega v leto 1132, v bližini kraja pa so ostanki, ki pričajo, da so tu 

imeli svojo naselbino Iliri, pred več kot 2500 leti. Kraj Šentvid pri Stični je precej starejši od 

bolj znanega kraja Stična, saj so v njem prebivali tudi cistercijanski menihi, ko je potekala 

gradnja samostana v Stični. 

Temo sem si izbrala predvsem zato, ker sem slabo poznala kulturno-zgodovinsko dediščino 

svojega kraja, kako so včasih živeli tu, kdo so bili znani ljudje iz tega kraja ter seveda, kdaj in 

kako se je začelo organizirano šolstvo v Šentvidu. 

Pri pisanju diplomskega dela sem uporabljala različne vire oz. podatke. V veliko pomoč pri 

nastajanju tega dela je bil Zbornik občine Grosuplje in Zbornik občin Grosuplje, Ivančna 

Gorica in Dobrepolje. Med pisanjem diplomskega dela sem naletela na malo morje podatkov 

o Šentvidu, ki pa jih žal zaradi obsega nisem mogla povsem vključiti. Mislim, da bi bilo 

nadaljnje raziskovanje Šentvida izredno zanimivo in tudi vredno truda. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 LEGA ŠENTVIDA PRI STIČNI IN KRAJ DANES 

Šentvid pri Stični leži na Dolenjskem, v občini Ivančna Gorica, ki je bila ustanovljena 1. 

januarja 1995 in v kateri živi 15.810 prebivalcev. Njeno središče je Ivančna Gorica. Simbol 

občine je rimski miljnik, ki je postavljen v središču Ivančne Gorice, kar nakazuje na bogato 

zgodovino tega območja. Občina Ivančna Gorica je znana predvsem po kraju Stična, kjer je 

starodavni cistercijanski samostan in po srednjeveškem mestu Višnja Gora, vendar pa je 

najstarejše naselje v občini prav Šentvid pri Stični.
1  

Šentvid pri Stični je danes vas z 922 prebivalci.
2 

Tabela 1: Popis prebivalstva v kraju Ivančna Gorica in kraju Šentvid pri Stični
3 

Naselje Popis  

1910 

Popis 

1931 

Popis 

1948 

Popis 

1961 

Popis 

1971 

Popis 

1981 

Popis 

1991 

Ivančna 

Gorica  

44 50 136 321 447 830 1391 

Šentvid pri 

Stični 

482 467 448 635 703 760 823 

Gručasta vas v Šentviški kotlini je lokalno središče za bližnje kraje. Vanjo vodi stranska cesta 

s ceste Ivančna gorica - Radohova vas, s katere izhajajo sredi naselja ceste v Petrušnjo vas, 

Pristavljo vas, Češnjice in Temenico. Najstarejši del Šentvida je Stari trg s hišami v pobočju 

vzpetine ob poti proti Češnjicam, ki je danes tudi spomeniško zaščiteno območje. Jedro kraja 

je okoli cerkve in pokopališča.
4 

Na vzhodni strani vasi teče Šentviški potok, ki mu pravijo Maklenk. Na severu je kraška 

vrtača Farški dovc. Z južne strani se med hiše zajeda suha kraška dolina Grbčev dovc z 

njivami in travniki. Na zahodni strani so Vidgarjeve njive in ob njih kraška vrtača Loka, ki jo 

v dežju zalije voda. Obdaja jo bukov gozd.
5 

 

1 http://www.ivancna-gorica.si/o-ivancni-gorici2/ (1. 6. 2012). 
2  

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0entvid_pri_Sti%C4%8Dni (1. 6. 2012). 
3 

Prebivalstvo, hiše in stanovanja od leta 1910 v 210 naseljih občine Gros., Zbornik 

občine Gros. 1992, str. 96. 
4 

http://joc24889.page.tl/ (1. 6. 2012). 
5 
Prav tako. 

http://www.ivancna-gorica.si/o-ivancni-gorici2/
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0entvid_pri_Sti%C4%8Dni
http://joc24889.page.tl/
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Slika 1: Znamenita »Andrejčkova hiša« v Šentvidu (foto: Monika Sadar) 

 

2.2 KRAJEVNO IME 

Šentvid je v starih listinah zapisan kot St Viti, Sand Weith, Sancto Witi, Št. Vid in morda še 

kako drugače. Svetemu Vidu je posvečenih na Slovenskem 76 cerkva, med njimi 38 

župnijskih, mnoge so dale tudi ime kraju, zato lahko štejemo sv. Vida med najbolj čaščene 

svetnike na Slovenskem.
6 

 

6 
http://joc24889.page.tl/ (1. 6. 2012). 

 

http://joc24889.page.tl/
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Slika 2: Stara fotografija Šentvida (foto: http://joc24889.page.tl/) 

 

2.3 ZGODOVINSKA PREDSTAVITEV ŠENTVIDA PRI STIČNI 

 

Šentvid pri Stični sodi med najstarejše naselbine na Slovenskem. Nedaleč stran, približno na 

pol poti do Stične, so imeli svojo naselbino Iliri pred več kot 2500 leti. Imena tega kraja ne 

poznamo, po številu gomil (družinskih pokopališč) pa lahko sklepamo, da je na tem ilirskem 

gradišču živelo istočasno približno 100 močnih družin. To je bila za tiste čase precej velika 

naselbina, že skoraj mesto.
7
 

V dobi Rimljanov je bilo na področju Šentvida nekaj manjših posesti. Prebivalci so bili Kelti, 

ki so prevzeli rimsko kulturo. Imeli so že urejena polja in izčiščene studence in skrčene 

gozdove.
8
 

Na ruševinah teh posesti so se v 6. stoletju naselili Slovani. Bili so pogani, ki so častili boga 

svetlobe – Svetovita. Pred letom 1000 so se pokristjanjili, krščanski misijonarji so prinesli s 

seboj čaščenje novega svetnika – svetega Vida. Vas je tako dobila ime Sveti Vid, po vojni pa 

Šentvid.
9 

 

 

 
 

7
http://joc24889.page.tl/ (1. 6. 2012). 

8
Prav tako. 

9
Prav tako. 

http://joc24889.page.tl/
http://joc24889.page.tl/
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Šentvid spada med prafare. Prvi zapis o njem najdemo že iz leta 1132, ko je oglejski patriarh 

Šentvid podaril novoustanovljenemu samostanu v Stični. Po nekaterih drugih virih pa naj bi 

ga tega leta grofje Višnjegorski podarili stiškim belim menihom. V njem so se naselili 

cistercijani in nadzorovali gradbena dela v Stični. Šentviška cerkev je tako precej starejša od 

stiške bazilike.
10

  

Že leta 1140 se Šentvid omenja kot trg, oppidum St. Viti, ki je imel lasten pečat, sodstvo in tri 

sejme letno. Trg je najverjetneje obsegal vzhodni del naselja, ki ga še danes imenujejo Stari 

trg in je danes zaščiteno območje. Takratna pražupanija pa je obsegala območje današnjih 15 

župnij, celotno območje med Savo in Krko. Leta 1389 je šentviška županija obsegala 80 

cerkva, v Valvazorjevem času (leta 1685) pa je imela kar 151 podružnic.
11

  

Nekateri zgodovinarji navajajo, da je bil v Šentvidu pri Stični leta 1338 koroški vojvoda Oton 

Veseli, kjer so se mu poklonili deželni stanovi. Oton se je med bojnim pohodom zadrževal v 

tukajšnji okolici. Lahko, da podatek ne drži, kajti možna je zamenjava s Šentvidom ob Glini, 

kjer je vojvoda imel svoj dvor. Bolj zanesljiv je vir, ki pravi, da je leta 1360 avstrijski vojvoda 

Rudolf Habzbrurški v Šentvidu pri Stični postavil svoje dvorno taborišče in v njem sprejemal 

deželne stanove, ki so se mu poklonili, on pa jim je potrjeval razne privilegije.
12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Pojo naj ljudje. Ljubljana 1989, str. 9. 

11 
120 let prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični. Šentvid pri Stični 

2005, str. 12. 
12 

http://joc24889.page.tl/ (1. 6. 2012). 

http://joc24889.page.tl/
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Slika 3: Šentviški sejem (foto: http://joc24889.page.tl/) 

 

Šentvid je bil močno sejemsko mesto, tako da je tekmovalo celo z Ljubljano. To ni bilo všeč 

ljubljanskim trgovcem in kmalu so dosegli, da je vojvoda Rudolf Habsburški leta 1360  

Šentvidčanom prepovedal skoraj vse sejme. Do tega leta je imel Šentvid trške pravice: grb, 

pečat in svoje sodstvo. Ko ga je kot središče Dolenjske izpodrinilo Novo mesto, so Šentvidu 

počasi usihale moči, obseg prafare pa je bil čedalje manjši. Leta 1475 je bil podrejen na novo 

ustanovljenemu mestu Višnji Gori, ki ji je moral prepustiti nekaj semenjskih dnevov. 

Šentviški župljani so tako za nekaj stoletij prešli pod višenjske graščake, kasneje pod stiški 

samostan in nekatere druge oblastnike, ki so jim morali plačevati desetino in opravljati tlako. 

V cerkvenih pogledih je bil Šentvid do leta 1751 pod oglejskim patriarhom, naslednjih 35 let 

del goriške nadškofije, od leta 1787 pa spada pod ljubljansko. Šentviški župniki so od leta 

1398 pa do razpusta stiškega samostana priznavali oblast stiškega opata. Ta je do njih 

zahteval dajatve, varoval pa jih je tudi pred turškimi upadi ter pomagal obnavljati in 

popravljati cerkve. Že leta 1358 je omenjen upor Šentvidčanov proti samostanski oblasti, torej 

več kot 100 let pred drugimi znanimi upori.
13

  

 

 

13 
Pojo naj ljudje. Ljubljana 1989, str. 9. 

http://joc24889.page.tl/
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Zgodovinski viri omenjajo, da so turki napadli Šentvid večkrat, večji napadi pa so bili leta 

1471, potem 1528 in 1529.
14

  

18. 6. 1848 je Šentvid pri Stični prizadel hud požar. Pogorelo je 51 hiš s številnimi 

gospodarskimi poslopji in mnogi so ostali brez vsega. Večina hiš ni bila zavarovanih. Župnik 

Janez Kopecki je mnogim pomagal z enim obrokom hrane dnevno. Pozivom za pomoč se je 

pridružilo tudi Slovensko društvo v Ljubljani. Njegova osnovna naloga je bila javno 

zagovarjanje slovenskih političnih interesov – in 8. 7. je priredilo dobrodelno kulturno 

prireditev. Izvedli so Linhartovo komedijo Županova Micka. Izkupiček je bil 120 goldinarjev, 

za kar je bilo mogoče kupiti v Ljubljani 59 mernikov domače pšenice. Z njo so pomagali 

prizadetim in hkrati utrjevali tako svoj kot slovenski ugled in vpliv v takratni javnosti.
15

  

 
Slika 4: Županova Micka v Šentvidu pri Stični (Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 1998, str. 213) 

 

 

 

 

14 
Prav tam. 

15 
Županova Micka v Šentvidu pri Stični. Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, 

Dobrepolje 1998, str. 213. 
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Med drugo svetovno vojno je bila v Šentvidu najprej močna italjanska, nato pa nemška 

postojanka, toda krajani so že 17. avgusta 1941 ustanovili 1. stiško četo. Na prelomu leta 

1941/1942 je bilo v 1. slovenski brigadi, drugi grapi, že 17 prebivalcev Šentvida in bližnje 

okolice, od začetka do konca vojne pa je padlo iz tega območja 45 borcev in 48 aktivistov. Z 

območja krajevne skupnosti Šentvid pri Stični je bilo v partizanih 250 prebivalcev, 300 pa je 

bilo aktivistov.
16

  

 

2.4 POMEMBNE USTANOVE, DRUŠTVA IN PRIREDITVE V 

ŠENTVIDU 

2.4.1 Center za zdravljenje bolezni otrok (CZBO) 

Center za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični je bolnišnica, kjer se opravlja 

dejavnost rehabilitacije kronično bolnih otrok v starosti od 0 do 19 let za vsa bolezenska 

stanja.
17

  

Njihov cilj je, poleg zdravljenja bolezni same, tudi priprava otroka na življenje s kronično 

boleznijo in ga pri tem opremiti s pozitivno samopodobo in samospoštovanjem. Poskrbljeno 

je tudi za osnovnošolsko izobraževanje, saj je šola, ki se izvaja v CZBO, podružnična šola OŠ 

Ferda Vesela. Ob vsem tem si otrok pridobi veščine usklajevanja bolezenskega stanja z 

obveznostmi.
18

  

V dejavnost so poleg medicinskega osebja, potrebnega za zdravljenje in nego, vključeni še 

fizioterapevti, delovni terapevti, psihologinje in socialne delavke, ki so povezani s timskim 

delom za vsakega posameznega otroka. Poleg zdravljenja nudijo v centru tudi šolo zdrave 

prehrane in zdravega načina življenja.
19

  

 

 

 

16 
Pojo naj ljudje. Ljubljana 1989, str. 11. 

17 http://www.czbo.si/  (1. 6. 2012). 
18

 Prav tam. 
19 

Prav tam. 

http://www.czbo.si/
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2.4.2 Gasilsko društvo 

Gasilsko društvo Šentvid pri Stični je bilo ustanovljeno 3. 2. 1885, kar je razvidno iz 

ohranjenih dokumentov, ki jih hrani Državni arhiv Slovenije. Ustanovljeno je bil v rojstni hiši 

znanega Šentvidčana Marka Gerbca. Pobudniki ustanovitve društva so bili: Vinko Slivnik, 

Jože Lavrič, Anton Liberšek, Anton Puš, Jakob Porenta, Alojz Ceglar, Franc Grabljevec, 

Mihael Sadar, Franc Kastelic in Franc Anžlovar.
20

  

Kmalu po ustanovitvi je desetina dobila svoje uniforme in gasilsko opremo. Gasilski dom so 

začeli graditi leta 1909 in ga dokončali leta 1912. V osemdesetih letih 20. Stoletja so začeli z 

gradnjo novega, modernega gasilskega doma, ki je bil dograjen leta 1991. Ta dom je še danes 

v uporabi.
21

  

 
Slika 5: Gasilsko društvo Šentvid pri Stični (foto: http://joc24889.page.tl/) 

 

 

 

 

20 
120 let prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični. Šentvid pri Stični 

2005, str. 29. 
21

 Prav tam. 

http://joc24889.page.tl/
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2.4.3 Lovsko društvo 

Po izpovedi Franca Smoleja – Vesela, ki je ustanovitelj šentviške lovske družine, so se 25. 

Avgusta 1946 pri njem na domu v vasi Griže sestali predsednik sveta za lovstvo Ivo Krevs, 

referent za gozdarstvo Anton Vozel, zastopnik  lovstva z območja Ljubljane ter ustanovili 

lovsko družino za območje Šentvida pri Stični.
22

  

Po podatkih v arhivu je ta lovska družina pričela izvajati skupne love v lovskem letu 1947/48. 

Leta 1953 so zaradi preobširnega lovišča sklenili, da se lovišče razdeli na tri dele in sicer LD 

Šentvid pri Stični, LD Stična, lovišča pri Muljavi pa so priključili LD Krka.
23

  

 

2.4.4 Avto moto društvo 

Začetki delovanja Avto-moto društva Šentvid pri Stični segajo v leto 1946, ko je bilo društvo 

sicer z nekoliko drugačnim imenom - Avto-moto grupa - ustanovljeno v Ivančni Gorici. 

Ustanovitev je bila posledica razmer, ki so vladale ob koncu vojne na področju razvoja 

motorizacije oz. cestnega prometa. V društvu so se zbirali torej prvi šoferji, mehaniki in drugi, 

ki jih je naraščajoči razvoj mehanike navduševal. Društvo je kmalu pričelo z organiziranjem 

priprav in opravljanja šoferskih izpitov. Ob vse večjem številu imetnikov motorjev, pa je 

društvo pristopilo k organizaciji cestnih dirk z motorji. Beležimo jih od leta 1956 dalje.
24

  

Sprva se je dirkalo iz središča Šentvida do železniške postaje Šentvid, leta 1958 pa so pričeli z 

organiziranjem t.i. krožnih dirk okrog Šentvida. Motorji različnih znamk so bili različni tudi 

po moči, od 125 ccm³ do 500 ccm³. V letu 1962 je društvo zopet poskrbelo za popestritev, 

organizirana je bila namreč prva gorska dirka na Pristavo nad Stično. Dirko so postajale vse 

bolj obiskane, pogumnih voznikov pa tudi ni zmanjkalo.
25

  

 

 

 

22
 Jubilejni zbornik lovske družine Šentvid pri Stični 1946-1996. Šentvid pri Stični 

1996, str. 10. 
23 

Prav tam. 
24 http://www.amdsentvid.si/ (1. 6. 2012). 
25  

Prav tam. 

http://www.amdsentvid.si/
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Slika 6: Moto cross dirka na Gradišču (foto: http://joc24889.page.tl/) 

V letih po osamosvojitvi Slovenije je delo v društvu v celoti posvečeno organizaciji dirk za 

slovensko državno prvenstvo in od leta 1999 tudi organizacijo dirk pokalnega prvenstva. 

Razvoj naše športne panoge in novi in novi standardi vodijo k novim posodobitvam in 

aktivnostim.
26

  

Leta 2003 je društvo pristopilo k organizaciji t.i. motokros šole, ki jo organizira Strokovni 

svet za avto-moto šport pri Avto moto zvezi Slovenije. Lotili pa so se tudi moderne 

posodobitve dirkališča v Dolini pod Kalom.
27

  

 

2.4.5 Tabor pevskih zborov 

Tabor slovenskih pevskih zborov je zanimiva in izjemna slovenska kulturna prireditev, 

vseslovenski praznik zborovskega petja, ki poteka že več desetletij v mesecu juniju v našem 

kraju. Takrat se na prizorišču ob Osnovni šoli Ferda Vesela zberejo pevci iz Slovenije in 

zamejstva. Mnogo zborov leto za letom prihaja na največjo zborovsko tribuno v Sloveniji; 

tako nastane največji zbor v naši državi.
28

  

 

 

 

26 
Prav tam. 

27 
Prav tam. 

28 
http://www.osferdavesela.si (11. 7. 2012). 

http://joc24889.page.tl/
http://www.osferdavesela.si/
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Z izbranimi pesmimi se pevci predstavijo najširši javnosti. Njim je zlasti rad pozorno 

prisluhnil g. Bogdan Pogačnik, vnet zagovornik prireditve, svetovljan in človek, čigar besede 

Pojo naj ljudje! so postale vodilo vsem pevcem in geslo šentviških srečanj. Junija 2012 se 

bodo tu že triinštiridesetič zbrali izvajalci in ljubitelji zborovske pesmi.
29

  

 

2.5 OSEBNOSTI ŠENTVIDA 

 

2.5.1 Ferdo Vesel 

Ferdo Vesel spada skupaj z Jožefom Petkovškem, Antonom Ažbetom, Ivano Kobilica v 

generacijo mlajših realističnih slikarjev.
30 

 
Slika 7: Ferdo Vesel (foto: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Ferdo_Vesel.jpg) 

 

 

 

29 
 Prav tam. 

30  
Prav tam. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Ferdo_Vesel.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Ferdo_Vesel.jpg
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Osnovna šola v Šentvidu pri Stični nosi ime po Ferdu Veselu, enem izmed najpomembnejših 

umetnikov v skupini slovenskih slikarjev realistov in impresionistov. Rojen je bil leta 1861 v 

Ljubljani, šolal se je na ljubljanski realki in študiral na dunajski akademiji.
31

  

Veliko je potoval in delal po Evropi. Po vrnitvi iz tujine se je za nekaj časa naselil v mekinjski 

samostan pri Kamniku, poleti 1901 pa je prišel v gradič Grumlof pri Radohovi vasi, ki naj bi 

mu postal pravi dom. Pa temu ni bilo tako, pričela se je prva svetovna vojna in kot politično 

sumljiva oseba je z Ivanom Cankarjem delil težko usodo v internaciji.
32

  

Leta 1917 se je spet vrnil na svoj dolenjski gradič. Nemiren čas iskanja se je ujel s tokovi 

sodobnega slovenskega slikarstva in ga spodbujal k spontanemu slikarskemu izrazu. Leta 

1938 je Ferdo Vesel zbolel in na Grumlofu dočakal drugo svetovno vojno, ki je prinesla 

veliko trpljenja in tragičnih dogodkov. Preselil se je v Ljubljano in tam leta 1946 umrl. 

Ferdo Vesel je bil silovit, nagonski slikarski značaj, problemsko razgibana osebnost, nemiren 

iskalec novih krajev in slikarskih izrazov. Z odločnostjo se je odtrgal od malomeščanstva in 

odšel študirat, zapustil je službo in postal svobodni umetnik. Po evropskih popotovanjih je 

našel miren kotiček v dolenjski pokrajini. Živel je preprosto in v skromnih razmerah. Ni ga 

zanimalo, kaj mislijo o njem. Bil je boem, vedno pripravljen na duhovit pogovor. Svoje delo 

je ocenjeval strogo, zanj je bila umetnost težko in naporno delo, ki je nekaj enkratnega, in 

zaradi tega se je od svojih slik težko ločeval, nerad jih je prodajal.
33

  

Njegove najbolj znana dela so: Prijateljici, Slepe miši, Pred svatbo, Portret z avbo, 

Avtoportret.
34

  

 

 

 

 

31
 Prav tam. 

32
 Prav tam. 

33
 Prav tam. 

34
 http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:4264/VIEW/ (1. 6. 2012). 

http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:4264/VIEW/
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Slika 8: Ferdo Vesel: Prijateljici (http://spletna-galerija.si/sl/collection/object/3315/ferdo-vesel-prijateljici) 

 

2.5.2 Peter Jovanovič 

Kipar, gospod Peter Jovanovič je iz Šentvida ustvaril galerijo, ki pripoveduje o njegovi 

umetniški govorici.
35 

To so veseli koledniki na Krištofovem vrtu, mati z otrokom pred bolnišnico, pa lepa Vida, 

ringaraja in mogočen kip puntarjev, ki se razgleduje po Šentvidu in je priča njegovega razvoja 

in sprememb. Ves ta čas pa so kipi enako močni in mogočni v svojem sporočilu o kulturi, ki 

jo predstavljajo, in kulturi, ki jo ustvarjajo.
36

  

Že na poti proti šoli nas razveseli kip veselih otrok, v letu Evrope nas še posebej nagovarja 

eden prvih Evropejcev, kaj Evropejec, celo svetovljan Ribničan s svojo krošnjo, ki je 

prepotoval Evropo in se odpravil celo v Ameriko. Narejen je iz dvestoletnega hrasta in je 

posvečen izseljencem in Ribniškemu oktetu.
37

  

 

35
 http://www.osferdavesela.si (11. 7. 2012). 

36 
Prav tam. 

37
 Prav tam. 

http://www.osferdavesela.si/
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Slika 9: Ribničan Petra Jovanoviča (foto: Monika Sadar) 

Njegove umetnine, ki so v Šentvidu nastajale od leta 1970, so dobile zaščito in pokrivala pred 

soncem in dežjem.
38

  

2.5.3 Marko Gerbec 

Marko Gerbec je bil rojen 4. oktobra 1658 v Šentvidu pri Stični, kot sin tlačanov.. Po 

končanem filozofskem študiju v Ljubljani je študiral medicino na Dunaju ter nato v Padovi in 

Bologni, kjer je 6. marca 1684 promoviral za doktorja medicine. Po vrnitvi na Kranjsko je 

postal deželni zdravnik (fizik), saj je bil kot študent štipendist deželnih stanov Kranjske. 

Udejstvoval se je v zdravniški praksi.
39 

 

 

38
  Prav tam. 

39
 Dr. Marko Gerbec in njegov čas. Zbornik občine Grosuplje 1969, str. 79. 
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Slika 10: Rojstna hiša Marka Gerbca v Šentvidu (foto: Monika Sadar) 

Pod vplivom takratnih medicinskih šol in avtoritet med zdravniki se je Marko Gerbec zgodaj 

usmeril v znanstveno obdelavo opazovanj na bolnikih, ki jih je zdravil. Kmalu je začel svoje 

opise in dognanja objavljati v obliki takrat popularnih razprav (observations), ki so izhajala v 

okviru strokovnega združenja, Nemške akademije raziskovalcev narave. Gerbec je bil njen 

član od leta 1689. Skupaj je objavil v omenjenih zbornikih kar 78 razprav. Izdal je tudi 9 

samostojnih knjižnih del.
40

  

Leta 1688 se je Gerbec včlanil v ljubljansko »Dizmovo bratovščino« (Societas Unitorum), ki 

je združevala izobraženstvo in plemstvo. Gerbec je bil med ustanovitelji akademije 

ljubljanskih »delovnih« (Academia Operosorum Labacensium) leta 1693. Leta 1712 je 

ustanovil tudi prvo strokovno združenje kranjskih zdravnikov in kirurgov, Bratovščino sv. 

Kozme in Damiana.
41

  
 

Gerbec je proučeval vpliv okolja na nastanek bolezni. Tako je v posebni knjigi branil in hvalil 

ljubljansko klimo ter njene ugodne vplive na obolevanje in zdravljenje Ljubljančanov.
42 

 

 

 

40 
Prav tam.  

41 
Prav tam, str. 81 

42 
Prav tam. 
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Priporočal je tudi zdravljenje v toplicah (Dolenjske Toplice, Rogaška Slatina). Najbolj pa se 

je proslavil v mednarodnih zdravniških krogih s spisom o srčnem bloku.
43

  

Gerbec je umrl v Ljubljani 9. marca 1718.
 
Po vrhunskem zdravniku Marku Gerbcu je 

Slovenska znanstvena fundacija poimenovala sklad, ki je namenjen osebnemu razvoju in 

posebnim projektom slovenskih raziskovalk in raziskovalcev na področju medicinskih ved.
44

 

 
Slika 11: http://www.szf.si/14-slovenski-festival-znanosti-136.html 

 

2.5.4 Stanko Vurnik 

Umetnostni zgodovinar, etnolog in muzikolog Stanko Vurnik se je rodil 11. 4. 1898 v 

Šentvidu pri Stični skladatelju Mateju Vurniku in materi Ani, rojeni Krevs.
45

  

 

43 
Prav tam. 

44 
http://www.szf.si/14-slovenski-festival-znanosti-136.html (11. 7. 2012) 

45  
Dr. Stanko Vurnik. Zbornik občin Gosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje 1994, 

str. 193. 

http://www.szf.si/14-slovenski-festival-znanosti-136.html%20(11
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Slika 12: Rojstna hiša Stanka Vurnika (foto: Monika Sadar) 

Študij umetnostne zgodovine je zaključil z doktoratom pri dr. Izidorju Cankarju leta 1925. Na 

svojem strokovnem področju je začel redno delati leta 1924 kot kustos asistent v Slovenskem 

etnografskem muzeju, od leta 1932 pa kot stalni kustos. V vseh svojih muzejskih letih je bil 

tudi stalni likovni in glasbeni kritik pri Slovencu.
46

  

Stanko Vurnik je kot umetnostni zgodovinar in kritik po svojem estetskem nazoru pripadal 

generaciji novega realizma oz. nove stvarnosti, kakor sta gibanje poimenovala F. Mesensel in 

tudi Vurnik sam.
47

 

 

 

 

 

 

46 
Prav tam, str. 194. 

47 
Prav tam. 
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Kor etnolog je preučeval predvsem stilne in druge značilnosti ljudskega stavbarstva, kmečke 

noše in panjskih konjčnic. S tega področja je objavil več razprav in nekaj knjig npr. Slovenska 

avba (1926/1927), Slovenska peča (1928), Slovenske panjske končnice (1929), Kmečka hiša 

Slovencev na južnovzhodnem področju Alp (1930/1931).
48

  

Umrl je v Ljubljani, 23. 3. 1932.
49

  

Zanimivo je, da je vsestranski Vurnik zaoral ledino pri raziskovanju slovenske zgodovine, 

stilistike in estetike. V svojih delih s tega področja: Uvod v glasbo (1928) in Stil v zgodovini 

glasbe (1931) je razvil nove poglede na razvoj glasbe.
50

  

 

2.5.5 Jože Kastelic 

Klasični filolog, umetnostni zgodovinar, arheolog, slovenski pesnik in pisatelj Jože Kastelic 

se je rodil 18. 8. 1913.
51

  

Kastelic je leta 1946 organiziral veliko izkopavanje monumentalne, komaj deloma izropane 

gomile v »dolini gomil«, neposredno ob cesti Ivančna Gorica-Šentvid, kjer je našel 

pomembne najdbe (grob kneginje z zlatim diademom in grob s konjsko opremo). Od leta 

1948 do 1951 je vodil velika izkopavanja staroslovanskega grobišča na Pristavi na Bledu ter 

na Trebeništvu v Makedoniji.
52

  

Že v gimnaziji je začel objavljati pesmi, bil je sourednik revije Žar na klasični gimnaziji v 

Ljubljani, nato je objavljal pesmi v Mladiki in Domu in svetu, nekaj tudi v Ljubljanskem 

zvonu in Dejanju.
53

  

 

 

48 
Prav tam. 

49 
Prav tam. 

50
 Prav tam. 

51 
Profesor dr. Jože Kastelic, ob osemdesetletnici. Zbornik občine Grosuplje 1994, 

str. 231. 
52 

Prav tam. 
53

 Prav tam, str. 232. 
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Slika 13: Kip dr. Jožeta Kastelica pred šolo (foto: Monika Sadar) 

 

2.5.6 Tone Kozlevčar 

Tone Kozlevčar se je rodil leta 1914 v Šentvidu. Svojo pevsko pot je začel v Ljubljani, ko je 

dopolnil 17 let. Peti ga je slišal dirigent in skladatelj Fran Venturini in ga povabil v pevski 

zbor Sava, kjer so se zbirali odlični pevci – nekateri od njih so nadaljevali svojo pot v 

ljubljanski Operi.
54

  

Kmalu so ga sprejeli v komorni zbor RTV Ljubljana; bil je tudi solist za slovenske narodne 

pesmi. Na pobudo naših rojakov v  ZDA je bil leta 1950 ustanovljen Slovenski oktet, kjer  je 

sodeloval kot član 27 let, več let pa je bil organizator in predsednik okteta.
55

  

 

 

54
 http://www.sigic.si/?mod=search&action=avtor&id=1089 (11. 7. 2012) 

55
 Pevec mednarodnih razsežnosti Tone Kozlevčar, osemdesetletnik. Zbornik občine 

Grosuplje 1994, str. 235. 

http://www.sigic.si/?mod=search&action=avtor&id=1089


28 

 

Pot slavnega Slovenskega okteta se je začela na velikonočni ponedeljek leta 1951 v Šentvidu 

pri Stični, nastop pa je organiziral Tonetov prijatelj Gabrijel Zorc. Oktet je gostoval v 32 

državah, med njimi ZDA, na Japonskem in Kitajskem. Za kulturno poslanstvo doma  in v 

svetu je oktet dvakrat prejel Prešernovo nagrado in Red bratstva in enotnosti s srebrnim 

vencem.
56

  

Ob 20. obletnici okteta je Kozlevčar pripeljal oktet v svoj rojstni kraj Šentvid pri Stični. Na 

koncertu so sodelovali šentviški pevski zbori: moški, ženski, mladinski in otroški. To je bil 

prvi Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, ki potekajo še danes vsako leto.
57

  

Umrl je leta 1995.
58

  

 

2.6 ZGODOVINA ŠOLE V ŠENTVIDU 

2.6.1 Ljudska šola 1784-1877 

Leta 1773 je cesarica Marija Terezija ustanovila normalke. V Šentvidu pri Stični je pričela 

ljudska šola delovati razmeroma zgodaj, leta 1784, kot trivialka v kaplaniji. Dosegljivi 

podatki o začetkih šole, posebej originalni, so razmeroma redki. Najbrž jih ni dobil niti 

nadučitelj Janez Nep. Skrbinec, ki je v Šentvidu poučeval med letom 1874 in 1876 in je takrat 

napisal neke vrste kroniko o šolstvu v Šentvidu pri Stični in jo je poimenoval O začetkih 

ljudske šole v Šentvidu.
59

  

 

 

 

 

 

 

 

56 Prav tam. 

57 Prav tam.  

58 http://www.sigic.si/?mod=search&action=avtor&id=1089 (11. 7. 2012) 

59 Ljudska šola v Šentvidu pri Stični, Dosežki med leti 1784-1877. Zbornik občine 

Grosuplje 1992, str. 59. 

http://www.sigic.si/?mod=search&action=avtor&id=1089
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Iz tega vira je razvidno, da je na šentviški šoli prvi poučeval Anton Antončič, rojen 15. 4. 

1766. Koliko učencev se je v šolo vpisalo, koliko jih od pouka izostajalo in koliko jih k pouku 

sploh ni prihajalo, iz poročil ni razvidno. Iz splošnih šolskih razmer tistega časa vemo, da je 

bila razlika med obveznim vpisom in dejanskim obiskom pouka zelo velika. Šolski okoliš je 

takrat obsegal vasi Veliki Geber, Muljavo in del stiškega področja. Prav zaradi te obsežnosti 

in oddaljenosti od šole so jo učenci, zlasti v zimskem času, zelo težko obiskovali. Anton 

Antončič je na šentviški šoli poučeval kar 55 let, torej do leta 1839.
60

  

Med letom 1826 in 1848 so poleg Antona Antončiča na šoli poučevali: Anton Antončič (sin 

istoimenskega nadučitelja), Franc Debelc, Bernard Jevnikar, Ignacij Wenzeiss in  Andrej 

Turk, ki ga je deželni glavar Šuklje uvrstil v svojih Spominih med znamenite slovenske 

pedagoge.
61

  

Leta 1848 je požar uničil kaplanijo, v kateri je bila šola, in hišo številka 7, v kateri je stanoval 

učitelj Andrej Turk.
62

  

Do maja 1858 so učitelji stanovali in poučevali v pritličju takratne kaplanije. Tega leta pa je 

Tomaž Groznik podaril kot benediciat za šolsko uporabo pritličje lastne šole. Poslopje je dal 

župnik Jožef Poklukar adaptirati.
63

  

Leta 1860 je imela ta šola (v pritličju kaplanije) okrog 500 šoloobveznih otrok, a hodilo jih je 

le okrog 40, prihajali so tudi iz Velikega Gabra in oz Muljave, tako da jih je bilo za dva 

razreda.
64

  

Na seji krajevnega šolskega sveta so 22. 1. 1877 sklenili razširiti dvorazredno šolo v 

trirazredno, leta 1880 pa so ji priključili še 4. razred.
65

  

 

 

 

 

 

60 
Prav tam. 

61 
Prav tam. 

62 
Prav tam, str. 61. 

63 
Predstoletne šole v grosupeljski občini. Zbornik občine Grosuplje 1969, str. 155. 

64 
Prav tam. 

65 
Ljudska šola v Šentvidu pri Stični, Dosežki med leti 1784-1877. Zbornik občine 

Grosuplje 1992, str. 62. 
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Učitelji so bili, glede na čas študija, malo izobraženi. Na začetku je pripravljalni tečaj trajal le 

3 mesece, nato so ga podaljšali na 6 mesecev. Z letom 1852 se je šolanje podaljšalo na eno 

leto. Na dve leti pa se je šolanje podaljšalo šele nekaj časa pred nastankom učiteljišča (1867). 

Primanjkljaj izobrazbe so učitelji nadoknadili z samoizobraževanjem in interesi za posamezne 

stroke. Tu velja omeniti sadjarstvo, živinorejo, področje kulture, nekateri so bili dobri 

organisti, drugi so se posvetili sodobni pedagogiki ...
66

  

Leta 1878 se je od šentviške šole odcepila novo ustanovljena šola v Velikem Gabru.
67

  

Tabela 2: Obisk šole v letu 1897
68 

Leto 1897 Redna šola Ponavljalna šola 

Dečki  Deklice    Dečki   Deklice   

Vpisanih je bilo 224 278 38 91 

Obisk pouka 131 161 37 45 

Pouka ni obiskovalo 87 114 1 8 

Sosednje šole so obiskovali 6 3 / / 

 

Iz šole v Šentvidu so v tistem času izšli nekateri znani Slovenci:  

- Fr. Ksaver Kumar (1793-1848), prvi škof lavantinske škofije,  

- P. Estahij Ozimek (1817-1898), gimnazijski profesor, strokovnjak za stare  rokopise, 

- Jožef Jerič (1823-1888), župnik v Dobcu, ustanovitelj čebelarskega društva, časopisa 

Slovenec, Katoliške bukvarne in katoliške tiskarne, 

- Dr. Janez Janežič (1855-1922), profesor moralke v ljubljanskem bogoslovju, 

predsednik duhovniškega sodišča, socialni delavec in pisatelj, 

- Anton Černivec, ravnatelj državnega učiteljišča v Ljubljani, avtor Računice za ljudske 

šole, 

- Ivan Markelj, ravnatelj učiteljišča v Kopru, 

- Ignacij Fajdiga, ravnatelj gimnazije v Kranju, 

 

 

 

66 
Prav tam, str. 63. 

67
 Ljudska šola v Šentvidu pri Stični, Dosežki med leti 1900-1921. Zbornik občine 

Grosuplje 1994, str. 70. 
68 

Ljudska šola v Šentvidu pri Stični, Dosežki med leti 1784-1877. Zbornik občine 

Grosuplje 1992, str. 64. 
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- Jožef Mandelj, ravnatelj tobačne tovarne in deželni poslanec, 

- Dr. Stanko Vurnik, etnograf, umetnostni zgodovinar, glasbeni kritik, 

- Franc Spendal, kanonik v Novem mestu, ki je odstopil svoje posestvo za osnovno šolo 

na Muljavi, 

- Ludvik Puš, pisatelj in skladatelj, 

- Evkarpija Lokar, voditeljica dijaške bolnice v Zavodu sv. Stanislava, 

- s. Severina – Amalija Ambrož, vzorna učiteljica v Lichterturnovem zavodu 

- Ivanka Korbar, lastnica in voditeljica Trgovske šole v Ljubljani ...
69

 

   

2.6.2 Ljudska šola 1900-1921 

Po poročilu šolskega nadzornika Ljudevita Stiasnija je bilo v šentviški šoli leta 1904/05 blizu 

600 šoloobveznih otrok, na vsakega učitelja jih je prišlo več kot 120, pouk pa je obiskovalo 

483 učencev, od teh 96 le trikrat na teden.
70

  

Pouk se je začenjal v sredini septembra in je trajal skoraj do konca julija. Res pa je, da so bile 

šole zaradi epidemij: davica, škrlatinka, prehlad, po več dni ali tednov zaprte.
71

  

 

Tabela 3: Število učencev v šolskem letu 1900/01
72 

Šolsko leto 1900/01 Redna šola  Ponavljalna 

šola 

 

 Dečki  Deklice  Dečki  Deklice  

Šoloobvezni 229 222 52 80 

Šolo je obiskovalo 159 176 41 74 

Šole ni obiskovalo 54 41 14 6 

Iz drugih šol 2 5 / / 

     

 

 

 

 

69 
Prav tam, str. 63. 

70
 Ljudska šola v Šentvidu pri Stični, Dosežki med leti 1900-1921. Zbornik občine 

Grosuplje 1994, str. 63. 
71 

Prav tam. 
72 

Prav tam, str. 65. 
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Leta 1907 so ustanovili poseben razred za oddaljene učence (nad 4 km), leta 1910 pa se od 

šole odcepila novo ustanovljena šola na Polju pri Muljavi. Šola je leta 1921 dobila 5. razred.
73

   

Da bi se izognili neprestanim izgovorom zaradi izostankov, je krajevni šolski svet poslal 

okrajnemu šolskemu svetu v Litijo prošnjo, da dovoli starejšim otrokom obiskovati pouk od 

velikonočnih počitnic do konca šolskega leta le dvakrat na teden. Okrajni šolski svet je to 

olajšavo 26. 3. 1917 dovolil. Starši in otroci pa so jo izkoristili tako, da nekateri otroci v šolo 

sploh niso prišli. Ugotovili so, da take olajšave ne pripomorejo k uspehu.
74

  

Nekateri učitelji so predlagali, da bi se ustanovile zasilne šole – enorazrednice – v Hrastovem 

dolu, Sobračah in Metnaju, saj učenci iz oddaljenih krajev niso prihajali ne v lepem, ne v 

slabem vremenu.
75

  

Šola je v tistem času imela 3 večje in 1 manjšo učilnico, pisarno in kabinet za učila. V 

razrednih je bilo 40-70 učencev. Za vse učence (450-550) je bila šola občutno premajhna. 

Prostorska stiska v šoli je bila tako zelo velika, zato so leta 1913 kupili stavbni prostor in 

sklenili, da se začne naslednje leto gradnja nove šole. Sredi julija 1914 je ing. Čapak končal 

načrte. Proračuna za novo gradnjo je stal 117.000 kron. Gradnjo je takrat preprečila vojna.
76

  

 

 2.6.3 Ljudska šola 1922-1934 

Začetek in konec šolskega leta je vodstvo šole v časovnih presledkih menjavalo. Tako so v 

šolskem letu 1921/22 izjemoma pričeli poučevati šele 1. oktobra zaradi namestitve novih 

klopi, pleskanja in drugih opravil. Po razdelitvi spričeval so na Vidov dan, 28. junija, zaprli 

šolska vrata.  V posebnem oddelku za oddaljene učence je pouk trajal od 15. februarja 1922 

do 30. novembra 1922, učenci ponavljalne šole pa so pouk obiskovali od 15. oktobra 1921 do 

30. aprila 1922.
77

 

 

 

 

 

73 
Prav tam, str. 70. 

74 
Prav tam, str. 68. 

75 
Prav tam. 

76 
Prav tam, str. 64. 

77 
Ljudska šola v Šentvidu pri Stični, Dosežki med leti 1922-1934. Zbornik občin 

Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, str.  43. 
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Tabela 4: Število učencev v šolskem letu 1921/22
78 

 1921/22  

 Vpis  Pouk so obiskovali 

Šoloobvezni v začetku 

šolskega leta 

412 345 

Konec šolskega leta 366 (46 manj) 325 (26 manj) 

 

Šolska stavba je postala komaj še uporabna, učenci so se stiskali v utesnjenih učilnicah, 

poslabšale so se že tako slabe higienske razmere, ki so zahtevale ukrepanje. Šolski odbor je 

zbiral sredstva in prihranke za gradnjo nove, večje in sodobno urejene šole. Učilnica v 

kaplaniji je bila samo začasen ukrep.
79

  

V tem času in kasneje so pričeli v dravski banovini združevati razdrobljene male občine. Vasi 

Češnjice, Dob, Bukovica, Temenica, Podboršt, Radohova vas, Velike Pece so se s šentviško 

združile v eno občino: Šentvid pri Stični. Nekaj učencev iz Bukovice je še obiskovalo 

šentviško šolo, večina pa šolo v Javorju.
80

  

Izven šolskega pouka je šola prirejala Miklavževe večere. Učenci so nastopali v otroških 

igricah npr. Povodni mož, Lažniva Milena, Materin blagoslov, Sirota Jerica. Po letu 1932 je 

nastopal tudi mladinski pevski zbor. Vsako leto so proslavljali kraljev rojstni dan in dan 

ujedinjenja. Ob slovestnostih so okrasili učilnice z zastavami, nastopali so govorci, 

deklamatorji, prireditve so obiskovali starši, sorodniki in znanci.
81

  

Učenci so bili včlanjeni v različna društva. Pomladek RK je štel 105 članov, nekateri so se 

navduševali za Mlade junake, telovadili so pri sokolskem društvu. Učenci so bili naročeni na 

revije: Mladinska matica, Naš rod, Mladi junak.
82

  

 

 

 

 

 

78 
Prav tam, str. 45. 

79 
Prav tam, str. 46. 

80 
Prav tam. 

81 
Prav tam, str. 47. 

82 
Prav tam. 
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Šola je organizirala tudi izlete. Učenci so spoznavali nove vasi, na Muljavi so obiskovali 

Jurčičevo domačijo, zgodovinsko cerkev, videli so izvir reke Krke. Tja so hodili peš, nazaj pa 

so se peljali z lojtrnimi vozovi in konjsko vprego. Višji razredi so obiskovali Županovo jamo 

pri Ponovi vasi. Večkrat so šli tudi na ogled gradu v Višnji Gori.
83

  

Učenci telovadbe niso imeli, saj ni bilo ne telovadnice ne uspodobljenih učiteljev za 

poučevanje tega predmeta. Namesto telovadbe so imeli predavanja iz zdravstva, o 

alkoholizmu, nikotinu in njunih posledicah, govorili so o lepem vedenju.
84

  

V šolskem letu 1927/28 so uvedli paralelko k 1. razredu: v obeh razredih je bilo vpisanih 74 

otrok. Ob koncu šolskega leta 1931/32 so se trije učenci iz 5. razreda vpisali v gimnazijo, ena 

učenka pa v meščansko šolo. Šola je 6. razred dobila leta 1933.
85

  

2.6.4 Ljudska šola 1934-1945 

V šolskem letu 1934/35 so pričeli poučevati na osnovni šoli in v prvem razredu višje narodne 

šole 4. septembra. Šolsko leto so zaklučili 28. junija 1935. Učenci so bili zaradi pomanjkanja 

prostora pri pouku prisotni le trikrat na teden.
86

  

Tabela 5: Šolsko leto 1934/35
87 

 Dečki  Deklice  

Vpis v osnovno šolo 222 208 

Na koncu šolskega leta 209 196 

Vpis v višjo narodno šolo 87 109 

Na koncu šolskega leta 78 83 

 

Učenci so bili po narodnosti Slovenci, po veri rimokatoliki, po državljanstvu Jugoslovani.
88

  

 

 

 

 

 

83 
Prav tam. 

84 
Prav tam, str. 48. 

85 
Prav tam, str. 49. 

86 
Ljudska šola v Šentvidu, Dosežki med leti 1934-1945. Zbornik občin Gros., Iv. 

Gorica in Dobr. 1998, str. 43. 
87 

Prav tam, str. 47. 
88 

Prav tam, str. 49. 
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Šola še vedno ni imela telovadnice. To je bil tudi glavni vzrok, da tega predmeta niso 

poučevali. Nadomeščali so ga s predavanji iz zdravstva, zlasti o posledicah alkoholizma. 

Telovadbo je več učencev obiskovalo pri društvih izven šole. Tudi pouk ročnih del ni bil 

organiziran zadovoljivo, je pa dobro uspeval praktični pouk iz kmetijstva. Vodil ga je 

ravnatelj šole tako, da je prirejal tečaje v prosvetnem domu, kjer so bila predavanja tudi za 

gospodarje in gospodinje. Ravnatelju je uspelo dobiti in urediti sadni vrt, na katerem so gojili 

različne sadne vrste.
89

  

Leta 1939 je banska uprava izdala odločbo, da naredijo še en šolski okoliš, s sedežom v 

Temenici. Na zemljišču, ki je bilo last Hranilnice in posojilnice v Šentvidu pri Stični, naj bi 

zgradili trirazredno šolo, ki bi razbremenila prenatrpane razrede v šentviški šoli. Iz Temenice 

do šole v Šentvidu in nazaj so morali učenci prehoditi 8 kilometrov. V letu 1941 se je pričela 

gradnja nove šole v Temenici, ker pa je sredstev primanjkovalo, so do konca naslednjega 

šolskega leta zgradili stavbo le v surovem stanju in jo pokrili s streho. S prizadevanjem 

ravnatelja Lovra Jevnikarja pa so le končali vsa zidarska dela z denarjem iz šentviške 

posojilnice. Če ne bi bilo vojne, bi šolo zgradili do konca.
90

  

V drugem polletju šolskega leta 1941/42 so odprli v zasebni hiši osnovno dvorazredno šolo v 

Hrastovem Dolu.
91

  

Med NOB je bil obisk pouka bolj slab. Leta 1941 je štela sedemrazredna šola 10 oddelkov in 

571 otrok. Leta 1943 je bil pouk le v 3 učilnicah. 28. februarja 1945 je padla bomba in 

poškodovala šolo.
92

  

 

 

 

 

89 
Prav tam, str. 49. 

90 
Prav tam, str. 43. 

91
 Prav tam, str. 44. 

92 
Šole v Grosupeljski občini. Zbornik občine Grosuplje 1970, str. 135. 
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2.7 OŠ FERDA VESELA 

 
Slika 14: OŠ Ferda Vesela (foto: Monika Sadar) 

Načrti za gradnjo šole sodijo v leto 1913 in 1954. Do gradnje 1913. leta ni prišlo, ker jo je 

preprečila prva svetovna vonja. Tudi leta 1954 se šola ni začela graditi, ker se je začela 

postavljati tudi potreba po zgraditivi šole v Ivančni Gorici. Čez deste let je občinska skupščina 

Grosuplje vendar sklenila, da je vprašanje šolske mladine v Šentvidu akutno in zato potrebno 

takojšnje saniranje.
93

  

Leta 1965 so bili postavljeni prvi temeljni nove šole, o kateri so že rodovi govorili in jo željno 

pričakovali. Šolska vrata v novo poslopje so se odprla 25. 10. 1966 v okviru praznovanja 

občinskega praznika. Šolski pouk pa se je pričel 2. 11. 1966.
94

  

 

 

 

93 
Trideset let dela v novi šoli, šolsko leto 1966/67-1996/97. Šentvid pri Stični 1997, 

str. 24. 
94 

Prav tam, str. 24, 25. 



37 

 

 

V šolskem letu 1966/67 je šolo obiskovalo skupno 408 učencev. Vsi učitelji niso imeli 

ustrezne strokovne izobrazbe, vendar pa je pouk potekal brez zastojev. Na koncu šolskega leta 

so tudi šolski svetovalci izrazili priznanje vsem učiteljem za dobro delo, saj je šola imela 

najboljši uspeh v tedanji občini.
95

  

V šolskem letu 2011/12 je šolo obiskovalo 372 učencev na matični šoli in 14 na Podružnični 

šoli Temenica.
96

  

Šolski okoliš: 

Artiža vas, Boga vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Glogovica, Griže, Grm, Hrastov Dol, 

Lučarjev Kal, Male Češnjice, Male Pece, Mali Kal, Petrušnja vas, Podboršt, Pokojnica, 

Pristavlja vas, Radohova vas, Sad, Sela pri Dobu, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel na 

Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Škoflje, Trnovica, Velike Češnjice, Veliki Kal, Velike Pece, 

Zaboršt pri Šentvidu.
97

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 
Prav tam, str. 25, 26. 

96 
Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, šolsko leto 2011/12, Šentvid pri 

Stični 2011, str. 6. 
97 

Prav tam, str. 8
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2.8 PODRUŽNIČNE ŠOLE 

2.8.1 Podružnična šola Temenica 

 

Šola je bila tu ustanovljena že leta 1939, vendar je do leta 1945 tu poučeval župnik. Učil je 

poleg verouka še branje in računstvo. Prej so učenci hodili v šolo v Šentvid pri Stični. Šolsko 

poslopje je bilo v grobem zgrajeno leta 1939 in se je do leta 1941 še izpopolnjevalo, potem pa 

je prostor uporabljala vojska. Z dograditvijo šole je začel leta 1945 Vinko Dobnikar in po 

poročilu iz leta 1962 je bila to samostojna, nepopolna osnovna šola s kombiniranim poukom, 

dvema učilnicama, pisarno, kabinetom, delavnico, dvema stanovanjema, dvoriščem, vrtom in 

nekaj zemljišča s travo.
98

  

Podružnično šolo Temenica je v šolskem letu 2011/12 obiskovalo štirinajst učencev, tam 

poteka kombiniran pouk prvega in drugega razreda.
99

  

Šolski okoliš: 

Bratnice, Breg pri Velikem Gabru, Bukovica, Čagošče, Dolenja vas pri Temenici, Male Dole 

pri Šentjurju, Praproče pri Temenici, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Sela pri Sobračah, 

Sobrače, Šentjurje, Temenica, Velike Dole pri Šentjurju, Videm pri Temenici, Vrh pri 

Sobračah.
100

  

 

2.8.2 Podružnična šola CZBO 

Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični (CZBO) s svojo 

dejavnostjo zadovoljujejo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za učence iz celotne 

države, ki so tja napoteni na zdravljenje.
101

  

 

 

 

98
 Šole v grosupeljski občini. Zbornik občine Grosuplje 1970, str. 136. 

99 
Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, šolsko leto 2011/12, Šentvid pri 

Stični 2011, str. 6. 
100 

Prav tam, str. 8. 
101 

Prav tam, str. 8. 
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Za vsakega otroka je potreben individualen pristop, saj s šolanjem nadaljuje tam, kjer je 

končal na svoji matični šoli. Poleg tega mora biti poučevanje prilagojeno njegovemu 

zdravstvenemu stanju. Učitelji, ki poučujejo v Podružnični šoli CZBO, sodelujejo predvsem z 

zdravstveno službo CZBO, matično šolo učenca ter njegovimi starši.
102

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 
Prav tam. 
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3. DIDAKTIČNI DEL 

Šola  OŠ Ferda Vesela 

Datum  Razred  5. Predmet  Družba 

Učna 

tema 

Ljudje v prostoru in ljudje v času 

Učna 

enota 

Domači kraj 

Učni 

cilji 

- Učenci spoznavajo pomembnejše kulturno-zgodovinske spomenike. 

- Učenci spoznavajo znane osebnosti iz domače pokrajine. 

- Učenci se znajo orientirati v prostoru in času. 

- Učenci razumejo, kaj so kulturno-zgodovinski spomeniki in njihov pomen. 

- Učenci primerjajo motive na starih fotografijah ter ugotavljajo razlike. 

Učne 

oblike 

Frontalna, individualna 

Učne 

metode 

Pogovor, demonstracija, razlaga, opazovanje, prikaz 

Učni 

pripom

očki 

Učni list, zemljevid Šentvida (http://zemljevid.najdi.si/) 

 

Literat

ura 

- Matičetov, Milko: Slovenski pravljičarji: Anton Dremelj Resnik, Založba 

ZRC, 2010 

- Šugman, Rajko: Hura, igrajmo se v prostem času, Zavod za šport Slovenije, 

2004 

- Učni načrt za družbo 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/p

renovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf) 

http://zemljevid.najdi.si/
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Opom

be 

 

Potek 

dela 

 

 

V razredu učencem preberem zgodbo iz knjige Slovenski pravljičarji: Anton 

Dremelj Resnik. Resnik je bil pravljičar, ki je živel v Petrušnji vasi, to je manjša 

vasica pri Šentvidu.  

Z otroki se potem pogovorim, kje je zgodba potekala. 

Ali mislijo, da je zgodba resnična? 

V katerem narečju je napisana? 

Ali še vedno v teh krajih govorimo tako? 

Pogovorimo se, da so si v teh krajih včasih pripovedovali zgodbe kot je ta, v katerih 

so nastopali ljudje, ki so resnično živeli tu. 

Potem jim povem, da si bomo danes ogledali Šentvid. Pozovem jih, da bomo hodili 

ob cesti. Povem pravila, ki se jih morajo vsi držati. Hodili bomo po dva in dva v 

koloni. Če bomo morali pečkati cesto, jo bomo varno in po mojih navodilih. Nihče 

ne sme brez navodila sam zapustiti kolone. 

Ko povem navodila, gremo skupaj iz razreda v garderobo in se dobimo pred šolo. 

Vsak učenec ima s seboj svinčnik in podlogo za pisanje. Razdelim delovne liste z 

nalogami o zgodovini Šentvida in šole. 

Najprej si označimo pot, po kateri bomo hodili. To naredimo skupaj tako, da jim 

pomagam s povečanim zemljevidom, ki ga imam v roki. Povem jim, kam se bomo 

odpravili, eden od učencev pa poskuša ta kraj najti na zemljevidu. Če ugotovimo, 

da ima prav, pot označijo še na svojih zemljevidih, ki jih imajo na delovnih listih. 

Odpravimo se na ogled. Hodimo ob robu cestišča v parih. Pri znamenitostih se 

ustavimo in rešimo posamezno nalogo, ki se navezuje na znamenitost. O tej 

znamenitosti se tudi pogovorimo. Vprašam jih, kaj o njej že vedo.  Pri cerkvi se 

ustavimo za malo dlje časa saj je njihova naloga, da cerkev narišejo.  
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Ko naredimo krog po Šentvidu, se vrnemo nazaj pred šolo. Na igrišču pregledamo 

rešitve na učnem listu.  

Če ostane še čas, jih vprašam, če poznajo kakšno športno igro, ki so se jo igrali 

njihovi dedki in babice. Povem jim, da se bomo šli tudi mi igro, ki so jo poznali v 

teh krajih. 

Igra je podobna »ristancu«. Na tla narišemo pravokotnik, ki ga razdelimo na 6 

manjših pravokotnikov in zadnja dva povežemo s polkrogom. Učenec mora vreči 

kamen v prvi desni pravokotnik. Potem skoči z eno nogo najprej v prvi levi 

pravokotnik in naprej do polkroga, kjer se mora na eni nogi obrniti. Ko pride do 

pravokotnika, v katerem je kamen, mora pobrati kamen in tisti pravokotnik 

preskočiti. Če učenec skoči na črto ali se postavi na obe nogi, izpade in preda 

kamen naslednjemu učencu. 

 

 

 

   

   

 

Z učenci se odpravimo v garderobo, kjer se preobujejo. Skupaj gremo v njihov 

razred, kjer se jim zahvalim za sodelovanje in se poslovim. 

  

Že pred začetkom ure sem prišla k učencem 5. razreda na OŠ Ferda Vesela. Najprej so učenci 

rešili anketni vprašalnik, ki se jim je zdel zelo zanimiv, med reševanjem pa so ugotavljali, da 

niti ni tako lahek. 
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Potem sem jim za uvodno motivacijo prebrala pravljico v dolenjskem narečju. Učencem se je 

že med branjem zdelo to neznansko smešno. Verjetno zato, ker jih učiteljica navaja, da pri 

pouku govorijo čim bolj slovnično pravilno. Mislim, da je bila motivacija ustrezna, saj so 

učenci tudi na moja kasnejša vprašanja odgovarjali z zanimanjem in radovednostjo, kaj jih 

čaka naprej. 

Razložila sem jim, da bomo šli kasneje iz razreda. Bili so zelo razumevajoči, ko sem jim 

rekla, da moramo biti na cesti previdni. Sami so mi povedali, na kaj bomo morali paziti in 

tudi, kje v Šentvidu so zebre, kjer lahko varno prečkamo cestišče. 

 
Slika 15: Kipi pred šolo (foto: Lidija Oštir) 

Na terenu so učenci sodelovali, saj so odgovarjali na vprašanja in bili ves čas motivirani. 

Glede na to, da sem bila v skrbeh glede discipline na cesti, sem bila prav pozitivno 

presenečenja, saj so bili obe šolski uri skoncentrirani in sva jih z učiteljico samo občasno 

opominjali, kje naj hodijo.  
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Slika 16: Pokopališče (foto: Lidija Oštir) 

Zanimivo se mi je zdelo tudi to, da so me v križišču v središču Šentvida učenci sami 

opomnili, kje morajo prečkati cestišče, saj jim je bilo tako naročeno, ker je varneje. 

Učni list se je izkazal kot dober pripomoček pri ogledu Šentvida. Prvo in drugo nalogo smo 

rešili kar v razredu, saj je bilo to bolj enostavno in v pomoč pri drugi nalogi sem jim dala 

povečani fotografiji.  

 
Slika 17: Skupinska (foto: Monika Sadar) 

 

Učenci so lahko skozi ogled Šentvida videli, kako se zavedajo okolice svojega kraja in šole. 

Veliko stvari, ki sem jih spraševala v anketnem vprašalniku, se je ponovilo v učnem listu. 

Tako so videli, da so bila vsa vprašanja v anketi taka, da bi jih lahko rešili, če bi bili bolj 

pozorni.  
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Slika 18: Spominska plošča Marku Gerbcu (foto: Lidija Oštir) 

4. EMPIRIČNI DEL 

Empirični del predstavlja rezultate anketnega vprašalnika, ki je bil izveden med učenci 4. in 5. 

razreda Osnovne šole Ferda Vesela in se nanaša na poznavanje zgodovine kraja Šentvid in 

šole v tem kraju. 

4.1 Empirična obdelava rezultatov ankete med učenci 4. in 5. razreda  

4.1.1 Cilji 

Ugotoviti želim:  

- v kolikšni meri se učenci zavedajo zgodovinskih obeležij v Šentvidu in čemu so 

postavljena. 

- v kolikšni meri učenci Osnovne šole Ferda Vesela poznajo zgodovino svojega kraja. 

- v kolikšni meri učenci Osnovne šole Ferda Vesela poznajo zgodovino svoje šole. 

- katere kulturnozgodovinske objekte si lahko učenci ogledajo na terenu. 

- katere znane osebnosti so živele v Šentvidu, njihov pomen in kako jih predstaviti 

učencem. 

- katere gospodarske dejavnosti so prisotne v Šentvidu. 

 

4.1.2 Raziskovalna vprašanja  

Pričakujem, da: 
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1: Učenci 5. razreda bolje poznajo zgodovinska obeležja v Šentvidu kot učenci 4. 

razreda. 

2: Učenci 5. razreda bolje poznajo svoj kraj in njegovo zgodovino kot učenci 4. 

razreda. 

3: Učenci 5. razreda bolje poznajo svojo šolo in njeno okolico kot učenci 4. razreda. 

4: Učenci 5. razreda so bolj seznanjeni z znanimi osebami, ki so povezane s 

Šentvidom kot učenci 4. razreda.  

 

4.1.3 Vzorec in metode raziskovanja 

V raziskavo je bilo vključenih 76 učencev 4. in 5. razreda.  

Za zbiranje podatkov sem izbrala diagnostično tehniko anketni vprašalnik. Anketiranci 

odgovarjajo na vprašanja po navodilih. 

Vprašanja v anketnem vprašalniku so bila tako odprtega kot zaprtega tipa. Na vprašanja 

odprtega tipa so učenci lahko prosto odgovarjali. Medtem ko so bili  pri zaprtem tipu 

odgovori že predlagani in so učenci izbirali med  njimi.  

 

4.1.4 Analiza rezultatov 

Tabela 6: Spol anketiranih učencev 

SPOL MOŠKI ŽENSKI Ʃ 

Število  38 38 76 

 

 

Anketiranih je bilo 76 učencev, 38 dečkov in 38 deklic. 

 

Tabela 7: Razred anketiranih učencev 

RAZRED 4. 5.  Ʃ 

Število  41 35 76 
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Graf 1: Razred anketiranih učencev 

 

Anketiranih je bilo 41 učencev 4. razreda in 35 učencev 5. razreda. 

 

1. Kdo je oseba na sliki in kaj je bila ta oseba po poklicu? 

Tabela 8: Kdo je oseba na sliki? 

Razred 4. 5. 

Ferdo Vesel 26 27 

France Prešeren 0 2 

Primož Trubar 8 0 

France Bevk 0 1 

 

 
Graf 2: Kdo je oseba na sliki? 

 

 

Da je oseba na sliki Ferdo Vesel, je vedelo 26 učencev 4. razreda in 27 učencev 5. razreda. 

Osem učencev 4. razreda je napisalo, da je oseba na sliki Primož Trubar, dva učenca 5. 
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razreda sta napisala, da je na sliki France Prešeren in en učenec 5. razreda, da je France Bevk. 

Menim, da je večina učencev vedela, da je oseba na sliki Ferdo Vesel, ker se šola v Šentvidu 

imenuje po tem slikarju in se verjetno v šoli veliko pogovarjajo o njem. 

Tabela 9: Kaj je bila ta oseba po poklicu? 

Razred 4. 5. 

pisatelj  10 6 

skladatelj  4 0 

Politik 0 0 

Slikar 26 25 

 

 
Graf 3: Kaj je bila ta oseba po poklicu? 

 

Da je bila ta oseba slikar, je vedelo 26  učencev 4. razreda in 25 učencev 5. razreda. Deset 

učencev 4. razreda in šest učencev 5. razreda je obkrožilo, da je oseba pisatelj. Štirje učenci 4. 

razreda so obkrožili, da je oseba skladatelj. Tudi pri tem vprašanju menim, da je večina 

odgovor vedela, ker se šoli veliko pogovarjajo o tem slikarju.  

 

2. Kako se imenuje najstarejši del Šentvida? 

 

 

Tabela 10: Ime najstarejšega dela Šentvida 

Razred 4. 5. 
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Stari trg 29 16 

Grumlof 2 0 

Ivančna Gorica 1 0 

 

 
Graf 4: Ime najstarejšega dela Šentvida 

 

Da se najstarejši del Šentvida imenuje Stari trg, je vedelo 29 učencev 4. razreda in 16 učencev 

5. razreda. Dva učenca 4. razreda sta napisala, da se imenuje najstarejši del Šentvida Grumlof, 

en učenec 4. razreda pa je napisal, da je to Ivančna Gorica. Ostali niso odgovarjali. Menim, da 

so se o tem delu Šentvida v 4. razredu v zadnjem času več pogovarjali. Lahko pa je tudi 

razlog v tem, da so bolj prepisovali eden od drugega.   

 

3. Kateremu svetniku je posvečena cerkev v Šentvidu? 

 

Tabela 11: Svetnik cerkve v Šentvidu 

Razred 4. 5. 

sv. Rok 2 1 

sv. Miklavž 1 0 

sv. Vid 30 34 

sv. Marija 7 0 
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Graf 5: Svetnik cerkve v Šentvidu 

 

Da je cerkev v Šentvidu posvečena sv. Vidu, je vedelo 30 učencev 4. razreda in 34 učencev 5. 

razreda. Sedem učencev 4. razreda je obkrožilo, da je posvečena sv. Mariji, eden sv. Miklavžu 

in dva učenca 4. razreda ter en učenec 5. razreda, da je posvečena sv. Roku. Menim, da je 

število pravilnih odgovorov pričakovano, saj večina učencev hodi k verouku in k maši v 

Šentvid. 

 

4. Čemu/komu je posvečen spomenik na sliki? 

Tabela 12: Spomenik na sliki 

Razred 4. 5. 

V spomin na kugo 0 0 

Taboru pevskih 

zborov 

37 32 

Petru Jovanoviču 1 2 

Svetniku sv. Vidu 1 0 
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Graf 6: Spomenik na sliki 

 

Da je spomenik posvečen Taboru pevskih zborov, je vedelo 37 učencev 4. razreda in 32 

učencev 5. razreda, kar je precej dober rezultat. V 4. razredu je en učenec obkrožil, da je 

posvečena Petru Jovanoviču in en učenec, da je posvečena sv. Vidu. V 5. razredu sta dva 

učenca obkrožila, da je spomenik posvečen Petru Jovanoviču. Menim, da je večina učencev 

vedela pravilen odgovor, ker so se v tistem času tudi v šoli pripravljali na Tabor, ki je potekal 

en teden po mojem obisku. 

 

5. Obkroži, kateri znani Slovenci so živeli v Šentvidu in njegovi bližnji okolici? 

Tabela 13: Znani Slovenci, povezani s Šentvidom in okolico 

Razred 4.  5.  

France Prešeren 5 5 

Marko Gerbec 29 20 

Stanko Vurnik 27 22 

Peter Jovanovič 5 6 

Ivana Kobilica 2 1 

Jože Kastelic 25 25 

Anton Aškerc 4 2 

Tone Kozlevčar 25 0 
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Graf 7: Znani Slovenci, povezani s Šentvidom in okolico 

Velika večina učencev 4. in 5. razreda je obkrožilo, da so s Šentvidom povezani Marko 

Gerbec, Stanko Vurnik in Jože Kastelic, medtem ko je Petra Jovanoviča obkrožilo zelo malo 

učencev. Posebej zanimivo je, da je kar 25 učencev 4. razreda pravilno obkrožilo Toneta 

Kozlevčarja, medtem ko ga v 5. razredu ni obkrožil nihče. Menim, da so se o Tonetu 

Kozlevčarju v 4. razredu pogovarjali pri pouku glasbe, medtem ko ga v 5. razredu verjetno 

niso omenjali. Pričakovala sem, da bodo poznali Marka Gerbca, Stanka Vurnika in Jožeta 

Kastelica, saj so  to 3 osebnosti, ki jih s Šentvidom največkrat povezujemo. 

 

6. Kateri kipar je avtor Ribničana, ki stoji pred šolo? 

Tabela 14: Avtor Ribničana 

Razred 4.  5.  

Jože Gorjup 4 6 

Alojzij Repič 5 4 

Peter Jovanovič 20 6 

Janez Zorko  1 4 
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Graf 8: Avtor Ribničana 

Kot lahko vidimo iz tabele, so se pri tem vprašanju zopet bolje izkazali učenci 4. razreda, saj 

jih je večina pravilno odgovorila, da je avtor kipa Peter Jovanovič. V 5. razredu so odgovori 

precej razpršeni, kar 15 pa jih na vprašanje ni odgovarjalo, medtem ko jih v 4. razredu ni 

odgovarjalo 11. Menim, da se v 5. razredu niso nikoli pogovarjali o Petru Jovanoviču, saj so 

odgovori precej razpršeni, večina pa jih sploh ni odgovarjala na vprašanje. Po vsej verjetnosti 

pa so se v 4. razredu o kiparju pogovarjali.  

 

7. V kateri stavbi je bila šola, preden so zgradili šolo, ki jo obiskujejo učenci danes? 

Tabela 15: Stavba stare šole 

Razred 4.  5.  

V stavbi, kjer je danes trgovina. 3 0 

V stavbi, kjer je danes kulturni dom. 6 9 

V stavbi, kjer je danes pošta. 27 16 

V stavbi, kjer je danes gasilni dom. 1 1 
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Graf 9: Stavba stare šole 

Velika večina učencev 4. razreda je pravilno odgovorila, da je bila šola prej v stavbi, kjer je 

danes pošta. Tudi večina učencev 5. razreda je odgovorila pravilno, vendar je vseeno delež le-

teh manjši. Kot lahko razberemo iz grafa, na vprašanje ni odgovorilo več učencev 5. razreda 

kot učencev 4. razreda. Spet lahko razlog, da je več učencev 4. razreda vedelo pravilen 

odgovor kot 5. razreda, iščemo v tem, da so se o prejšnji šoli pogovarjali v razredu. Mogoče 

so zgodovino kraja obravnavali bolj na koncu šolskega leta, medtem ko so jo učenci 5. 

razreda obravnavali bolj na začetku leta in so snov že bolj pozabili. 

 

8. Katerega leta je bila zgrajena Osnovna šola Ferda Vesela v Šentvidu, kjer danes 

poteka pouk? 

Tabela 16: Letnica zgraditve nove šole 

Razred 4.  5.  

1966 25 9 

1950 3 5 

1856 3 8 

1970 4 4 
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Graf 10: Letnica zgraditve nove šole 

Pri tem vprašanju so precej bolje izkazali učenci 4. razreda, saj je velika večina odgovorila, da 

je bila šola dograjena leta 1966, medtem ko so odgovori v 5. razredu dokaj razpršeni, veliko 

pa jih tudi ni odgovorilo na vprašanje. Pri tem je zanimivo, da je letnica zgraditve napisana 

poleg vrat pri vhodu v šolo, vendar je več kot očitno učenci niso opazili. Menim, da je razlog 

za boljše rezultate 4. razreda spet to, da so se v 4. o zgodovini šole v zadnjem času več 

pogovarjali. 

 

9. Kipa katerih dveh znanih osebnosti krasita okolico šole? 

Tabela 17: Kipa znanih osebnosti pred šolo 

Razred 4.  5.  

Jože Kastelic 29 19 

Marko Gerbec 5 17 

Peter Šoštarič 18 3 

Tone Kozlevčar 4 2 
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Graf 11: Kipa znanih osebnosti pred šolo 

V 4. razredu jih je večina pravilno odgovorila, katera kipa sta postavljena pred šolo. V 5. 

razredu pa je večina pravilno odgovorila za Jožeta Kastelica, medtem ko so Petra Šoštariča 

obkrožili trije učenci. Večina učencev 5. razreda je domnevala, da je eden od kipov, kip 

Marka Gerbca.  Menim, da so v 5. razredu v večini odgovarjali, da je pred šolo kip Marka 

Gerbca, ker je to najbolj znan Šentvidčan in so obkrožili bolj na pamet, kot da bi odgovor res 

vedeli. Razlog, zakaj so se učenci 4. razreda spet bolje izkazali, je verjetno isti kot pri 

prejšnjih vprašanjih.  

 

10. Kateri Pevski tabor po vrsti bo potekal letos v Šentvidu? 

Tabela 18: Letošnji Pevski tabor v Šentvidu 

Razred 4.  5.  

30. 1 2 

45. 5 6 

43. 32 16 
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Graf 12: Letošnji Pevski tabor v Šentvidu 

 

Iz tabele je razvidno, da je večina učencev 4. in 5. razreda vedela, da bo letos potekal 43. 

Tabor pevskih zborov. K temu je verjetno pripomoglo tudi to, da je bila anketa izvedena en 

teden pred začetkom Tabora in so se v tem času o tej temi v razredu več pogovarjali. Vseeno 

lahko rečemo, da se je pri tem vprašanju bolje odrezal 4. razred, saj jih je več pravilno 

odgovorilo, hkrati pa je bilo tudi manj vprašalnikov brez odgovora kot v 5. razredu. Menim, 

da so v 4. razredu več časa namenili temam o Šentvidu in šoli in so boljši rezultati plod le-

tega. Obstaja pa tudi možnost, da jim je pri odgovorih kdo pomagal. 
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11. SKLEP 

 

Iskanje gradiva mi ni povzročalo posebnih težav. Pravzaprav je bila večja težava izbrati, kaj 

vključiti v diplomsko delo in kaj ne. Opirala sem se predvsem na članke o Šentvidu iz zbirke 

Zbornikov občine Grosuplje in Zbornikov občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. V 

veliko pomoč pri zbiranju literature pa so bili tudi razni jubilejni zborniki ob obletnicah 

društev, krajev, dogodkov. V njih lahko preberemo o prostorski stiski šole, preden so zgradili 

novo, ki je v uporabi še danes, o izrednih dogodkih v Šentvidu kot so požari, turški vpadi, 

vojne, o sejmih, ki so jih prirejali v Šentvidu, o pevskih zborih, ki jih prirejajo že 43 let.  

V Šentvidu imamo danes moderno šolo, s športno dvorano in zunanjim igriščem, ki jo je v 

šolskem letu 2011/12 obiskovalo 372 učencev na matični šoli in 14 na Podružnični šoli 

Temenica. V šolskem letu 1966/67, ko je bila šola zgrajena, je šolo obiskovalo 408 učencev, 

kar je le nekaj več kot danes. 

 Tudi Šentvid je danes dokaj moderno, spalno naselje, v katerem imamo trgovino, pošto, 

nekaj gostilen, cvetličarni, frizerske salone in nekaj obrti. Danes v Šentvidu prebiva 922 

prebivalcev, leta 1910 jih je v njem prebivalo 482. 

Iz vseh teh gradiv lahko dobimo sliko, kako se je skozi stoletja razvijal Šentvid in šola v njem. 

V diplomsko delo sem zbrala vse pomembnejše dogodke, ki so povezani s šolo in krajem.  

V didaktičnem delu diplomskega dela, sem 2 uri preživela v 5. razredu. Odvodila sem učni uri 

o Šentvidu in šoli. Z učenci smo se sprehodili po Šentvidu in si ogledali vse bistvene stavbe, 

spomenike in znamenitosti Šentvida. Učenci so reševali delovni list, ki sem jim ga pripravila. 

Učna ura je dobro uspela, učenci so bili za delo motivirani, tudi časovno se mi je super izšlo. 

Veliko stvari so o znamenitostih že sami vedeli, ko sem jih spraševala, nekaj stvari pa sem jim 

povedala sama ali pa mi je pri razlagi pomagala tudi učiteljica razreda. 

V empiričnem delu sem želela ugotoviti, kako učenci 4. in 5. razreda poznajo svoj kraj in 

šolo, katero obiskujejo. Ugotovila sem, da učenci zadovoljivo poznajo svoj kraj in šolo. 

Zanimivo pri tem je bilo, da se je pri večini vprašanj bolje izkazal 4. razred. Kaj je razlog 

tega, nisem ugotovila. Mogoče so v zadnjem času obravnavali kraj in šolo in je bilo znanje še 



59 

 

sveže, mogoče je ta generacija pač bolj vedoželjna glede teh tem, mogoče so prepisovali eden 

od drugega …  
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PRILOGE 

PRILOGA I 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 4. IN 5. RAZREDA 

Anketni vprašalnik 

Sem Monika Sadar. Pred teboj je anketa o šoli, ki jo obiskuješ in Šentvidu pri Stični. 

Odgovori na vprašanja mi bodo v pomoč pri študiju. Anketa je anonimna in je ni potrebno 

podpisati. 

Spol: M    Ž (obkroži) 

Razred: 4   5 (obkroži) 

 

1. Kdo je oseba na sliki in kaj je bila ta oseba po poklicu?  

_______________________________ 

a) Pisatelj 

b) Skladatelj 

c) Politik 

d) Slikar 

 

 

2. Kako se imenuje najstarejši del Šentvida? 

 

 

3. Kateremu svetniku je posvečena cerkev v Šentvidu? 

a) Sv. Roku 

b) Sv. Miklavžu 

c) Sv. Vidu 

d) Sv. Mariji 
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4. Čemu/komu je posvečen spomenik na sliki? 

a) V spomin na kugo 

b) Taboru pevskih zborov 

c) Petru Jovanoviču 

d) Svetniku sv. Vidu 

  Foto: Monika Sadar 

 

5. Obkroži, kateri znani Slovenci so živeli v Šentvidu in njegovi bližnji okolici? 

a) France Prešeren 

b) Marko Gerbec 

c) Stanko Vurnik 

d) Peter Jovanovič 

e) Ivana Kobilica 

f) Jože Kastelic 

g) Anton Aškerc 

h) Tone Kozlevčar 

 

6. Kateri kipar je avtor Ribničana, ki stoji pred šolo? 

a) Jože Gorjup 

b) Alojzij Repič 

c) Peter Jovanovič 

d) Janez Zorko 

Kje v Šentvidu še lahko vidimo njegove kipe? 

                 Foto: Monika Sadar  

       

7. V kateri stavbi je bila šola, preden so zgradili šolo, ki jo obiskujejo učenci danes? 

a) V stavbi, kjer je danes trgovina 

b) V stavbi, kjer je danes kulturni dom 

c) V stavbi, kjer je danes pošta 

d) V stavbi, kjer je danes gasilski dom 
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8. Katerega leta je bila zgrajena Osnovna šola Ferda Vesela v Šentvidu, kjer danes 

poteka pouk? 

a) 1966 

b) 1950 

c) 1856 

d) 1970 

 

9. Kipa katerih dveh znanih osebnosti krasita okolico šole?   

a) Jožeta Kastelica 

b) Marka Gerbca 

c) Petra Šoštariča 

d) Toneta Kozlevčarja 

 

10. Kateri Pevski tabor po vrsti bo potekal letos v Šentvidu? 

a) 30. 

b) 45. 

c) 43. 

d) 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

PRILOGA II  

DELOVNI LIST: ŠENTVID PRI STIČNI 

Delovni list: Šentvid pri Stični   Ime in priimek: 

1. Na spodnjem zemljevidu z rdečo barvico označi pot, po kateri si bomo ogledali 

Šentvid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Slika 1: http://zemljevid.najdi.si/ 

2. Oglej si spodnji fotografiji in odgovori na vprašanja. 

                  

Foto: http://joc24889.page.tl        Foto: Monika Sadar 

http://zemljevid.najdi.si/


66 

 

Katero naselje predstavljata fotografiji?___________________________________________ 

 

Katera fotografija je starejša?____________________________________________________ 

 

Po čem sklepaš, da je ena fotografija starejša od druge?_______________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

V čem sta si fotografiji podobni?________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

V čem se razlikujeta?__________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

3. Napiši ime in priimek osebe, katere kip je na fotografiji? Spodaj napiši, kaj je bila ta 

oseba, oziroma, zakaj se je spominjamo? 

                                  

 

 

 

 

 

 

     Foto: Monika Sadar     Foto: Monika Sadar 

 

__________________________________________________  ________________________________________________ 

 

__________________________________________________  ________________________________________________ 

 

4. Kdo je avtor kipa na sliki? _________________________ 
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Kako se imenuje kip? _____________________________ 

 

V spomin na kateri dogodek je bil postavljen? 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________       Foto: Monika Sadar 

        

 

           

5. Kaj je Tabor slovenskih pevskih zborov? __________ 

 

___________________________________________ 

 

V katerem mesecu poteka?______________________ 

 

 

Kateri tabor po vrsti bo letos? ____________________         Foto: Monika Sadar 
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6. Kdo je bil rojen v hiši na sliki? Zakaj se ga spominjamo? 

 

 ________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Foto: Monika Sadar  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

                   Foto: Monika Sadar 

7. Pred vami je stavba, ki je:   

 

a) kapelica  

b) cerkev  

c)  dvorec 

 

Kako se uradno imenuje?______________________________________________ 

 

8. Kako se imenuje najstarejši del Šentvida?________________________________ 

 

Opiši, kako izgleda ta del, kakšne so hiše?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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