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POVZETEK
V diplomskem delu sem opisala železarsko obrt, ki je bila pomemben del preteklosti v
Bohinju. Razvijanje te obrti skozi čas, od pradavnine pa vse do novega veka, je
vplivalo na razgibano preteklost na tem območju.
Diploma obsega zgodovino železarstva na območju Bohinja, in sicer prazgodovino in
rimsko dobo ter novi vek. V teoretičnem delu sem opisala začetke železarstva v
svetu in prihod železarstva na območje današnjega Bohinja. Osredotočila sem se na
najdišča, ki pričajo o železarski obrti, na nekatere pomembne osebnosti, ki so
vplivale na razvoj železarske obrti v Bohinju ter na postopke pridobivanja železa v
prazgodovini in novem veku.
V empiričnem delu sem z analizo anket učencev prikazala znanje učencev o
železarstvu v Bohinju, analiza anket učiteljev osnovne šole v Bohinjski Bistrici pa mi
je dala vpogled v poučevanje učiteljic o domačem kraju in o zgodovini le-tega. Preko
teh anket sem tudi preverila, v kolikšni meri učiteljice poznajo preteklost železarske
obrti v Bohinju.
Učiteljice in učenci poznajo nekatera ključna dejstva o železarstvu. Železarstvo ima
na območju Bohinja zelo veliko vlogo, ki se ji v razredu posvečajo večkrat, vendar pa
ta obrt ni edina, ki je vplivala na Bohinj. Predniki so zapustili bogato dediščino, ki se
med seboj prepleta in dopolnjuje.

Ključne besede: zgodovina domačega kraja, železarstvo, prazgodovina, rimska
doba, novi vek, Bohinj, arheološka najdišča, taljenje železove rude.

ABSTRACT
In my diploma paper I have described iron handicraft which used to be an important
part of the past in Bohinj. The development of the handicraft over centuries, from
prehistory to the modern times, has affected the diversified past in this area.
The diploma paper comprises the history of the ironwork industry in the area of
Bohinj, to wit, prehistory, Roman and modern times. The theoretical part features the
beginnings of ironwork industry in the world and the arrival of ironwork industry to the
area of the present day Bohinj. I have focused on the sites bearing witness to the
ironwork handicraft, certain important persons who had an impact on the
development of the ironwork handicraft in prehistory and modern times.
The empirical part comprises the survey carried out among the pupils: I have
analysed it and demonstrated their knowledge on ironwork industry in Bohinj.
Furthermore, the analysis of the survey among the teachers of the elementary school
in Bohinjska Bistrica provided me with an insight into how the teachers present the
hometown and its history. In addition, through the surveys I have also checked how
well the teachers are familiar with the past of the ironwork handicraft in Bohinj.
The teachers and pupils know well certain key facts on ironwork industry. The latter
played an important role in the area of Bohinj and it is frequently discussed in the
classroom. However, it is not the only craft that has had an impact on Bohinj. Our
predecessors have left behind a rich heritage which is closely intertwined.

Key words: history of my hometown, ironwork industry, prehistory, Roman times,
modern times, Bohinj, archaeological sites, melting of iron ore
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1 UVOD
»Bog je ljudem svet delil. Vse je že razdelil a tam ob strani je stalo še nekaj ljudi.
Pozabil je nanje, ker se niso nič prerivali in oglašali. So se mu pa zasmilili, ker so bili
tako potrpežljivi in skromni. Jim je pa od svojega odstopil najlepši svet, zato se zdaj
Bohinj imenuje. Bohinj pride od boga, ker Bohinjci bogu rečemo boh.« 1

Slika 1: Cerkev svetega Janeza pri Bohinjskem jezeru (foto: N. Pintar, 17. 11. 2012)

Bohinj je območje, ki leži v osrčju Julijskih Alp. Gozdovi, polja in gore, ki po večini
prekrivajo to pokrajino, skrivajo zgodbe o razgibani preteklosti na tem območju. V ta
območja je že od pradavnine posegal človek, ki se je priselil na to območje zaradi
ogromnih najdišč rude. Prav železarska obrt je bila kriva, da so naši predniki poselili
Bohinj in se z njo preživljali več stoletij.
O življenju naših prednikov lahko danes vemo veliko. Najdišča, ki so jih odkrivali
arheologi že v preteklosti, so danes v veliki meri raziskana. Arheološke najdbe so na
velik del naših vprašanj že odgovorile. Predniki, ki so živeli na območju te gorate
pokrajine, so dobro vedeli, kako lahko izkoristijo dobrine, ki jih je ponudila narava.
Ljudje, ki so že pred našim štetjem živeli na tem območju, so te dobrine dodobra
izkoriščali in nam zapustili bogato dediščino.
V preteklosti je bila poseljena dolina, prav tako pa tudi visokogorje Bohinja. Ljudje so
se preseljevali tja, kjer so našli vire za železarsko obrt. Obdani so bili z gozdovi, ki so
1

Bohinjske pravljice/zbiranje, zapis in prevod pravljic Marija Cvetek, Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov,
Ljubljana1999, str. 3.
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jim nudili les, saj so ga potrebovali za taljenje železove rude, in z gorami, ki so jim
nudile rudo za pridobivanje železa. Ta obrt jim je služila predvsem pri izdelovanju
pripomočkov za lažje življenje in trgovanje.

Bohinj je bil dostopen samo preko gorskih prelazov. Ljudje so veliko prehodili, da so
si zagotavljali preživetje. Na tem območju so potekale tudi druge dejavnosti in obrti.
Že od nekdaj je bilo razširjeno tudi pašništvo in lov na divje živali. Ljudje so se
preživljali s sirarstvom, živinorejo in poljedelstvom. Turizem se je v Bohinju razširil
šele ob prihodu železnice, takrat pa je železarska obrt, ki je trajala na tem območju
že od prazgodovine, tudi zamrla.

Danes se prebivalci Bohinja lahko zavedamo, kako pomembna je bila obrt, ki je
poselila ta del Slovenije. Bohinj, ki je biser naše dežele, ni atraktiven samo zaradi
jezera in naših gora, ampak tudi zaradi razgibane preteklosti in arheoloških najdišč.
K pisanju diplome me je pritegnilo to, da sem Bohinj že od nekdaj videla kot posebno
in zanimivo pokrajino. Narava in geologija Bohinja sta mi dosti poznani, želela pa
sem podrobneje spoznati zgodovino, ki bi jo lahko tudi sama prenašala na učence,
domačine in obiskovalce Bohinja, ki jih to zanima. Preko diplomske naloge sem
podrobneje spoznala zgodovino Bohinja in nadgradila svoje znanje.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 OPIS IN GEOGRAFSKA LEGA BOHINJA
Bohinj je alpska kotlina, ki leži v jugovzhodnem delu Julijskih Alp oziroma v
severozahodnem delu Slovenije. Obkrožajo ga Spodnje bohinjske gore, med katerimi
so bolj znane Črna prst (1844 m. n. v.), Rodica (1964 m. n. v.), in Vogel (1922 m. n.
v.), planote Pokljuka, Jelovica in Komna (1520 m. n. v.) ter Triglav (2864 m. n. v.) z
okoliškimi gorami.2

Slika 2: Geografska lega Bohinja v Sloveniji
(povzeto s spleta: http://alpha.zrc-sazu.si/moa/images/Relief4bt.gif, 13. 3. 2012)

Bohinj je dobrih 20 kilometrov dolga in do 5 kilometrov široka kotlina v povirju3 reke
Save Bohinjke. Površina Bohinja meri 333,7 kvadratnih kilometrov. Skrajna zahodna
točka sega do Lanževice na 13° 44´ vzhodne geografske dolžine, skrajna vzhodna
točka pa je Vodiška planina na 14° 11’ vzhodne geografske dolžine. Severna točka,
ki je hkrati tudi najvišja v občini, je gora Triglav na 46° 22´ severno geografske širine,
skrajna južna točka pa Matajurski vrh na 46° 14´ severno geografske širine. Bohinj ni
naselje, ni zaselek, ni vas in ni mesto, pač pa je ime alpske kotline. Soteska 4, ki vodi
v bohinjsko kotlino, je obdana z visokimi strminami Jelovice in Pokljuke.5 Skozi njo
potekata do Bohinja železniška proga in cesta, poleg njiju pa teče reka Sava
Bohinjka.6

2

Planinska karta Bohinj 1:25 000, Geodetski inštitut Slovenije, Sidarta, Ljubljana 2011.
Zgornji del porečja.
4
Ozka dolina obdana s strmimi pobočji skal.
5
Glej tudi:Milan Piskernik, Andrej Martinčič: Vegetacija in ekologija gorskih barij v Sloveniji, Inštitut za gozdno in
lesno gospodarstvo, Ljubljana 1970.
6
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=9 (Občina Bohinj) (8. 3. 2012).
3
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Raznovrstno obliko območja so skozi tisočletja oblikovali pritiski kemičnih in fizikalnih
sil, ki so delovale na geološko podlago. Poleg njih so na območju Bohinja delovale
notranje geološke sile, dviganje zemeljskih plasti in gubanja. Bohinjska kotlina je
nastala s tektonskim pogrezanjem v obdobju alpidskega gubanja v obdobju terciarja,
natančneje v obdobju oligocena in miocena. Takrat je Panonsko morje segalo vse do
Bohinja. Ključna za nastajanje in oblikovanje doline, je bila v preteklosti tudi
pleistocenska poledenitev7, ki je dala območju končno podobo. Bohinjski ledenik je
območje močno spremenil in kotlini dal koritasto obliko.8 Zgornja dolina ima značilno
obliko »U« doline9, kjer
izstopajo

ledeniška

vrata med Rudnico in
Studorom. Ta dolina
nam nazorno prikaže,
kako

je

ledenik

v

Bohinju izoblikoval in
Slika 3: Ledeniška "U" dolina v Bohinju (foto: N. Pintar, 17. 11. 2012)

spremenil območje v
tipično ledeniško.10

2.1.1 BOHINJSKI LEDENIK
V zadnji poledenitvi je bilo z ledom prekrite 12,5 % površine Slovenije. Bohinjski
ledenik je v zelo hladni ledeni dobi pred 20 000 leti drsel proti predgorju po dolini
Soče in Save. Z vzhodne smeri se je razširil v Bohinj ter svojo pot nadaljeval proti
blejskemu kotu. V najhladnejših obdobjih je bil debel do 800 metrov in dolg okrog 50
kilometrov. Led je brusil površje pod sabo in za seboj pustil značilno ledeniško
obliko – dolino »U«. Na višku pleistocenske poledenitve je ledenik segal od Doline
Triglavskih jezer do Lesc, Zasipa, Zgornjih Gorij vse do blejskega Vintgarja. Prikrival
je celotni blejski kot. Ledena doba je bila klimatsko razgibana, kar se kaže tudi v
številnih čelnih morenah v okolici. Kadar se je ledenik ob ohladitvah večal, je pred
seboj rinil in kopičil drobir iz podlage. Čelne morene so mlajše od 20 000 let in

7

Glej tudi: http://sl.wikipedia.org/wiki/Pleistocen (Pleistocen ) (26. 5. 2012).
Franci Novak: Bled, Bohinj (dalje: Novak: Bled, Bohinj), Mladinska knjiga, Ljubljana 2007, str. 22.
9
Značilna ledeniška dolina, ki ima obliko črke »U«.
10
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=9 (Občina Bohinj) (8. 3. 2012).
8
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starejše od 14 000 let in so eden od vidnih dokazov o ledeniku in razgibani ledeni
dobi.11

2.2 OBSEG BOHINJA
Bohinj zajema vzporedni dolini – Spodnjo in Zgornjo. Ti dve dolini med seboj ločujeta
Rudnica (946 m. n. v.) in prag Šavnice (863 m. n. v.). Bohinj vključuje še jezersko
skledo in Nomenj. K Bohinju spadajo tudi višje ležeče vasi, ki ležijo na pobočjih
Jelovice in pobočjih Pokljuke. Te vasi so se razvile iz nekdanjih planin.12 Na območju
zahodnega dela kotline leži jezero. Skrajno zahodni del jezera obdajajo strme stene
gora, ob njih pa v dolini leži vas Ukanc.13
2.2.1 VASI V BOHINJU
V Bohinju je 24 naselij, ki se razprostirajo po celotni kotlini in v višje ležečih krajih.14
Iz smeri Bleda proti Bohinjski kotlini vodi cesta skozi Sotesko. Strma pobočja se po
nekaj kilometrih razširijo in odprejo pogled na bohinjsko kotlino. Prva vas se imenuje
Nomenj in leži na 493 metrih nadmorske višine pod pobočji pokljuške planote, od
Bohinjske Bistrice pa je oddaljena 6 kilometrov. Nekaj kilometrov od vasi Nomenj leži
zaselek Log. Kraj je znan po najbližjem dostopu do slapu Grmečica. Pot se nadaljuje
proti Lepencam in Bitnjam. Cesta se v vasi Bitnje razdeli. Prva pot vodi do
največjega naselja v Bohinju, to je Bohinjska Bistrica, druga pa skozi Korita v Zgornjo
bohinjsko dolino.15
2.2.1.1 BOHINJSKA BISTRICA
Bohinjska Bistrica leži na nadmorski višini 512 metrov. Je gospodarsko in prometno
središče Bohinja. V okolici in naselju je veliko kulturnih in zgodovinskih spomenikov,
ki opozarjajo in spominjajo na razgibano preteklost Bohinja.16 Vasi, ki sta v bližini
Bohinjske Bistrice sta Ravne in Nemški Rovt.

11

Jurij Kunaver: Bohinj kot pokrajina ledeniškega reliefa (V: Bohinjski zbornik 2), Občina Bohinj in Turizem Bohinj,
Bohinj 2012, str. 8–11.
in povzeto po: http://www.youtube.com/watch?v=vVdoS_oSanE (Bohinjski ledenik) (14. 3. 2012).
12
Matjaž Chvatal: Gorenjska vodnik, samozaložba Turistika Kranj, Kranj 1997, str. 53.
13
Drago Kralj, Metka Lokar: Bohinj in Triglav (dalje: Kralj, Lokar: Bohinj in Triglav), Turistkomerc, Zagreb 1985,
str. 11.
14
http://www.slovenia.info/?_ctg_kraji=2505&lng=1 (Bohinj) (1. 6. 2012).
15
Kralj, Lokar: Bohinj in Triglav, str. 40–42.
16
Prav tam, str. 42.
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2.2.1.2 SPODNJA BOHINJSKA DOLINA
Po Spodnji bohinjski dolini se vije cesta iz Bohinjske Bistrice proti Bohinjskemu
jezeru. Je razgibana in razmeroma široka dolina. Po njej teče Sava Bohinjka, ki se
izteka iz Bohinjskega jezera. Prva vas, ki leži na poti iz Bohinjske Bistrice do
Bohinjskega jezera, je Savica. Vas leži na nadmorski višini 515 metrov. Od
Bohinjske Bistrice je oddaljena približno 1,5 kilometra. Manjša vas Brod, ki je
sosednja vas, leži pod vznožjem Rudnice. Po dolini naprej pridemo do vasi Kamnje,
nato pa do vasi Polje. Od nje se odcepi krajevna pot v zaselek Žlan. Ta je skrit pod
hribom Šibrovica. Žlan leži na nadmorski višini 585 metrov. Vasi, ki sta bili nekoč
selišči furlanskih fužinarjev, sta Polje in Laški Rovt. Cesta vodi naprej do
Bohinjskega jezera in vasi Ribčev Laz.17 V tej vasi prevladuje turizem, na kar nas
opozorijo številni hoteli in počitniške hiše.
2.2.1.3 UKANC
Ukanc je vas, ki je dobila ime, ker je »U koncu«. To naselje Bohinja leži pod visokimi
stenami Pršivca, Komarče in Mirnjaka, med izvirom Savice in med deltastim izlivom
te reke v Bohinjsko jezero. Savica izvira pod stenami Komarče in priteka v tolmun 71
metrov globoko kot slap Savica. Vas je znana tudi po vojaškem pokopališču iz prve
svetovne vojne, v bližini pa je smučišče Vogel.18
2.2.1.4 ZGORNJA BOHINJSKA DOLINA
Zgornja bohinjska dolina je široka in ploska. Je
dno nekdanjega Bohinjskega jezera. Dolina je
prekrita s pašniki, njivami in travniki. Prva vas,
ki sledi vasi Ribčev Laz, je Stara Fužina. Vas
leži na 546 metrih nadmorske višine. Naslednja
vas v Zgornji dolini, je vas Studor, ki leži pod
vznožjem istoimenske gore. Pred vasjo stojijo
znameniti bohinjski toplarji.19 V bližini je
Srednja vas, ki stoji na najbolj sončni legi v
Bohinju. Tu je Zgornja dolina najbolj široka.
17

Prav tam, str. 46, 47.
Prav tam, str. 95, 98.
19
Dvojni kozolec.
18
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Pred prihodom železnice, je bila ta vas središče Bohinja. Bohinjska Češnjica, ki je
oddaljena od Srednje vasi približno kilometer, leži na 598 metrih nadmorske višine,
sledi pa ji vas Jereka, ki je zadnja vas v tej bohinjski dolini.20 Cesta, ki vodi naprej
skozi Korita do vasi Bitnje, zaključi krog, ki povezuje Zgornjo in Spodnjo dolino.
Vasi nad Jereko, ki so ostanki nekdanjih planin, pa so: Podjelje, ki leži na prisojni
strani strmin, na nadmorski višini od 800 do 830 metrov, Koprivnik v Bohinju, ki leži
na nadmorski višini 969 metrov, v plitvi kotanji in je od Bohinjske Bistrice oddaljen 7
kilometrov, vas Gorjuše, ki leži na terasastih pašnikih Pokljuke visoko nad
Nomenjem in Goreljek, počitniško središče in najvišje ležeča vas Bohinja, saj leži na
kar 1250 metrih nadmorske višine.21

Slika 5: Zemljevid Bohinja
(povzeto s spleta: http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?hpage=my&q=, 14. 3. 2012)

2.3 NARAVOSLOVNI ZNAMENITOSTI BOHINJA
V Bohinju je veliko naravnih in kulturnih znamenitosti. Najbolj znani naravni
znamenitosti sta Bohinjsko jezero in slap Savica.
Bohinjsko jezero je največje stalno slovensko jezero. Je izrazito pretočno jezero,
vanj se zliva Savica, izliva pa Jezernica, ki se po 90 metrih, po sotočju s potokom

20
21

Kralj, Lokar: Bohinj in Triglav, str. 98–101.
Prav tam, str. 120, 121.
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Mostnica, preimenuje v Savo Bohinjko. Voda v jezeru se na leto pretoči približno
trikrat. Povprečna letna temperatura jezera, ki se poleti ogreje do 23 °C, je 8,5 °C. V
dolžino meri približno 4100 metrov, v širino pa največ 1200 metrov. Največja globina
jezera je 45 metrov, premore pa kar okrog 120 milijonov kubičnih metrov vode.
Jezero leži na nadmorski višini 523 metrov. Je tektonsko-ledeniškega nastanka in
ostanek Bohinjskega ledenika. V njem živi 65 vrst alg in vsaj 15 vrst rib.22
Izvir in slap Savice je kraški izvir, kjer prihaja Savica ob
normalnem vodostaju na dan, na nadmorski višini 836
metrov, slap pa pada 71 metrov globoko v tolmun. Slap leži
v strmem pobočju Komarče. Nižje, na nadmorski višini 790
metrov, je drugi izvir, ki se imenuje Mala Savica. Ob
pomanjkanju deževja se vsa voda izteka v mali slap. Ko
slap doseže strugo reke Savice, se izliva naprej v
Bohinjsko jezero. Slap Savica je znan tudi po omembi v
Prešernovi pesnitvi Krst pri Savici.23
Slika 6: Slap Savica
(foto: N. Pintar, 15. 7. 2012)

2.4 ZAČETKI ŽELEZARSTVA
2.4.1 ŽELEZO IN PRVI ZAČETKI TALJENJA ŽELEZOVE RUDE
Železo je takoj za kisikom, silicijem in aluminijem najbolj razširjen element v zemeljski
skorji. Čeprav samorodnega železa v naravi ni, obstaja ogromno primerne rude, iz
katere se železo lahko pridobiva. V pradavnini so ljudje starih civilizacij železo
povezovali z železnimi meteoriti. Grenlandski Eskimi so iz kosov meteoritov s
pomočjo kamenega orodja izklesali nože. Tudi v Ameriki pred prihodom Evropejcev
niso poznali postopkov taljenja železove rude. Ko je Cortes azteške poglavarje
vprašal, kje so dobili njihove nože, so pokazali v nebo. Železo je bilo do odkritja
predelave železove rude bolj cenjeno od zlata. Največ so ga uporabljali za obredne
namene. Predelava železa je bil zahteven postopek, saj je bilo potrebno veliko
dejavnikov, ki so ustvarili končni produkt, kot so visoka temperatura in redukcija rude
z ogljikom. Obdelovanje železove rude in pridobivanje železa se je zato začelo zelo
22

http://sl.wikipedia.org/wiki/Bohinj (Bohinj) (8. 3. 2012);
Kralj, Lokar: Bohinj in Triglav, str. 48, 93.
Novak: Bled, Bohinj, str. 24, 26.
23
Prav tam.
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pozno, in sicer v 12. stoletju pred našim štetjem v Armeniji. Od tam so se postopki
pridobivanja železa hitro razširili na Bližnji Vzhod in po Sredozemlju, v 9. stoletju pred
našim štetjem pa so dosegli naše kraje.24
2.4.2 OD KAMENE DO ŽELEZNE DOBE
V pradavnini so ljudje živeli preprosteje. Naši predniki so se greli ob ognju v votlinah
in se preživljali z lovom. Ogenj so pred vetrom in vlago zavarovali s kamenjem, pri
tem pa so opazili, da se nekatere vrste kamenja topijo. Danes ta rdečkasto rjav
kamen imenujemo bakrova ruda. To je bil čas prehoda človeka iz kamene dobe v
bakreno dobo. Ta je trajala od leta 4000 do leta 2300 pred našim štetjem. Človek se
je ves čas trudil, da bi pridobil še tršo in boljšo kovino kot je baker. Ko je človek bakru
dodal še kositer, je dobil posebno zlitino, imenovano bron in s tem okrog leta 2300
pred našim štetjem povzročil prehod iz bakrene v bronasto dobo. Izkoriščanje rude
pri nas se je začelo v bronasti dobi, ki sega do približno 1000 let pred našim štetjem.
Sledilo ji je prehodno obdobje iz bronaste v železno dobo, ki zajema čas od 1000 let
do 850 let pred našim štetjem, torej 250 let. V tem obdobju je človek začel taliti rudo
bobovec, ki je bila trša in boljša. Obdelovanje te kovine je bilo precej lažje. Sledila ji
je starejša železna doba, ki jo poimenujemo tudi halštatska doba. Ta obsega 450
let, od leta 850 do leta 400 pred našim štetjem. Zadnji del prazgodovinskega obdobja
je mlajša železna doba oziroma latenska doba, ki je trajala od 400 let pred našim
štetjem do našega štetja.25
2.4.3 PRIDOBIVANJE ŽELEZA V EVROPI
2.4.3.1 PRADAVNINA
Na Evropo in njeno kulturo sta v preteklosti vplivali dve vzhodni kulturi – egejska26 in
sumerska27. Egipčani so železo pridobivali že stoletja pred našim štetjem. Železo so
talili v talilnem ognjišču. Zrak v ognjišče so dovajali z nožno gnanimi mehovi, kar nam
prikazuje slika iz 14. stoletja pred našim štetjem, najdena v enem izmed grobov28.
24

Jošt P. Rotar: Bohinjsko fužinarstvo, Slovenska naravna dediščina, (V: Gea), Mladinska knjiga, Ljubljana 1998,
letnik 8, št. 3, str. 6–9.
25
Ivan Mohorič: Dva tisoč let železarstva na Gorenjskem (dalje: Mohorič: Dva tisoč let), Mladinska knjiga,
Ljubljana 1969, str. 17.
Tomaž Iskra: Od rude do jekla, Republiška izobraževalna skupnost, Posebna izobraževalna skupnost za
metalurško in kovinarsko stroko, Jesenice 1985, str. 3–6.
26
Imenovana po Egejskem morju, ki jo obdaja.
27
Glej tudi: http://sl.wikipedia.org/wiki/Sumerija (Sumerija) (26. 5. 2012).
28
Ivo Janez Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato (dalje: Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato), Cerdonis, Slovenj
Gradec 2002, str. 13.
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Slika 7: Pridobivanje železa v Egiptu - 14. stoletje pred
našim štetjem (I. J. Cundrič, Pozabljeno bohinjsko zlato,
str. 13)

Grška kultura, ki je vplivala na veliko področij, tako na gospodarskega, političnega in
kulturnega, je v evropsko kulturo doprinesla tudi metalurška znanja. Jaškasta peč, ki
so jo uporabljali pri taljenju železa, je imela
izpust za žlindro in mehove, ki so ji dovajali
zrak. Grki so pridobivali jeklo in bili spretni
tudi pri pridobivanju litega železa. Znanja
so v Evropo prinašali kolonisti. Ta so
zagotovo

pozitivno

vplivala

na

razvoj

evropske civilizacije in s seboj prinesla
Slika 8: Taljenje železa v stari Grčiji (I. J. Cundrič,
Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 13)

razcvet evropske kulture. Železo ima kot
surovina že več kot 3000 let pomembno
vlogo in vpliv na evropsko zgodovino.29

Arheologi so v Sloveniji odkrili kar nekaj najdišč, ki pričajo, da so v železni dobi naši
predniki Iliri30 talili železovo rudo in iz nje pridobivali železo. Rudo so kopali v
planotah Triglavskega predgorja in Jelovice. Ruda se je tam pojavljala med plastmi
gline v obliki drobnih zrn in kep. Našli so tudi rjavi, rdeči in peščeni železovec, ki je bil
lahko taljiva ruda. Odkritja kažejo, da so bili naši predniki spretni in so se trudili, da bi
bilo železo čim bolj kvalitetno. Iz rud so poskušali izločiti vse nepotrebne snovi, ki so
železo delale slabše. Iliri so imeli izreden vpliv na obdelovanje železa, saj so poznali
več tehnik, proizvodnja železa pa je z leti naraščala. Izdelovali so nože, sulice in
sekire. Železo je izpodrivalo bronaste izdelke, kasneje pa so iz brona izdelovali le še
nakit in okrasja, saj je bilo železo primernejše za izdelavo orodja in orožja. V 4.
29
30

Prav tam.
Glej tudi: Baltazar Hacquet: Veneti, Iliri, Slovani, Branko, Nova Gorica 1996.
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stoletju pred našim štetjem so uporabo železa razširili. Izdelovali so uzde, verige,
sulice, čelade ipd. V tem času se je uveljavila tudi menjalna trgovina »blago za
blago«31, kasneje pa so železo prodajali za kovan denar, kar nam pričajo tudi najdbe
v uničenih železarnah v Bohinju. Tudi okrog leta 400 pred našim štetjem, ko so
Kelti32 začeli prodirati po naših deželah, so Iliri ostali temeljno prebivalstvo in
pridobivali železo še naprej.33 Po 7. stoletju pred našim štetjem se je na današnjem
gorenjskem območju razvila Svetolucijska kultura, poleg Notranjske z Istro, Vzhodno
Koroško–Štajerske in Dolenjske z Ljubljansko. Vsaka kultura je imela drugačne peči,
saj so na njih vplivale tudi druge kulture. Peči, kjer so talili železo, so si bile podobne,
le material je bil drugačen.34
2.4.3.2 RIMSKA DOBA

Slika 9: Relief iz Ogleja – upodobitev kovačev (M. Mugerli, Savski fužinarji – znani Evropejci, str. 8)

Rimljani so leta 183 pred našim štetjem ustanovili mesto Oglej (Aquilea), za tem pa je
postajal vpliv Rimljanov na alpske pokrajine vedno večji. Leta 30 pred našim štetjem
so bile alpske pokrajine že popolnoma pod Rimom in njihovim gospostvom. Poraba
železa se je povečevala za gospodarske in vojne potrebe. Središče trgovanja je bilo
takrat na Virunumu35 na Gosposvetskem polju. Domačini so železo pridobivali na
star način in ga zbirali v Ogleju. Tam so našli bogate zbirke železarskega orodja, kar

31

Blagovna menjava dobrin (primer: železo za hrano).
Glej tudi: Julij Titl: Kelti in Slovenci: ostanki keltske kulture in civilizacije na Slovenskem, samozaložba Grafis
trade, Koper 2005.
33
Mohorič: Dva tisoč let, str. 18.
34
Tone Jarc: Srednjeveške poti in železarstvo na visoki Gorenjski (dalje: Jarc: Srednjeveške poti), samozaložba
Medium Zabreznica, Radovljica 1999, str. 35, 36.
35
Glavno mesto province Norik. Glej tudi: http://sl.wikipedia.org/wiki/Virunum (Virunum) (25. 11. 2012).
32
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kaže na pomembnost železarstva v alpskih pokrajinah za rimsko gospodarstvo.36
Rimskodobnih arheoloških najdišč je v Sloveniji največ, in sicer kar 39 odstotkov.37

2.5 ŽELEZNA IN RIMSKA DOBA V BOHINJU
Kar 1000 let je trajalo obdobje železne in rimske dobe v Bohinju. Zgodovina
bohinjskega železarstva se je pričela pred 2000 do 3000 leti. Čeprav govorimo o
železu, je ta kovina metalurško gledano jeklo. Jeklo je zlitina železa in ogljika, ki so
jo pridobivali iz rude bobovec. Bohinj je nudil dobre pogoje za pridelavo železa, saj je
imel dovolj lesa, vode in mineralov, ki so bili viri za proizvodnjo železa. Zametki
naselij so v Bohinju nastali že v 7. stoletju pred našim štetjem, ko so Bohinj načrtno
poselili Karni38 (po prof. dr. Walterju Šmidu) prav za proizvodnjo železa. Prebivalstvo
Bohinja se je vseskozi spreminjalo, močna naselitev je bila predvsem v starejši
halštatski dobi. V železni dobi je bil torej Bohinj poseljen skoraj tako kot danes.39
Bohinjsko železo je bilo v tistem času proizvedeno predvsem za potrebe
železnodobnega središča Sveta Lucija v Posočju. Tja so polizdelke in izdelke
prevažali preko visokogorskih poti čez Škrbino (1910 m. n. v.) ter v bližini Podrte
gore.40 Današnje vasi so bile v tistih časih zaselki, današnje planine pa so nastale iz
nekdanjih rudarskih in oglarskih selišč.41

Slika 10: Norik v času rimske zasedbe (povzeto s spleta:
http://www.promin.si/zgodovina/slovencev/koroski_plebiscit.htm, 19. 3. 2012)

36

Mohorič: Dva tisoč let, str. 19.
Timotej Knific: Arheološka najdišča, Cankarjeva založba, Ljubljana 1991, str. 2.
38
Glej tudi: Andrej Rant: Karni in Veneti v Britaniji in v Alpah: slovenska in britanska paleoetnična izročila v luči
evropske prazgodovine, Prorang, Ljubljana 2008.
39
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 13.
40
Janez Bizjak: Oskrbovalno zaledje bohinjskega železarstva - rudarjenje v visokogorju Alp (dalje: Bizjak:
Oskrbovano zaledje) (V: Bohinjski zbornik 2), Občina Bohinj in Turizem Bohinj, Bohinj 2012, str. 52.
41
Stane Gabrovec: Prazgodovina Bohinja (dalje: Gabrovec: Prazgodovina Bohinja) (V: Bohinjski zbornik),
Skupščina občine, Radovljica 1987, str. 30.
37
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Bohinj je ponovno zaživel, ko je bil v 1. stoletju pred našim štetjem del noriškega
kraljestva.42 Osnovali so ga Kelti v 3. stoletju pred našim štetjem. Omenjeno
kraljestvo je bilo vpleteno v trgovanje železa z Rimljani. Vključeno je bilo v njegovo
železarsko trgovino. Iz Ogleja so v Norik začeli prodirati Rimljani. Norik je bil v celoti
priključen rimski zahodni Iliriji v času vladavine Julija Cezarja ter je obsegal ozemlje
med delom današnje Slovenije, Avstrije in Bavarske. Njegovo središče je bilo
Gosposvetsko polje. Pomemben center je bilo tudi mesto Celje (Celeia).43 Noriško
jeklo – ferrum noricum – je bilo zelo cenjeno jeklo. Meči iz tega jekla so bili strah in
trepet rimskih legij.
Za taljenje železa so bile potrebne velike količine lesa, iz katerega so pridelovali
oglje. Bohinj je v veliki meri pokrit z gozdovi in prav to je tudi razlog, da je železarstvo
na tem mestu cvetelo. Iztrebljanje gozdov je bilo za številne gozdnate površine
usodno, saj gozdovi tam niso nikoli več zrasli, oziroma je trajalo tudi več stoletij, da
so se obnovili. Železarstvo, rudarstvo, pašništvo in oglarstvo so bile ene izmed
glavnih in pomembnih dejavnosti. Spreminjale so podobo Julijskih Alp, s tem
posegom človeka v naravno bogastvo pa so omogočale preživetje vseh preteklih
naseljencev. Rudosledci, iskalci rude, nabiralci in kopači so v preteklosti pripadali
višjemu sloju, saj je bilo železarstvo ena glavnih dejavnosti tistega časa.44
2.5.1 NAJDIŠČA ŽELEZNE IN RIMSKE DOBE V BOHINJU
Glavne talilnice železa so se v tistem času nahajale na Ajdovskem gradcu in v
njegovi neposredni bližini, na Dunaju
pri Jereki in v okolici Studora, vendar
pa je bilo odkritih še nekaj najdišč, ki
pričajo o pestrosti železarstva v tistem
času. Rudo bobovec so kopali v bližini
talilnic,

na

pobočjih

Šavnice,

na

Senožetih ter v okolici Rudnice in
Studora.

Na

različnih

Bohinju

so

bili

lokacijah

najdeni

v

železni

predmeti, kot so žeblji, sekire, noži

Slika 11: Rudnica (foto: N. Pintar, 24. 11. 2012)

42

Glej tudi: France Dolinar: Slovenski zgodovinski atlas, Nova revija, Ljubljana 2011.
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 14.
44
Bizjak: Oskrbovalno zaledje, str. 50.
43
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ipd., okrasni predmeti, kot so ogrlice, zapestnice in prstani, ter rimski kovanci.45 Sledi
rudnikov niso ohranjene, saj so rudo kopali na površini.
Arheološka

najdišča
tudi

raziskana

v

visokogorjih,
bohinjsko

so

okoliških

ki

kotlino.

bila

zapirajo
V

okviru

mednarodnega projekta Železna
pot

je

bilo

odkritih

veliko

arheoloških najdišč iz bronaste
dobe: planota Poljanca na Lepi
Komni,
Slika 12: Del visokogorja v Bohinju (foto: N. Pintar, 24. 11.
2012)

Lipanca,

v Kalu

na

Zadnjem Voglu.46 Ta območja
so bila poseljena v bronasti in

železni dobi in tudi v dobi rimskega cesarstva. V času rimske dobe so za potrebe
železarstva začeli izkoriščati tudi druga območja: Pokljuko, Triglavsko pogorje,
Komno, Spodnje bohinjske gore in Jelovico. Iz rimske dobe so prav tako raziskali
ogromno najdišč v okolici Pokljuke, na Poljanci na Lepi Komni, na Kalu in Poljanci na
Zadnjem Voglu, Kleku, Vodenih Rupah, Pečani, Krmi, Ovčariji in Krstenici.47 Tu so
bila bogata nahajališča bobovca, še danes pa so na teh območjih vidne rudne jame,
kjer so ljudje v preteklosti izkopavali železovo rudo oziroma bobovec. Rudne jame
imajo premer do nekaj metrov in imajo na robu kroga, ki ga obsegajo, nasip
odpadnega materiala. Največ takih jam je še danes vidnih na območju Pokljuke.
Ljudje so se v višjih predelih v preteklosti dobro znašli, saj jim je to prinašalo tudi
druge dobrine. V dolinah so imeli polja, živino pa so pasli po travnikih v višjih
predelih. Za preživljanje so lovili tudi divje živali. Visokogorje pa jim je tudi odpiralo
poti v druga območja.48

45

Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str.17.
Mija Ogrin: Arheološke raziskave v Julijskih Alpah: Bohinj in Blejski kot (dalje: Ogrin: Arheološke raziskave) (V:
Človek v Alpah), ZRC, Ljubljana 2006, str. 98.
47
Ogrin: Arheološke raziskave, str. 96, 98, 106.
48
Mija Ogrin: Najstarejše sledi človeka na območju visokogorskega sveta Bohinja (V: Bohinjski zbornik 2), Občina
Bohinj in Turizem Bohinj, Bohinj, 2012, str. 45.
46
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2.5.1.1 AJDOVSKI GRADEC

Slika 13: Ajdovski gradec (foto: N. Pintar, 17. 11. 2012)

Ajdovski gradec (582 m. n. v.) je grič, ki je nastal v času ledene dobe. Dviga se 70
metrov visoko in leži ob desnem bregu reke Save. Ajdovski gradec je s strmimi
pobočji v preteklosti že sam po sebi predstavljal trdnjavo in ni potreboval posebnih
utrdb.49
Železovo rudo, ki so jo nabirali v okoliških gorah, so talili prav na tem griču. Že v
železni dobi je bil ta grič naselbina.50 Ime Ajdovski gradec naj bi izhajalo iz besede
»heide«, kar pomeni pogan. Je ključno zgodovinsko najdišče železne dobe in
poznorimske dobe v Bohinju. V času halštatske dobe naj bi bil Ajdovski gradec jedro
takratnih naselitev, najdišča pa kažejo na naselbino s železarskim obratom. Prvo
raziskovanje je tam opravil geolog A. v. Morlot leta 1849 ob pomoči Franca Sprunga,
ki je bil v tistem času upravitelj Zoisovih obratov. Študija, ki sta jo opravila, je še
danes ključna ter temeljna za vse nadaljnje, ki so bile tam opravljene. Želja po
raziskovanju se je pojavila naključno, in sicer po zaslugi bistriškega kaplana Janeza
Brenceta in učitelja Jakoba Mencingerja. Ko sta na griču urejala manjši vrt, sta našla
veliko predmetov iz železa (žebelj, značilen antični nož, konice puščic, kopij itd.),
nakit, srebrne okraske, rimske fibule51, rimske in bronaste kovance,52 Morlot je ob
pomoči Sprunga začel odkopavati pobočja griča in tam odkril kose žlindre. Ta je bila

49

Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 15.
Iva Curk: Sto zgodb arheološki spomenikov v Sloveniji, Prešernova družba, Ljubljana 1995, str. 48.
51
Varnostna zaponka za oblačilo, večinoma tudi okras bronaste in železne dobe.
52
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 15, 19.
50
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nepravilnih oblik, kar je kazalo na slabo taljivo rudo. Ostanki nekdanjih peči so pričali
o aktivnem taljenju železa.53
Sprung

je

strokovno

ocenil

taljenje rud in ugotovil, da so na
Ajdovskem

gradcu

uporabljali

metodo, ki je bila podobna tisti, ki
so jo še pred nekaj stoletji
uporabljali na Korziki in v južni
Franciji.

Ta

metoda

se

je

imenovala katalonska metoda.
Rudo za taljenje so kopali v
Slika 14: Ajdovski gradec – talilnica iz rimske dobe Morolt,
Sprung (I. J. Cundrič, Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 16)

bližini tališč. Že Morolt je v
visokogorjih

Bohinja

našel

najdišča železove rude. V nekaj primerih so bila prikrita z glineno plastjo, nekaj pa jih
je našel na površju. Različnost žlindre je kazala na različnosti poteka taljenja. Po
domnevah Sprunga so torej skupaj talili tako železo kot jeklo. Že v tistem času je bilo
jasno, da je bilo na območju Bohinja v pradavnini več tališč in kovačij. Večino zgradb
iz Ajdovskega gradca so kasneje porušili domačini za potrebe zidave cerkve na
Bitnjah, tališča pa je preraslo grmovje.54
Pomembno raziskavo je v letu 1937 opravil tudi znani arheolog Walter Šmid. Med
potekom raziskav je bil na Ajdovskem gradcu ohranjen zid utrdbe iz časov vpliva
Rimljanov. S pomočjo ostankov so izdelali tloris zidu, ki je pokazal, kakšna je bila
videti rimska železarna. Zid je segal do 50 metrov visoko in bil debel približno 70
centimetrov. Koti zidu so bili delani z boljšimi kamninami in utrjeni, medtem ko je bil
sam zid delan iz peščenca. Najdaljša južna stranica zidu je bila dolga 140 metrov,
zahodna stranica pa 80 metrov. Najdeni so bili tudi ostanki dvižnega mostu. V
obzidju so stale zgradbe (našli so 5 temeljev hiš, tri kovačije in 4 talilne peči), katerih
ostanki so bili slabši. Te zgradbe so bile pravokotnih oblik. Na vrhu griča so našli
ostanke lomljenega peščenjaka, ki so ga potrebovali za peči, ter železne predmete.
Našli so tudi prostor za odpadke, kosti domačih živali, črepinje različnih posod,

53
54

Mohorič: Dva tisoč let, str. 22, 23.
Prav tam, str. 22, 23.
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žlindro, izdelan kamniti stol in glino z belimi kremenastimi zrni.55 Najpomembnejše
najdišče so vsekakor rimski kovanci, ki segajo vse od 27. leta pred našim štetjem do
350 let našega štetja.56
2.5.1.1.1 Prešernov Krst pri Savici
Izkopavanja niso edina, ki pričajo o Bohinju in njegovi zgodovini. Veliko je tudi
pripovedk in pravljic, ki so starejše od izkopavanj in se večkrat vmešajo v zgodovino
ter prikazujejo skrivnosti številnih najdb. Eden izmed takih mitov je tudi Prešernov
Krst pri Savici. Bitko med pogani in kristjani je Prešeren postavil na Ajdovski gradec.
Pesnik Ajdovski gradec opisuje tako:
» On z njimi, ki še tŕdjo vero krivo,
beži tje v Bohinj, v Bistriško dolino,
v trdnjavo zidano na skalo sivo.«
»Še dan današnji vidiš razvalino,
ki Ajdovski gradec se imenuje,
v nji gledaš Črtomírovo lastnino.«57
Črtomir je pogan, Bogomila pa krščanske vere. Prešeren je pesnitev postavil v čas
pokristjanjevanja, zato je bila bitka na Ajdovskem gradcu ključna za pogansko vero
Črtomirjevih mož in prav tako za Črtomirja. Prešeren je drugo bitko postavil v bližino
Bohinjskega jezera, pesnitev pa zaključil s krstom Črtomirja pri slapu Savica. Bohinj,
je po zaslugi pesnitve, ki je v več dejanjih podobna veliki Homerjevi pesnitvi Iliadi,
Prešeren naredil nesmrten, saj je kot ključno prizorišče velike pesnitve poznan po
celotni Sloveniji.58
Pesnik si je kraj nedvomno večkrat ogledal sam. Opazil je značilno poznorimsko
gradnjo zidov, od njih pa so v tistem času ostale le še razvaline. Prešeren je
zagotovo slišal kakšno pripoved o poganskih prednikih ajdih. Ti naj bi se v strahu
zatekli v Bohinj. Viziji, ki si jo je predstavljal Prešeren o teh krajih, je pripomogel tudi
Valvasor z žal nepreverljivimi podatki o poganskem uporu Avrelija in Droha. Črtomir

55

Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 15, 16.
Mohorič: Dva tisoč let, str. 24.
57
France Prešeren, Matej Krajnc: Krst pri Savici: priročnik za razdiranje stihov, Sanje, Ljubljana 2007, str. 38.
58
Gabrovec: Prazgodovina Bohinja, str. 31.
56
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je verjetno izmišljena osebnost, vendar ne moremo zanemariti vsaj dela resnice v
ljudskem izročilu. V letu 772 se je zgodil poganski upor proti karantanskemu vojvodi
duxu Valhunu in frankovsko-bavarskemu katoliškemu duhovništvu. Prav Ajdovski
gradec je trdnjava, kjer bi se ta upor lahko zgodil, saj je zapirala vhod v dolino. Hkrati
je bila ta trdnjava povezana tudi z manjšo postojanko na Dunaju pri Jereki. Najdbe
nam kažejo, da je bilo na tem mestu nekoč pomembno vojaško in obrambno selišče.
Najbolj zanimivo je dejstvo, da po tem uporu ni dokazov o naselitvi Ajdovskega
gradca. Kljub odlični legi tam ni nastala nobena utrdba ali srednjeveški grad več.
Našli niso nobenih borilnih orožij in sledi vojskovanja.59
2.5.1.2 DUNAJ PRI JEREKI
Pomembno najdišče iz obdobja
železne dobe in rimske dobe je
tudi Dunaj pri Jereki. Še danes se
to območje imenuje Na kovačnici.
Tam so našli polno ostankov
žlindre ter železni nož iz železne
dobe.
Slika 15: Dunaj pri Jereki (foto: N. Pintar, 17. 11. 2012)

Prostor

se

nahaja

na

vetrovni legi, saj so uporabljali

peči na veter. Naselje je v tistem času služilo kot svetišče, saj so bile najdbe (železni
plugi, rala, noži, črtala ipd.) kot nekakšna darovanja neznanemu božanstvu.60
2.5.2 MEDNARODNI PROJEKT ŽELEZNA POT
V projekt Železna pot je poleg različnih mest in dolin v Avstriji, Italiji in Sloveniji
vključen tudi Bohinj. Ta projekt je omogočil izkopavanja v visokogorju Bohinja in
prikazal pomembnost železarske dejavnosti v tem kraju.
Evropski projekt železna pot je nastal, da poveže celotno zgodovino Evropske kulture
železarstva. Povezal je rudnike v avstrijskem Hüttembergu, Mežico in Bohinj v
Sloveniji ter središče rudarjenja v italijanski Val Canale, v provinci Valle Trompia, Val
Seriana in Val di Scalve na skrajnem vzhodu Italije v provinci Valle d'Aosta. Koščke

59

Davorin Vuga: Ali je kaj zgodovinske resnice v Prešernovem Ajdovskem gradcu v Bohinju (V: Gea), Mladinska
knjiga, Ljubljana 1994, letnik 4, št. 6, str. 27.
60
Gabrovec: Prazgodovina Bohinja, str. 33.
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je

projekt

združil

v

skupno

zgodovino.61

V Bohinju je rudarstvo s pašništvom potekalo v določenih obdobjih istočasno, in sicer
do nadmorske višine 1500 metrov. Najstarejše najdbe v Bohinju so iz bronaste dobe
na platoju Lepe Komne, kjer so odkrili nahajališče človeka iz bronaste dobe. Od tam
so prevažali rudo svetolucijski kulturi. V enem dnevu so v ta namen prehodili
približno 30 kilometrov. Najbogatejša je rimska doba. V tistem času se je začelo
intenzivno rudarjenje po Bohinju. Rudo so nabirali v visokogorju, kjer so po površini
kopali bobovec, na kar nas še danes opominjajo rudne jame. Rudarjenje je v Bohinju
pospešilo tudi oglarjenje in transportna dejavnost.62
Projekt Železna pot zajema tudi Mežico. Ko so leta 1997 za javnost odprli turistični
rudnik in muzej svinca in cinka v Mežici, se je začelo pripovedovati bogastvo
zgodovine rudarstva v tem kraju. Iz svinca in cinka so izdelovali različne izdelke:
vitražno umetnost, cevi, pločevino, avtomobilske akumulatorje, lovske šibre. Pred
stoletji je bilo to naporno in težko delo, v katerega so bili vključeni tudi otroci in
ženske. Ti so opravljali v rudnikih lažja dela. Zaradi ekonomske neučinkovitosti
rudarjenja se je država leta 1988 odločila za zaprtje rudnika.63
V okolici današnjega Hüttemberga so živeli v razcvetu prazgodovinskega rudarjenja
in železarstva Kelti, ki so bili že tedaj znani v Evropi po odličnih železnih izdelkih –
ferrum norikum (noriško jeklo), ki je bilo uporabljeno predvsem za hladno orožje.
Verjetno je bil Hüttemberg nekoč središče železarstva, kar pričajo tudi številne
arheološke najdbe. Kelti iz plemena Norikov so bili dobri rudarji, saj so rudo so kopali
z močnimi zamahi. Rudnik v Hüttembergu je obratoval že pred 2500 leti, še iz časov
Keltov in Rimljanov, ter je bil aktiven vse do leta 1968. Železo, ki so ga tu pridobivali,
je bilo pomembno za celo Avstrijo in Koroško.64
Na skrajnem vzhodu Italije se stiska staro rudarsko naselje Cave del Predil, kjer so
kopali svinec in cink. Rudnik v tem kraju je bil zaprt leta 1992, ne zato ker bi
zmanjkalo rude, saj jo je tam še veliko, ampak zaradi gospodarskih razlogov. Z
zapletenim separacijskim postopkom so tam ločevali rudo od apnenca in iz nje

61

Povzeto po: Sterle Jadran: DVD Železna pot, Studio Vrtinec, Novo mesto 2007.
Prav tam.
63
Prav tam.
64
Prav tam.
62
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pridobivali svinec in cink. Rudnik v tem kraju odseva prebivalstvo, ki je tu delovalo in
živelo od rudarstva.65
Valle Trompia je zelo bogata z rudarsko tradicijo. Opuščen rudnik v dolini so
spremenili v muzej, ki odseva kulturno dediščino tega kraja. Muzej predstavlja nekaj
odlomkov iz rudarske zgodovine in rudnine, značilne za ta kraj. Tudi rudnik svetega
Alojzija v mestecu Collio (prav tako v tej dolini) so opustili. Tam so razstavili nekaj
tipičnih rudarskih predmetov, ki so spremljali rudarje. V srednjem delu doline Trompia
v mestecu Tavernole pa se nahaja eden najveličastnejših spomenikov rudarstva. To
je peč za taljenje železove rude. Prenovo peči so zaključili leta 2002. Ohranjena je
taka, kot je bila leta 1900, ko je prenehala delovati. Še vedno lahko vidimo notranje
ohišje iz ostankov materiala, mogočno konstrukcijo peči, ogromne kamne, ki so jih
uporabljali za gradnjo. Dolina je bila slavna predvsem po izdelovanju orožja še iz
rimskih časov. V njih so poleg te rude izkopavali še eno rudnino bogato z
manganom. Ta ji je dajal posebno veliko prožnost potrebno za izdelavo orožja.66
Po zelo kvalitetni železovi rudi je v antiki in v srednjem veku slovelo mesto Gromo v
Italiji. O tem pričajo rokopisi, ki so nastajali od 11. stoletja naprej. V gorovju tik nad
mestom okrog 800 metrov nadmorske višine so še danes ostanki nekdanjih rudnikov.
Ti rudniki segajo v keltsko obdobje, torej v dobo 450 let pred našim štetjem.
Zagotovo so jih izkoriščali tudi Rimljani. Ob vhodu v rove so odkrili ogromne prostore,
v katerih naj bi živeli sužnji, ki so bili obsojeni na delo v rovih. V srednjem veku so
bile lastnice rudnikov vplivne družine iz Bergama in drugih mest. Leta 1666 je huda
povodenj uničila skoraj vse obrate. Siderit, železov karbonat, ki ga je bilo na tem
kraju veliko in je še posebej primeren za kmetijsko orodje in orožje vseh vrst, je dajal
kruh vsem delavcem v rudnikih.67
Sogne Aosta je znana po rudnikih železove rude, ki se nahajajo na visokih in strmih
pobočjih nad mestom. Na gori Crea sta vidna dva rudna kopa na višini 2500 metrov
in na Costa del Pino na višini 2000 metrov. Do rudnikov na gori je vodila žičnica, po
kateri so tovorili rudo do poslopja za njeno obdelavo. Leta 1979 so rudnik zaprli in ga
po zahtevku prebivalcev spremenili v turistično-kulturno vrednost.68

65

Prav tam.
Prav tam.
67
Prav tam.
68
Prav tam.
66
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2.5.2.1 IZKOPAVANJA V OKVIRU PROJEKTA ŽELEZNA POT V BOHINJU
Izkopavanja, ki so potekala v okviru projekta Železna pot, so potekala pod vodstvom
arheologinje Mije Ogrin iz Gorenjskega muzeja. Na območju visokogorja Bohinja so
našli veliko predmetov, ki kažejo na aktivno življenje ljudi v preteklosti na teh
območjih. V preteklosti so tu živeli predvsem iskalci rude, na kar kažejo najdeni
predmeti.

Slika 16: Arheološka najdišča na območju Bohinja in Blejskega kota (karta: M. Rihteršič, M. Ogrin,
Najstarejše sledi človeka na območju visokogorskega sveta Bohinja, V: Bohinjski zbornik 2, str. 43)

2.5.2.1.1 Poljanca na Lepi Komni
Poljanca je kotanja, ki leži ob stezi od Koče pod Bogatinom proti planini Za Skalo. Še
danes so vidni ogradi in tlorisi stavb, ki gledajo iz travnate površine. Na tem mestu so
našli keramiko in kamene odbitke, ki so služili kot orodje, zato najdišče predvidoma
sodi v bronasto dobo.69
2.5.2.1.2 Zadnji Vogel
Ta predel leži v Spodnjih bohinjskih gorah. Planina Vogel se deli na Prednji in Zadnji
Vogel. Zavzema 900 hektarov površine. Poljanca je bila raziskana v letu 2003. Tam
so našli keramiko in železen kembelj, kamen odbitek in bronasti pasni okov, ki sodi v
drugo polovico 4. stoletja, oziroma na začetek 5. stoletja. Kal je kotanjasta dolina, ki
69

Ogrin: Arheološke raziskave, str. 99.
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ima po površju sledi rudnih jam. Leta 2005 so tam potekala izkopavanja. Najdeni so
bili bronasta rimska zaponka, keramika, kameni odbitki in orodja. Najdena so bila tudi
ustja keramične posode, okrašene z odtisi nohtov. Podoben vzorec so našli na Veliki
planini, datiran pa je bil 13.–9. stoletje pred našim štetjem. Analize oglja, najdenega
na tem območju, so pokazale navzočnost človeka v teh krajih že v bakreni dobi. Na
severozahodnem delu planine so našli temelje antične stavbe, grajene iz
apnenčastih kamnov, tam so našli poznorimsko keramiko, brusni kamen in bronast
rimski kovanec (od 348 do 361 leta našega štetja). Stavba je bila po novcu sodeč
postavljena v 4. stoletju ali kasneje.70
2.5.2.1.3 Klek
Planina Klek leži na severnem robu Pokljuke. Razdeljena je na Zgornji in Spodnji
Klek. Na Zgornjem Kleku so našli ohranjena rudarska objekta, ki so ju kasneje
uporabljali za planšarstvo.71 Tam so našli najdišča različnih zgodovinskih obdobij v
predelu imenovanem Na Sedlu. Iz rimske dobe so bili na tem mestu najdeni železni
žeblji in fragmenti keramike, ki časovno segajo vse do zgodnjega srednjega veka ter
veliko železove rude – bobovca, kar priča o nekdanjem železarskem obratu. Klek
meji tudi na blejsko kotlino, zato ga povezujejo tudi kot zaledje rimskodobnega Bleda.
Nad sedlom so opazili vkop v pobočje. Pod rušo so našli bronasto zaponko iz 2.
stoletja, keramiko, ki jo uvrščajo v obdobje od 7. do 10. stoletja, temelje zgradbe in
bronasto zaponko, ki je služila za zapenjanje moških oblačil, uporabljali pa naj bi jo v
času druge polovice 5. stoletja in do začetka 6. stoletja.72
2.5.2.1.4 Vodene Rupe
Vodene Rupe ležijo v osrčju Triglavskega pogorja. Tam je bila odkrita antična
postojanka. Na tem mestu so našli bronasto zaponko za oblačila in zvonček.
Bronasto zaponko so uvrstili v 2. stoletje našega štetja. Bronasti zvonček glede na
zunanjo obliko sodi med obdobje 1. in 3. stoletja. Zvonček je piramidne oblike in ima
ročaj za obešanje ter okrasja. Na sredini je vrezano ime »URS«, kar morda pomeni
ime lastnika.73

70

Prav tam, str. 99.
Visokogorsko pašništvo, izdelava mlečnih izdelkov iz mleka živine v planini.
72
Ogrin: Arheološke raziskave, str. 103, 104.
73
Prav tam, str. 104.
71
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2.5.2.1.5 Pečana in Krma
Pečana leži na planoti Jelovica. V letih 2004 in 2005 so bile tam opravljene
raziskave. Najdena je bila keramika, podkve in železno orodje, Pečana je bila
omenjena tudi v pisnih virih iz leta 973. Tudi na tem območju so našli temelje stavbe.
Odkrili so keramiko in bronasto rimsko zaponko, ki so jo umestili v 1. stoletje. Krma je
dolga dolina Triglavskega pogorja. Na tem mestu so že leta 1998 našli bronasto
sulico iz bronaste dobe in fragmente keramike iz obdobja pozne antike.74
2.5.3 STAROGORSKE POTI IZVOZA ŽELEZA IZ BOHINJA
Nekatere poti so bile tlakovane že v rimski dobi. Pot iz Bohinja preko Koprivnika,
Spodnjih Gorjuš vse do Bohinjske Bele in naprej do Pristave je bila ena izmed njih.
Velikokrat je plaz odnesel del poti, gozdne rastline pa so jo zarasle, delno pa je
ohranjena še danes. Dokler so ljudje tovorili s konji, so le-te še služile svojemu
namenu, ko pa so naredili boljše, so propadle.
Tudi Štenge, ki so vodile do Bleda, so znana
tovorniška pot, ki so bile deloma podrte med
gradnjo železnice. Preden so izsekali ozko
tovorno pot do Bleda, je tam peljala le ozka
steza oziroma pešpot, ki je bila med letom
večkrat zasuta s plazovi, neprehodna in
nevarna.

Ko

so

vremenske

razmere

preprečevale prehod te poti, je bila možna pot
skozi Zajamo. Vse poti so vodile čez visoke
gorske prelaze ali pa preko plazovitih pobočij,
zato je bil Bohinj večino leta odrezan od Bleda,
v zimskem času pa tudi od drugih strani. Pot

Slika 17: Tovorništvo (A. Rjazancev, Od fužin
do železarne, str. 7)

čez Bačo je potekala iz vrha Bače do Sv.
Lucije, na Črnigoj in čez prelaz naprej proti Čedadu. Pozimi je železarstvo zastalo,
prevozi čez prelaze in železarske dejavnosti pa so spet zaživele v poletnem času.75

74
75

Prav tam, str. 105.
Jarc: Srednjeveške poti, str. 147, 148.
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2.6 NOVI VEK
Valvasor nam v svojem delu Slava vojvodine Kranjske opisuje obstoj železarskih
obratov v Bohinju v Stari Fužini, Bohinjski Bistrici in na Pozabljenem. V svojem delu
opisuje, da so se ljudje na območju Gorenjske v tistem času veliko ukvarjali s
tovorništvom. Za to so uporabljali konje in druge živali. Tovorništva so se posluževali
za prevoz blaga. V knjigi je Valvasor opisal, da so ljudje tovorili v Gradec, Dunaj,
Gorico, Trst in druge kraje različne izdelke. V Ljubljano so s konjsko vprego tovorniki
večkrat na teden prevažali jeklo in železo, iz Ljubljane pa k rudnikom tovorili žito in
druge dobrine.76
2.6.1 RUDARSTVO IN ŽELEZARSTVO V BOHINJU
Valvasor v svojem delu navaja rudnike, kjer se obdeluje železova ruda, in sicer v
Bohinju omeni imena rudnikov, ki se glasijo: Bohinjska Bistrica, Stara Fužina, Bohinj
in drugi Bohinj.77
Najstarejša ohranjena listina o bohinjskih fužinah je iz leta 1568. Po tej listini je fužina
v Bohinjski Bistrici nastala leta 1540, na Pozabljenem pa leta 1562. Stara Fužina je
imela, kot že omenjeno, delujoč fužinski obrat že mnogo prej.78

Slika 18: Staro kladivo (I. J. Cundrič, Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 59)

2.6.2 FUŽINE
Po Valvasorjevih podatkih so bili v Bohinju v tistem času štirje železarski obrati:
Stara Fužina je bila star obrat, katerega zgodovina sega že v pozni srednji vek.
Takrat so bili železarski obrati v lasti Ortenburžanov. Železo so pridobivali ob potoku
76

Janez Vajkard Valvasor: Slava Vojvodine kranjske: izbor (dalje: Valvasor: Slava vojvodine), Mladinska knjiga,
Ljubljana 1968, str. 17.
77
Valvasor: Slava vojvodine, str. 44.
78
Prav tam.
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Mostnica. Obrati so se prvotno imenovali »Staro klad'vo«, kasneje pa se pojavi ime
Fužina. Fužinarji (oziroma lastniki fužin) so v začetku kovali železo za svoje potrebe,
kasneje pa so postali samostojni. Vsak fužinarski obrat je imel svojega sodnika, ki je
nadzoroval fužinarje, oglarje in delavce v fužinah. Železo, ki je bilo določeno za
prodajo, so morali lastniki fužin redno tehtati in nanj plačati davščino.79 Okrog leta
1570 so domačinom, ki so bili solastniki obratov, fužine prevzeli priseljenci iz
Bergama v Lombardiji. S seboj so prinesli nove metode, ob Bistrici pa so začeli
graditi manjše talilne peči breščanskega tipa. Domačini so tako prevzeli dela
rudarjev, gozdnih delavcev, oglarjev, prevoznikov in fužinarskih delavcev. Največ
železa se je prodalo v severno Italijo in Trst.80 Stara Fužina je bila v lasti Aleksandra
Locatellija, kasneje v 18. stoletju pa so bile rudne jame v Stari Fužini podeljene
Lenartu Tunyju.81 Vas »Staro klad'vo« je delovala že v predrimskem obdobju.82 Vodo
in njeno moč so v tistem času izrabljali za kovanje. Iz volka so izdelovali palice, ki so
jih nato ponovno ogrevali in kovali v končne izdelke, predvsem žeblje. Valvasor je v
svoji Slavi Vojvodine kranjske zapisal: »Užitek je gledati, kako vzamejo to težko, čisto
žarečo gmoto iz ognja, jo dajo pod kladivo in obdelujejo.«83
Nižje od Stare Fužine so bile kovačnice, na katerih so kovali različno železo. Tu se
je nahajal tudi žični vlek, ki naj bi bil prav tako v lasti Locatellijev. Ta je bil na vodni
pogon. Žičar je sedel na gugalu. Vodna moč ga je potegnila k sebi, nato pa ga odbila.
Žičar je s tem tanjšal in daljšal izdelek, dokler ni bil primeren. Tu so izdelovali tudi
najtanjše žice, ki so jih uporabljali za strune na godalih.84 V letu 1581 so na tem
mestu postavili breščanski ali laški plavž, ki so ga v času Žiga Zoisa ustavili. Ob
postavitvi breščanskega plavža se je verjetno obrat preimenoval v Staro Fužino.85
Bohinjska Bistrica je imela topilnico in fužino, prav tako last Locatellijev. Izdelovali
so raznovrstno palično železo in ga izvažali v Benečijo. Velik del kovnega železa so
porabili za izdelavo žebljev, ki so jih izvažali.86 Obrati so se tam pojavili v letu 1540.
Peč naj bi tam postavil Della Grotta. Tam so v nizkih pečeh pridobivali kovno
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Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 35.
Mohorič: Dva tisoč let, str. 70.
81
Prav tam, str. 72.
82
http://www.gore-ljudje.net/novosti/54267/ (Staro Kladvo) (1. 6. 2012).
83
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 47.
84
Mohorič: Dva tisoč let, str. 72.
85
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 48.
86
Mohorič: Dva tisoč let, str. 72.
80
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železo.87 Nekoliko dalje iz Bohinjske Bistrice je bila livarna, kjer so delali železne
izdelke za potrebe topilnice železovega srebra v Idriji. Tudi ta obrat je bil last
Locatellijev.88
Železarski obrat na Pozabljenem v bližini Bohinjske Bistrice je imel eno kladivo in
valjarno. Plavži so bili postavljeni v bližini najdišč železove rude.89
2.6.2.1 LASTNIKI FUŽIN
Prvotni solastniki fužin so bili na Pozabljenem: Hieronim Milano, v Stari Fužini: Peter
Grošar, Franc Kuhel, Anton Panicol in Matija Žmitek ter v Bohinjski Bistrici: Štefan
Kralj.90
2.6.2.1.1 Lastniki fužin v 17. stoletju
Lastniki fužin so se redno menjavali. Prvotno se bile fužine v lasti deležnikov,
domačinov in doseljencev. Leta 1669 so bili lastniki fužin v Bohinjski Bistrici in Stari
Fužini Jurij Locatelli, dediči Jakoba Mariašija in Martin Tazol. Mohorič pravi, da so
»pri vpisih v rudarsko knjigo so ločili poplemenitene fužinarje od navadnih, prve so
vpisali kot fužinarske gospode, druge pa kot navadne fužinarje.« 91 Locatelliji so bili
pomembni za fužinarstvo v Bohinju. V začetku 17. stoletja so kupili plemstvo in hkrati
še fužine v Bohinju. Trije bratje Jurij, Oktavij in Aleksander Locatelli so živeli v
Bohinju vse do svoje smrti. Locatelliji pa niso bili edini lastniki fužin. Njihov družabnik
je bil Janez Kemperle, ki je imel v delni lasti fužine v Stari Fužini.92
2.6.2.1.2 Lastniki fužin v 18. stoletju
Leta 1714 se je v Bohinjski Bistrici pojavil nov fužinar Franc Pittoni, leta 1717 pa je
postal solastnik fužin v Stari Fužini Matija Grošelj. Skupno rudarsko pravico so leta
1720 dobili Aleksander Locatelli, Jurij Gašperin, Matevž Grošelj in Miha Švarc,
zadnja dva sta postala nova družabnika Locatellijevega podjetja. Leta 1713 je dobil
rudarske pravice Peter Anton Pittoni, ki je kasneje v zakup vzel tudi Locatellijeve
obrate. Pittoni naj bi Locatellijem posojal denar, za vračilo pa je prevzel fužine, ki so
jih imeli v lasti. Leta 1736 so ga rudarske knjige označile kot imetnika bistriških fužin,
87

Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 48.
Mohorič: Dva tisoč let, str. 72.
89
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 48.
90
Prav tam, str. 35.
91
Mohorič: Dva tisoč let, str. 71.
92
Prav tam.
88
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po letu 1738 pa obratov ni vodil osebno, saj je dobil plemiški naziv. Leta 1739 je
Matevž Varl postal lastnik Stare Fužine, vendar se je zadolžil do te mere, da ni
mogel izplačevati plač niti svojemu gospodinjskemu osebju. Število ljudi, ki jim je bil
dolžan denar, je naraslo nad sto. Z njegovim propadom in zadolženostjo je bil
oškodovan ves kraj. Jožefa Pittonija je doletela podobna usoda kot Matevža Varla.
Zašel je v finančne težave in prodal fužinarsko posest, najprej anonimnemu lastniku,
kasneje odličnemu podjetniku Michelangelu Zoisu.93
2.6.3 DRUŽINA ZOIS
Predniki družine Zois so bili Švicarji s priimkom
Millebois. Naselili so se na Bergamskem, tam pa
spremenili svoj priimek v Zois, kar naj bi pomenilo v
prevodu dragulji. Podobo priimka Zois in pomen
draguljev so utemeljili tudi v svojem grbu.94 Grb ima
štiri polja. Na enem polju je črn orel, na drugem meč
in sablja, v sredini pa je srebrni lev, ki drži skledo z
dragulji. Zoisi so najbolj pomembna družina na
Slovenskem v povezavi s fužinami.95 Obdobje
družine Zois je trajalo 130 let. V njihovem času so
fužine v Bohinju doživele največji vzpon in konec

Slika 19: Grb družine Zois na
graščini v Bohinjski Bistrici (foto: N.
Pintar, 24. 11. 2012)

vpletenosti družine Zois v železarsko obrt.
2.6.3.1 MICHELANGELO ZOIS
Poslovanje družine Zois je bilo zelo zanimivo, saj je Michelangelo z vsakim sinom, ki
je postal polnoleten, naredili bilanco podjetja in mu izplačali pripadajoč polovičen
delež. Sinovi Michelangela so se s tem denarjem osamosvojili in kot družabniki
vstopili v družinsko podjetje. V letu 1768 sta v podjetje vstopila sin Žiga in nečak
Bernardino. Michelangelo je po pogodbi s sinovi še vedno ostal glavni gospodar,
lastnik fužin in šef podjetja. Oče Michelangelo je bil 50 % lastnik podjetja, Bernardin
30 % in Žiga 20 % lastnik.96

93

Prav tam, str. 73.
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 37.
95
Mohorič: Dva tisoč let, str. 112.
96
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 37.
94
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S svojo trgovsko organizacijo je Michelangelo Zois ustvaril skoraj popoln monopol 97
za izvoz železa in železnih izdelkov v Italijo. Anonimen lastnik je bil do leta 1748, saj
je verjetno želel, da se njegova vpletenost v rudarsko posest ne bi prehitro razvedela.
Postopoma je bil Michelangelo vpisan v rudarske knjige, saj je bilo vedno več fužin v
njegovi lasti. Bohinjske fužine je poleg javorniških imela družina Zois vse do
ustanovitve Kranjske delniške industrijske družbe (KID), torej kar celo stoletje.98
Michelangelo Zois je bil trgovec in lastnik fužin.99 V 18. stoletju je vstopil v železarsko
trgovino Petra Andreja Codellija in počasi odplačeval kupnino. Najprej je odkupil
Staro Fužino, nato pa tudi bistriške obrate.100 Po pritoku zaslužka je odkupil
Codellijevo podjetje ter postal tudi lastnik hiš na Bregu ob Ljubljanici. Trgovsko
podjetje se je hitro razvijalo in Michelangelu prineslo sloves in ugled. Njegovo
podjetje se je ukvarjalo z izvozno in tranzitno trgovino velikega deleža fužin na
Kranjskem, južnem Štajerskem in Koroškem. Leta 1739 je za svoje zasluge dobil
plemiški naslov »Michael Angelo Zois von Edelstein«. V njegovi lasti so bili tudi
rudniki in fužine v Bohinjski Bistrici, Stari Fužini, Mojstrani, Javorniku ter fužina v
Radovni in v Mislinji na Štajerskem. V Tržiču je imel zakupljen plavž.101 Leta 1760 je
postal baron.102 Michelangelo Zois je ustanovitelj veje Zoisov na naših tleh. Umrl je
27. avgusta 1777. Njegova zapuščina je znašala 1.079.498 goldinarjev.103
2.6.3.2 ŽIGA ZOIS
2.6.3.2.1 Njegovo življenje
Žiga Zois, rojen v Trstu 23. novembra 1747, je kot otrok je živel v Ljubljani in se tam
tudi šolal. Pri petnajstih letih je šolanje nadaljeval na plemiški akademiji v Italiji
študiral humanistične vede.104 Študiral je montanistiko in potoval po Švici, Nemčiji,

97

Edini ponudnik določenega blaga na trgu.
Mohorič: Dva tisoč let, str. 115.
99
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 37.
100
Mohorič: Dva tisoč let, str. 112.
101
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 38.
102
Marko Mugerli: Savski fužinarji – znani Evropejci (dalje: Mugerli: Savski fužinarji), Zgornjesavski muzej,
Jesenice 2008, str. 30.
103
Mohorič: Dva tisoč let, str. 113.
104
Breda Činč Juhant: 250-letnica rojstva Žige Zoisa (dalje: Činč Juhant: 250-letnica rojstva), Prirodoslovni muzej
Slovenije, Ljubljana 1997, str. 2.
98
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Nizozemski in Franciji.105 Študij je v 18. letu starosti opustil zaradi slabega zdravja
očeta in z enaindvajsetimi leti prevzel družinsko podjetje.106
Michelangelo je svojega sina pred smrtjo določil za glavnega dediča podjetja. Po
izstopu očeta iz podjetja (leta 1773) se je le-to
preimenovalo v Žiga Zois & CO (Sigismundo Zois &
Compagno). S tem korakom je Žiga Zois postal
najbogatejši Kranjec, podjetje pa je doživelo vrhunec
razvoja v tistem času, vendar se ni moralo več širiti.107
Michelangelo je Žigi dal podjetje pod pogojem, da mu
je vrnjen vloženi kapital in da iz rezervnega sklada
nihče ne vzame denarja. Zois je kljub prevzemu
podjetja svoje šolanje nadaljeval zasebno, s pomočjo
dveh

jezuitov:

očetovega
poslovodja,

Gruberja

nečaka
je

Žiga

in

Maffeija.

Bernardina
prevzel

Zoisa,
celotno

Po
ki

smrti
je

bil

poslovanje

podjetja. Po očetu ni podedoval samo naziva, ampak
tudi posestva, rudnike in fužine na Gorenjskem. Na trg

Slika 20: Žiga Zois (I. J. Cundrič,
Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 38)

je kmalu po prevzetju podjetja prodrla ostra konkurenca ruskega in švedskega jekla.
Za Žiga Zoisa in njegovo podjetje so bili to težki časi, na razvoj pa je vplivala tudi
vojna po Evropi. Žiga Zoisa je pri 34 letih bolezen priklenila na bolniški voziček.
Nadzor dela ni bil več v njegovi moči, poslovanje pa je vodil iz delovne sobe. Kljub
bolezni je Žiga vztrajno vodil podjetje, saj je bil iznajdljiv in spreten pri poslovanju in
nadaljnjem študiju matematike, klasičnih ved, naravoslovja in filozofije. Bil je vodja
krožka, v katerem so bili člani tudi Vodnik, Linhart, Japelj, Kumerdelj in drugi vplivni
možje.108
2.6.3.2.2 Fužinar
Švedsko jeklo, ki je v 16. stoletju prodiralo proti našim krajem, je v tistem času
ogrozilo železarstvo na Kranjskem. Pod pretvezo študijskih raziskovanj so švedski
metalurgi začeli obiskovati alpske železarne in o njih zbirati podatke. Žiga Zois se je
kmalu zavedal, da cenejše švedsko jeklo lahko ogrozi proizvodnjo in pritegne
105

Mugerli: Savski fužinarji, str. 30, 31.
Činč Juhant: 250-letnica rojstva, str. 2.
107
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 38.
108
Prav tam.
106
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njegove delavce v njihove obrate, zato je kupil izdelke konkurenčnega jekla in jih
poslal v Ljubljano. Tam so znanstveniki in obrtniki proučevali rusko in švedsko jeklo.
Navezal je tudi trgovske in znanstvene stike po nekaterih državah Evrope (Švica,
Nizozemska, Nemčija, Francija).109 Tam je spoznal novo tehnologijo pridobivanja
železa in s pridobljenim znanjem skupaj s strokovnjaki poskušal posodobiti
železarske obrate v njegovi lasti. Tudi nove tehnologije Zoisu niso bile v pomoč pri
tekmovanju na trgu z ruskim in švedskim jeklom.110
Med vsemi Zoisovimi plavži je bil najboljši javorniški. Bohinjski plavži so dali manj
grodlja in porabili veliko oglja. Bukovih drv je bilo v Bohinju že malo manj, zato so po
naročilu Žige Zoisa zgradili še plavž v Bohinjski Bistrici. Ta plavž je bil na mehki les.
Preden so plavž zgradili, so v javorniškem plavžu poskusili taljenje z bohinjskim
bobovcem. Želeli so se prepričati v zanesljivost plavža s to železovo rudo na
drugačen les.111
2.6.3.2.3 Zbiratelj in naravoslovec
Žiga Zois je imel bogato knjižnico in bil je lastnik bogate zbirke mineralov, ki jo je
hranil v svoji hiši v Ljubljani. Te je kupoval od trgovcev z minerali. Zbirka je slovela po
vsej Evropi, nekaj časa pa je bil nadzornik Zoisove zbirke tudi Jernej Kopitar. Zbirka
je obsegala okrog 5000 primerkov. Zbirka njegovih mineralov je bila temelj prvega
slovenskega muzeja – Deželnega muzeja v Ljubljani, ki so ga ustanovili leta 1821 po
njegovi smrti. Danes je ta zbirka last Prirodoslovnega muzeja Slovenije, na ogled pa
je danes postavljeno le še okrog 300 mineralov iz njegove zbirke. Po njem so
poimenovali tudi mineral zoisit, ki ga je odkril sam, ko mu ga je v preiskavo prinesel
trgovec z minerali. Žiga Zois je odkril, da je ta mineral še povsem neodkrit, čeprav je
zelo razširjen. Podpiral je tudi gorska raziskovanja, ki so bila potrebna za iskanje
rude in za njegovo naravoslovno zanimanje. Pod njegovim vodstvom je organiziral
tudi dve odpravi v Triglavsko pogorje v letu 1795. Dokazal je, da so deli Triglava iz
apnenca, ki je nastal pod morjem.112 Prav Žiga Zois je bil tisti, ki je spodbudil odpravo
na najvišjo slovensko goro Triglav. Štirje možje: Luka Korošec, Matija Kos, Štefan
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Prav tam, str. 38, 39.
Činč Juhant: 250-letnica rojstva, str. 4.
111
Aleksander Rjazancev: Od fužin do železarne (dalje: Rjazancev: Od fužin do železarne), Muzejsko društvo,
Jesenice 1997, str. 7.
112
Činč Juhant: 250-letnica rojstva, str. 6.
110
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Rožič in Lovrenc Willomitzer, danes imenovani Štirje srčni možje, so bili prvi
pristopniki na goro.113

Slika 21: Spomenik štirih srčnih mož v Ribčevem Lazu (foto: N. Pintar, 17. 11. 2012)

V zadnjih letih življenja je Žiga Zois poskušal reševati svoje podjetje zaradi
železarske krize. Zadnje dni življenja ga je bolezen priklenila na posteljo, kljub temu
pa je ostal dejaven vse do svoje smrti, 10. novembra 1819 v Ljubljani.114
2.6.3.3 KAREL ZOIS
Karel Zois je bil nečak Žige Zoisa. Znanje si je pridobival v Nemčiji in Belgiji.115
Prevzel je gorenjske fužine v upanju, da se bo trg izboljšal, vendar so se odjemalci
že navadili švedskega in ruskega jekla.116 Želel je, da bi izpopolnil tudi tehniko. V ta
namen je obiskal železarno Mükenberg v Pruski Šleziji. V tistem času je bila to
livarna, ki je bila vsem vzor. V letih 1830 in 1831 je odpotoval v Italijo in Sicilijo.
Njegova prizadevanja, da bi nazaj pridobil stare kupce Zoisovega podjetja, so bila
neuspešna. Pri iskanju izboljšav in drugih metod, ki bi prinašale dobiček, je Karel
Zois umrl.117 Po smrti Karla je Michelangelovo čisto premoženje padlo na 119 027
goldinarjev. Serafina, njegova žena, je podjetje prevzela, v sredini 19. stoletja pa je v
Bohinju zgradila livarno in mehanično delavnico. Tam so v veliki meri izdelovali
železne palice in žeblje. Surovo železo, ki je bilo proizvedeno v plavžih, je usmerila v
113

http://www.squidoo.com/slovenija-triglav (Triglav) (1. 6. 2012).
Činč Juhant: 250-letnica rojstva, str. 2.
115
Mugerli: Savski fužinarji, str. 31.
116
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 40.
117
Mugerli: Savski fužinarji, str. 31, 32.
114
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nove proizvode.118 Leta 1844 so Zoisove Fužine prejele zlato medaljo in diplomo na
razstavi v Ljubljani. To razstavo je obiskal tudi cesar Franc s svojo soprogo. V diplomi
je bilo utemeljeno, da si priznanje zaslužijo zaradi velikega števila obratov, ki
proizvajajo kvalitetno železo. Tudi prodaja je bila velika, kljub močni konkurenci.119
2.6.4 JOŽEFINSKA REFORMA V ČASU ŽIGE ZOISA
Fužinarje so zadele Jožefinske reforme (Jožef II.120), ki so leta 1783 uvedle tudi
dodatni rudarski davek, uvedle svobodni blagovni promet z železom, ukinile
rezervate za rudarske in talilniške potrebe in prav tako ukinile pristojnosti rudarskih
oblasti, kar je povzročilo nered v gozdovih ter pri kopanju rude. Vsi so bili osupli nad
ukrepi, vendar si niso drznili ugovarjati. 121 Reforme so prišle nepričakovano in
nenadno v času, ko fužinarji niso bili več edini gospodarji na trgu. Spremenile so
pogoje proizvodnje, poslabšale odnose delavstva do fužinarjev in podražile oglje.
Delavci so bili nedisciplinirani in nevzdržni, saj je Jožef II. odpravil vsakoletni nadzor
nad obrati. Hud udarec so doživeli fužinarji, ko so ukinili rezervate za rudarske in
topilniške potrebe. Lastniki so začeli znova izkoriščati svoje gozdove, fužinarji pa so
se z njimi pogajali glede dobave lesa in oglja. Ko so leta 1782 ukinili skladišče železa
in jekla na Dunaju in so dovolili, da imajo obrati lastna skladišča, je bil za Zoisa velik
udarec.122
2.6.4.1 NOVI RUDARSKI RED ZA BOHINJ
Jožefinska reforma je Zoisa prizadela, zato se je odločil, da bo sam naredil
spremembe in zahteval pogovor s svojimi delavci. Po sedmih letih tveganja se je
odločil, da vzpostavi nov rudarski red v letu 1788. Po tem letu zaradi bolezni ni mogel
več osebno nadzorovati obratov in se je zanašal na upravitelje. Vpeljal je tudi nov
sistem računovodstva in na novo organiziral manipulacijo Jožefinske reforme.123
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Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 40.
Mugerli: Savski fužinarji, str. 32.
120
Rimsko-nemški cesar, sin Marije Terezije, ki je živel in vladal v 18. stoletju.
121
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 39.
122
Mohorič: Dva tisoč let, str. 124.
123
Prav tam, str. 125.
119
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2.6.5 NASTANEK KRANJSKE INDUSTRIJSKE DRUŽBE
Po smrti Serafine Zois, žene Karla Zoisa, so se njeni otroci
odločili ustanoviti obrate pod novim imenom podjetja
Podjetje dedičev Karla Zoisa. Podjetje je tonilo v dolgovih,
zato so na pobudo Karla Luckmana ustanovili novo družbo.
Eden od dedičev – Zigmund Zois – je vložil prošnjo za
podelitev koncesije in vpis v trgovski register. Leta 1870 je
Slika 22: KID (M. Mugerli,
Savski fužinarji, znani
Evropejci, str. 54)

bila registrirana Kranjska industrijska družba (KID). KID je
še v istem letu odkupila vse posesti in obrate v Bohinju in
na Javorniku. Od Zoisovih dedičev je s tem prevzela

terjatve.124
KID je prevzela tudi rudarske pravice Zoisov. Te
pravice so obsegale večje območje Jelovice in
Pokljuke. Predsednik je bil Karlov sin, poimenovan
kot

njegov

praded

Michelangelo

Zois.

Kljub

predsedstvu družina Zois v tej družbi ni imela
najpomembnejše

vloge.125

Michelangelo

je

bil

predsednik družbe do leta 1879, mesto ravnatelja
pa je zasedel bankir Karl Luckman.126 Po smrti
Michelangela je predsednik družbe postal Jožef
Luckman. Njihova družina je KID vodila kar 37 let.127

Slika 23: Michelangelo Zois (A.
Razjancev, Od fužin do železarne,
str. 12)

Razmere se na fužinah niso veliko spremenile.
Lastniki teh fužin so bili po nastanku KID mlinarji, bankirji in trgovci. Njihov uspeh
oziroma posel je bil odvisen od naročil, ki so jih dobili iz tujine oziroma od ljudi, ki so
pri njih delali. Najpomembnejši je bil denar in monopol v železarski obrti. Njihov
uspeh se je kosal z uspehom Michelangela in Žiga Zoisa.128 Glavni namen KID-a je
bil, da bi združili gorenjske fužine. S tem bi se lahko železarska obrt povzpela med
vodilne Avstro-Ogrske železarne.129

124

Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 40.
Prav tam.
126
Rjazancev: Od fužin do železarne, str. 12.
127
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 40.
128
Rjazancev: Od fužin do železarne, str. 11.
129
Prav tam, str. 12.
125
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2.6.5.1 BOHINJSKI UPOR
Krajani Bohinja so z razvojem KID-a izgubljali pravice do gozdov. Na vso moč so se
upirali odvzemu pravic do izkoriščanja le-teh, zato so bili leta 1872 v sodnem
procesu, ki jih je obtožil upora. Nad njih so celo nameravali poslati vojsko, ki bi jih
umirila. Časopisi so poročali o »veliki pravdi«, kmetje pa so bili obsojeni na ječo.130
Kmetje so prihajali iz Stare Fužine in Studora. Od 62 upornikov jih je bilo 60
obsojenih na zaporno kazen. Bohinjski upor je dokaz, kako težko je bilo življenje
naših ljudi pod avstrijsko vladavino. Gozd je kmetom zagotavljal drva, stavbeni les,
pašo za živino in oglje. Večina se je preživljala le s tem.131
Kranjska industrijska družba (KID) je v tistem času prišla v težaven položaj. Luckman
je v poročilu povedal, da se dela grodelj z izgubo. Gospodarska kriza železarn po
Kranjskem se je v letu 1884 najbolj povečala in dosegla svoj vrhunec. V letu 1896 je
predsednik KID postal Nizozemec Hugo Noot. Fužine so bile po požaru takrat že
ustavljene.132 Razvoj družbe je Noot pospešil skupaj s Friedrichom Voglom. Oba sta
pokazala, da imata veliko oblast in moč. V tistem času so začeli snovati načrte o
gradnjah in pričeli leta 1889 graditi nove železarne.133 KID je bila v tistem času ena
najuspešnejših družb v Avstro-Ogrski.134
2.6.6 DELAVSKE RAZMERE V FUŽINAH
Leta 1769 je bilo v bohinjskih fužinah zaposlenih 260 fužinskih delavcev. Delo je bilo
že takrat deljeno. Fužinski delavci so bili razdeljeni na fužinske mojstre, kurjače oz.
plavce, talilne mojstre pri plavžu, vodarje, oglarje, žičarje, mojstre za cajnarje,
žebljarske delavce, žebljarske pomočnike, oglarje, rudarje, voznike materiala,
tesarje, kovače, pralce rude, skladiščarje in vajence. Ocenjevalci so opisali, da so
bohinjski žebljarji malomarni pri delu in izdelujejo nekvalitetne in neuporabne žeblje.
Kovači so imeli z upraviteljem fužin dogovor, da je moral kovač iz določene količine
kovnega železa pridelati določeno količino blaga. Presežek je ostal delavcu, ta pa ga
je poljubno uporabil. V prostem času si je kovač izdelal žeblje, ki jih je upravnik
odkupil kovaču in jih prodal naprej v Italijo. Gospodarji fužin so bili prikrajšani, čeprav
130

Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 41.
Ivan Mohorič: Bohinjski punt (V: Jeklo in ljudje – Jeseniški zbornik 2), Skupščina občine Jesenice, Jesenice
1969, str. 47, 48.
132
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 42.
133
Rjazancev: Od fužin do železarne, str. 36.
134
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 42.
131
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je imel od tega vsak svojo korist. Neki ocenjevalec je izračunal, da je kovač v 50 letih
dela zaslužil s tem toliko, kot so bile vredne same fužine. Kazni in opomini niso
pomagale, saj so se delavci iz njih le norčevali;
delavci so poleti odhajali na delo po kmetijah, kjer je
bil zaslužek tudi boljši. Če je bil delavec dolžan za
živila in je vseeno zapustil delovno mesto, so ga
privedli nazaj na delo v fužine, da je odslužil svoje
dolgove.135
Delavci so v poletnem času delali od petih zjutraj do
sedme ure zvečer, pozimi pa so z delom pričeli ob
šestih. Zoisova ura je naznanjala delovni čas.
Rudarji so v 2. polovici 18. stoletja zaslužili dnevno
17 krajcarjev. Za ta denar so lahko kupili 6
kilogramov pšenice ali 85 jajc ali 4 kokoši. Običajno
so izkopano rudo kar zamenjali z živili, ki so jih
potrebovali. S konji so vozili izdelke čez Bačo proti
Trstu. Nazaj so se vračali z dobrinami, ob prihodu
Slika 24: Zoisova ura (foto: N. Pintar,
24. 11. 2012)

pa se je pričela veselica.136

V 19. stoletju so bile razmere drugačne, kar pripoveduje delavec fužin. V tem času je
bil odgovorni za fužine gospod Luckman, ki je bil takrat že direktor KID: »Delovni čas
je trajal 12 ur, menjavali pa smo se ob polnoči in opoldan. Ob 11 uri zvečer je šel
najmlajši po vasi in klical delavce, ki so morali nastopiti delo ob polnoči. Delala sva
skupaj z očetom in spominjam se, kako se je mnogokrat jezil, ko je bilo potrebno
izvršiti kako naročilo za železarno v Kropi. Življenjske potrebščine niso bile predrage.
Če se prav spominjam si dobil za 1 krajcar 1 kg krompirja, za 40 krajcarjev 1 kg masti
in za 32 krajcarjev 1 kg mesa.«137
Nek delavec fužin je v 19. stoletju opisal fužine in njihovo delo v Stari Fužini:
»Ob strugi potoka Mostnice, ki teče skozi Staro Fužino (Staro klad'vo – Staro
kladivo), sta stali dve fužinarski kovačnici in težki kladivi, ki sta obdelovali gmote
surovega železa in peli železarskemu Bohinju pesem dela, tradicije in boljšega
obstanka. Ta pesem me je mnogokrat zvabila v kovačnico, kjer je delal moj oče.
135

Mohorič: Dva tisoč let, str. 73, 74.
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 43, 44.
137
http://www.gore-ljudje.net/novosti/54267/ (Staro Kladvo) (1. 6. 2012).
136
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Hotel sem izvedeti kaj dela in kako si zasluži naš vsakdanji kruh. Po cele ure sem
posedal pri njem in si na tihem želel časa, ko bom tudi jaz začel delati in bom postal
železar. Ta moja želja se je kmalu izpolnila. Kot 11-letni deček sem bil 22. januarja
1880 sprejet na delo v eni izmed omenjenih kovačnic. Dodeljen sem bil kot pomožni
delavec pri enem izmed omenjenih kladiv. Izdelovali smo različno oblikovano železo,
okroglo, kvadratasto in ploščato, predvsem podvozja in razne druge železne izdelke
ter naprave za poljedelsko delo.«138
2.6.7 POŽAR V BISTRIŠKIH FUŽINAH IN PRESELJEVANJE NA JESENICE
V letu 1855 je v železarskih obratih po Bohinju delalo 432 ljudi.139 Upravni odbor je
31. oktobra 1889 odločil, da bodo bistriške železarne preselili na Jesenice. Železarski
obrati v Bohinju niso imeli več veliko vloge.140
Leta 1890 je požar razblinil načrtovanje nove bohinjske valjarne, bistriške fužine pa
so zgorele. To je povzročilo velik preplah in preseljevanje delavcev na Jesenice.141
Časopis je po požaru poročal, da škoda ni bila tako znatna, saj so imele fužine v
tistem času samo še zgodovinsko vrednost. Polnega delovnega časa takrat ni bilo in
družba ni zavarovala fužin. Jesenice so imele v tistem času že strojno žičarno in
žebljarno, zato je v Bistrici delala le mehanična delavnica in delno valjarna.142

Slika 25: Levo: Požar fužin v Bohinjski Bistrici, desno: Odhod na Jesenice
(A. Razjancev, Od fužin do železarne, str. 39, 40)

138

http://www.gore-ljudje.net/novosti/54267/ (1. 6. 2012).
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 45.
140
Rjazancev: Od fužin do železarne, str. 39.
141
Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 45.
142
Mohorič: Dva tisoč let, str. 331.
139
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Z likvidacijo fužin v Bistrici so delo izgubili nabiralci rude in rudarji na Jelovici in v
Triglavskem pogorju. Bohinj je nujno potreboval novo usmeritev v druge panoge.
Takratni župnik je predlagal mlekarstvo in sirarstvo ter lesno dejavnost. Veliko
prebivalcev je začelo delati na žagah v Bistrici, Soteski in Gorjah. Železarji, ki so
ostali zvesti svojemu delu, so se preselili na Jesenice, kjer je ta dejavnost doživljala
svoj vzpon.143 Po 250 letih železarstva v novem veku so se Bohinjci začeli ukvarjati z
gozdarstvom in kmetijstvom. Najpomembnejša panoga kmetijstva je bila od tistega
časa naprej živinoreja s sirarstvom.144 Na Jesenice so se v večini preselili mladi in se
počasi začeli prilagajati novemu načinu življenja, ki je bil nujen za njihovo preživetje
in edini izhod iz revščine.145
2.6.8 KONEC ŽELEZARSKE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU BOHINJA
Gorenjski plavži in rudniki so se več kot 20 let borili za obstanek in na koncu podlegli
boju. Rudo so v KID-u že takrat nabavljali drugje, saj je bila cenejša. V letu 1906 je
stekla bohinjska železnica. Ta je dokončno zatrla gorenjsko plavžarstvo. Izvoz, ki ga
je omogočala KID-u, je skokovito naraščal in se širil tudi na druge kontinente.146
Z opuščanjem rudnikov in ugašanjem plavžev se je zaključila doba železarstva v
Sloveniji. Nove tehnike in razvoj so kazali na pocenitev proizvodnje ali propad. Na
Jesenicah se je skoncentriralo delo nekdanjih fužin. Vsi naravni pogoji so kazali na
velik industrijsko-železarski obrat na Jesenicah, ki je postajal vse uspešnejši in je
znan po vsem svetu, saj je bil izvoz železa skoncentriran na novo železarno ob
morju, prevoz železnih izdelkov pa je omogočala prav bohinjska železnica.147

143

Prav tam, str. 331, 332.
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=9 (Občina Bohinj) (1. 6. 2012).
145
Rjazancev: Od fužin do železarne, str. 39, 40.
146
Mohorič: Dva tisoč let, str. 332.
147
Prav tam, str. 433, 434.
144
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2.7 ŽELEZARSTVO
2.7.1 STARI POSTOPKI PRIDOBIVANJA ŽELEZA
Pridobivanje železa v preteklosti je imelo dve fazi. Prva faza je bilo TALJENJE, kjer
so se železovi oksidi reducirali v železo, pri tem je bil stranski produkt žlindra. Druga
faza je bilo KOVANJE. Taljenje rude je potekalo v majhnih pečeh, temperatura pa je
segala tudi do 1200 °C. Postopek je bil odvisen od kvalitete rude, več fosforja je bilo
v rudi, trše je bilo železo, spretnejši je bil kovač, kvalitetnejša je bila obdelava in
končni izdelek. Železo se je v trdni obliki nalagalo na dnu peči, tekoča žlindra pa
prav tako. Kepa železa skupaj z žlindro je tvorila volka, ki je bil priprava za nadaljnje
obdelave. Volka so očistili in ga segrevali, da se je lahko koval. Iz njega je nastal
polizdelek določene oblike, ki so ga nato prodali ali pa so naredili končni izdelek.148 V
latenski dobi so se spreminjali postopki taljenja, izboljšali so se tudi postopki kovanja
ter dobili orožja z visoko trdoto in žilavostjo. V železni in poznorimski dobi so
pridobivali volka, ki je bil težek tudi do 8 kg ali več.149
Starodavna peč na volka je bila sestavljena iz peščenjakov. Imela
je dva dela, in sicer cilindrični jašek zgoraj, vanj so nalagali oglje
in rudo, spodaj pa je jama za žlindro s posteljico za volka in
šobami za zrak. Plošče peščenjaka položene tesno skupaj na dnu
jame so tvorile krog. Spodnji del peči je bil iz ilovice in iz
peščenjaka. Ostanki iz preteklosti nam kažejo izpostavljenost
kamnin visokim temperaturam, saj so plošče peščenjaka prekrite
z ostanki žlindre. Zgornji del peči je bil verjetno iz žgane ilovice, z
zunanje strani pa je bila peč utrjena s kamenjem. V kasnejši
rimski dobi verjetno peči niso imele več jame za žlindro,
ampak so bile postavljene poleg peči.150

Slika 26: Shema talilne peči Iva
Janeza Cundriča (I. J. Cundrič,
Pozabljeno bohinjsko zlato,
str. 26)

2.7.1.1 TALJENJE DO 18. STOLETJA
Pri postopku taljenja se ruda razgradi in ji je odvzet kisik. Končni proizvod je železo.
Včasih so potrebovali za postopek taljenja v jaškastih pečeh več kot polovico

148

Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 68.
Prav tam.
150
Prav tam, str. 90.
149
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dneva.151 Temperature v peči so segale do 1100 °C. Ko je oglje zažarelo, so dodali
plast rude, oglja in ponovno rude, dokler jašek ni popolnoma poln. Višina jaška je bila
približno en meter. Sam veter ni zadoščal za postopek taljenja, zato so morali zrak
dovajati tudi z mehovi, da so bile temperature dovolj visoke.152 V preteklosti so preko
tega postopka dobili nekaj kilogramov težko zmes žlindre in železa, ki so ji pravili
volk. Po čiščenju je bil volk skovan v kompakten polizdelek in kasneje v končni
izdelek.153
2.7.1.2 TALJENJE V NOVEM VEKU
V novem veku, konec 18. stoletja, je bil uveljavljen indirektni način pridobivanja jekla.
Talilne peči so bile večje, dosegale so višje temperature, železo pa se je v njih
močno vezalo z ogljikom in tudi stopilo. Pridobili so grodelj oziroma surovo železo.
Grodelj je za obdelavo preveč krhek in je neuporaben. Pri 1200 °C so grodelj pretopili
ter ga prepihali z zrakom. Iz železa so s tem postopkom odstranili odvečni ogljik. Ta
postopek se imenuje žilavljenje, z njegovo pomočjo pa so dobili jeklo.154
2.7.2 PRIDOBIVANJE ŽELEZA
Čisto železo se lahko pridobi samo laboratorijsko. Je srebrnobele barve in spada
med mehkejše kovine ter je tehnično neuporaben. Jeklo lahko dobimo kot zlitino
železa in ogljika. Ogljik že v majhnih količinah močno spremeni lastnosti železa.
Jeklo je zato trše od čistega železa. Oglje ima pomembno vlogo pri tem, da se železo
veže z ogljikom in spremeni lastnosti, zaradi tega pa je lahko tudi trše in
kvalitetnejše. Rude so železovi oksidi, ki so pomešani z oksidi drugih kovin in z
jalovino.155
2.7.3 PEČI ZA TALNJENJE ŽELEZOVE RUDE
2.7.3.1 TOPILNO OGLJIŠČE
Topilno ognjišče se je uporabljalo vse od halštatske dobe do 18. stoletja. To so bile
jame v tleh, ki so imele premer približno pol metra. Obdane so bile z ilovico in se

151

Jože Dolenc: Doba železarstva v Železnikih (dalje: Dolenc: Doba železarstva), Decop, Železniki 2002, str. 18.
Jarc: Srednjeveške poti, str. 36.
153
Dolenc: Doba železarstva, str. 18.
154
Prav tam, str. 18.
155
Dolenc: Doba železarstva, str. 18.
152
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pojavljale v paru, ena je služila za praženje rude, druga pa za taljenje le-te. V
ognjišča so dovajali tudi zrak z mehovi, da je lahko doseglo zadostno temperaturo.156

Slika 27: Postopek taljenja rude (I. J. Cundrič, Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 90)

2.7.3.2 HALŠTATSKA PEČ
Mehovi so pečem omogočali, da so le-te dosegle zadostno temperaturo za taljenje
rud. Omogočali so trajen dovod zraka, da je bil proces taljenja enakomeren in se je
odvijal normalno. Taljenje rude ni trajalo manj kot 6 ur. V Bohinju so bile peči majhne,
saj so z njimi pridobili okrog pol kilograma težkega volka. Peči, ki so proizvedle tudi
250 kilogramov težkega volka, so bile na Dolenjskem. Te peči so imele premer
enega metra, v višino pa so merile tudi dva metra.157
2.7.3.3 LATENSKI PEČI
2.7.3.3.1 Jaškasta peč
Uporabljali so jo v ravninskih predelih. V tla so skopali luknj, globoko približno pol
metra, in na njo postavili jašek iz ilovice. Peč je imela šobe za zrak, torej so tudi
takrat uporabljali mehove. Na Ajdovskem gradcu in na Dunaju pri Jereki teh peči niso
uporabljali. Tam je bilo v uporabi skozi celotno latensko in rimsko obdobje halštatsko
ognjišče, ki je bilo drugačno od drugih. Uporabili so naravne luknje v skalovju, sami
niso kopali jam za ta ognjišča. V latenskem obdobju so nad temi luknjami verjetno že
postavili skalnat jašek, ki je bil znotraj obložen z ilovico.158

156

Jarc: Srednjeveške poti, str. 37.
Prav tam.
158
Prav tam, str. 38.
157
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2.7.3.3.2 Kupolasta peč
To naj bi bile jaškaste peči, ki so se zaradi visokih temperatur sesedle, ker
uporabljena ilovica ni zdržala tako visokih temperatur.159

2.7.3.4 RIMSKA VETRNA PEČ
Rimska peč je imela na dnu dve luknji. Ena
služi za dovod zraka, druga pa za žlindro.
Nekoliko nad dnom ima tudi odprtino za
dovajanje zraka z mehom. Peči so se skozi
čas večale, večji je bil tudi proizvod železne
kepe oziroma volka. Take peči so uporabljali
tudi v 18. stoletju.160

Slika 28: Vetrna peč (J. Dolenc, Doba
železarstva v Železnikih, str. 4)

2.8 SLOVAR
2.8.1 RUDARJENJE
Osnovna surovina za pridobivanje železa je železova ruda.
Rude med seboj ločimo po vsebnosti železa. Skrite so
globoko v zemlji. Z orodjem so ljudje globlje pod površjem
izkopavali rudne jame, večinoma so jih pričeli iskati kar v
naravnih breznih in jamah v hribih. Pri kopanju rude so
uporabljali kladivo in klin. Rove so si osvetljevali z baklami,
Slika 29: Rudar (J. Dolenc,
Doba železarstva v
Železnikih, str. 12)

oljenkami in lojenkami. Lesene vozičke so potiskali po na
tla položenih deskah. Zajede v skalah nam pričajo, da so
rudo položili v vreče, ki so jih z vrvjo povlekli na površje.

Rudo so najprej očistili v rudniku, nato na površju v rudnih lužah. Očiščeno so nato
tovorili v dolino.161
2.8.2 OGLARSTVO
Oglje pri taljenju rude omogoča visoke temperature in ne pušča sledov. Velike
količine oglja ponekod še danes pridobivajo v oglarskih kopah, kjer drva obložijo s

159

Prav tam.
Prav tam.
161
Dolenc: Doba železarstva, str. 12.
160
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prstjo in kopo v sredini zažgejo. Pri tem pazijo, da se les ne vžge in kisiku preprečijo
stik z lesom. Dolga stoletja so tako uporabljali le lesno oglje, saj so ga porabili veliko.
Iz 40 metrov drv so pridobili okrog 5 ton oglja, ki je zadostoval za dve polnjenji
plavža. Zaradi te dejavnosti so bili gozdovi v preteklosti večkrat izsekani.162
2.8.3 ŽELEZOVA RUDA
Ruda, ki so jo kopali za potrebe železarstva, je bila različnih oblik, velikosti in
kakovosti.
Najpogosteje so kopali:
-

Bobovec, ki je kakovostna ruda rjave in črno rjave barve. Je zaobljene oblike,
velika je kot bob oziroma fižol, lahko tudi večja. Nekateri primerki so tudi
magnetni, vendar ne vsi. Rudna nahajališča bobovca so ležala v gruščasti
plasti od globine 30 cm do globine 150 cm. Bobovec najdemo še v današnjih
časih, predvsem ob stezah in planinskih poteh. Bobovec so kopali tudi do 15
metrov globoko predvsem na Pokljuki in Gorjušah. Kepe te rude so bile skrite
v plasteh rdečkaste gline. Tam so bili jaški, ki so se nadaljevali v rove.163

-

Limonitni lomljenec je ruda rjave in rdečkasto rjave barve, ki je za razliko od
bobovca ne svetleča ter grobe in ne zaobljene oblike. Najbolj so bili dobrodošli
večji kosi, ki pa so bili redkejši, saj limonitnega drobirja niso uporabljali zaradi
slabše kakovosti.164

-

Primarna ruda se nahaja v skalnih plasteh in je videti kot malta prilepljena na
skale.165

2.8.4 ŽLINDRA
Žlindra je stranski produkt pri taljenju rude. S taljenjem želimo doseči ločitev želenih
kovinskih delov od neželenih. V večini primerov je sestavljena iz mešanice železovih
oksidov, drugih oksidov in silicijevih dioksidov ter pepel oglja. V postopku taljenja
tekoča žlindra steče na dno peči, nad žlindrino jamo pa nastane trdna železna goba,
ki ji pravimo volk. Žlindro se lahko uporabi za odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo
pri taljenju ali kot pomoč pri nadzoru temperature. Žlindra je eden od trdnih dokazov

162

Prav tam, str. 16.
Bizjak: Oskrbovalno zaledje, str. 51.
164
Prav tam.
165
Prav tam.
163

- 42 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Pintar Nina – diplomsko delo

o zgodovini železarstva v Bohinju. Najdena je bila na različnih točkah, kjer so
predvidoma talili rudo.166

Slika 30: Žlindra (foto: N. Pintar, 3. 11. 2012)

2.8.5 PLAVŽ
Plavž je peč za taljenje železove rude. Sestavljen je iz lesenega mosta za dovoz
rude, notranje peči, železne opore, odprtine za vpihovanje zraka in odprtine za izpust
žlindre. V plavž so dali železovo rudo in oglje. Zrak so dovajali z mehovi. Pri taljenju
železove rude so dobil železno kepo, iz peči pa je tekla odvečna žlindra.167
2.8.6 FUŽINA
Stavba, kjer so pridelali iz rude kovno železo, se je imenovala fužina. V njej je bilo
več naprav in mest, kjer so železo dokončno obdelali. Fužine so imele visoko peč
oziroma plavž, kjer so talili rudo, talilno ognjišče za žarjenje železa, mehove za
vpihovanje zraka, veliko kladivo za kovanje železa in vodna kolesa za poganjanje
mehov in kladiva. Na tem mestu je delalo več mojstrov, ki so imeli pomočnike.
Preden so z rudo napolnili plavž, so jo morali zdrobiti. Različno rudo so večkrat
mešali med seboj, da je bila kakovost železa boljša. Ko so dobili surovo železo, so
ga vzeli iz peči in ga dali na talilno ognjišče, kjer so ga ponovno segreli. Žareče
železo so iz ognjišča nesli pod težko kladivo, kjer so ga kovali. S tem so ga očistili in
ga ponovno segreli ter nato ponovili postopek. Kovano kepo so nato prekovali v
debelejše palice.168
V fužini so bili zaposleni:


basavec – ta je skrbel, da je bila peč napolnjena z rudo,



ogomošter oziroma kovač, ki je obdeloval železo,

166

Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 17.
Dolenc: Doba železarstva, str. 20.
168
Dolenc: Doba železarstva, str. 20.
167
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udajavec, ki je spuščal vodo na kolo za pogon goriva,



plajer oziroma kurjač, ki je skrbel za ogenj v talilni peči.169

2.8.7 VOLK
Je železna kepa, ki jo dobimo pri taljenju železove rude. To železno kepo so nato
očistili in jo obdelovali, da so dobili želene oblike oziroma predmete.
2.8.8 GRODELJ
To je surovo železo, ki se ga pridobiva v plavžu. Je zelo krhko in je v prvi vrsti
surovina, iz katere se pridobiva jeklo. Vsebuje več kot dva odstotka ogljika.170

169
170

Prav tam.
Rjazancev: Od fužin do železarne, str. 98.
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3 PEDAGOŠKI DEL
Študentka:

Nina Pintar

Šola:

OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Razred:

5.

Učna tema:

Naša skupna dediščina

Učna enota:

Železarstvo v Bohinju

Učni cilji:

SPOZNAVAJO:
-

preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi življenje
ljudi in jo primerjajo z današnjim življenjem,

-

naravno in kulturno dediščino domačega kraja/domače
pokrajine,

-

osebe, ki so vplivale na preteklost njihovega domačega
kraja,

-

postopek pridobivanja železa.
POZNAJO:

-

temeljna zgodovinska obdobja (prazgodovina, stari, srednji
in novi vek),

-

kraje, ki so pomemben del zgodovine v njihovem domačem
kraju.
ZNAJO:

-

kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem
časovnem traku,
PRESOJAJO

-

o načinih varovanja in ohranjanja naravnega in kulturnega
okolja.

Število ur:

2

Metode dela:

Opazovanje, pripovedovanje, opisovanje, pogovor, razlaga.

Učne oblike:

Frontalna, individualna, skupinska, delo v parih.

Učna sredstva in

-

Fotografije: Ajdovski gradec, Žiga Zois, Rudnica, bobovec, fibula,
kovanci, peč na volka, plavž, primerjava plavža in peči.

pripomočki:
-

Žlindra, oglje, rjava in črna prst.

-

Kviz o Žigi Zoisu.
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-

Miselni vzorec – učni list.

-

Knjiga: Ivo Janez Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato.

-

Karta Bohinj (Planinska karta Bohinj 1:25 000, Geodetski inštitut
Slovenije, Sidarta, Ljubljana 2011).

-

Projektor, računalnik, del pesnitve Krst pri Savici, pripoved
delavca fužin.

Literatura in viri:

-

Jože Dolenc: Doba železarstva v Železnikih, Decop, Železniki
2002.

-

Ivo Janez Cundrič: Pozabljeno bohinjsko zlato, Cerdonis, Slovenj
Gradec 2002.

-

France Prešeren, Matej Krajnc: Krst pri Savici: priročnik za
razdiranje stihov, Sanje, Ljubljana 2007.

-

http://www.gore-ljudje.net/novosti/54267/ (1. 6. 2012).

-

Kopa: http://www.youtube.com/watch?v=eccD8VkKtOA,
(16. 12. 2012).

POTEK AKTIVNOSTI
Čas in

Aktivnosti

stopnje
Uvodni

Na tablo obesim fotografije: Ajdovski gradec, Žigo Zoisa, Rudnico in sliko

del

bobovca. Učence vprašam, če prepoznajo, kaj fotografije oziroma predmet

10 minut

predstavljajo in če vedo, kaj vse, kar vidijo, povezuje.
Če imajo učenci težave, jim pomagam z različnimi podvprašanji in trditvami:

Ajdovski gradec:
Kje se nahaja ta grič? V bližini Bohinjske Bistrice in Bitenj ob reki Savi.
Zakaj je pomemben? Včasih so na tem griču talili železovo rudo, omenjen je
bil v Prešernovi pesnitvi Krst pri Savici.
Kaj se je dogajalo v pradavnini in rimskem času na tem griču? Talili so
železovo rudo in iz železa kovali različne predmete.
Ljudje so na griču talili in kovali predmete. S katero obrtjo sta povezana ta
dva pojma? Z železarsko obrtjo.
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Žiga Zois:
Po njem se imenujeta dve graščini v Bohinju. Kje se nahajata in kaj je njuna
namembnost danes? Bohinjska Bistrica – restavracija, Stara Fužina –
stanovanjski objekt.
Zakaj menite, da je bil Žiga Zois tako pomemben za Bohinj? V lasti je imel
fužinarske obrate v Bohinju.
V lasti je imel fužine. S katero obrtjo ta pojem povezujemo? Z železarsko
obrtjo.

Rudnica:
Kateri hrib je na tej fotografiji?
Zakaj menite, da se tako imenuje? Na kaj pomislite, ko slišite ime Rudnica?
Tako se imenuje, ker so včasih tam kopali rudo. Ob imenu Rudnica
pomislimo na rudo.
Včasih so ljudje na tem območju kopali rudo. S katero obrtjo rudo
povezujemo? Z železarsko obrtjo.

Ruda bobovec:
Kaj je to? Kamen.
Kakšne vrste kamen? Če dobro pogledate fotografijo (oziroma predmet),
lahko vidite, da ima ta kamen kovinski sijaj. Kakšne vrste kamen bi to lahko
bil? To je železova ruda.
Ali si že videl tak kamen na območju Bohinja?
Pod vsako fotografijo si sproti zapisujem odgovore učencev ter izključujem
napačne odgovore. Če učenci ne ugotovijo, kaj je skupno vsem tem
fotografijam in predmetu, pri vsaki od slik podčrtam pojem (železo,
železarstvo, železova ruda …) in odgovor podam učencem.
V primeru, da učenci takoj povedo odgovor, jim naročim, naj vse fotografije
opišejo in mi povedo kaj o tem, kar je na njih.
Odgovor, ki smo ga iskali, je ŽELEZARSTVO.
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Danes si bomo ogledali nekaj o našem domačem kraju iz časa železne in
rimske dobe ter novega veka.

75 minut
Predlog 1: Na tablo narišem daljši trak (----) in petim učencem naročim,
naj pridejo pred tablo in povedo časovna obdobja, ki jih poznamo, ter jih
hkrati umestijo na trak, narisan na tabli.
Učenci se vrnejo na svoja mesta. Vprašam jih, kam bi umestili železno in
rimsko dobo na časovnem traku. Dva učenca prideta pred razred in na
časovnem traku, ki je na tabli, označita obdobje prazgodovine in novega
veka.
Učence vprašam, kam na časovni trak bi umestili slike, ki so jih videli na
začetku ure. Izpostavim fotografijo Žige Zoisa in fotografijo Ajdovskega
gradca. Učenci odgovarjajo, nato pa jim povem pravilno rešitev.
Predlog 2: Z učenci ponovimo časovna obdobja oziroma jih naštejemo po
vrsti. Vsako skupino vprašam, kako je razporedila slike, ki si sledijo po
vsebini oziroma po stvareh na slikah po vrsti in v katero časovno obdobje so
jih umestili.
Učence razdelim v skupine po pet. Vsaki skupini razdelim fotografijo plavža,
Žige Zoisa, Ajdovskega Gradca in fibule. Učencem naročim, naj v skupinah
razporedijo slike tako, kot menijo, da si sledijo časovno (v katero časovno
obdobje spadajo).
Učencem povem, če so bili njihovi odgovori pravilni. Podam pravilno rešitev.
Eni skupini naročim, naj prilepi slike na tablo, kot si sledijo po vrsti.
Skupaj z učenci ugotovimo, da fibula in Ajdovski gradec spadata v obdobje
železne in rimske dobe, Žiga Zois in plavž pa v obdobje novega veka.
Predlog 3: Enemu izmed učencev naročim, da prebere del iz Prešernove
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pesnitve Krst pri Savici, drugemu učencu pa naročim, da prebere zgodbo
fužinarja, ki opisuje delo v fužinah.
Učence vprašam, kaj menijo, iz katerega obdobja sta pesnitev in pripoved
fužinarja. Povem jim, da je Prešeren res živel v 19. stoletju, v pesnitvi pa je
opisoval Ajdovski gradec iz preteklosti. Vprašam jih, če morda vedo, v
katerem obdobju bi se lahko zgodba Krsta pri Savici dogajala, oziroma v
katerem časovnem obdobju je bila na Ajdovskem gradcu trdnjava, ki jo
Prešeren opisuje.
Skupaj z učenci ugotovimo, da je bil Ajdovski gradec utrdba in pomemben v
železni in rimski dobi, fužinar pa opisuje delo iz novega veka.
Učencem povem, da se je v Bohinju talilo železo že na Ajdovskem gradcu,
fužinarji v novem veku pa so železo talili v Bohinjski Bistrici in njeni okolici
ter v Stari Fužini.

1. AJDOVSKI GRADEC
Učence razdelim v skupine (4–5 učencev). Vsaki skupini razdelim liste in
knjigo Pozabljeno bohinjsko zlato. Naročim jim, da v tej knjigi poiščejo
glavne trditve o Ajdovskem gradcu. Učenci trditve zapišejo na list. Če imajo
težave, jim dam smernice (lega, višina, kaj so tam našli, v katerem obdobju
je bil Ajdovski gradec pomemben, arheološke najdbe). Njihov čas omejim na
10 minut.
Ko učenci končajo, en član vsake skupine prebere dejstva, ki so jih našli v
knjigi. Vse trditve nato strnimo in se o njih pogovorimo. Učence kličem k
tabli, da pod sliko Ajdovskega gradca zapišejo ključne besede oziroma
besedne zveze, ki so povezane z njim. Če se kateri učenec spomni še
kakšnega pojma, ki na tabli ni zapisan, ga pozovem, da zapis dopolni.
KLJUČNE BESEDE, BESEDNE ZVEZE:
-

582 metrov visok grič.
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-

Desni breg reke Save.

-

Trdnjava.

-

Ajd -> pogan.

-

Železna doba, rimska doba.

-

Naselbina.

-

Železarski obrati.

-

Kovanci.

-

Fibula – zaponka, ki je nekdaj služila za zapenjanje oblačil (učencem
predstavim predmet in pokažem sliko).

-

Nož, sulica, žebelj.

-

Žlindra (učencem povem, da bomo o žlindri govorili kasneje).

Učencem povem, da Ajdovski gradec ni edino najdišče v Bohinju, ki je
povezano s tem obdobjem. Povem jim še, da je pomemben tudi Dunaj pri
Jereki. Učence vprašam, če vedo, kje se nahaja, in jim opišem lokacijo.
Povem jim še, da so v tistem času kopali in talili rudo tudi v visokogorju in da
je ena izmed teh gora danes tudi smučarsko središče. Učenci odgovorijo, da
je to Vogel. Povem jim, da so arheologi našli veliko predmetov tistega časa
tudi na območju Vogla in okoliških gora ter v okolici Pokljuke (Poljanca na
Lepi Komni, Zadnji Vogel, Pečana, Krma, Vodene Rupe in Klek).
Učence pokličem pred zemljevid Julijskih Alp in jih pozovem, da vse kraje,
ki smo jih omenili v zvezi z prazgodovino in železarstvom, poiščejo in
označijo z rdečimi listki (legendo, ki je poleg zemljevida imam že priloženo).
2. ŽIGA ZOIS
Učencem pripravim kviz o Zoisu. Razdelim jih v tri skupine. Učenci ne
odgovarjajo z dvigovanjem rok, ampak odgovore zapisujejo na list. Na list ne
zapišejo črke odgovora, ampak cel odgovor.
Z učenci pregledamo odgovore in se pogovorimo o njih. Pri vsakem
vprašanju povem pravilen odgovor. Če so se učenci zmotili, odgovor
popravijo.
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Učence zopet kličem k tabli, da zapišejo ključne besede oziroma besedne
zveze o Žigi Zoisu pod njegovo fotografijo.
KLJUČNE BESEDE IN BESENE ZVEZE:
-

Rodil se je 1747 v Trstu.

-

Oče Michelangelo Zois.

-

Podedoval je družinsko podjetje.

-

Najbogatejši Kranjec.

-

Lastnik fužin.

-

Stara Fužina in Bohinjska Bistrica – graščini.

-

Naravoslovec.

-

Zoisit.

-

Prvi vzpon na Triglav.

-

Hudičev most.

Žiga Zois je živel v 18. stoletju. Svoje podjetje je podedoval po očetu
Michelangelu Zoisu, ki je kupil več fužin in jih rešil. Železarstvo se je v
Bohinju končalo v začetku 20. stoletja. Železarska obrt je bila najbolj aktivna
na Jesenicah, tja se je odselilo tudi veliko delavcev iz Bohinja. Na Jesenicah
železarna obratuje še danes.
Učence zopet pokličem pred zemljevid. Naročim jim, da vse kraje, ki smo jih
omenili v zvezi z novim vekom, prelepijo z modrimi listi.
3. ŽELEZARSTVO
Pojasnim, da je bilo prav železarstvo tisto, ki je krivo, da je bil Bohinj
poseljen in je poseljen še danes.

Vprašam jih, kdaj se je na območju

Bohinja začelo železarstvo. Učenci odgovorijo, da v prazgodovini. Obdobje
železne dobe je trajalo v Bohinju kar 1000 let.
Z učenci ponovimo, kaj je kamena doba, bronasta doba in železna doba in iz
česa so si ljudje v pradavnini izdelovali pripomočke za preživetje.
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Učencem naročim, da mi naštejejo nekaj predmetov, ki so iz železa.
Kaj menite, kaj so ljudje pred 3000 leti izdelovali iz železa? (Orožje, kmečka
orodja ipd.)
Povem, da so železo talili v pečeh. Najprej so nabrali železovo rudo.
Najboljša ruda je bila ruda bobovec. Na katero rastlino vas spominja ime
bobovec? Zakaj mislite, da se ta ruda tako imenuje? Učencem pokažem,
kakšna je ta ruda. Učencem povem, da so rudo kopali na več območjih v
Bohinju (Pokljuka, Jelovica, Studor, Rudnica, visokogorje).
Učencem pokažem sliko sheme peči na volka iz knjige Pozabljeno bohinjsko
zlato (str. 26), nato pa jim razložim, kako je peč delovala, kako je bila
zgrajena. Povem jim, da so v peč dali železovo rudo. Ko je bila peč dovolj
vroča, se je v peči naredila železna kepa, ki ji pravimo volk. Volk so kasneje
kovali, da so dobili želene predmete. Ostanek taljenja je žlindra (primerek
pošljem po razredu). Žlindra je tekla iz peči. Še danes najdemo na območjih,
kjer so talili železovo rudo, veliko žlindre. Povem jim, da sem sama našla
žlindro v bližini Zoisovega gradu v Stari Fužini. Polje, kjer je bila kovačnica,
ima popolnoma črno prst ravno zaradi žlindre. Učencem za primerjavo
pokažem črno prst iz fužinarskega polja in rjavo prst. Vprašam jih, kako
lahko ugotovimo, da je v žlindri prisotno še nekaj železa. Učencem pokažem
magnet in jim ga dam, da sami preizkusijo, ali se v žlindri nahaja še kaj
železa.
Z učenci pridemo do ugotovitve, da je žlindra ostanek oziroma nečistoča, ki
je prisotna v rudi in oglju. Poleg nečistoč je v žlindri prisotno tudi nekaj
železa.
Kaj menite, kaj pa so potrebovali, da je v peči gorelo? Učenci odgovorijo, da
je bilo to oglje. Opišite oglje in postopek izdelave oglja, če ga poznate. Zakaj
so potrebovali oglje in niso uporabili kar lesa?
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Učencem preko projektorja pokažem film
(Kopa: http://www.youtube.com/watch?v=eccD8VkKtOA, 16. 12. 2012) o
kuhanju oglja. Po koncu filma učence vprašam o vsebini (kaj so videli,
postopek pridobivanja oglja ipd.).
Učencem nato naročim, da se v parih pogovorijo, kaj je to plavž in kaj to
fužina. Pari nato po pozivu poročajo.
Učencem nato razložim ta dva pojma:
-

FUŽINA: Stavba, kjer so pridelali iz rude kovno železo, se je imenovala
fužina. V njej je bilo več naprav in mest, kjer so železo dokončno
obdelali. Fužine so imele visoko peč, kjer so talili rudo, talilno ognjišče
za žarjenje železa, mehove za vpihovanje zraka, veliko kladivo za
kovanje železa in vodna kolesa za poganjanje mehov in kladiva. Na tem
mestu je delalo več mojstrov, ki so imeli pomočnike (Dolenc: Doba
železarstva v Železnikih, str. 20.).

-

PLAVŽ: Je večja peč za taljenje rude.

Učencem pokažem razliko med sodobnim plavžem in pečjo na volka iz
prazgodovine. Naročim jim, naj mi naštejejo razlike, ki jih opazijo.
Zaključek Učencem razdelim miselne vzorce. Skupaj rešimo del o železarstvu, sami
5 minut

pa na miselnem vzorcu rešijo še del o prazgodovini in o novem veku.
Učencem naročim, da kakšno stvar še dopolnijo in narišejo risbe poleg
miselnega vzorca. Miselni vzorec dokončajo za domačo nalogo in ga
prilepijo v zvezek. Pregledamo ga naslednjo uro.
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FOTOGRAFIJE:

Slika 31: Žiga Zois (I. J. Cundrič, Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 38)

Slika 32: Ajdovski gradec (foto: N. Pintar, 24. 11. 2012)

Slika 33: Žlindra in bobovec (foto: N. Pintar, 3. 11. 2012)
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Slika 34: Rudnica (foto: N. Pintar, 17. 11. 2012)

Slika 35: Primerjava peči na volka in sodobnega plavža (I. J. Cundrič, Pozabljeno bohinjsko zlato, str. 101)

Slika 36: Bronasta rimska fibula (povzeto s spleta: http://www.ancientresource.com/lots/roman/fibulaetoga-pins.html, 10. 12. 2012)
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Del pesnitve Franceta Prešerna, ki opisuje Ajdovski gradec
Krst pri Savici
» On z njimi, ki še tŕdjo vero krivo,
beži tje v Bohinj, v Bistriško dolino,
v trdnjavo zidano na skalo sivo.«
»Še dan današnji vidiš razvalino,
ki Ajdovski gradec se imenuje,
v nji gledaš Črtomírovo lastnino.«171
Nek delavec fužin tako opisuje delo v Stari Fužini:
»Ob strugi potoka Mostnice, ki teče skozi Staro Fužino (Staro kladvo – Staro kladivo),
sta stali dve fužinarski kovačnici in težki kladivi, ki sta obdelovali gmote surovega
železa in peli železarskemu Bohinju pesem dela, tradicije in boljšega obstanka. Ta
pesem me je mnogokrat zvabila v kovačnico, kjer je delal moj oče. Hotel sem izvedeti
kaj dela in kako si zasluži naš vsakdanji kruh. Po cele ure sem posedal pri njem in si
na tihem želel časa, ko bom tudi jaz začel delati in bom postal železar. Ta moja želja
se je kmalu izpolnila. Kot 11-letni deček sem bil 22. januarja 1880 sprejet na delo v
eni izmed omenjenih kovačnic. Dodeljen sem bil kot pomožni delavec pri enem
izmed omenjenih kladiv. Izdelovali smo različno oblikovano železo, okroglo,
kvadratasto in ploščato, predvsem podvozja in razne druge železne izdelke ter
naprave za poljedelsko delo.«172

171
172

France Prešeren, Matej Krajnc: Krst pri Savici: priročnik za razdiranje stihov, Sanje, Ljubljana 2007, str. 38.
http://www.gore-ljudje.net/novosti/54267/ (1. 6. 2012).
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KVIZ:
1. Žiga Zois se je rodil …
a) v Trstu leta 1747.
b) v Ljubljani leta 1550.
c) v Kranju leta 1999.
2. Michelangelo Zois je bil …
a) oče Žige Zoisa.
b) brat Žige Zoisa.
c) bratranec Žige Zoisa.
3. Žiga Zois je …
a) kupil podjetje.
b) podedoval podjetje.
c) vzel v najem podjetje.
4. Žiga Zois je bil …
a) najbogatejši Italijan.
b) najbogatejši Primorec.
c) najbogatejši Kranjec.
5. Kaj je imel v lasti Žiga Zois in s čim je upravljalo njegovo podjetje?
a) Z gozdovi.
b) S fužinami.
c) Z železnico.
6. Žiga Zois je imel v Bohinju dve graščini, ki stojita še danes. V katerih dveh
naseljih?
a) V Srednji vasi in Stari Fužini.
b) V Bohinjski Bistrici in Studoru.
c) V Stari Fužini in Bohinjski Bistrici.
7. Zoisit je …
a) roža, imenovana po Žigi Zoisu.
b) mineral, imenovan po Žigi Zoisu.
c) most, imenovan po Žigi Zoisu.
8. Žiga Zois je dal v Stari fužini zgraditi most za potrebe železarstva. Kako se ta
most imenuje.
a) Hudičev most.
b) Žigov most.
c) Zoisov most.
9. Žiga Zois je poslal štiri može na Triglav. To so bili prvi možje, ki so dosegli
najvišji vrh v Sloveniji. S katerim namenom jih je spodbudil k vzponu?
a) Da bi bili bogati.
b) Da bi bili slavni.
c) Da bi našli rudo.
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4 EMPIRIČNI DEL
4.1 PROBLEM IN CILJI RAZISKOVANJA
Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako dobro učenci osnovne šole dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica poznajo preteklost njihovega domačega kraja
oziroma preteklost železarske obrti na območju Bohinja in na kakšen način ter v
kolikšni meri učiteljice vpletajo preteklost železarske obrti v pouk.
Predvidevam, da učenci dobro poznajo preteklost svojega domačega kraja in so
seznanjeni z osnovnimi dejstvi o železarski obrti v njihovem domačem kraju ter da
učiteljice v veliki meri posvečajo pozornost železarski obrti v sklopu Sledovi
preteklosti.

4.2 HIPOTEZE
Hipoteza 1: Predvidevam, da večina učencev v 4. in 5. razredu ve nekaj o
železarstvu v njihovem domačem kraju.
Hipoteza 2: Predvidevam da, učence v osnovni šoli vsaj enkrat peljejo na teren, kjer
se učenci podučijo o železarstvu v Bohinju.
Hipoteza 3: Predvidevam, da imajo razredni učitelji na dotični OŠ znanje o
železarstvu v Bohinju.
Hipoteza 4: Predvidevam, da učitelji učence veliko poučujejo o zgodovini njihovega
domačega kraja in to snov medpredmetno povezujejo.

4.3 METODA DELA
Sestavila sem ankete, ki sem jih razdelila učencem 4. in 5. razreda osnovne šole dr.
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica ter ankete, ki sem jih razdelila razrednim
učiteljem osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Učenci in učitelji
so ankete rešili maja 2012.
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4.3.1 ANKETA UČENCEV
4.3.1.1 OPIS VZORCA
Anketa je bila razdeljena vsem oddelkom 4. razreda (dva razreda v Bohinjski Bistrici,
en razred v podružnici v Srednji vasi) in oddelkom 5. razreda (vsi oddelki v Bohinjski
Bistrici). Razdelila sem 100 anket med vse učence. Anketo je reševalo 27 učencev in
30 učenk 4. in 5. razreda osnovne šole dr. Janeza Mencingerja. Na vprašanja ankete
je odgovarjalo 16 učenk in učencev iz 4. razreda, od tega je bilo v anketo vključenih
10 učencev in 6 učenk ter 41 učenk in učencev iz 5. razreda, od tega je bilo 17
učencev in 24 učenk.
4.3.1.2 OBDELAVA PODATKOV
1. Obkroži pravilne trditve o tvojem domačem kraju:

Trditve o Bohinju
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klad'vo".
Graf 1: Obkrožene trditve anketiranih učencev

Prve tri trditve pri tem vprašanju so pravilne, četrta trditev pa je edina, ki ni pravilna.
Učenci dobro poznajo domači kraj oziroma nastanek bohinjske kotline, saj so vsi
učenci pritrdili trditvi: »Bohinj je ledeniška dolina.« 29 učencev 5. razreda je izbralo
drugo trditev, in sicer, da se je Stara Fužina v preteklosti imenovala Staro Klad'vo. To
je odgovorilo 70 odstotkov vseh vprašanih učencev iz 5. razreda. Drugo trditev je
izbralo tudi 9 učencev 4. razreda, kar pa je 56 odstotni delež vseh učencev 4.
razreda. Vsi učenci, ki so izbrali tretjo trditev, so učenci 5. razreda. Teh učencev je
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bilo 30. Samo en učenec od 57 meni, da je glavna panoga v Bohinju še danes
železarstvo. Ta učenec je četrtošolec. Železarstvo je v bohinjski regiji zamrlo že v
začetku 20. stoletja, zato ta trditev ne drži. Sklepam, da se učenci o Bohinju oziroma
o železarski obrti podrobneje pogovarjajo v 5. razredu, saj rezultati pri tretji trditvi, ki
se najbolj navezuje zgodovino železarstva v Bohinju, kažejo, da v 4. razredu še niso
seznanjeni s to trditvijo. Pri tem vprašanju so bile večinoma obkrožene pravilne
trditve o Bohinju.
2. Ali se pri pouku kdaj pogovarjate o tvojem domačem kraju?

Obravnava domačega
kraja
0%

DA
NE

100 %

Graf 2: Obkroženi odgovori anketiranih učencev

Vsi učenci so pritrdili, da se pri pouku pogovarjajo o domačem kraju. Ta rezultat
ankete ne preseneča, saj je tema domači kraj del učnega načrta, po katerem se
učitelji orientirajo in jim je v pomoč pri sami organizaciji letnega delovnega načrta in
sprotnih priprav, ki jih nato realizirajo v razredu.
3. Ali se pri pouku kdaj pogovarjate o zgodovini tvojega domačega kraja?

Obravnava zgodovine
domačega kraja
3% 2%
DA
95 %

NE
NI ODGOVORIL

Graf 3: Obkroženi odgovori anketiranih učencev
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Učenci so večinoma odgovorili, da se pri pouku pogovarjajo o zgodovini domačega
kraja. Teh učencev je bilo 54. Dva učenca sta na to vprašanje odgovorila nikalno, en
učenec pa na to vprašanje ni odgovoril. Vsi trije učenci so v 4. razredu. Učenci se z
učiteljem v razredu pogovarjajo o zgodovini, saj je tudi ta tema obširen sklop v
učnem načrtu. Predvidevam, da učenca, ki sta na to vprašanje odgovorila nikalno,
verjetno vprašanja nista razumela ali pa vprašanja nista pozorno prebrala.
4. Ali si že slišal/-a, da je bilo v Bohinju v preteklosti pomembno
železarstvo?

Železarstvo v Bohinju
12 %
DA
88 %

NE

Graf 4: Obkroženi odgovori anketiranih učencev

Večina učencev je na vprašanje odgovorila pritrdilno, le sedem izmed 57 učencev pa
je na to vprašanje odgovorilo nikalno. Šest izmed njih jih prihaja iz 4. razreda, en
učenec pa iz 5. razreda. Kljub temu menim, da je število učencev, ki ne vedo, da je
bilo v preteklosti pomembno železarstvo, veliko, saj je to kar 14 odstotkov vseh
anketiranih učencev. Prav ta podatek nam kaže, da bi mogoče morali učitelji večkrat
poudariti to dejstvo in učence opominjati, zakaj je bil pomemben Žiga Zois oziroma
zakaj sta v Stari Fužini in v Bohinjski Bistrici dve Zoisovi graščini, kaj so to fužine,
plavži, kje so bili najdeni predmeti, ki kažejo na razgibano preteklost železarske obrti
in zakaj je ravno železarstvo pomembno za bohinjski kot. Tudi pri tem vprašanju,
tako kot pri prvem, vidimo, da se v 4. razredu o železarski obrti v domačem kraju niso
veliko pogovarjali, saj je delež učencev 4. razreda, ki so odgovorili nikalno, kar 38odstoten.
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5. Ali si že slišal/-a za Žigo Zoisa?

Žiga Zois
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Graf 5: Obkroženi odgovori anketiranih učencev

Od 57 je 51 učencev že slišalo za Žigo Zoisa, ki je bil pomemben mož v Bohinju in je
za železarsko panogo v Bohinju veliko naredil. Zanimivo je, da kar šest učencev za
Zoisa ni slišalo. Na to vprašanje so nikalno odgovorili tako učenci 4. in tudi 5. razreda
(dva učenca iz 5. razreda in 4 učenci iz 4. razreda). Ta podatek me je presenetil, saj
verjamem, da so učenci že slišali zanj, oziroma za priimek Zois, ki se v Bohinju veliko
pojavlja že zaradi dveh Zoisovih graščin. Ime Žiga Zois je v razredu zagotovo večkrat
omenjeno, posebno pri zgodovini domačega kraja, saj je bil pomemben mož, ki ni
vplival samo na železarstvo, pač pa tudi na druge dejavnosti v Bohinju. Sklepam, da
učenci, ki so odgovorili nikalno na to vprašanje, niso pozorno prebrali vprašanja
oziroma niso slišali imena Žiga, zagotovo pa so slišali priimek Zois.
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Kdo je bil?

Žiga Zois je bil ...
30

25

25
20
15
10
5

8

8
55

4
0

2

4
0

21

0

01

10

Število odgovorov učencev
4. razreda
Število odgovorov učencev
5. razreda

Graf 6: Število odgovorov anketiranih učencev

Učenci so dobro seznanjeni z življenjem Žige Zoisa. Večinoma so bile vse trditve, ki
so jih navedli, pravilne, razen trditev, da je bil župnik, pesnik in pisatelj. Žiga Zois je
bil razsvetljenec, ki je pomembno vplival na pesmi in pisanje Valentina Vodnika, sam
pa ni bil ne pesnik in ne pisatelj. Pisal je o svojih raziskavah, poslovanju podjetja ipd.
Napačno je odgovorilo sedem učencev, od tega jih je bilo pet iz 4. razreda in dva
učenca iz 5. razreda. To, da je bil Žiga Zois povezan s fužinami, ve 33 učencev, kar
je 58 % vseh vprašanih, od tega jih je 25 v 5. razredu. Ta odstotek se mi zdi nizek,
glede na to, da je za Žigo Zoisa slišalo 90 % vseh vprašanih. Osem učencev je
odgovorilo, da je bil znanstvenik. Iz tega podatka lahko sklepamo, da učenci v
razredu verjetno tega dejstva ne slišijo večkrat, zato je bilo to navedeno le pri 14 %
vseh vprašanih. Vsi učenci, ki so podali to trditev, obiskujejo 5. razred. Učenci so
seznanjeni tudi s tem, da je bil Žiga Zois baron, vendar je le 10 učencev to navedlo
med odgovore. Od vseh jih pet obiskuje 4. razred in pet 5. razred. Najbolj pozitivno
me je presenetil odgovor učenca, da je dal Žiga Zois zgraditi Hudičev most v Stari
Fužini. Ta podatek je seveda pravilen, saj je bil most pomemben za razvoj in
napredek železarstva. Zois je z gradnjo tega mostu omogočil boljšo pot rudosledcem
in fužinarjem na splošno. Zanimivo pri tem vprašanju je, da so trije učenci, ki še niso
slišali za Žiga Zoisa (tako je navedlo šest učencev pri prejšnjem vprašanju), kljub
temu na to vprašanje odgovorili, njihovi odgovori pa so bili pravilni.
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6. V Bohinju je imel Žiga Zois dve graščini. V katerih vaseh se nahajata še
danes?

Zoisovi graščini
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Graf 7: Število odgovorov anketiranih učencev

Večina učencev pozna vasi, kjer se nahajata graščini Žiga Zoisa. To sta vas Stara
Fužina in Bohinjska Bistrica. 52 učencev ve, da je ena od dveh graščin v Bohinjski
Bistrici. To vedo vsi učenci 5. razreda in 11 učencev 4. razreda. Sklepam, da učenci
poznajo lokacijo Zoisove graščine, saj je danes restavracija, prav tako pa se v
Bohinjski Bistrici nahaja osnovna šola, ki jo obiskujejo. Učenci se med obiskovanjem
osnovne šole večkrat sprehodijo po Bohinjski Bistrici in izvedo, kje se nahajajo
pomembne stavbe. 47 učencev je odgovorilo, da se druga graščina nahaja v Stari
Fužini. Od 47 učencev je ta odgovor podalo 39 učencev 5. razreda in osem učencev
4. razreda. Od vseh 57 učencev je bilo 32 tistih, ki so podali popoln odgovor (torej
obe vasi: Stara Fužina in Bohinjska Bistrica). Drugi učenci so navajali samo eno vas
ali pa so napačen odgovor kombinirali s pravilnim. Štirje učenci so podali napačne
odgovore (Srednja vas, Nomenj, Bohinjska Češnjica), od tega dva iz 5. razreda in
dva iz 4. razreda. Trije učenci na to vprašanje niso odgovarjali. Le 56 odstotkov vseh
vprašanih je navedlo popolnoma pravilen odgovor, kar preseneča, saj sta graščini
zelo znani in večkrat omenjeni pod tem imenom. V eni od graščin je restavracija
(Bohinjska Bistrica), v drugi pa živijo vaščani Bohinja (Stara Fužina). Čeprav sta le-ti
zelo spremenjeni in nekoliko obnovljeni, slovita po tem, da sta bili v lasti Žige Zoisa,
zato je za njiju veliko zanimanja s strani prebivalcev in obiskovalcev Bohinja. Prav
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tako sta obe graščini zagotovo omenjeni tudi v šoli pri obravnavanju snovi Moj
domači kraj. Sklepam, da so na ti dve vprašanji pravilno odgovarjali predvsem
učenci, ki živijo v eni od dveh naselij, kjer se graščini nahajata.
7. Ali veš, kakšno povezavo ima Ajdovski gradec z zgodovino železarstva v
Bohinju?

Ajdovski gradec v
povezavi z železarstvom
25 %
DA
75 %

NE

Graf 8: Obkroženi odgovori anketiranih učencev

Le četrtina anketiranih učencev pozna vlogo Ajdovskega gradca v Bohinju in njegovo
povezavo z železarstvom, kar je presenetljivo, saj učenci v sklopu obravnave
domačega kraja ta grič, po podatkih iz ankete učiteljev, obiščejo. Pomembno je, da
so učenci seznanjeni, da ni bil Zois edini povezan z železarstvom. Učencem bi morali
poudariti, da se je ta obrt razvijala že mnogo prej in to prav na tem griču, ki se nahaja
v bližini matične šole v Bohinjski Bistrici. Učenci za Ajdovski gradec slišijo tudi pri
slovenščini, zato jih je verjetno zmedlo dejstvo, da je povezan tudi z železarstvom.
Od vseh 57 anketiranih učencev jih le 14 pozna povezavo med železarstvom in
Ajdovskim gradcem. Vsi učenci, ki so odgovorili pritrdilno, obiskujejo 5. razred.
Sklepam, da se učenci do izvajanja ankete še niso udeležili izleta na Ajdovski
gradec, ki je organiziran s strani učiteljic, saj je delež učencev, ki poznajo povezavo,
zelo majhen ali pa je učence zmedlo dejstvo, da je grič povezan tudi z železarstvom
in ne samo s Prešernovim Krstom pri Savici.
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Če si odgovoril z da, povej, kakšno.

Povezava Ajdovskega gradca z
zgodovino železarstva
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Graf 9: Število odgovorov anketiranih učencev

Učenci, ki so seznanjeni z vlogo Ajdovskega gradca v železarski panogi, so navedli
smiselne primere. Skoraj vsi učenci (13 od 14 učencev) so navedli odgovor, da so se
tam nahajali prvi železarski obrati, le dva učenca pa sta navedla, da je bilo tam
pomembno arheološko najdišče. Odgovor, ki ga je navedel en učenec (»Prvi ostanki
ljudi«), je nekoliko dvomljiv. Učenec je verjetno želel povedati, da so tam našli
arheološke najdbe prvih priseljencev v Bohinju. Na Ajdovskem gradcu je učence
potrebno seznaniti s celotno zgodovino železarstva, ki se je tam dogajala že pred
našim štetjem, kar je smiselno pri obravnavi prazgodovine in rimske dobe. Učitelji
lahko podatke o Ajdovskem gradcu smiselno povzamejo in učencem podajo vsaj tiste
stvari, ki so ključne (lega, višina, prazgodovina in rimska doba, taljenje, železni
izdelki, arheološke najdbe, železarski obrati ipd.). Učenci bi morali poznati tudi
vrednost arheoloških najdb, ki so jih tam našli, saj so ključne za bohinjsko zgodovino
in s tem temelj zgodovine domačega kraja. Učenci slabo poznajo ta zgodovinski grič,
ki je pomemben za celoten Bohinj. Dobro bi bilo, da bi učitelji učence ob vsaki
omembi tega griča opomnili, da je Ajdovski gradec pomemben zaradi dveh stvari, in
sicer železarstva in Krsta pri Savici.
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8. Kdo je bil Michelangelo Zois? (Obkroži)
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Graf 10: Število obkroženih odgovorov anketiranih učencev

Le dobra polovica učencev je seznanjena s tem, da je bil Michelangelo Zois oče Žige
Zoisa, 23 učencev pa zanj še ni slišalo. Od 29 učencev, ki so odgovorili pravilno, je
25 petošolcev in 4 četrtošolci. Učenci, ki niso vedeli, kdo je bil Michelangelo, so bili v
večini četrtošolci (13 učencev 4. razreda, 10 učencev 5. razreda). Trije učenci so
izbrali odgovor »brat Žige Zoisa«, dva učenca pa, da Žiga in Michelangelo nista bila
povezana. Na vprašanje so napačno odgovorili štirje petošolci in en učenec 4.
razreda. Michelangelo Zois je bil prvi lastnik bohinjskih fužin in velik podjetnik, ki je
postavil temelje fužinarstva za vse svoje naslednike, predvsem pa za sina Žigo
Zoisa. Učenci v šoli podrobneje obravnavajo le Žigo Zoisa, čeprav je temelje
njegovega podjetja postavil njegov oče in je bil zaradi tega ena izmed pomembnejših
oseb, ki so odgovorne za vzpon železarske obrti v Bohinju. Bil je ključna oseba za
uspeh podjetja, ki ga je pred smrtjo predal svojemu sinu. Učenci bi morali biti
seznanjeni z njegovim imenom in delom. Morali bi vedeti, da je bil to velik človek, ki
je ogromno pripomogel k razvoju bohinjskih fužin. Menim, da bi učenci morali v šoli
pridobivati znanje tudi o njem, oziroma, da bi moral biti v razredu Michelangelo
omenjen pogosteje.
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9. Tako kot v današnjem času so tudi v preteklosti iz železa kovali različne
predmete. Naštej vsaj 3 predmete, ki so jih kovali v preteklosti.

Predmeti iz železa
35
30
30

27

27

25
20
15
10
5

Število odgovorov učencev
4. razreda

12
8
4

4
0

3
0

0

2

11

0

2

Število odgovorov učencev
5. razreda

0

Graf 11: Število trditev anketiranih učencev

Učenci so na to vprašanje podali zanimive odgovore. Nekateri odgovori so
presenetili. Po mnenju učencev so v preteklosti največ izdelovali podkve, ta odgovor
je namreč podalo kar 35 učencev, od tega 27 učencev 5. razreda. Drugi
najpogostejši odgovor je bil, da so v preteklosti izdelovali kmečka orodja (plug, srp in
lopata). Ta odgovor je podalo kar 34 vseh anketiranih učencev. Od vseh, ki so podali
ta odgovor, je bilo 30 učencev 5. razreda. Tretji najpogostejši odgovor je, da so
izdelovali žeblje. Ta odgovor je napisalo 27 učencev, vsi iz 5. razreda. Odgovori, ki
so prevladovali, so bili pravilni. Te odgovore sem pričakovala. Nepričakovano je bilo,
da so učenci odgovorili, da

so kovali orožje (nože, sulice in meče). Najbolj

presenetljiva odgovora od vseh sta bila »kovanci« in »železne palice«, kljub temu, da
sta povsem pravilna. Žal so ta dva odgovora navedli le štirje učenci 5. razreda od
vseh vprašanih. Že same najdbe dokazujejo, da je bilo kovanje predmetov iz železa
zelo razširjeno, ljudje pa so iz železa kovali predvsem praktične pripomočke, ki so jim
bili v pomoč pri pripravi hrane in pri vojskovanju. Učenci so med odgovori navedli tudi
posode in nakit. Taki, ki so podali ta dva odgovora, so bili štirje, in sicer dva učenca
sta odgovorila nakit, dva pa posode. Železo ni bil tako pogosto uporabljen material za
nakit in posode. Vsi odgovori, ki so jih navedli učenci, so bili pravilni.
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10. V preteklosti so v Bohinju talili železo v talilnih pečeh oziroma
____________. Iz peči je tekla ______________, oziroma stranski produkt
taljenja. Železna kepa, ki so jo pridobili, se imenuje enako kot žival.
Imenujemo jo ___________.
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Graf 12: Število odgovorov anketiranih učencev

Zaradi težavnosti vprašanja sem bila nekoliko skeptična, kako bodo učenci
odgovarjali. Vprašanje sem vseeno vključila v anketo. Izkazalo se je, da sem imela
prav. Pri prvi povedi je 37 učencev (to je 65 % vseh vprašanih) odgovorilo pravilno.
Od tega osem učencev iz 4. razreda in 29 učencev iz 5. razreda. Talilni peči seveda
rečemo plavž. Napačno je odgovorilo osem učencev, od tega sedem iz 4. razreda.
12 učencev trditve ni dopolnilo (en učenec 4. razreda in 11 učencev 5. razreda).
Druga dopolnitev povedi je bila že nekoliko težja. Iz peči je tekla žlindra. Na to
vprašanje je pravilno odgovorilo 29 vseh anketiranih učencev (to je 51 % vseh
vprašanih), od tega jih je bilo 24 iz 5. razreda. Zadnja trditev je bila za učence
najtežja. Kljub pomoči veliko učencev ni poskušalo dopolniti te trditve. Zadnje povedi
ni dopolnilo kar 36 učencev, od tega 21 petošolcev. Žal je le 17 anketiranih učencev
slišalo, da se reče železni kepi, ki jo dobimo pri taljenju in jo obdelujemo v železne
produkte, volk. To trditev so dopolnili le učenci iz 5. razreda. Dobro bi bilo, da bi bili
učenci bolj seznanjeni s postopkom taljenja, ki je pomemben pri železarstvu. To je
ključen podatek pri obravnavi železarstva kot zgodovine domačega kraja. Je velik del
same obrti. Večina učencev, ki so odgovorili vsaj delno pravilno, obiskuje 5. razred,
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od vseh anketirancev pa sta bila samo dva, ki sta to nalogo v celoti pravilno rešila.
Tudi ta dva učenca obiskujeta 5. razred. Sklepam, da so učenci že slišali za vse
pojme, ki so jih morali pri tem vprašanju dopolniti, vendar so bili ti pojmi v razredu
omenjeni manjkrat. Učiteljice verjetno ne dajo veliko poudarka samemu postopku
taljenja, ampak le zgodovinskim dejstvom, ki so pomembni za domači kraj učencev.
Na izletu na Ajdovski gradec bi bilo dobro, da bi učiteljice ta postopek učencem
omenile in ga opisale poleg slike sheme peči.
11. Tistemu, ki koplje rudo, rečemo ________________.
Tistemu, ki kuha oglje, rečemo ________________.
Tistemu, ki kuje železo, rečemo _______________.
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Graf 13: Število odgovorov anketiranih učencev

Pri tem vprašanju je bilo preverjeno predvsem znanje slovenskega jezika, pri zadnji
povedi pa znanje učencev o železarstvu. Namen tega vprašanja je bil tudi, da učenci
obnovijo osebe, ki so vključene v proces taljenja železove rude. Vprašanje ni bilo
zahtevno, zato učenci niso imeli večjih težav. Učenci so seznanjeni z osebami, ki so
prisotne pri postopku obdelave železa. Zmedla jih je zadnja naloga v tem sklopu, kjer
je večina učencev najprej podala odgovor železar, vendar je tudi iz anket razvidno,
da so se učenci popravili, saj so ugotovili napako in videli, da morajo napisati besedo
kovač. Kar 96 odstotkov vseh anketiranih je pravilno dopolnilo prvo poved. To je 55
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vseh anketiranih učencev, od tega je vseh 41 petošolcev odgovorilo pravilno. Nekaj
manj, in sicer 88 odstotkov vseh anketiranih, je pravilno dopolnilo drugo poved. Od
vseh 50 učencev, je bilo 40 učencev 5. razreda. Šest učencev te trditve ni dopolnilo,
en učenec 4. razreda je poved dopolnil napačno. 79 odstotkov pa je pravilno
dopolnilo zadnjo poved. Kar 19 odstotkov učencev je pri zadnji povedi odgovorilo
napačno. Odgovor je napačno zapisalo 11 učencev, od tega jih je bilo devet iz 4.
razreda. Menim, da učenci najverjetneje niso dovolj pozorno prebrali povedi. To
nalogo je popolnoma pravilno dopolnilo 35 učencev 5. razreda, od 41 ter pet učencev
4. razreda od vseh 16 četrtošolcev.
12. V katerih vaseh v Bohinju so bili v času Žige Zoisa železarski obrati?
Podčrtaj.

Železarski obrati Žige Zoisa
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

41

12

40

Število izbranih odgovorov
4. razreda

11
7
2

3

0

3

0

2 1

Število odgovorov učencev
5. razreda

Graf 14: Število izbranih odgovorov anketiranih učencev

Učenci poznajo življenje Žige Zoisa, prav tako pa jim to vprašanje ni delalo velikih
težav, čeprav je bilo napačnih odgovorov skupaj 18 (to je 32 odstotkov vseh
vprašanih), so bili večinoma njihovi odgovori le delno napačni. Staro Fužino je izbralo
53 vseh anketiranih, od tega vsi petošolci, ki so bili anketirani (41 učencev) in 12
četrtošolcev. Bohinjsko Bistrico je izbralo 51 anketiranih, od tega 40 učencev 5.
razreda. Veliko učencev je napačni odgovor kombiniralo s pravilnim. Nekaj učencev
(29 učencev 5. razreda in 5 učencev 4. razreda), je odgovorilo popolnoma pravilno
»Bohinjska Bistrica in Stara Fužina«, saj sta pravilna le ta dva odgovora. Učenci, ki
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so odgovorili Studor, vprašanja verjetno niso pozorno prebrali, saj so na Studoru le
kopali železovo rudo, ki so jo nato v železarskih obratih v Stari Fužini in v Bohinjski
Bistrici predelovali v železo. Na Koprivniku in v Bohinjski Češnjici Zoisi niso imeli v
lasti nobenih železarskih obratov.
13. Si že slišal za bobovec?

Bobovec
5%
46%

23%

4. razred DA
4. razred NE

26%

5. razred DA
5. razred NE

Graf 15: Obkroženi odgovori anketiranih učencev

Odgovori učencev so me presenetili, saj večina še ni slišala za to železovo rudo, ki
so jo kopali na območju Bohinja. Le-ta je najkvalitetnejša in najbolj razširjena na tem
območju. To rudo so kopali tudi drugod, saj je bila zelo cenjena zaradi kakovosti. Kar
39 vseh anketiranih učencev še ni slišalo za to rudo, kar je 69 odstotkov, ostalih 18
učencev pa je zanj že slišalo. Od 39 učencev, ki še niso slišali za bobovec, je 26
učencev 5. razreda in 13 učencev 4. razreda. Od 18 učencev, ki so za bobovec že
slišali, jih 15 obiskuje 5. razred (to je 26 odstotkov vseh anketiranih), trije učenci pa 4.
razred (to je pet odstotkov vseh anketiranih). Bobovec je nenavadno ime za rudo,
zato menim, da si učenci lahko hitro zapomnijo ime, saj ga lahko povežejo z rastlino.
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Graf 16: Število odgovorov anketiranih učencev
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Graf 17: Število odgovorov anketiranih učencev

Ker učenci ne poznajo rude bobovec, so imeli tudi težave z njenim opisom. Če so jo
učiteljice v šoli že omenjale, menim, da bi bilo dobro, če bi jo učencem tudi pokazale.
Na območju Bohinja lahko najdemo to rudo še danes, zato bi učencem lahko
učiteljice pokazale konkreten predmet ali sliko, ki veliko pove glede barve in oblike.
Fotografija ima samo to pomanjkljivost, da si učenci ne bi mogli predstavljati velikosti
predmeta. Naštevali so rjavo, črno in oranžno-sivo barvo. Bobovec je temno siv in
ima kovinski sijaj. Vsi učenci so se pravilnemu odgovoru kar dobro približali,
odstopanja glede barve vseeno niso bila tako velika. Pri velikosti so učenci našteli
odgovore, da je velik kot fižol, kar je pravilen odgovor, saj je po obliki in velikosti dobil
ime (bob – fižol). Bobovec je lahko velik od enega do treh centimetrov, velik kot pest
pa je nepravilen odgovor, čeprav lahko rudo bobovec najdemo v kepah, ki so lahko
velike kot pest. Ko rudo očistimo, dobimo manjše kose. Učenci, ki so navedli odgovor
rjave barve, so v večini učenci 5. razreda. Od vseh 11, ki so ta odgovor navedli, je
devet petošolcev. Odgovor, da je bobovec črne barve, je navedlo pet učencev, od
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tega štirje petošolci. Dva učenca 5. razreda sta navedla, da je bobovec oranžno-sive
barve. Največ učencev je odgovorilo, da je bobovec velik kot fižol, in sicer devet
učencev, od tega sedem petošolcev in dva četrtošolca. Samo en anketiranec je
odgovoril, da je velik kot pest, in sicer učenec 4. razreda.
14. Kako misliš, da so včasih ljudje prevažali železo na primorsko in
gorenjsko stran iz Bohinja?
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Graf 18: Število odgovorov anketiranih učencev

V preteklosti je bilo iz Bohinja veliko pešpoti čez gorske prelaze, ki so jih morali
prečkati, da so prišli na primorsko stran oziroma na gorenjsko stran. Zelo znan je
gorski prelaz čez Bačo (Primorska) in Štenge, ki so potekale skozi Sotesko. Tudi
danes je Soteska pomembna pot, ki povezuje Bohinj z ostalo Gorenjsko regijo, do
Primorske pa je najkrajša pot z vlakom. Ta vrsta tovorništva je bila najpogostejša v
pradavnini, saj so takrat do Bohinja vodile le pešpoti, konjska vprega se je pojavljala
verjetno že v rimski dobi, zagotovo pa v novem veku. Največ učencev, kar 37, je
odgovorilo, da so najpogosteje prevažali železne izdelke s konji. Od 37 anketiranih je
30 učencev 5. razreda podalo ta odgovor. Zanimiv odgovor je tudi volovska vprega,
ki so ga podali štirje učenci. Dva učenca 4. razreda sta odgovorila, da so železne
izdelke prevažali celo po vodi. Prevoz po vodi bi bil za to težko kovino kar težaven in
v Bohinju ni bil tako pogost za druge materiale, večinoma le za les. Druga možnost
prevoza, ki je bila napačna in omenjena je prevoz železa z železnico. Le-ta je bila
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zgrajena, ko je železarstvo v Bohinju že doživljalo zaton, čeprav je bil tudi vlak
uporabljen za prevoz železa, vendar med Jesenicami in Italijo. Zanimivo je bilo
dejstvo, da večina anketiranih ni odgovorila, da so železne izdelke prenašali peš, saj
je bil ta odgovor eden izmed bolj pričakovanih.
ANKETE UČITELJEV
4.3.1.3 OPIS VZORCA
Oddala sem 13 anket med vse učiteljice razrednega pouka na osnovni šoli dr.
Janeza Mencingerja. Na matični šoli v Bohinjski Bistrici in v podružnični šoli v Srednji
vasi je anketo rešilo 7 učiteljic. Nad odzivom učiteljic sem bila nekoliko razočarana,
saj sem menila, da se bodo v anketo, ne glede na to, kateri razred poučujejo in koliko
govorijo v razredu o železarstvu, bolj poglobile in jo natančneje rešile.
Dve učiteljici sta bili stari med 20 in 30 let, dve učiteljici med 30 in 40 let, ena
učiteljica je bila stara med 40 in 50 let ter ena učiteljica nad 50 let. Leta poučevanja
so bila pri vseh učiteljicah različna, od 4 do 35 let. Povprečna doba poučevanja vseh
sedmih učiteljic pa je bila 17,5 let. Štiri učiteljice so poučevale prvo triado – tri
učiteljice 1. razred, ena učiteljica pa 3. razred. Preostale tri učiteljice, ki so rešile
anketo, so poučevale drugo triado, in sicer dve 4. razred, ena pa 5. razred.
4.3.1.4 OBDELAVA PODATKOV
Na vprašanje, koliko ur v razredu posvetijo temi domači kraj, so učiteljice odgovorile:
- v 1. razredu povprečno 5 ur,
- v 3. razredu 10 ur,
- v 4. razredu povprečno 18,5 ur,
- v 5. razredu 15 ur.
Zgodovini domačega kraja posvetijo v vseh razredih povprečno 7 ur, največ v 5.
razredu (kar 15 ur). Pri nižjih razredih zgodovini domačega kraja posvečajo od 2 do 5
ur pouka.
Nad podatki nisem bila presenečena, saj je učiteljicam na razpolago določeno število
učnih ur, snovi pa je veliko. Zgodovina in sam domači kraj sta tako razgibana in
vsebinsko bogata sklopa.
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V prvi triadi je predmetu spoznavanje okolja namenjenih 315 ur. Učitelj te ure razdeli
v naravoslovni in družboslovni del, torej razpolaga s približno 150 urami za
družboslovni del. Učenci v prvih treh letih osnovne šole potrebujejo več časa za učno
snov, ki je kasneje podlaga za zapletenejša znanja v drugi in tretji triadi. Tudi učitelj
mora biti dobro organiziran in mora dobro razporediti snov, da lahko kvalitetno poda
snov, jo utrjuje in preverja.173
V drugem triletju (4. in 5. razred) ima učitelj pri predmetu družba na razpolago 175 ur,
od tega 70 ur v 4. razredu. Snov je prav tako bogata, ciljev je veliko. Učitelj mora
dobro razpolagati s časom, da lahko predmet v celoti zaokroži in učencem poda
znanja, ki so pomembna za nadaljnje šolanje. Presenetilo me je, da učiteljice v 4.
razredu domačemu kraju posvetijo več učnih ur kot v 5. razredu, vendar sem v
učnem načrtu za družbo opazila, da je v 4. razredu veliko več operativnih učnih ciljev,
ki jih morajo učenci doseči.174
Ključne besede, ki jih učiteljice obravnavajo pri temi zgodovine domačega kraja, so
najpogosteje turizem, stavbarstvo, usnjarstvo ter rokodelstvo. Vsi zgoraj našteti pojmi
so bili navedeni vsaj pri dveh učiteljicah. Ostali pojmi, ki so jih omenile učiteljice in so
se pojavili samo enkrat, so: folklora, kmetijstvo, ljudje, življenje, vasi, šola v
preteklosti, Žiga Zois, Valentin Vodnik, železarstvo, planšarstvo, kulturni spomeniki in
muzeji. Učiteljica prvega razreda je še dodala, da železarstva in pojmov povezanih z
njim v nižjih razredih ne obravnavajo, saj obravnavajo druge pojme in dejavnosti iz
lokalne preteklosti. Učiteljice so pri tem vprašanju naštele le nekaj pojmov povezanih
z železarstvom. Naštevale so osnovne pojme, ki so ključni za znanje učencev o
železarstvu. Učenci so ankete, ki sem jim jih razdelila, dobro reševali, pokazali so
veliko znanja, vendar pa učiteljice železarstvu ne prepisujejo tako znatne vloge, kar
je tudi razumljivo, saj je preteklost domačega kraja razgibana in snovno bogata.
Temeljni pojmi, ki so v učnem načrtu družbe našteti pri temi Ljudje v času
(zgodovinski pojmi) in bi jih učiteljice druge triade lahko omenile, so: časovni trak,
arheolog, prazgodovina, kamena doba, doba kovin, stari vek, Rimljani ipd.175

173

Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Spoznavanje okolja, Ministrstvo za šolstvo in šport:
Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2011.
174
Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Družba, Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za
šolstvo, Ljubljana 2011.
175
Prav tam
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Temo zgodovina domačega kraja štiri učiteljice povezujejo z ostalimi predmeti, ostale
tri učiteljice pa ga ne izvajajo, čeprav obstaja kar nekaj možnosti, kjer bi lahko
zgodovino in domači kraj povezali z drugimi predmeti na urniku. Medpredmetno
povezovanje je za učenčev vpogled v celotno snov koristno. Na ta način imajo učenci
več možnosti predstave in povezovanja pojmov preko drugih predmetov. Vse
učiteljice,

ki

se

poslužujejo

medpredmetnega

povezovanja

(po

anketi

se

medpredmetnega povezovanja poslužujejo le štiri učiteljice od sedmih), zgodovino
domačega kraja povezujejo s slovenščino. Tri učiteljice od štirih to temo povezujejo
tudi z likovno vzgojo, dve učiteljici še z glasbeno vzgojo, ena učiteljica pa se
poslužuje medpredmetnega povezovanja zgodovine domačega kraja in športne
vzgoje. V učnem načrtu družbe je veliko primerov medpredmetnega povezovanja z
drugimi predmeti (4. in 5. razred):
Slovenščina:
- Neumetnostno besedilo (opisi življenja ljudi nekoč in danes).
- Govorni nastop, igre vlog, gledališke in lutkovne igre idr.
Glasbena vzgoja:
- Glasbena kulturna dediščina.
Likovna vzgoja:
- Likovni motivi in tehnike (šege, navade, ljudje v preteklosti ipd.).176
Učiteljice, ki se medpredmetnega povezovanja ne poslužujejo, bi si lahko pomagale z
učnim načrtom, kjer je nekaj predlogov podanih, veliko idej pa učitelj lahko dobi, če iz
teh predlogov le izhaja. Učiteljice, ki so bile anketirane, na različne načine povezujejo
tematske sklope, najpogosteje pa s slovenščino, ki učitelju pri obravnavi nekaterih
snovi dopušča, da je kreativen in da snovi poveže med seboj. Učiteljice se
poslužujejo medpredmetnega pouka z branjem besedil o preteklosti domačega kraja
in pomembnih zgodovinskih osebah v Bohinju, ki so lahko obravnavane pri obeh
predmetih. Tudi likovna vzgoja je predmet, ki je odprt za medpredmetno
povezovanje. Učiteljice lahko podajo motiv (Žiga Zois, fužine, arheološke najdbe na
območju Bohinja ipd.).
Na vprašanje o izletih na temo domačega kraja tri učiteljice od anketiranih niso
odgovorile, dve učiteljici sta odgovorili, da imajo izlet na to temo enkrat, ena učiteljica
je odgovorila, da imajo v šolskem letu izlet dvakrat. Učiteljica prvega razreda je
176

Prav tam.
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odgovorila, da imajo izlet na to temo v šolskem letu kar štirikrat, saj je tema o
domačem kraju kar obširna v prvem razredu. V sklopu te teme učenci najpogosteje
obiščejo Ajdovski gradec, Planšarski muzej in Oplenovo hišo. Učenci obiščejo tudi
Ukanc, slap Savico, Uskovnico, Bohinjsko Bistrico in muzej Tomaža Godca. Po
odgovorih iz anket sem ugotovila, da učenci prve triade obiščejo Oplenovo hišo v
Studoru, park (ni bilo navedeno kateri – lahko bi šlo za Triglavski narodni park ali
Ceconijev park v Bohinjski Bistrici) in muzej Tomaža Godca. Učenci druge triade pa
obiščejo Ajdovski gradec, Planšarski muzej, Ukanc, slap Savico, Uskovnico in
Bohinjsko Bistrico.
Cilji, ki jih učiteljice dosegajo na izletih, so:
- Spoznavanje kulturne dediščine in domačega kraja. (Vse učiteljice so omenile ta
cilj.)
- Spoznavanje preteklosti Bohinja in bohinjskih običajev.
- Kulturno obnašanje oziroma odnos do zgodovine.
Ostali dve učiteljici iz prvega razreda sta napisali, da izletov na temo domačega kraja
nimajo. Presenetilo me je, da so učiteljice iz prvega razreda odgovorile tako različno.
Čeprav je v šoli med oddelki prevladujoče timsko delo, učitelji različno interpretirajo
nekatere snovi in jih ne uvrščajo pod enake sklope. To je zanimiv podatek, glede na
jasne cilje, ki jih morajo doseči. Vse učiteljice so odgovorile, da niti en šolski izlet ni
usmerjen samo v železarsko dejavnost. Snovi na temo domačega kraja je zelo veliko
in se prepleta z več sklopi, število učnih ur v učnem načrtu pa je nizko. Dobro je, da
učenci celostno spoznavajo svoj domači kraj. Sama bi posvetila kakšen izlet samo
temi železarstva. Na ta način bi učenci lahko v enem dnevu zaradi velike količine
informacij spoznali večino pojmov in krajev v Bohinju, ki so povezani s to dejavnostjo.
Železarska dejavnost je pomembna za boljše poznavanje domačega kraja učencev,
veliko je prepletanja med sklopi, učenci pa snov lažje razumejo in imajo širok vpogled
v poznavanje domačega kraja.
Na vprašanje o tem, če kakšen izlet vsaj delno vključuje železarsko dejavnost, so tri
učiteljice pritrdile, medtem ko ostale na to vprašanje niso odgovorile ali pa so
odgovorile z ne. Učiteljice, ki so na to vprašanje odgovorile pritrdilno, poučujejo drugo
triado (4. in 5. razred). V teh razredih železarstvo v domačem kraju samo omenijo.
Učiteljice prve triade tej dejavnosti v razredih ne posvečajo veliko časa. Glede na
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učni načrt je to razumljivo, saj so cilji zelo široki, učitelji pa v prvi triadi predpostavijo
druge, razumljivejše pojme, ki niso zapleteni.
Cilji prve triade pri tematskem sklopu ČAS so:
- Učenci vedo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno.
- Poznajo pomen dediščine.
- Spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, prehrana, obleka,
delo, prevoz).177
Cilji 4. in 5. razreda pri tematskem sklopu LJUDJE V ČASU so:
- Spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (zlasti domači pokrajini) in ga primerjajo z
današnjim življenjem.
- Spoznavajo slovensko kulturno dediščino.
- Spoznavajo razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se orientirajo v času
z uporabo časovnega traku.
- Raziskujejo preteklost z uporabo različnih virov in dejavnosti (terensko delo).
- Spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti.
- Primerjajo dediščino preteklosti in sodobnost.
- Razvijajo pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine.178
Na podvprašanje, katera območja in ljudi vključujete v izlet na temo železarstva, so
učiteljice omenile le Staro Fužino in Bohinjsko Bistrico. Dani odgovori na to temo so
bili skopi, zato jih je bilo težje analizirati. Pojem železarstva je v bohinjski regiji zelo
širok in obsežen, tako da bi lahko izpostavile več ljudi in območij, ki so pomembni za
to dejavnost. Pri sestavi vprašanj sem namerno želela, da naštejejo območja in ne
vasi, saj je glede na to vprašanje veliko možnih odgovorov. Območja v Bohinju, ki so
povezana s temo železarstva, so namreč še: Ajdovski gradec, Dunaj pri Jereki,
fužinarsko polje ipd. Osebe, ki so pomembne in bi jih bilo dobro omeniti, pa so: Žiga
Zois, Michelangelo Zois, Loccateliji ipd. Predvidevam, da učiteljice tem krajem
oziroma osebnostim veliko več časa posvečajo v razredu kot pa na samih izletih, kar
prikazuje spodnja analiza naslednjega vprašanja.
Učiteljice so morale našteti tudi nekaj glavnih pojmov in značilnosti, ki bi jih morali
učenci poznati o svojem domačem kraju ob koncu drugega triletja. Naštele so
naslednje pojme: gore, hribi, zgodovina, šege, navade, alpski svet, kotlina, ledenik.
177

Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Spoznavanje okolja, Ministrstvo za šolstvo in šport:
Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2011.
178
Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Družba, Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za
šolstvo, Ljubljana 2011.
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Učiteljice so naštele naslednje znane osebnosti, ki bi jih morali poznati učenci po
koncu drugega triletja, in sicer: Žiga Zois, Valentin Vodnik, Janez Mencinger, štirje
srčni možje. Vsi pojmi in osebe, ki so jih naštele, so pomembni za poznavanje
Bohinja. Med odgovori ne najdemo veliko pojmov, ki so povezani z železarsko obrtjo,
kar je razumljivo zaradi obširne snovi. Čeprav je veliko snovi o železarstvu, so pri
predmetu spoznavanja okolja in družbe tudi druge obširne teme, ki učiteljicam
vzamejo veliko časa, da cilje realizirajo v razredu. Železarstvo je kljub temu
pomemben sklop zgodovine Bohinja, zato bi si bilo v prihodnosti dobro prizadevati,
da ga pogosteje vključujemo v pouk bohinjske osnovne šole.
Pri zadnjem sklopu vprašanj ankete učiteljev sem želela izvedeti, koliko so učiteljice
podkovane z znanjem o bohinjskem železarstvu. Nekatere učiteljice so dobro
seznanjene s poznavanjem dejstev in oseb, ki so pripomogle k razvoju železarske
dejavnosti v Bohinju. Dve učiteljici na ta vprašanja nista odgovarjali. Obe učiteljici
poučujeta prvi razred in obe imata že več kot 10 let izkušenj v poučevanju. Učiteljice,
ki so ta vprašanja rešile, dobro poznajo Žiga Zoisa in sklepam, da se o njem v
razredu veliko pogovarjajo, ko obravnavajo zgodovino domačega kraja. Vse učiteljice
poznajo izraze, ki jih uporabljamo za opis postopka pridobivanja železa. Le dve
učiteljici, sta popolnoma pravilno odgovorili, da se ruda, ki so jo največ kopali na
območju Bohinja, imenuje bobovec.
Želela bi si, da bi učiteljice pri reševanju anket pokazale več volje in znanja, kar je
pomembno za podajanje učne snovi Zgodovina domačega kraja. Dve od vprašanih
učiteljic namreč na ta vprašanja nista odgovarjali, ena izmed njiju je poleg vprašanj
napisala, zakaj mora na ta vprašanja sploh odgovarjati.
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5 SKLEP
V začetku pisanja diplome sem postavila štiri hipoteze. Le-te so bile temelj pisanja
diplome. Opravila sem raziskavo, ki bo moje hipoteze potrdila oziroma ovrgla.
Prva hipoteza se je glasila: Predvidevam, da večina učencev v 4. in 5. razredu ve
nekaj o železarstvu v njihovem domačem kraju. To hipotezo potrjujem. Raziskava, ki
sem jo opravila s pomočjo anket, je pokazala, da imajo učenci 4. in 5. razredov
temeljno znanje o železarski obrti v njihovem domačem kraju. Učenci so imeli pri
nekaterih vprašanjih več težav. Ta vprašanja so bila tako osnovna kot tudi
zahtevnejša. Kljub nekaterim napakam učencev, so ti v večini pokazali, da imajo
ustrezno znanje. Niti en učenec izmed anketiranih ni napačno odgovoril na več kot
polovico vprašanj. Učenci so dokazali, da dobro poznajo domači kraj, ki ga
obravnavajo že od prvega leta v šoli. To znanje se nadgrajuje v vsakem razredu.
Učenci pa niso seznanjeni samo z domačim krajem, ampak prav tako z njegovo
zgodovino. Pokazali so, da so se do 4. oziroma do 5. razreda o tej temi v razredu že
pogovarjali.
Druga hipoteza se je glasila: Predvidevam da, učence na osnovni šoli vsaj enkrat
peljejo na teren, kjer se učenci podučijo o železarstvu v Bohinju. To hipotezo
potrjujem. Učiteljice so odgovorile, da so izleti, ki jih organizirajo v sklopu domačega
kraja, usmerjeni tudi v železarsko obrt, vendar le delno. Dejstvo je, da noben izlet ni
namenjen v celoti samo železarski obrti, ki je Bohinju pustila velik pečat. Po podatkih
ankete učenci obiščejo Ajdovski gradec, ostalih pomembnih točk povezanih z
železarstvom v Bohinju pa učiteljice v anketi niso omenile. Iz analize anket učiteljev
je razvidno, da izleti, ki jih organizirajo, vključujejo tudi nekatere vasi. Učenci lahko
preko teh izletov, ko obiščejo Staro Fužino oziroma Bohinjsko Bistrico, izvejo kaj več
tudi o Žigi Zoisu.
Tretja hipoteza se je glasila: Predvidevam, da imajo razredni in predmetni učitelji na
dotični OŠ znanje o železarstvu v Bohinju. To hipotezo lahko delno ovržem in delno
potrdim. Od sedmih učiteljic jih je pet odgovarjalo na vprašanja. Učiteljicam sem
zastavila popolnoma osnovna vprašanja, vendar pa so le tri učiteljice od anketiranih
na vsa vprašanja odgovorile, dve učiteljici sta odgovorili le na del vprašanj, dve pa
nista odgovarjali, zato ne moremo predvideti v kolikšni meri učiteljice vseh razredov
poznajo zgodovino železarske obrti v Bohinju. Pri tej hipotezi lahko potrdim, da imajo
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učiteljice, ki poučujejo o tej temi, znanje o železarstvu, učiteljice nižjih razredov pa
tega znanja nimajo oziroma niso hotele odgovarjati.
Četrta hipoteza se je glasila: Predvidevam, da učitelji učence veliko poučujejo o
zgodovini njihovega domačega kraja in to snov medpredmetno povezujejo. Po
podatkih, ki sem jih dobila preko anket učiteljev, lahko to hipotezo delno ovržem in jo
delno potrdim. Malo več kot polovica vprašanih učiteljic je odgovorila, da zgodovino
domačega kraja povezujejo z drugimi predmeti. Ostale učiteljice na vprašanje niso
odgovorile, tako da sklepam, da se medpredmetnega povezovanja ne poslužujejo.
Učiteljice, ki so odgovorile pritrdilno, zgodovino domačega kraja povezujejo s
slovenščino, likovno vzgojo in glasbo.
Dve hipotezi potrjujem, dve hipotezi pa samo delno potrjujem. Preko anket sem
spoznala kako in v kakšni meri učiteljice v razred prinašajo znanje o zgodovini
oziroma železarstvu v Bohinju. Želja vseh je, da bi učenci dobro poznali zgodovino
domačega kraja in cenili dediščino svojih prednikov.
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6 ZAKLJUČEK
Bohinj ima bogato dediščino, ker pa je prav železarstvo tisto, ki je imelo ključni
pomen za ta kraj, sem se odločila, da se osredotočim na železarsko obrt, ki je v tem
kraju najstarejša in je vplivala na več dejavnikov v preteklosti, ki so vidni še danes.
Predstavila sem železarsko obrt v Bohinju, ki je izjemno vplivala na razvoj,
preživljanje prebivalcev in poseganje v naravo. V svojo diplomo sem navezala tudi
pedagoški del in vanjo vključila tudi učno pripravo dveh šolskih ur na obravnavano
temo ter na bohinjski osnovni šoli raziskala, kakšen pomen tej obrti dajejo pri pouku.
Pri pisanju diplome sem se osredotočila na dve obdobji, ki sta bili za železarsko obrt
pomembni, in sicer prazgodovino ter novi vek. Ti dve obdobji predstavljata začetek in
pa konec železarstva v Bohinju. Navdih za mojo diplomsko nalogo je bil še dokaj
mlad projekt Železna pot, ki je v Bohinju osredotočen na visokogorsko rudarjenje in
taljenje železove rude. Osnovo za pisanje sem želela razširiti, osredotočila sem se
na bohinjsko kotlino, ki ima prav tako bogato dediščino te obrti.
Med raziskovanjem in pisanjem sem spoznala, kako pomembna in bogata je naša
dediščina. Kot učiteljica se bom zavzemala, da bom učencem to nazorno prikazala in
jim to bogastvo poskušala približati. Menim, da bi morali dediščino naših prednikov
ceniti bolj, kot jo cenimo in prenašati znanje in zavedanje o tem na mlajše generacije,
ki bodo raziskovale, kar do danes še ni bilo odkrito.
Znanje, ki sem ga pridobivala v osnovni šoli in ga obogatila pri delu turističnega
informatorja v Bohinju, sem poglobila med pisanjem diplomske naloge in
raziskovanjem življenja naših prednikov. Zgodovina Bohinja je razgibana in bogata,
zato je bilo moje delo zelo zanimivo. Pridobila sem še več znanja na področju, ki me
zanima in z veseljem raziskala preteklost domačega kraja.
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9 PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETA ZA UČITELJE
Spoštovani,
sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Razredni pouk. V sklopu
diplomske naloge, ki jo pišem v letošnjem šolskem letu, na OŠ dr. Janeza
Mencingerja izvajam anketo med učitelji in učenci Razrednega pouka na temo
železarstva v Bohinju. Rezultate ankete bi uporabila izključno le za obdelavo
podatkov v empiričnem delu diplomske naloge. Naprošam vas za sodelovanje v
anketi.
Nina Pintar
Spol:

M

Starost:

Ž
20 – 30 let

30 – 40 let

40 – 50 let

50 ali več

Leta poučevanja: ____
1. Kateri razred poučujete? ____
2. Koliko ur v vašem razredu na leto posvetite temi Domači kraj? ____
3. Koliko ur od tega posvetite zgodovini domačega kraja? ____
4. Naštejte nekaj ključnih besed, ki jih obravnavate pri zgodovini Bohinja.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Ali temo zgodovine domačega kraja povezujete tudi z drugimi predmeti?
DA NE
Če je vaš odgovor da, s katerimi? ___________________________________
6. Ali temo zgodovine domačega kraja vključite tudi v druge tematske sklope pri
družboslovju? DA NE
Če ste odgovorili z da, v katere?____________________________________
7. Kolikokrat v šolskem letu imate v vašem razredu predviden šolski izlet na temo
Domačega kraja?____
8. Naštejte nekaj točk v Bohinju, ki jih na izletu obiščete.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Naštejte nekaj ciljev, ki jih dosegate na šolskem izletu.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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10. Ali je kakšen izlet popolnoma usmerjen v železarsko dejavnost v Bohinju?
DA
NE
11. Ali kakšen izlet vsaj delno vključuje železarstvo v Bohinju? DA

NE

Če ste odgovorili z DA, katera območja in ljudi vključite v izlet na temo
železarstva v Bohinju?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Naštejte nekaj glavnih pojmov in značilnosti , ki bi jih morali učenci poznati o
svojem domačem kraju po koncu drugega triletja.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
13. Naštejte tiste znane osebnosti, ki bi jih morali učenci poznati v svojem
domačem kraju po koncu drugega triletja.
______________________________________________________________
14. Kolikšen delež (%) teh pojmov, značilnosti in oseb omenjate oz. obravnavate v
vašem razredu in katere? ____,
______________________________________________________________
Sledi še nekaj vprašanj o železarstvu v Bohinju.
15. Kdo je bil Žiga Zois in v katerem stoletju je živel?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
16. Kaj je plavž?
______________________________________________________________
17. Poimenuj rudo, ki so jo največkrat kopali na območju Bohinja.
__________________
18. Kaj je žlindra?
______________________________________________________________
19. Na območju Bohinja je bilo v času Žige Zoisa veliko železarskih obratov.
Navedite mesta, kjer so se nahajala.
______________________________________________________________
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PRILOGA 2: ANKETA ZA UČENCE (4. IN 5. RAZRED)
Pozdravljeni,
sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Razredni pouk. V letošnjem
šolskem letu pišem diplomsko nalogo na temo železarstva v Bohinju. Anketa
vključuje vprašanja o tvojem znanju in bodo uporabljena le za analizo podatkov v
moji nalogi, zato odgovarjaj odkrito in tako, kot misliš, da je pravilno. Prosim te, da
odgovoriš na vsa vprašanja. Zahvaljujem se ti za sodelovanje .
Nina Pintar
1. Spol: Moški Ženski
2. Kateri razred obiskuješ: ___
3. Obkroži pravilne trditve o tvojem domačem kraju:
a) Bohinj je ledeniška dolina.
b) Stara Fužina se je včasih imenovala »Staro klad'vo«.
c) V Bohinju je bilo v času Žige Zoisa več kot 10 železarskih obratov.
d) Bohinj je bil poseljen zaradi železarske panoge.
e) V Bohinju je tudi danes glavna panoga železarstvo.
4. Ali se pri pouku kdaj pogovarjate o tvojem domačem kraju? DA NE
5. Ali se pri pouku kdaj pogovarjate o zgodovini tvojega domačega kraja?
DA
NE
6. Ali si že slišal/-a, da je bilo v Bohinju v preteklosti pomembno železarstvo?
DA
NE
7. Ali si že slišal/ -a za Žigo Zoisa? DA
NE
Če si na odgovoril z da, kdo je bil?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. V Bohinju je imel Žiga Zois dve graščini. V katerih vaseh se nahajata še
danes?
______________________________________________________________
9. Ali veš kakšno povezavo ima Ajdovski gradec z zgodovino železarstva v
Bohinju? DA
NE
Če si odgovoril z da, povej kakšno:
______________________________________________________________
10. Kdo je bil Michelangelo Zois? (Obkroži)
a) Brat Žige Zoisa,
b) oče Žige Zoisa,
c) ni bil povezan z Žigom Zoisom,
d) ne vem.
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11. Tako kot v današnjem času so tudi v preteklosti iz železa kovali različne
predmete. Naštej vsaj 3 predmete, ki so jih kovali v preteklosti.
______________________________________________________________
12. V preteklosti so v Bohinju talili železo v talilnih pečeh oziroma
_____________. Iz peči je tekla ______________, oziroma stranski produkt
taljenja. Železna kepa, ki so jo pridobili, se imenuje enako kot žival.
Imenujemo jo _____________________.
13. Tistemu, ki koplje rudo rečemo ________________.
Tistemu, ki kuha oglje rečemo _________________.
Tistemu, ki kuje železo rečemo ________________.
14. V katerih vaseh v Bohinju so bili v času Žige Zoisa železarski obrati. Podčrtaj.
Bohinjska Češnjica, Ribčev Laz, Studor, Stara Fužina, Koprivnik, Bohinjska
Bistrica.
15. Si že slišal za bobovec? DA
NE
Če si odgovoril z da, ga opiši (velikost, barva).
______________________________________________________________
______________________________________________________________
16. Kako misliš, da so včasih ljudje prevažali železo na primorsko in gorenjsko
stran iz Bohinja?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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