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POVZETEK 

Krajinski park Velika planina v širšem pomenu zajema Veliko, Malo in Gojško planino. S 

svojimi 5,2 km2 predstavlja največjo visokogorsko pašno planino na Slovenskem. Velika 

planina v ožjem pomenu, kot samostojna planina, pa se razprostira na površini 545 ha, z 

najvišjim vrhom Gradiščem, imenovanim tudi Njivice, visokim 1666 m nadmorske višine. 

Velika planina s svojimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, predvsem z bogato 

pastirsko dediščino, v vseh letnih časih privablja številne obiskovalce. 

 

V diplomskem delu sem na kratko predstavila Veliko planino. Predstavila sem tudi najvišji 

vrh – Gradišče, možnost dostopa po različnih pešpoteh in z nihalko, nekatere naravne in 

kulturne znamenitosti, pri čemer sem se osredotočila predvsem na tiste, ki si jih lahko 

ogledamo tudi z otroki. Raziskala sem tudi pastirjevo življenje na planini, turizem, 

nekatere znamenite pripovedi in planinske pesmi, ki opevajo Veliko planino. V Osnovni 

šoli Stranje sem opravila nastop v 4. razredu, dolg dve šolski uri. Iz učnega načrta sem 

izbrala učno temo Ljudje v prostoru in času, kjer sem se osredotočila na naravno in 

kulturno dediščino. Učencem sem skušala prikazati čim več stvari v živo, zato sem v 

razred povabila pastirja v tradicionalni pastirski obleki, pokazala sem jim tudi trniče in 

pisave za trniče. Vsak je izdelal svoj trnič in ga odnesel domov svoji materi za 8. marec. 

Sestavila sem križanko, učenci pa so pastirja, ki nas je obiskal, narisali tudi v zvezke. 

Vempiričnem delu diplomske naloge pa sem raziskala, kako dobro učitelji razrednega 

pouka nekaterih osnovnih šol v Občini Kamnik poznajo Veliko planino in njeno pedagoško 

ponudbo. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Velika planina, Gradišče, dostop, naravne znamenitosti, kulturne znamenitosti, pastirjevo 

življenje, turizem, znamenite pripovedi in planinske pesmi o Veliki planini 



 

ABSTRACT 

In a broader sense of the word the landscape park Velika planina includes Velika, Mala 

and Gojška planina. With its 5,2 square kilometers it is the biggest highland pasture in 

Slovenia. However, in a stricter meaning of the word Velika planina as an independent 

mountain covers 545 hectares, with its highest peak Gradišče, also called Njivice, of 1666 

meter height above sea level. Due to its natural and cultural sights, particularly rich 

pastoral heritage, Velika planina attracts numerous visitors. 

 

The first part of my diploma work contains a short introduction of Velika planina as well 

as of the highest peak Gradišče with various accesses, either on pathways or by cable car. 

Then, natural and cultural sights, with the emphasis on those accessible to and interesting 

for  children. Furthermore, I did some research work on shepherd's life on the mountain, 

some famous tales and mountain songs praising Velika planina, and on tourism.The 

didactic part of the diploma was carried out within two class periods at the primary school 

in Stranje. The teaching theme I chose from the curriculum was People in space and time, 

laying stress on the natural and cultural heritage and trying to show as many things in live 

as possible to the pupils. Therefore, I invited into the class a shepherd, dressed in 

traditional shepherd's clothes and showed them 'trniči' as well as different writings for 

them. ('Trnič' is a special salted cheese, formed in a shape of an onion and decorated with 

writings – wooden patterns. Each shepherd had his own writing pattern to make it clear 

who made the cheese.)  Each pupil made their own 'trnič' as the 8th March gift to their 

mothers. Also, I made crosswords, whereas the pupils drew the visiting shepherd into their 

notebooks.In the last, empirical part  I tried to find out how well the primary school 

teachers of Kamnik area are familiar with Velika planina and its educational values. 

 

KEYWORDS 

Velika planina, Gradišče, access, natural sights, cultural sights, shepherd's life, tourism, 

famous tales, mountain songs about Velika planina 
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1 UVOD 

Menim, da morajo učenci, preden spoznajo Evropo in postopoma celoten svet, dobro 

poznati domači kraj z okolico, saj jim to predstavlja nekakšno osnovo za usvajanje 

nadaljnjega znanja.  

 

Pomembno se mi zdi, da učitelji poznajo tako naravno, kot tudi kulturno »ponudbo« 

okolja, v katerem poučujejo, saj jo lahko le na ta način uspešno vključijo v poučevanje pri 

vsebinah, ki vključujejo domači kraj učencev z okolico. Po mojem mnenju, naj bi učenci 

spoznali svoje okolje na takšen način, da se jim vsebina čim bolj konkretno predstavi, npr. 

z obiskom določenih oseb ali pa obiskom razreda v kakšnem muzeju oz. lokaciji na 

prostem, ki jim omogoča bogato izkušnjo s takšno tematiko. Zato sem se odločila, da v 

diplomskem delu obravnavam prav Veliko planino, ki se nahaja v bližini mojega 

domačega kraja.  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila Veliko planino v širšem pomenu in v 

ožjem pomenu, kot samostojno planino. Predstavila sem tudi Gradišče, ki predstavlja 

najvišji vrh Velike planine, imenovan tudi Njivice. Raziskala sem možnost dostopa do 

planine po različnih pešpoteh, z nihalko in z uporabo sedežnice. Obiskala sem Veliko 

planino, fotografirala naravne in kulturne znamenitosti in jih v nalogi tudi opisala. Pri tem 

sem se osredotočila predvsem na tiste znamenitosti, ki si jih lahko ogledamo tudi z otroki. 

Med naravnimi znamenitostmi so to številne vrtače, ki jih najdemo na planini in jami 

Velika in Mala Vetrnica. Med kulturnimi znamenitostmi pa sem pozornost namenila 

pastirskemu naselju, Preskarjevi bajti oz. muzeju in Kapeli Marije Snežne. Raziskala sem 

tudi pastirjevo življenje na planini, kamor sem vključila pašne pravice, prihod in odhod 

pastirja in živine na oz. s planine, pastirjeva opravila, predelavo mleka, oblačila in 

pastirske igre, ki so se jih igrali otroci. Predstavila sem tudi turizem, nekatere znamenite 

pripovedi, med katerimi je najbolj znana pripoved z naslovom O divjih možeh, pozabila pa 

nisem niti na planinske pesmi, ki opevajo Veliko planino.  

 

V okviru didaktičnega dela sem na Osnovni šoli Stranje opravila dvourni nastop. Kot že 

sam naslov diplomskega dela pove je bil moj nastop v 4. razredu. Glede na vsebino 

diplomskega dela sem iz učnega načrta izbrala temo Ljudje v prostoru in ljudje v času, za 

naslov enote pa sem izbrala Sledovi preteklosti, pri čemer sem se osredotočila na naravno 
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in kulturno dediščino. V razred sem v uvodnem delu učne ure povabila pastirja, ki nam je 

predstavil tradicionalno pastirsko obleko. Ogledali smo si trniče in lesene šablone za 

njihovo okraševanje, imenovane pisave. Iz das mase je vsak učenec izdelal svoj trnič in ga 

odnesel domov materi ob dnevu žena (za 8. marec). Učenci so rešili tudi križanko, katere 

geslo je bilo planšar. Prilepili so jo v zvezek in vanj narisali tudi pastirja oz. planšarja, ki 

nas je obiskal. V zadnjem, empiričnem delu diplomske naloge, pa sem se odločila, da 

raziščem, kako dobro učitelji razrednega pouka nekaterih osnovnih šol v Občini Kamnik 

poznajo samo Veliko planino in njeno pedagoško ponudbo. Pri tem sem izpostavila 

poznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti, sam dostop do nje ter uporabo in 

seznanitev s pedagoško ponudbo. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Velika planina 

2.1.1 Planota Velika planina 

»Velika planina je obsežna in valovita alpska planota, ki leži na južnem delu Kamniških 

Alp, na povprečni nadmorski višini 1500 metrov. Planota se dviga iz doline Kamniške 

Bistrice, Črne, Volovljeka, Podvolovljeka in Lučke Bele, ki so njene naravne meje na 

zahodu, jugu in vzhodu. Severozahodna meja planote je Dol, suha dolina v višini 1300 

metrov, ki predstavlja najnižjo zarezo in mejo med velikoplaninsko planoto in glavnim 

delom Kamniško-Savinjskih Alp, ki so na severu. Planina je široko odprta proti Kamniški 

ravnini in tako proti širši okolici Ljubljane, dostop do podnožij pa dopušča dolina 

Kamniške Bistrice, ki se močno zoži šele v Stahovici. Zahodna stran planine je zaprta s 

sredogorskim grebenom, ki se vleče od Krvavca do Mokrice, na vzhodu pa je zaprta s t. i. 

Rogačevo skupino (Rogatec in Lepenatka). S severnim robom se je naslonila na matično 

gorovje.«1 

2.1.2 Velika planina kot planota in kot samostojna planina2 

Ime Velika planina se v Kamniških Alpah uporablja tako za samo poimenovanje planote 

kot tudi za poimenovanje manjšega dela planote pod istim imenom. Tako planoto Velike 

planine sestavlja več manjših planin, med katerimi so: »Velika, Mala in Gojška planina ter 

planina Kisovec.«3 Včasih so za samo poimenovanje planote Velike planine uporabljali 

ime Poljanska planota, vendar je sčasoma kljub prizadevanju nekaterih in enakemu 

poimenovanju enega izmed delov, ki sestavljalo planoto, stopilo v veljavo ime Velika 

planina.  

 

2.1.3 Površina Velike planine 

Planota Velika planina s svojo površino zajema 5,8 km2 in tako predstavlja največjo 

visokogorsko pašno planino na Slovenskem, razglašeno za krajinski park. Velika planina, 

                                                 
1 Gabrijela Bastarda: Planinsko pašništvo na Veliki planini in Krvavcu, (dalje: G. Bastarda: Planinsko 
društvo), Diplomsko delo, Horjul, 2003, str. 3. 
2 Prav tam. 
3 Sonja Trškan et.al., Vodnik po Kamniku in okolici, Artpro d. o. o., Kamnik 1999, str. 57. 
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kot manjši del planote pa obsega 545 ha površin. Od tega je 300 ha pašnih površin, 250 ha 

gozda in 4 ha neuporabnih površin.4 Planina je razglašena tudi za krajinski park. 

 

 

Slika št. 1: Območje Velike planine 

(Vir: Kamniško-Savinjske Alpe 1:50 000, 2004) 

 

 

Slika št. 2: Področje Velike planine z okolico 

 (Vir: Prospekt o Veliki planini) 

                                                 
4 G. Bastarda: Planinsko društvo, str. 3. 
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2.1.4 Najvišji vrh Velike planine 

Vrh Gradišča oz. z drugim imenom Njivic, s svojimi 1666 metri nadmorske višine 

predstavlja najvišji vrh Velike planine. Ob vrhu se razprostira velika ravnica s čudovitim 

razgledom na okoliške hribe in dolino.  

 

     

Slika št. 3: Razgled na Kamniško sedlo   Slika št. 4: Razgled na Ljubljansko kotlino 

 (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)     (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

 

Za doseg same najvišje točke Gradišča, se moramo povzpeti na manjši skalni greben, kjer 

nas čakajo vpisna knjiga za pohodnike, žig in razgledna plošča z označenimi stranmi neba 

in okoliškimi hribi za lažjo orientacijo. 

 

   

Slika št. 5: Tudi sam sem usvojila vrh    Slika št. 6:Razgledna plošča na Gradišču 

Gradišča in se vpisala v pohodniško knjižico 

 (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)    (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

 

Ob vrhu Gradišča je tudi obračališče sedežnice, ki pripelje s Šimnovca, do koder se lahko 

pripeljemo z nihalko. 
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Slika št. 7: Pogled na Gradišče z Zelenega roba    Slika št. 8: Obračališče sedežnice 

 (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)      (Foto: S. Pančur, 24. 3. 2012) 

2.1.5 Dostop do Velike planine 

Do Velike planine pelje kar nekaj poti. Najlažji in najhitrejši dostop do planine je z doline 

Kamniške Bistrice, natančneje s Kraljevega hriba, kjer je spodnja postaja nihalke. Od tu se 

nato z nihalko popeljemo do zgornje postaje, ki je na Šimnovcu, kjer je tudi  izhodišče za 

nadaljevanje vožnje s sedežnico do samega najvišjega vrha planine. V primeru, da se pri 

sestopu z nihalke ne odločimo za nadaljevanje poti s sedežnico, pa se lahko proti vrhu 

planine odpravimo tudi peš. Tako nas do Zelenega roba, ki se nahaja pod vrhom Gradišča, 

loči približno pol ure hoje. Pot na planino z nihalko opisujeta tudi Irena Cerar Dašlar v 

družinskem izletniškem vodniku z naslovom Pravljične poti Slovenije iz leta 2004 in 

Željko Kozinc, ki opisuje pot na Veliko planino z nihalko v kar treh knjigah. Dve knjigi sta 

iz zbirke Lep dan Kliče. Naslov prve knjige je Moje najljubše poti (2009), naslov druge pa 

je Lep dan kliče 3 (2003). Njegova tretja knjiga z opisom poti ima naslov Okrog Ljubljane 

– 61 izletov (2010). 

 

  

Slika št. 9: Spust nihalke v dolino   Slika št. 10: Sedežnina 

 (Foto: S. Pančur, 24. 3. 2012)  (Foto: S. Pančur, 24. 3. 2012) 
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Z doline Kamniške Bistrice pa se lahko povzpnemo na Veliko planino tudi peš. Za pot 

porabimo približno 4–5 ur. S potjo pričnemo pri domu v Kamniški Bistrici, nato pa se 

povzpnemo čez planino Konjščico in planino Dol do same Velike planine. 

 

Ena najstarejših poti, po kateri domačini na planino ženejo tudi živino, se prične v 

Stahovici (pri tovarni Calcit). Od tu se najprej povzpnemo proti romarski cerkvi Sv. 

Primoža in sv. Petra, do koder je dobra ura hoje. Pot nadaljujemo proti Pasjim pečem, 

naprej do Male planine in nazadnje še do Velike planine, do tja pa potrebujemo še 

približno 2 uri. Tako za celotno pot porabimo 3–4 ure hoje. Tudi to pot opisuje Željko 

Kozinc v svoji zbirki Lep dan kliče z naslovom Moje najljubše (2009) in v knjigi z 

naslovom Okrog Ljubljane – 61 izletov (2010). 

 

S potjo lahko pričnemo tudi v vasi Krivčevo, ki se nahaja na poti proti prelazu Črnivec. Od 

tu se najprej povzpnemo proti Kranjskemu raku, nato pa imamo na izbiro več poti. Pot 

lahko nadaljujemo proti planini Kisovec, se nato povzpnemo na Malo in nazadnje še na 

Veliko planino. Lahko pa si s Kranjskega raka izberemo nadaljevanje poti proti 

Marjaninim njivam, nato naprej proti Gojški planini, od koder nadaljujemo proti Mali in 

nazadnje proti Veliki planini. Za izhodišče poti si lahko izberemo tudi Marijanine njive ali 

planino Kisovec, do koder lahko pridemo z avtomobilom. Vzpon na planino z Marjaninih 

njiv tudi tokrat opisuje Željko Kozinc v svoji zbirki Lep dan kliče z naslovom Moje 

najljubše (2009) in v knjigi z naslovom Okrog Ljubljane – 61 izletov (2010). 

 

Do Velike planine pa lahko pridemo tudi z avtomobilom, kar pa seveda ni dovoljeno, saj je 

za to potrebno imeti posebno dovolilnico, ki jo lahko pridobijo le lastniki pastirskih koč. Še 

posebej med vikendi in prazniki policisti preverjajo veljavnost dovolilnic in s tem 

omejujejo avtomobile na sami planini. Tako je bilo tudi na praznik, 15. 8. 2012. Med 

samim obiskom Velike planine sem kontrolo policistov zasledila kar dvakrat. Policisti so 

bili dopoldne na planini s terenskim avtomobilom, popoldne pa s konji.  

 

Zgoraj sem opisala poti, po katerih se ljudje največkrat odpravljajo na Veliko planino, 

seveda pa si za izhodišče lahko izberemo tudi katero drugo točko, ki je zgoraj nisem 

omenila. Vse zgoraj navedene poti, razen pešpot iz Kamniške Bistrice, sem preizkusila tudi 

sama. Med samo hojo sem opazovala okolico in pot ocenjevala z vidika varnosti in 

primernosti za učence, na koncu pa sem upoštevala tudi čas, ki sem ga porabila za hojo. 
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Kot najbolj primerni sem ocenila dve poti. Prva je pot z nihalko do Šimnovca in potem peš 

naprej proti Zelenemu robu in proti Velikemu stanu. Kot drugo najbolj primerno pot pa 

sem ocenila pot s pričetkom na Marjaninih njivah, ki vodi preko Gojške in Male planine na 

Veliko planino. Pri obeh načinih dostopa do Velike planine, porabimo približno dobro uro 

hoje, da pridemo do Velikega stanu na Veliki planini. Imela pa sem pomisleke pri uporabi 

nihalke, in sicer predvsem z varnostnega vidika, saj verjetno nekateri starši ne bi bili za 

uporabo te poti zaradi same višine, ki jo ima nihalka med vožnjo. 

 

Na spodnjih dveh fotografijah je prikazana pot na Veliko planino z Marjaninih njiv, preko 

Gojške in Male planine. Na začetku, ko se z Marjaninih njiv povzpnemo proti Gojški 

planini, je pot nekaj 100 m nekoliko bolj strma in kamnita, nato pa s prihodom na Gojško 

planino hodimo po bolj položni travnati poti. 

 

      

Slika št. 11: Kamnita pot z Marjaninih njiv  Slika št. 12: Pot po pašniku – prehod 

z Male na Veliko planino 

(Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)   (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

2.2  Naravne in kulturne znamenitosti Velike planine 

2.2.1 Naravne znamenitosti  

Velika planina je naravna kraška planota s številnimi kraškimi pojavi. Tako na njej lahko 

opazimo številne vrtače, jame in brezna, ki so se na površju izoblikovala skozi čas. Kot je 

prikazano na eni izmed spodnjih fotografij, imajo tudi nekatere večje vrtače svoja imena. 
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Slika št. 13: Primer večje vrtače na planini – Volkova jama 

(Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

        

     Slika št. 14: Primer manjše vrtače 

             (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

 

Med najbolj znane jame na planini sodita jami Vetrnici, ki so ju glede na njuno velikost 

poimenovali Mala in Velika Vetrnica. Na njej se nahaja tudi jama Kofca, jama Dovja 

griča, jama Lambergarica, jama Strnovahka in Vovkova jama. Pod Zelenim robom pa je 

tudi brezno – t. i. Okno pod Zelenim robom.5  

 

Za učence sta najbolj dostopni in zanimivi jami Vetrnici – Mala in Velika Vetrnica, zato 

bom v nadaljevanju opisala le njiju.  

Velika in mala Vetrnica6 

Jami se nahajata v bližini Gradišča, ki predstavlja najvišji vrh Velike planine. Opazimo ju 

lahko, če se po kamniti poti sprehodimo od Velikega stanu proti Zelenemu robu. Ime sta 

dobili zaradi inverzije zraka v jami, in sicer je bil zaradi prej omenjenega pojava zrak v 

jami hladnejši od tistega zunaj, zaradi česar imamo pri sestopu lahko občutek, kot da piha 

veter. Poznani sta predvsem po tem, da v njiju – predvsem v Mali Vetrnici – še pozno 

poleti ostaja sneg. 

 

                                                 
5 Vilko Rifel, Velika planina v odsevu časa, (dalje: V. Rifel, Velika planina), Studio Dataprint, Kamnik 2010, 
str. 194–199. 
6 Prav tam, str. 195–196. 
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Velika Vetrnica je globoka okoli 30 m, široka okoli 20 m, dolga pa najmanj 40 m. Mala 

Vetrnica je precej ožja in globlja od Velike Vetrnice, največjo globino doseže približno 45 

m globoko. Dostop do snega oz. ledu je precej bolj strm in ker je jama bolj zaprta, sneg v 

njej skoraj vedno dočaka novo zimo. 

 

Vetrnici sta včasih pastirjem služili kot vir pitne vode in vode za kuho, vanju pa so tudi 

shranjevali meso. Zakopali so ga v sneg in na ta način preprečili, da bi se pokvarilo. 7 

 

Jami sta zaradi varnosti ograjeni, vhod vanju si lahko z učenci ogledamo s pašnika, dostop 

pa je za učence primeren le v Veliko Vetrnico, saj je pot do Male Vetrnice veliko bolj 

strma in ozka, zato za učence ni primerna. 

 

            

Slika št. 15: Velika vatrnica  Slika št. 16: Ograjen vhod v vetrnici 

(Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)  (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

2.2.2 Kulturne znamenitosti 

Velika planina se lahko pohvali z bogato kulturno dediščino, saj je bil človek na njej 

navzoč že v prazgodovinskem času. Že ob samem prihodu na Veliko planino, nas 

pozdravijo znamenite pastirske koče, ki sestavljajo pastirski stan t. i. Veliki stan. Ena 

izmed koč je tudi preurejena v muzej, ki se imenuje Preskarjeva Bajta oz. Preskarjev 

muzej. Ob sprehodu po planini pa si lahko ogledamo tudi t. i. turistično naselje, zelo znana 

pa je tudi kapela Marije Snežne. 

                                                 
7 Prav tam, str. 195. 
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Pastirsko naselje 
Naj že na začetku navedem razne besede oz. besedne zveze, ki se uporabljajo za 

poimenovanje Pastirskega naselja in pastirskih koč na Veliki Planini. Drugo poimenovanje 

za pastirsko naselje je tudi stan. Tako imamo na Veliki planini Veliki stan. Pastirski koči 

pa pravijo tudi pastirska »bajta«, selišče ali stan. 8 

 

V Slovenskem etnološkem leksikonu in v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, so besede 

bajta, selišče in stan v pomenu, ki je vključen v diplomsko delo, razložene na sledeč način: 

 

� »bájta (s.it. baita, furl. baite, koča), koča, preprosta hiša;«9 

 

� »selíšče -a s (í) 1. kraj, prostor naselitve: poiskati so si morali nova selišča; naselje na 

neprimernem selišču 2. knjiž. zaselek, naselje: to mestece je največje selišče na otoku; 

utrjeno, zapuščeno selišče 3. star. stanovanje, bivališče: na hribu je stalo gosposko 

selišče / živali so se vračale v svoja stara selišča;«10 

 

� »stán, 1. a. pastirska koča v planini (Bohinj); b. pastirsko naselje na planini (Velika 

planina); c. ograjen prostor, kamor spuščamo pomolzene ovce (Bovško – pastirska 

koča; - planinsko naselje); 2. a. družbeni položaj glede na poročenost, neporočenost, 

ovdovelost (zakonski s.); b. poklicna skupina, poklic (npr. vojaški, uradniški s. itn.); c. 

družb. Razred oz. plast (npr. meščanski s.).«11 

 

»Velika planina je tudi eno izmed naselij v občini Kamnik, po popisu prebivalstva iz leta 

2002, so na planini stalno prebivali štirje prebivalci.«12 

 

                                                 
8 S svetovnega spleta: http://velika-planina.hostei.com/index.php?option=com.content&view=article&id 
=48&Itemid =62 (24. 10. 2012). 
9 Angelos Baš, Slovenski etnološki leksikon, (dalje: A. Baš, Etnološki leksikon), Mladinska knjiga 2004, str. 
20. 
10 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression= 
seli%C5%A 1%C4%8De&hs=1 (25. 10. 2012). 
11 A. Baš, Etnološki leksikon, str. 575. 
12 S svetovnega spleta: Velika planina: http://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_planina (13. 10. 2012). 
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Slika št. 17: Oznaka za Veliki stan  Slika št. 18: Veliki stan s Poljanskega roba 

 (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)      (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

 

Arheološka izkopavanja dokazujejo, da je bil človek na Veliki planini prisoten že v 

prazgodovinskem času. Takrat naj bi si na podlagi najdb že postavil preprosto bivališče iz 

lesa ali šotor za občasno bivanje. Posamezni tlorisi koč, ki so jih našli arheologi na 

prisojnih legah, ob izvirih, v zatišnih legah in na legah z lepim razgledom pa dokazujejo 

poletno življenje in pašo živine na planini tudi v času antike. Nekoliko kasneje, s 

pričetkom predelave mleka v druge mlečne izdelke in s pašo živine, pa se je na planini 

vzpostavilo res »pravo« planšarstvo.  

Najstarejše odkritje tlorisa bajte na Veliki planini, podobnega današnjemu Preskarjevemu 

muzeju, pa sega v 16. stoletje. Tako so vse do 1. oz. 2. svetovne vojne pastirske bajte 

gradili po starem principu ovalne gradnje.13 

 

Vse bajte na planini (ne le na Veliki planini, ampak tudi na Mali in na Gojški planini) so 

januarja leta 1945 požgali Nemci in tako zadali še zadnji udarec tradicionalnemu ovalnemu 

velikoplaninskemu stavbarstvu. Bajte so lastniki kasneje obnovili, vendar so pri gradnji oz. 

obnovi opuščali tradicionalen ovalen način gradnje in tako prevzeli štirioglato gradnjo bajt, 

saj je bila gradnja enostavnejša in tudi kritje s skodlami je bilo hitrejše. Z novim načinom 

gradnje so bile tudi koče bolj prirejene za turistično sezono pozimi.14 

                                                 
13 Zora Torkar, Velika planina: pastirska dediščina in zbirke Vlasta Kopača, (dalje: Z. Torkar, Velika 
planina), Medobčinski muzej, Kamnik 2008, str. 4–7. 
14 Tone Cevc, Velika planina: življenje, delo in izročilo pastirjev, DZS, Ljubljana 1987, str. 28. 
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Slika št. 19: Ovalno zgrajena bajta Slika št. 20: Štirioglato zgrajena bajta s 

hlevom 

(Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)   (Foto: S. Pančur, 24. 3. 2012) 

 

Na Veliki planini ja značilna gručasta razporeditev bajt, saj so razporejene v dve večji 

gruči. K takšni razporeditvi je pripomoglo več dejavnikov. Med te dejavnike sodijo: oblika 

površja, vremenske razmere, želja, da bi imeli sosedje iz vasi tudi bajte na planini skupaj, 

zavetrna lega in postavitev bajt na manj vlažnih krajih. Za Veliki stan je značilno tudi, da 

kmetje že dolga stoletja bajte postavljajo na ista mesta, z vhodi na vzhodno ali južno stran 

in da je vsaka bajta obdana z nizko leseno ograjo t. i. pwótom. Za planino je značilno tudi 

to, da pastirji vsako kočo omenjajo z njenim domačim imenom npr. Preskarjeva bajta, 

Žagarjeva bajta, Ukanova, Jeranova, Hautežova bajta …15 

 

  

Slika št. 21: Oznaka Ukanove bajte  Slika št. 22: Oznaka Jeranove bajte 

 (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)  (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

                                                 
15 Tone Cevc, Velika planina: življenje, delo in izročilo pastirjev, (dalje: T. Cevc: Velika planina), DZS, 
Ljubljana 1993, str. 27-28. 
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Preskarjeva bajta - Preskarjev muzej16 

  
Slika št. 23: Preskarjev muzej poleti  Slika št. 24: Preskarjev muzej pozimi 

 (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)  (Foto: S. Pančur, 24. 3. 2012) 

 

Preskarjev muzej oz. Preskarjeva bajta stoji na robu pastirskega naselja na Veliki planini. 

Ime je dobila po lastniku Andreju Močniku, po domače Preskarjevemu Andreju, ki se je 

odločil, da bo bajto po požigu med 2. svetovno vojno kot edini obnovil po starem stilu 

gradnje. Pri obnovi je tako ohranil njeno prvotno ovalno obliko, brez oken, za razliko od 

ostalih lastnikov, ki so koče med prenovo modernizirali – niso imele več prvotne ovalne 

oblike, ampak pravokotno, imele so okna, bile so večje, prostornejše in bolj udobne za 

bivanje pastirja. Tako se Preskarjeva bajta že na pogled od zunaj razlikuje od ostalih bajt 

na planini.  

 

V sredini bajte je t. i. kvadratna izba, ki je nekoliko dvignjena in predstavlja osrednji 

prostor, v katerem je bival pastir. Okrog izbe je lopa, kjer je prostor za shranjevanje drv in 

za živino. Lopa je bila zgrajena iz tramov – t. i. lopnikov, ki so bili postavljeni na kamnite 

podpornike – t. i. babce. Celotna bajta pa je pokrita s skodlami t. i. šinklni, ki segajo skoraj 

do tal. 

 

V izbi se nahaja odprto kamnito ognjišče, za katero je značilno, da nima dimnika. Dim se 

je razprostiral proti stropu izbe in tako zaščitil les oz. ga impregniral, zato je tudi lesena 

streha včasih zdržala 30 let in več. V izbi je poleg ognjišča tudi lesena postelja – pograd. 

Namesto jogija so imeli pastirji posteljo postlano kar s senom. Pograd je imel pastir z 

namenom, da so pri njem kakšno noč lahko prespali tudi obiskovalci. Obiskovalec je bil po 

navadi eden izmed članov družine, ki je pastirju iz doline prinesel hrano in druge 
                                                 
16 Ustni vir: Preskarjev muzej, 15. 8. 2012 (kontaktna oseba TIC – a). 
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potrebščine, ki jih je potreboval, v dolino pa je odnesel mleko in mlečne izdelke, ki jih je 

pridelal pastir. V izbi so tudi lesene police, kjer je bil prostor za glinene posode, v katerih 

so kisali mleko. 

 

  

Slika št. 25: Odprto kamnito ognjišče Slika št. 26: Postelja postlana s senom 

(Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)  (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

 

Preskarjeva bajta je bila leta 2005 razglašena za spomenik lokalnega pomena, saj 

predstavlja edinstven primer prvotne tradicionalne ovalne gradnje bajt v slovenskih gorah 

in Alpah pred 1. in 2. svetovno vojno.17 

Kapela Marije Snežne 
Kot je zapisano na samem spomeniku, ki se nahaja na zidu cerkvice, je bila kapela Marije 

snežne prvič zgrajena leta 1938, samo skico za gradnjo pa je narisal arhitekt Jože Plečnik. 

Prav tako, kot ostale koče na planini, je bila tudi kapela med vojno požgana. Leta 1988 so 

jo obnovili stranjski farani, bajtarji, gasilci in planšarji s pomočjo prostovoljnih prispevkov 

in s prostovoljnim delom. 

 

                                                 
17 Z. Torkar, Velika planina, str. 9. 
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Slika št. 27: Pogled na del Velikega stanu in kapelo Marije Snežne 

(Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

 

 

Slika št. 28: Kapela Marije Snežne 

(Foto: S. Pančur, 24. 3. 2012) 

 

Pastirji so za postavitev kapele izbrali travnato ravnico »ob jugovzhodnem robu 

pastirskega selišča, od koder je lep razgled po Velikem stanu in njegovi okolici.«18  

 

                                                 
18 A. Cevc, Velika planina, str. 39. 
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Ime je kapelica dobila po zavetnici Mariji Snežni, saj je bila prva maša na planini, ko 

kapela še ni bila zgrajena ravno na njen praznik, 15. avgusta leta 1936.19 

 

Še danes se vsako leto na Marijin praznik (15. avgusta) veliko vernikov zbere pri sveti 

maši v kapeli. Tako je bilo tudi letošnje leto, saj sem tudi sama na ta dan obiskala Veliko 

planino, lepo vreme pa je privabilo tudi številne druge obiskovalce. Prav tako je 

tradicionalno vsako leto tudi polnočnica na božični večer, ko ljudje ponoči pridejo na 

planino k maši z baklami. 

2.3 Pastirjevo življenje na planini 

2.3.1 Pašne pravice 

Skozi čas so se pojavljala številna vprašanja o tem, kdo ima sploh pravico do paše in 

koriščenja gozda na Veliki planini. Ker pašne pravice niso bile zapisane, ampak znane le 

preko ustnega izročila, je bilo okrog tega nemalo težav. Nekateri so bili mnenja, da imajo 

pašno pravico vsi kmetje iz vasi na južni strani Grintovcev, saj naj bi bila Velika planina 

skupna (srenjska). Natančno število pašnih upravičencev je bilo znano šele iz pisnih virov 

iz 18. in 19. stoletja. Terezijanski kataster iz srede 18. stoletja je kot število pašnih 

upravičencev navajal število 171, franciscejski kataster iz leta 1826 je navajal 168 pašnih 

upravičencev in vir iz leta 1938 in prav tako iz leta 1993 pa 167 pašnih upravičencev. 

Število pašnih upravičencev se tudi danes ni kaj dosti spremenilo od zadnje omembe 

števila.20 

 

»Tisti, ki pasejo, sebe imenujejo pastirji. Pasti živino in predelovati mleko pomeni 

planovati (pvanvat). Pastir na planini je tudi pvaninc, prebivalec Velike planine je Pvaninc, 

pastirska skupnost, ki ima pravico do paše na skupni planini, je pvaninšna.«21 Drugo 

poimenovanje za pastirja je tudi planšar. 

 

V Slovenskem etnološkem leksikonu je beseda planšar razložena na sledeč način: 

»plánšar (ž. plánšarica), pastir (pastirica) v planinah. V → planinah z individualnim → 

planšarstvom so p. družinski člani, ki jih pri delu v dolini najlaže pogrešajo (dekleta, 

                                                 
19 V. Rifel, Velika planina, str. 133. 
20 Z. Torkar, Velika planina, str. 7 
21S svetovnega spleta: http://velika-planina.hostei. com/index.php?option=com_ content&view= article& 
id=48&Itemid=62 (24. 10. 2012). 
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starejši, neporočeni družinski člani), ali je p. najemala vsaka hiša zase. Vsi p. ženejo živino 

iz vasi v planino ob istem času.«22 

2.3.2 Prihod in odhod pastirja in živine na oz. s planine 

Včasih so bili pastirji starejši ljudje, bodisi moški ali ženske, pomagali pa so jim tudi 

otroci.  

Pastir je na planino prišel in odšel z živino. Pred prvo svetovno vojno, je bil za odhod 

živine iz doline na planino točno določen datum, to je bil praznik Petra in Pavla, in sicer 

29. junija. Po ljudskem izročilu, naj bi pastirji pričeli s svojo potjo na planino že zelo 

zgodaj zjutraj, vendar šele, ko je »rihtar«, ki je v takratnih časih v večjih krajih predstavljal 

nekakšnega mirovnega sodnika, ustrelil s pištolo na točno določenem kraju. To je bilo pri 

Dolinškovemu znamenju v Stahovici, ki je stalo na razcepu cest v Kamniško Bistrico in 

dolino Črne. Kmetje so živino na planino gnali po točno določeni poti, in sicer mimo 

Stahovice in Svetega Primoža čez Pasjo peč.23  

 

Danes pa je z odhodom živine na planino povsem drugače. Živina odide na planino nekje 

sredi junija in se vrne nazaj v dolino sredi septembra, po navadi na praznik malega šmarna, 

pri tem odločilno vlogo igrata vreme in pašne razmere na planini. Le redki živino odženejo 

na planino po zgoraj omenjeni poti, saj jo večina kmetov odpelje kar s traktorskimi 

prikolicami.24  

Pred odhodom od doma, kravi vodnici okoli vratu privežejo poseben zvonec, imenovan 

tropinar, ki je bil včasih namenjen le slovesnemu odhodu na planino in so ga kasneje 

zamenjali z drugim, manjšim zvoncem.25 

 

Zvonec je za krave zelo pomemben, saj krava vodnica ostale krave s hleva s pomočjo 

zvonca ohranja v tropu, da se ne porazgubijo po planini. Zvonec ni namenjen le kravam, je 

tudi v pomoč pastirjem, kadar morajo iti po živino npr. v gosti megli ali nevihti. Tako 

pastir s pomočjo zvoka zvonca lažje najde »svojo« živino, saj so zvonci različnih velikosti 

in oblik in imajo posledično tudi različen zven.26 

 

                                                 
22 A. Baš, Etnološki leksikon, str. 419. 
23V. Rifel, Velika planina, str. 38–41. 
24 T. Cevc, Velika planina, str. 22. 
25 Prav tam, str. 23. 
26 Ustni vir: Preskarjev muzej, 15. 8. 2012 (kontaktna oseba TIC – a). 
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2.3.3 Pastirjeva opravila 

Pastirji vstanejo že zelo zgodaj zjutraj, še pred zoro, da opravijo prvo jutranjo molžo. Še 

preden vzide sonce, poženejo živino na pašo, nato počistijo po hlevu in pozajtrkujejo. Čez 

dan opravljajo manjša opravila okoli bajte, predelujejo mleko, si skuhajo kosilo, v prostem 

času pa se tudi sprehodijo po planini, nabirajo zelišča in razne plodove ter jih nato nad 

odprtim ognjiščem posušijo. Krave zvečer po navadi kar same pridejo do hleva, pastir pa 

opravi še drugo molžo. Nekateri pastirji so molzli tudi opoldne. Pri molži so uporabljali 

nizek lesen stol in. posodo, v katero so molzli mleko, imenovano žehtar.27  

 

Beseda žehtar je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika razložena sledeče: 

»žêhtar  in žéhtar -ja m (é; e��) nar. golida: žehtar sveže namolzenega mleka.«28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

2.3.4 Predelava mleka29 

Pastirji so mleko predelovali v kislo mleko, smetano, maslo in razne vrste sira. Mleko so 

dali takoj po molži kisati v glinene posode, imenovane latvice. Ko je bilo mleko skisano, 

so z vrha posneli smetano in iz nje naredili maslo oz. t. i. puter. Maslo so naredili tako, da 

so smetano nalili v pinjo, ki so jo napolnili do polovice in nato uro ali dve suvali. Tako se 

                                                 
27 T. Cevc, Velika planina, str. 22., Ivan Nagy, Velika planina: pokrajina in ljudje, (I. Nagy, Velika planina), 
Nagy & Nagy k. d., Ljubljana 2008, str. 46–47. 
28 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_ 
testa&expression= %C5%BEehtar&hs=1 (26. 10. 2012). 
29 T. Cevc, Velika planina, str. 49–55.  

 
Slika št. 29: Žehtar 
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smetana zgosti in nastane puter, na dnu pinje pa se nabere pinjenec. Maslo so nato pobrali 

iz pinje in ga dali v latvico z vodo, kjer se je dodobra strdilo v kepo. 

Kislo mleko so pastirji prelili v večjo posodo in iz njega skuhali sir. Ko je bil sir dovolj 

segret, so ga dali v torilo - leseno posodo za odcejanje in oblikovanje sira. Tako izdelan sir 

so potem še dan ali dva sušili na polici.  

 

Besede latvica, pinja, pinjenec in torilo, so v Slovenskem etnološkem leksikonu in v 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika razložene na sledeč način: 

 

� »látvica  -e ž (á) 1. lončena skleda z dulcem, rabljena za mleko: razbiti latvico; naliti 

mleko v latvice / latvica kislega mleka; dolinica je ležala med hribovjem kakor zelena 

latvica 2. zool. morski polž, pritrjen z nezavito hišico vred na skalo, Patella: nabirati 

latvice po obrežnih skalah«30 

 

� »pínja, metiunica, maslenica, valjasta lesena ali lončena posoda za metenje masla. 

Nekoliko ožja zgornja odprtina je pokrita s pokrovom z luknjo v sredi. Skoznjo je 

pretaknjena palica, na katero je spodaj nasajena okrogla preluknjana deščica, 

metiunik. S premikanjem palice navzgor in navzdol se v p. vlita smetana spreminja v 

maslo. Starejše p. so imele doge povezane z lesenimi obroči, novejše z železnimi, na 

Primor. pogosto z okrasnimi medeninastimi. P. so opustili pred 2. sv. v., ponekod v 

desetletju po njej.«31 

 

� »pínjenec  -nca m (i �) tekočina, ki ostane pri izdelavi surovega masla: izliti pinjenec 

iz pinje«32 

 

� »torílo, módu, obòd, tarivnica, a. lesen obod za oblikovanje sirnih hlebov. Narejen je 

iz tanke jesenove doge, ukrivljene v obod razl. velikosti. Po 2. sv. v. so začeli uvajati 

pločevinaste obode, pozneje plastične; b. majhen lesen škaf za umivanje rok in 

                                                 
30 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa& expression 
= latvica&hs=1 (26. 10. 2012). 
31 A. Baš, Etnološki leksikon, str. 415. 
32 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression 
= pinjenec&hs=1 (26. 10. 2012). 
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kravjih vimen v hlevu (Bohinj) ali lesena skleda, včasih z rezljanim dnom, za 

oblikovanje sira (Velika planina).«33 

 

    

Slika št. 30: Latvica      Slika št. 31: Pinja 

 (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)    (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

 

Pri izdelavi sira je ostala sirotka, »rumeno zelenkasta tekočina, ki ostane po izločitvi 

sirnine iz mleka.«34 Nekaj so jo porabili za krmo prašičev, iz ostale pa so izdelali skuto, in 

sicer tako, da so sirotko segrevali približno 15 minut, da se je zgostila, nato pa so jo zlili v 

platneno vrečo trikotne oblike – skutənco, ki je obešena na rogovili. Tako sirotka počasi 

odteče, gošča, ki ostane v platneni vreči, pa je skuta.  

 

 

  

Slika št. 33: Skutənca 

 (Vir: http://odmev.zrc-sazu.si/planina/OstalaOprema.htm, 1. 10. 2012) 

                                                 
33 A. Baš, Etnološki leksikon, str. 633. 
34 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression= 
sirotka&hs=1 (24. 10. 2012). 

 

 

Slika št. 32: Torile  

 
 (Vir: Z. Torkar, Velika planina, str. 14.) 
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Posebna vrsta sira, značilna prav za Veliko planino, so t. i. trniči. Pastirji so jih izdelali iz 

posnetega kislega mleka, ki so ga segreli bolj kot običajno, tako je nastal bolj pust sir. Nato 

so sir odcedili, ga nekoliko osolili in dodali malo smetane. Takšno zmes sira so z rokami 

oblikovali, da je sir dobil obliko čebule. Tako izoblikovane sire – trniče so nato okrasili še 

s pisavami – lesenimi šablonami, ki so jih predstavljale na obeh straneh izrezljane deščice, 

dolge okoli 20 cm in široke 2,5 cm. Vsaka bajta oz. vsak pastir je imel svojo, drugačno 

pisavo, tako se je točno vedelo, kdo je izdelal trnič. Značilno pri izdelavi pa je bilo tudi, da 

so vedno izdelali po dva enaka trniča. Tako okrašen trnič so dali nato približno za 14 dni 

sušit na polico nad ognjišče.35 

 

  

       Slika št. 34: Ravnokar  izdelan trnič         Slika št. 35: Trniči (posušeni) 

       (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)         (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

 

  

      Slika št. 36: Pisave za trniče       Slika št. 37: Pastir med rezljanjem pisave 

      (Foto: S. Pančur, 5. 3. 2012)       (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

 

                                                 
35 T. Cevc, Velika planina, str. 52–55. 
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Slika št. 38: Tudi sama sem izdelala trnič  Slika št. 39: Odtis pisave na trnič 

(Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)   (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

 

Fantje so trniče ob koncu pašne sezone v znak ljubezni in zvestobe podarili dekletom v 

dolini, ki so bila darila zelo vesela, saj naj bi trnič pomenil tudi obljubo zakona.36  

 

Nekateri so celo mnenja, da imajo trniči erotičen pomen. Upodabljali naj bi namreč ženske 

prsi in ravno zaradi tega naj bi se vedno izdelalo po dva enaka. Pravijo celo, da naj bi 

pastirji zvečer, ko so šli spat, trniče vzeli s seboj v posteljo, saj naj bi imeli tako občutek, 

da držijo ženske prsi.37 

2.3.5 Obleka pastirja 

Obleka pastirja ali pastirice, ki paseta na planini, je enaka obleki vaščanov oz. kmetov v 

dolini. Pastirji nosijo: hlače, srajco, suknjič, jopico, klobuk ali volneno kapo, visoke 

gumijaste čevlje ali škornje, pri molži nekateri uporabljajo tudi predpasnik. Pastirice so 

oblečene v: krilo, bluzo, jopico ali pa imajo namesto naštetega obleko. Nosijo tudi ruto, 

prav tako kot pastirji visoke čevlje ali gumijaste škornje in predpasnik. Seveda pa med 

obvezno opremo tako pastirja, kot tudi pastirice sodi palica, s katero si pomagata pri 

poganjanju živali med potjo na pašo.38 

 

                                                 
36 T. Cevc, Velika planina, str. 53. 
37 Ustni vir: Preskarjev muzej, 15. 8. 2012 (kontaktna oseba TIC –a). 
38 T. Cevc, Velika planina, str. 57. 
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Slika št. 40: Pastirici Rezka in Andreja 

(Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

 

Obleka pastirja pa ni bila vedno takšna, kot je opisano zgoraj. Sredi 19. st. so bile za 

pastirje značilne posebne noše, katerih sestavni deli so:   

� platnena srajca, 

� kratek suknjič – prúštah, 

� mezlanaste hlače – hlače iz rjavega suknja, dolge do kolen,    

� volnene nogavice, 

� lesene cokle, 

� plašč iz ličja – pwajš, 

� širokokrajen klobuk, 

� kožuh (v mrazu), 

� rog,  

� palica, 

� torba za malico.39. 

 

 

Nekateri deli pastirske noše so pastirju služili prav z določenim namenom. Tako je 

širokokrajen klobuk, katerega krajci so segali skoraj do pastirjevih ramen, le-tega varoval 

                                                 
39.Prav tam, str. 57–59. 

 
Slika št. 41: Pastir v noši 

(Foto: S. Pančur, 6. 3. 

2012) 
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pred dežjem in soncem. Plaš oz. pwajš iz lipovega lubja so si pastirji nadeli v deževnem 

vremenu, tako je njihova obleka, skrita pod plaščem, ostala suha. Značilno obuvalo 

pastirjev so predstavljale cokle iz lesa. Imele so pleten zgornji del in navzgor zakrivljen 

sprednji del. Na podplate cokel so pastirji zabijali žeblje, da jim po pašnikih in skalah ni 

drselo, prav tako pa se podplat zaradi žebljev ni tako hitro obrabil.40 Tudi rog in torba 

sestavljata pastirjevo nošo. Rog je pastirju pomagal pri opozarjanju ostalih pastirjev na 

nevarnost npr. volkove, prav tako pa tudi  za pomoč pri klicanju živine v megli. Po navadi 

je narejen iz volovskega rogu, lahko pa tudi iz vrbovega lubja, vendar manj pogosto. Torba 

je pastirju služila za shranjevanje malice, ki sta jo po navadi sestavljala kos kruha in 

klobasa. S palico pa si je pastir pomagal pri hoji, saj mu je služila kot opora in za 

poganjanje živine proti izbranemu pašniku.41 

 

  
Slika št. 42: Širokokrajen klobuk  Slika št. 43: Rog 

(Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)  (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

2.3.6 Pastirske igre 

Starejši pastirji so s seboj v planino vzeli tudi otroke. Ti so jim pomagali predvsem pri paši 

živine. Kadar so se otroci zbrali skupaj, so se igrali razne igre, med katerimi so bile tudi t. 

i. pastirske igre. Med najbolj znani pastirski igri sodita Svinko bijejo in Nebeškanje.42 

 

Navodila in pravila za igro Svinko bijejo: 

»Za igro so potrebne palice, ki so na spodnjem koncu nekoliko zakrivljene, za vsakega 

igralca ena, in svinka, grčeva, za pest debela korenina. Najprej izkopljejo igravci večjo 

jamico, imenovano kotlíč, okoli nje v oddaljenosti 2,5 m pa še manjše, toliko, kolikor je 

                                                 
40 Prav tam. 
41 Ustni vir: Preskarjev muzej, 15. 8. 2012 (kontaktna oseba TIC-a). 
42 T. Cevc, Velika planina, str. 61. 
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igravcev. Igro začno tako, da eden od igravcev zbere vse palice, stopi ob kotlič in vrže 

palice s svinko vred daleč čez glavo. Tisti igravec, čigar palica pade najbliže svinki, 

postane pastir. Nato vzamejo igravci palice v roke in obkrožijo kotlič. Tisti, ki svinko pase, 

jo skuša z udarci palice zbiti v kotlič. Drugi mu skušajo to preprečiti in živahno mahajo s 

palicami, hoteč z udarci odbiti svinko, da bi ne padla v kotlič. Če se igravec, ki pase 

svinko, dotakne katere od lukenj ob kotliču, se igra konča. Prav tako je igre konec, če pade 

svinka v kotlič. Ko jo začnejo znova, pase tisti, čigar luknje se je pastir prej dotaknil.«43  

 

Navodila in pravila za igro Nebeškanje: 

»Tudi pri tej igri sodeluje več igravcev. V tla zapičijo meter dolgo ravno vejo, ki so ji prej 

obrezali vse vejice, da so ostali le kratki okleščki. Nanje obešajo iz rogovil narejene 

kljukice. Vsak pastir ima svojo kljukico zaznamovano. Za igro potrebuje še kratko, pa 

sredi preklano paličko. Nato menjaje mečejo ti dve polovici v zrak. Kadar padeta na tla 

tako, da je belo obrnjeno navzgor, pomakne igravec kljukico za stopnjo navzgor. Če padeta 

polovici s temnim navzgor, mora pomakniti kljukico navzdol; če padeta vsaka drugače, 

igravec ne premakne kljukice. Kdor pride prvi s kljukico do vrha, je zmagal in prišel v 

nebesa, kdor pride do dna, izgubi in pride v pekel.«44  

 

Otroci pa so se igrali tudi s preprostimi lesenimi kravicami, imenovanimi buše, ki so na 

planini predstavljale zelo priljubljene igrače. Te kravice so pastirji izrezljali na paši, in 

sicer iz vej rušja. Kravice so bile velike od 5 do 10 cm, štrleča rogovila rušja je 

predstavljala glavo in rogove, preostali del veje pa trup, ki ni imel nog.45 

 

 

Slika št. 44: Buše 

 (Vir: http://odmev.zrc-sazu.si/planina/IgreOtrok.htm, 7. 10. 2012.) 

                                                 
43 S svetovnega spleta: http://odmev.zrc-sazu.si/planina/IgreOtrok.htm (7. 10. 2012). 
44 S svetovnega spleta: http://odmev.zrc-sazu.si/planina/IgreOtrok.htm (7. 10. 2012). 
45 T. Cevc, Velika planina, str . 62–63. 
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2.4 Turizem  

Velika planina privablja turiste tako poleti kot pozimi. V neokrnjeni naravi si lahko 

odpočijejo od mestnega vrveža, se sprehodijo po planini, nekateri si planino izberejo celo 

kot izhodišče za nadaljevanje poti v  višje gore. Je tudi priljubljena točka za kolesarje, spet 

drugi pa jo obiščejo z namenom udeležbe na tradicionalni prireditvi. Pozimi planino 

obiščejo predvsem smučarji in sankači. Organizirano je tudi nočno sankanje. 

 

Ključen pomen za turizem je imela izgradnja nihalke v zgodnjih šestdesetih letih, saj je 

planina takrat postala lahko dostopna tako za smučarje kot tudi za ostale obiskovalce. 

Kmalu zatem so po načrtih arhitekta Vlasta Kopača na zahodnem delu planine zgradili 

turistične hišice, ki predstavljajo današnje turistično naselje. Omenjeni arhitekt je poskrbel, 

da so hišice kar se da podobne pastirskim kočam, hkrati pa dovolj oddaljene od njih, da ne 

kalijo podobe pastirskega stanu.46 

 

  

Slika št. 45: Nihalka na spodnji postaji Slika št. 46: Turistično naselje 

(Foto: S. Pančur, 24. 3. 2012)  (Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012) 

 

Na Veliki planini se je z letom 1930 začelo uveljavljati tudi t. i. bajtarstvo. Bajtarji so bili 

najemniki, ki so pastirske bajte najeli izven pašne sezone, predvsem za smučarske namene. 

Tako so pastirji prišli do dodatnega zaslužka, posledično pa so začeli spreminjati tudi samo 

strukturo pastirskih bajt (vgrajevanje oken in dodajanje štedilnikov), kar je privabilo večje 

zanimanje bajtarjev. Vsako leto je tako prva sobota v oktobru namenjena prazniku 

bajtarjev, ko ti skuhajo golaž, dvignejo bajtarsko zastavo in tako naznanijo začetek sezone 

bajtarstva.47 

                                                 
46 I. Nagy, Velika planina, str. 83. 
47 Teja Hlačer, Ko se planina preobleče: bajtarstvo Velike planine, samozaložba, Trzin 2000. 
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Tradicionalne prireditve na Veliki planini: 

� zadnja sobota v maju – čiščenje planine, 

� gorsko-kolesarski vzpon od Snovika proti Veliki planini se odvija v juniju, 

� tradicionalno tekmovanje harmonikarjev (v juliju), 

� pastirski praznik (drugi vikend v avgustu), 

� praznik Marijinega vnebohoda (15. avgust), 

� bajtarski golaž (prva sobota v oktobru) – pastirji predajo »ključ« bajtarjem, ki so na 

planini čez zimo, 

� polnočnica v kapeli Marije Snežne (24. december), 

� pustni smuk v pastirskem naselju (v februarju), 

� pastirčkove igre v pastirskem naselju (v februarju), 

� tekmovanje starosvetnih smučarjev za pokal Šinkel (v marcu).48  

 

Organizirani so tudi vodeni ogledi, zaradi same narave pisanja diplomskega dela pa se bom 

sama osredotočila na program vodenega ogleda za osnovnošolce.  

 

Sami programi ogleda planine so tako vsebinsko kot tudi časovno prilagojeni sami starosti 

otrok in so primerni v vseh letnih časih, razen pozimi. Ogled se prične v Kamniški Bistrici, 

na spodnji postaji nihalke, kjer skupino pričaka planinski vodnik. Nihalka skupino odpelje 

do zgornje postaje, ki se nahaja na Šimnovcu. Naprej se skupina odpravi peš, najprej na 

ogled pastirskega stanu, do katerega je približno ura hoje s postankom za malico. Sledi 

ogled pastirskega naselja, Preskarjevega muzeja, kapele Marije Snežne in jam Vetrnic. 

Ponovno sledi postanek za malico in odhod proti zgornji postaji nihalke in vožnja nazaj v 

dolino, kjer se ogled zaključi. V sam program se lahko vključi tudi sama malica – t.i. 

pastirska malica (žganci in kislo mleko) ali kosilo v gostišču Zeleni rob.49  

 

»Učni cilji obiska učencev: 

� spoznajo, da je človek sestavni del narave, 

� spoznavanje načina življenja pastirjev na planini nekoč in danes, 

                                                 
48 S svetovnega spleta: http://www.velikaplanina.si/Zimske-aktivnosti/Tradicionalne-prireditve (9. 10. 2012). 
49S svetovnega spleta: http://www.velikaplanina.si/Za-skupine/Poletje/Vodeni-ogledi-Velike-planine-za-

solske-skupine (9. 10. 2012). 
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� učenci razvijajo pozitiven odnos do narave, 

� spoznanje, da se ljudje bolje počutijo, če so redno telesno aktivni.«50 

 

Gostinska ponudba na Veliki planini: 

� gostišče Zeleni rob se nahaja pod Gradiščem, ob vmesni postaji sedežnice, 

� okrepčevalnica Skodla na zgornji postaji nihalke, 

� posamezne koče, kjer pripravljajo tradicionalno pastirsko malico – žgance in kislo 

mleko. 

 

   

Slika št. 47: Tradicionalna pastirska malica Slika št. 48: Gostišče Zeleni rob 

(Foto: S. Pančur, 15. 8. 2012)   (Foto: S. Pančur, 24. 3. 2012) 

 

2.5 Znamenite pripovedi o Veliki planini 

Na Veliki planini še danes med pastirji krožijo razne pripovedi, ki temeljijo na »resničnih« 

dogodkih. V teh pripovedih so se pastirji srečevali z različnimi bitji, med katere sodijo: 

divji ljudje, škratje, bele žene, hudobni duhovi pa tudi čarovniki in čarovnice. Med najbolj 

znane pripovedi sodi pripoved O Divjih možeh. Znane pa so tudi druge pripovedi, kot so: 

Bele deklice in babe coprnice, Škrateljčki, Hudoben duh, Turki na planini, Zeleni mož in 

Pripovedka o Lambergarju.51 

 

Pripoved O divjih (dóujh) možeh 

»Dóuji možje so bili veliki in močni, kosti so imeli dolge kot oje. Po telesu so bili čisto 

poraščeni, le po nosu niso imeli dlake. Ves čas so živeli na planini, nikoli niso bivali v 

dolini, ker so se bali ljudi. Rekli so tudi, da so bile z njimi douje žene. Govorili so jezik, ki 
                                                 
50 S svetovnega spleta: http://www.srceslovenije.si/si-o-med-pastirje-na-veliko-planino (9. 10. 2012). 
51 T. Cevc, Velika planina, str. 63–69. 
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ga ni nihče razumel. Včasih jih niso imenovali douji možje, marveč drugače. Živeli so v 

luknji v Douji griči, jedli so korenine in od tega živeli. Od ljudi niso marali hrane; če so 

jim hoteli dati jesti, so zbežali. Dovji možje niso pasli; gnali so živino v gričo pod Polanski 

rof (rob), da se je tam ubila in so tako prišli do hrane. Mesa niso kuhali, jedli so surovega. 

Ko so nekoč našli pastirji pred luknjo v Douji griči piskre in drugo posodo, so rekli, da so 

to posodo rabili dovji možje. Oni da so tudi izumili divji ogenj. Dva kosa lesa so "čohal" in 

pihali, da sta se vnela. Oni so tudi naučili pastirje delati divji ogenj in sir. Pastirji so hoteli 

divje može ujeti, da bi se od njih kaj naučili, pa se jim ni nikoli posrečilo (Fortunov oče je 

rekel: "Hudik, hudikova robca, če bi donəs pəršlə, pa bə jəh ujéw."). Pastirji so se dovjih 

mož zelo bali, posebno še ženske, da jih ne bi vzeli s seboj. Bajte na planini so zato tako 

skupaj, da bi se pastirji lažje ubranili, če bi prišli dovji možje. Dovji možje so svoje mrliče 

pokopavali v Doujih grobéh. Izumrli so zato, ker niso več imeli žensk.«52  

 

Nekateri so mnenja, da naj bi bili divji (dóuji) možje staroselci na planini, ki so jih srečali 

pastirji, ki so kot prvi na planino k paši prignali živino. Pripoved, ki se je ohranila do 

danes, pove, da so se divji možje zasidrali zelo globoko v zavest pastirjev, saj nekatera 

poimenovanja, kot sta npr. Dovja griča, Dovja ravan poleg pripovedi še vedno spominjajo 

nanje.53 

2. 6  Planinske pesmi o Veliki planini 

Pastirji na Veliki planini so bili kmetje iz doline, zato so peli takšne pesmi kot v dolini, saj 

so jih znali že od doma ali pa so se katere, ki je še niso znali, naučili od soseda.54 

Med pesmi, ki opevajo Veliko planino sodijo: Na Veliko planino, Bajtarji, Bajtarska, Dol s 

planine, Planšarska, Lepo je v planini, Planšarska bajta, Velikoplaninska …55 

                                                 
52 S svetovnega spleta: http://odmev.zrc-sazu.si/planina/MiticniSvet.htm (8. 10. 2012). 
53 I. Nagy, Velika planina, str. 73. 
54 T. Cevc, Velika planina, str. 69. 
55 Miro Repič in France Malešič, Sto planinskih pesmi, Biro M d. o. o., Velika planina. 
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Slika št. 49: Pesem z naslovom Planšarska bajta 

 (Vir: M. Repič, F. Malešič, Sto planinskih pesmi, str. 16) 

 

Precej pastirskih pesmi pa je napisala tudi pastirica Kati Turk, ki je živino sicer pasla na 

planini Dovja raven. Napisala je naslednje pesmi: Planšar, Pastir, Planine so lepe, 

Pastirska koča, Katrca iz Kamnika, Moja koča, Trniči, Po paši, Domotožje, Deževje v 

planini, Korajžni planšarji, Zaspanec, Mleko, Prelepi gorski svet, Pastirjeve cokle, Vesele 

cokle, Sreča v planini, Zgodaj smo ustal, Planinske težave, Nazaj v planine, Pastirjeva 

pesem, Planšarjev dan, Dol s planine, Želja po planini, Jesenske težave in Pastirček.56 

 

                                                 
56 Kati Turk, pastirica in ljudska umetnica, samozaložba J. in R. Kališnik, Kamnik 2003. 
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Slika št. 50: Primer pesmi z naslovom Trnič 

 (Vir: Kati Turk, Kati Turk, pastirica in ljudska umetnica, str. 53) 
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3 DIDAKTIČNI DEL 

3.1 Učna priprava 

Študentka: Sabina Pančur 

Mentorica na OŠ: 

prof. Mojca Obreza 

Mentorica na PeF: 

dr. Darja Kerec, doc. 

Šola: Osnovna šola Stranje 

Datum:  6. 3. 2012 Razred: 4. b Predmet: družba Število ur: 2 

Učna tema: Ljudje v prostoru in ljudje v času 

Učna enota: Sledovi preteklosti 

Učni cilji 

Učenci: 

� znajo razlikovati med naravno in kulturno dediščino, 

� razvijajo pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine Velike planine, 

� spoznajo in opišejo Veliko planino kot naravno dediščino v bližini domačega kraja 

ter pastirska oblačila, način njegovega življenja, pastirske koče in trnič kot kulturno 

dediščino Velike planine, 

� spoznajo in primerjajo pastirska oblačila nekoč in danes, 

� izdelajo vsak svoj trnič. 

Učne oblike: frontalna, individualna. 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim materialom. 

Učni pripomočki: pastirska oblačila, trnič, pisave za trnič, das masa, palčke raznih 

debelin, zobotrebci, modelčki za piškote, pokrovčki od flomastrov, modelirke, časopisni 

papir, krpe blaga, plastični lončki, učni list. 

Medpredmetne povezave: likovna vzgoja. 

Literatura: 

• Budnar, M. (et al.). (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

• Cevc, A. (1972). Velika planina: življenje, delo in izročilo pastirjev. Ljubljana: 

Državna založba Slovenije. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Sabina Pančur; diplomsko delo 

34 
 

• Cevc, A. (1993). Velika planina: življenje, delo in izročilo pastirjev. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

• Hribovšek Balkovec, E., Kos, D., Košak, M., Pergar Kuščer, M., Smrtnik Vitulić, 

H. (2003). Družba 4. Učbenik za 4. razred devetletke. Ljubljana: DZS. 

• Nagy, I. (2008). Velika planina. Ljubljana: Zbirka pokrajina in ljudje. 

• Torkar, Z. (2008). Velika planina: pastirska dediščina Vlasta Krpača. Kamnik: 

Medobčinski muzej. 

 

POTEK UČNE URE 

1. UVODNI DEL 

 

Učencem se predstavim in jim povem, da sem s seboj pripeljala zanimivega gosta. V 

razred pokličem gospoda, oblečenega v tradicionalno pastirsko obleko. Postavi se pred 

razred in učencem zastavim vprašanji. Koga predstavlja gospod pred vami? Poznate dele 

oblačil, v katere je oblečen? Pastir nam predstavi posamezne dele oblačil in pove, čemu 

služijo posamezni deli. Povemo tudi, da je drugo poimenovanje za pastirja planšar. 

 

Gospodu se zahvalimo za obisk. 

 

2. OSREDNJI DEL 

 

Učence vprašam, s čim se ukvarjajo pastirji. Ali pastirji danes še nosijo takšna oblačila? 

Kako pa so oblečeni danes? Povemo, da pastirska oblačila, v katerih je bil oblečen pastir, 

ki nas je obiskal, spadajo med kulturno dediščino. Kaj sploh je to dediščina? Povemo, da 

dediščino predstavljajo stvari iz preteklosti. Kaj pa je potem kulturna dediščina? Povemo, 

da predstavlja stvari, ki so jih naredili ali oblikovali ljudje, kar v našem primeru 

predstavljajo pastirska oblačila.  

 

Kje so bili ljudje oblečeni v takšna oblačila? Za katero planino v bližini šole so bili še 

posebej znani pastirji v takšni opravi? Ugotovimo, da gre za Veliko planino. Kje živijo 

pastirji? Ali živijo v jamah? Povemo, da so živeli v pastirskih kočah. Učencem povem, da 

je drugo poimenovanje za pastirsko kočo tudi pastirska bajta ali pastirski stan. Ali tudi 
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pastirsko kočo uvrščamo med kulturno dediščino? Povem, da je najstarejša ohranjena 

pastirska koča na Veliki planini urejena v muzej in da je to Preskarjeva bajta oz. muzej.  

 

Kako mislite, da poteka dan pastirja na planini? Povemo, da vstanejo že zelo zgodaj 

zjutraj, še pred zoro in opravijo prvo molžo, še preden vzide sonce, živino ženejo na izbran 

pašnik, nato počistijo po hlevu in si pripravijo zajtrk. Čez dan opravljajo manjša opravila 

okoli pastirske koče, ukvarjajo se s predelavo mleka … Zvečer krave največkrat kar same 

pridejo pred bajto, pastir pa jih pospremi v hlev in opravi drugo molžo. Po napornem in 

dolgem dnevu tako nastopi čas za počitek.  

 

Prej smo govorili o kulturni dediščini. Pozna kdo še dediščino katere druge vrste? V katero 

vrsto dediščine pa bi uvrstili Veliko planino? Zakaj? Povemo, da je naravna dediščina del 

narave, ki smo ga izbrali, ker je nekaj posebnega in enkratnega in kjer si ne želimo 

človekovega vpliva. Naravna dediščina so lahko živali, rastline, gozdovi, deli nežive 

narave (jame, izviri, pokrajine). 

 

Učencem pokažem trnič. Vprašam, če kdo ve, kaj je to? Povem, da je to trnič – posebna 

vrsta osoljenega sira, ki so ga včasih izdelovali pastirji. Posebnost za izdelavo trniča je, da 

so ga vedno izdelovali v paru, se pravi po dva enaka trniča, kar je posebnost za Veliko 

planino. Še svež sir so okrasili s t. i. pisavami iz lesa. Učencem pokažem različne pisave. 

Ugotovimo, da so to lesene šablone in da je imel vsak pastir drugačno – tako so vedeli, kdo 

je naredil trnič. Povem, da so tako okrašen sir prekadili v dimu na odprtem ognjišču in da 

je bil trnič namenjen kot darilo, in sicer bolj za okras kot za hrano, in da so ga fantje 

(pastirji) podarili dekletom ali kateri drugi ljubljeni osebi, ko so prišli v dolino. Vprašam, 

katero vrsto dediščine predstavlja trnič. Ugotovimo, da gre za kulturno dediščino. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL 

 

V zaključnem delu iz das mase izdelamo trniče. Učencem najprej sama demonstriram 

način izdelave, nato pa vsak izdela svoj trnič. Namesto pisav za okrasitev trničev 

uporabimo palčke raznih velikosti, zobotrebce, pokrovčke od flomastrov in modelčke za 

piškote. Trniče podobno, kot so jih pastirji nosili svojim ljubljenim osebam, tudi učenci 

odnesejo domov materam za 8. marec. 
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Učencem razdelim učne liste s križanko, s pomočjo katere za domačo nalogo ponovijo 

obravnavo današnje učne ure, nato pa jih prilepijo v zvezek  

 

Priloga:  

• učni list. 

3.2 Analiza učnih ur 

Že pri samem načrtovanju učnih ur sem se osredotočila na to, da učencem pokažem čim 

več stvari v živo. Zato sem se že za samo uvodno motivacijo odločila, da v razred povabim 

gospoda Franca Erjavška, oblečenega v pastirska oblačila. Gospoda Erjavška sem našla s 

pomočjo Dušana Bombača, direktorja Velike planine, ki mi je z veseljem priskočil na 

pomoč pri iskanju nekoga s tradicionalnimi pastirskimi oz. planšarskimi oblačili.  

 

Učenci so ob moji napovedi, da sem s seboj pripeljala zanimivega gosta z zanimanjem 

opazovali, kdo bo stopil v razred. Takoj so ugotovili, da je gospod oblečen v pastirska 

oblačila, poznali so tudi nekatere dele njegovih oblačil npr. cokle in klobuk, niso pa vedeli, 

za kaj točno služita oz. s kakšnim namenom sta prav takšna. Gospod Erjavšek je prijazno 

nagovoril otroke in jim nazorno pokazal posamezne dele oblačil, povedal je tudi, zakaj so 

posamezna oblačila točno takšna, npr. klobuk, da je pastirja ščitil pred dežjem in soncem 

… Sama sem mu pomagala z držanjem lipovih trakov, da so učenci lažje videli oblačila 

skrita pod njimi. Učence je najbolj pritegnilo, ko je gospod zatrobil na rog. Bili so 

presenečeni nad samim zvokom, saj so ga le redki že slišali. 

 

Pastirju smo se zahvalili za obisk in nadaljevali z osrednjim delom ure. Učenci so že v 

uvodnem delu povedali, da pastirji pasejo živino, zato jim načrtovanega vprašanja v 

samem osrednjem delu nisem zastavljala. Ob vprašanju, ali pastirji še danes nosijo takšna 

oblačila, pa je bila večina mnenja da, zato smo si tu vzeli nekaj več časa in razložili, da 

imajo pastirji danes drugačno obleko in da se v tradicionalna oblačila oz. pastirsko nošo 

nekateri oblačijo le še ob posebnih priložnostih npr. ob praznikih, raznih prireditvah …  

 

Večina učencev je znala definirati samo dediščino, težave pa so se pojavile pri definiranju 

in kasneje razlikovanju naravne in kulturne dediščine, vendar so s pomočjo konkretnih 

primerov in uvrščanja raznih znamenitosti Velike planine med eno ali drugo dediščino laže 
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razumeli razliko. Učenci so pri tem, ko so neko stvar uvrstili v posamezno vrsto dediščine, 

tudi povedali zakaj, kar je zelo pripomoglo pri razumevanju. 

 

Učencem sem pokazala tudi trnič in pisave. Oboje sem si sposodila v TIC-u Kamnik, kjer 

so mi prijazno priskočili na pomoč. Pisave sem dala naokrog po razredu, pri čemer sem 

opozorila, naj z njimi ravnajo previdno, saj so izposojene in jih moram vrniti, poleg tega pa 

so precej drage, če bi jih slučajno poškodovali. Učenci so upoštevali moje opozorilo in z 

zanimanjem opazovali zanimive vzorce na pisavah. Eden izmed učencev me je celo 

vprašal, kako so lahko vzorce odtisnili na trnič, saj je manjši od pisav in skupaj smo 

ugotovili, da posamezno pisavo lahko odtisnemo s spodnje ali zgornje strani in tako 

dobimo dva različna odtisa. Opozorili so me, da ima posamezna pisava na hrbtni strani 

nalepko s pojasnilom, kaj pisave so ter kdo in zakaj jih je uporabljal. Ker vsi tega niso 

prebrali in so pokazali zanimanje za tekst, sem jim ga prebrala, da so lahko slišali vsi. Tako 

smo še enkrat ponovili, kar sem že povedala. 

 

Drugo uro je sledila izdelava trničev. Učencem sem samo izdelavo najprej demonstrirala, 

nato so pripravili vsak svoje delovno mesto (zaščita s časopisnim papirjem). Vsak je dobil 

kos das mase in pričel z oblikovanjem. Pomagali so si z opazovanjem razstavljenega 

trniča, ki sem ga prinesla s seboj in s tremi že izdelanimi glinenimi trniči. Pri izdelavi so 

bili zelo natančni, saj jih je motivirala misel, da bodo trniče odnesli domov materam, kot 

darilo za 8. marec. Med njihovim delom sem hodila po razredu in jim pomagala z nasveti, 

kjer je bilo potrebno oz. če so me za te prosili. 

 

Sami uri sta potekali tekoče in brez težav z disciplino. Učenci so pokazali veliko zanimanje 

za obravnavano temo, zato smo z delom zaključili prej, kot sem načrtovala. Ker je bilo 

časa še dovolj, so križanko rešili in prilepili v zvezek kar v šoli, skupaj pa smo pregledali 

tudi rešitve. Učenci so imeli največ težav pri rešitvi 5. točke v križanki, zato sem jim 

priskočila na pomoč. Vprašala sem jih, katere dele pastirske obleke je imel naš obiskovalec 

narejene iz lesa in tako so laže ugotovili, da je rešitev plašč. Geslo križanke je bilo planšar 

in bilo je še ravno toliko časa, da so ga učenci narisali vsak v svoj zvezek. Za lažje risanje 

sem jim, s pomočjo računalniške povezave na televizijskem monitorju, omogočila tudi 

ogled pastirja oz. planšarja. Po končanem delu smo pospravili učilnico. Zahvalila sem se 

jim za sodelovanje in jih povabila, da skupaj s starši obiščejo in še sami raziščejo bogato 

naravno in kulturno dediščino Velike planine. 
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S svojim nastopom sem zelo zadovoljna, saj mi je uspelo doseči vse cilje, ki sem si jih 

zastavila ob načrtovanju ur, prav tako mi je s pomočjo improvizacije uspelo zapolniti tudi 

neporabljen čas, ki nam je ostal na koncu druge šolske ure. Učenci so upoštevali moja 

navodila in dogovor o dviganju rok in govorjenju le tistega, ki ga pokličem, zaradi česar 

nam je na koncu ostalo nekaj časa in smo ga koristno izkoristili. Prav zaradi prej 

omenjenih dejavnikov je bila klima v razredu med samima učnima urama prijetna in 

sproščena, kar dokazujejo tudi izdelki učencev. 

 

Menim, da sem z izpeljanima urama marsikoga navdušila za ponoven obisk Velike planine 

s starši, čeprav jo je večina, kot sem izvedela iz pogovora, že obiskala, saj se nahaja v 

bližini šole. S trniči, ki jih bodo učenci odnesli domov, materam kot darila za 8. marec pa 

bodo tudi učenci sami poskrbeli za širjenje oz. opominjanje na pozitiven odnos do naravne 

in kulturne dediščine bližnje planine, kar je za samo ohranitev življenja na planini zelo 

pomembno. 

 

Fotografije z nastopa: 

  

Slika št. 51: Obisk pastirja v razredu Slika št. 52: Jaz in otroci med učno uro 

 (Foto: S. Pančur, 6. 3. 2012)   (Foto: S. Pančur, 6. 3. 2012) 
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Slika št. 53: Okraševanje trniča  Slika št. 54: Izdelani trniči 

(Foto: S. Pančur, 6. 3. 2012)  (Foto: S. Pančur, 6. 3. 2012) 

 

   

Slika št. 55: Izdelani trniči   Slika št. 56: Planšar s kravo 

(Foto: S. Pančur, 6. 3. 2012)           (Foto: S. Pančur, 6. 3. 2012) 

 

   

Slika št. 57: Planšar   Slika št. 58: Planšar 

(Foto: S. Pančur, 6. 3. 2012)  (Foto: S. Pančur, 6. 3. 2012) 
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Namen diplomskega dela je predstavitev Velike planine in njene pedagoške ponudbe ter 

ugotovitev poznavanja Velike planine in vključevanje njene pedagoške ponudbe v sam 

pouk s strani učiteljev razrednega pouka.  

 

4.2 Cilji 

Raziskala sem: 

� poznavanje pedagoške ponudbe Velike planine s strani učiteljev razrednega 

pouka nekaterih osnovnih šol Občine Kamnik, 

� kje se učitelji največkrat seznanijo s pedagoško ponudbo Velike planine in za 

kateri dan dejavnosti se jim zdi njena vključitev v pouk najbolj primerna, 

� ali so učitelji razrednega pouka pedagoško ponudbo Velike planine že kdaj 

vključili v sam pouk in s kakšnim namenom, 

� katere naravne in katere kulturne znamenitosti Velike planine se učiteljem 

razrednega pouka zdijo vredne ogleda z učenci, 

� katero pot na Veliko planino bi učitelji razrednega pouka izbrali kot najbolj 

primerno za učence in zakaj. 

 

4.3 Raziskovalne hipoteze 

Pričakujem, da: 

� H 1: Vsi učitelji poznajo pedagoško ponudbo Velike planine. 

� H 2: Večina učiteljev je za pedagoško ponudbo izvedela od sodelavcev. 

� H 3: Pedagoško ponudbo Velike planine bi učitelji največkrat uporabili za 

kulturni ali športni dan. 

� H 4: Večina učiteljev je pedagoško ponudbo Velike planine že vključila v 

proces poučevanja. 

� H 5: Največ učiteljev bi si z učenci kot naravno znamenitost Velike planine 

ogledalo eno izmed jam Vetrnic.  

� H 6: Največ učiteljev bi si z učenci kot kulturno znamenitost Velike planine 

ogledalo Preskarjevo bajto oz. muzej. 
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� H 7: Večina učiteljev bi za najbolj primerno pot na Veliko planino za učence 

izbrala eno izmed pešpoti, in sicer z izhodiščem na Marjaninih njivah. Pot se z 

Marjaninih njiv najprej povzpne proti Gojški planini, se nadaljuje proti Mali 

planini in nas na koncu pripelje do Velike planine. 

 

4.4 Raziskovalni vzorec 

Pri izvedbi ankete bom zajela vzorec, ki bo zajemal 55 učiteljev in učiteljic razrednega 

pouka (od 1. do 5. razreda) nekaterih osnovnih šol v Občini Kamnik: Osnovna šola Frana 

Albrehta Kamnik, Osnovna šola Frana Albrehta – podružnica Nevlje, Osnovna šola Toma 

Brejca, Osnovna šola Marije Vere in Osnovna šola Stranje. Pri samem pisanju 

diplomskega dela sem se osredotočila na 4. razred devetletne osnovne šole, pri raziskavi pa 

sem zaradi večjega vzorca zajela vse učitelje razrednega pouka in ne le učitelje 4. razredov.  

 

4.5 Postopek zbiranja podatkov in raziskovalna metoda 

Pisne anketne vprašalnike sem najprej preizkusila na manjšem vzorcu učiteljic razrednega 

pouka. S poskusnim anketnim vprašalnikom sem zajela 5 učiteljic. Rešene anketne 

vprašalnike sem pregledala in po potrebi popravila oz. odpravila nejasnosti. Končno oz. 

popravljeno različico anketnega vprašalnika sem nato razdelila med 55 učiteljev in učiteljic 

razrednega pouka nekaterih osnovnih šol v Občini Kamnik. Podatke sem prikazala s 

pomočjo grafov in tabel, podala pa sem tudi analizo dobljenih podatkov. 

4.6 Analiza podatkov 

Na pisni anketni vprašalnik je anonimno odgovarjalo 55 učiteljev in učiteljic razrednega 

pouka nekaterih osnovnih šol v Občini Kamnik. Vključene so bile naslednje osnovne šole: 

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, Osnovna šola Frana Albrehta – podružnica Nevlje, 

Osnovna šola Toma Brejca, Osnovna šola Marije Vere in Osnovna šola Stranje. 

 

Najprej sem poskusni anketni vprašalnik razdelila med 5 učiteljic. Glede vsebine samih 

vprašanj ni bilo pripomb, zato sem anketne vprašalnike razdelila še med ostalih 50 

učiteljev oz. učiteljic. Od vseh 55 oddanih anketnih vprašalnikov sem dobila vrnjenih 45. 

Vprašalnike sem nato analizirala in dobila podatke, predstavljene v nadaljevanju. 
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Med učitelji in učiteljicami, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik, jih 10 uči v 1. razredu, 

10 v 2. razredu, 8. v 3. razredu, 10 v 4. razredu in najmanj, 7 v 5. razredu. 

Razred poučevanja Št. učiteljev 

1. 10 

2. 10 

3. 8 

4. 10 

5. 7 

Skupaj 45 

Tabela št. 1: Učitelji in učiteljice, vključeni v anketiranje po razredih 

 
Vsi učitelji oz. učiteljice v povprečju poučujejo 20,09 let. Pri tem je najmanjše število let 

poučevanja 2 leti, največje pa 34 let. Največ, kar 5 učiteljev poučuje po 28 let, sledijo jim 

štirje učitelji, ki poučujejo po 26 let, trije učitelji po 3 leta, prav tako trije po 13 in trije po 

30 let, po dva učitelja izmed anketiranih pa poučujeta po 2 leti, 4 leta, 15 let, 17 let, 31 let, 

32 let in 34 let. Ostali učitelji poučujejo po 3 leta, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 

in 33 let. 

 

� Hipoteza 1: Vsi učitelji poznajo pedagoško ponudbo Velike planine. 

 

Pri postavitvi prve hipoteze me je zanimalo, ali vsi anketirani učitelji oz. učiteljice 

razrednega pouka poznajo pedagoško ponudbo Velike planine. Predvidevala sem, da glede 

na to, da se vse osnovne šole nahajajo v Občini Kamnik, v kateri se nahaja tudi sama 

Velika planina, vsi učitelji oz. učiteljice poznajo njeno pedagoško ponudbo. Moja 

predvidevanja se niso uresničila. 15 učiteljev oz. učiteljic je na anketnem vprašalniku 

obkrožilo odgovor DA, s čimer so potrdili poznavanje pedagoške ponudbe, kar 30 pa jih je 

obkrožilo odgovor NE, kar me je zelo presenetilo. Iz anketnih vprašalnikov sem nato 

skušala razbrati, kje je skrit vzrok za tolikšno nepoznavanje. Ugotovila sem, da pedagoško 

ponudbo Velike planine večinoma poznajo učitelji, ki poučujejo 10 let in več (12 od 15 

učiteljev oz. učiteljic) in pa tudi vsi učitelji iz osnovne šole Stranje, ki predstavlja najbližjo 

osnovno šolo sami Veliki planini. Iz tega lahko sklepam, da učitelji, ki poučujejo dlje časa 

in bližje Veliki planini, poznajo njeno pedagoško ponudbo. Pri tem moram opozoriti, da so 

to le moja opažanja, ki jih zaradi majhnega zajetega števila anketirancev ne moremo 

posploševati. 
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Hipotezo tako lahko ovržem, saj le 1/3 učiteljev oz. učiteljic pozna pedagoško ponudbo 

Velike planine (15 od 45). 

 

Poznavanje pedagoške 

ponudbe Velike planine 

 

Št. učiteljev 

Da 15 

Ne 30 

Skupaj 45 

Tabela št. 2: Poznavanje pedagoške ponudbe Velike planine s strani anketiranih 

učiteljev oz. učiteljic 

 

15; 33%

30; 67%

Da

Ne

 

Graf št. 1: Poznavanje pedagoške ponudbe Velike planine s strani anketiranih 

učiteljev oz. učiteljic 

 

� Hipoteza 2: Največ učiteljev je za pedagoško ponudbo izvedela od sodelavcev. 

 

Zanimalo me je, kje so učitelji, ki poznajo pedagoško ponudbo Velike planine, za njo 

izvedeli. Med odgovori, ki so jih imeli učitelji na voljo, so lahko izbrali možnost, da so 

izvedeli preko spleta, od sodelavcev, na Turistično informacijskem centru, lahko pa so pod 

rubriko drugo navedli tudi katero drugo opcijo. Pri tem vprašanju je bilo možnih več 

odgovorov. Predvidevala sem, da je največ učiteljev oz. učiteljic za pedagoško ponudbo 

izvedelo od sodelavcev. Moja predvidevanja so se uresničila. Največ učiteljev oz. učiteljic 

(8) je za samo ponudbo res izvedelo od sodelavcev, sledilo je 6 odgovorov s spleta, 2 s 

Turistično informacijskega centra, ena učiteljica je dopisala, da pozna delavca, ki na Veliki 
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planini izvaja to ponudbo, ena učiteljica pa je obkrožila vse 3 odgovore in dopisala 

pojasnilo, da je izvedela povsod po malo.  

 

Na to vprašanje bi morali odgovoriti le učitelji, ki so odgovorili, da poznajo pedagoško 

ponudbo Velike planine (15 učiteljev), kar piše tudi v navodilih. Ugotovila sem, da se 

število odgovorov s prejšnjim vprašanjem v anketnem vprašalniku ne ujema, iz česar 

sklepam, da vsi učitelji niso pozorno prebrali navodil, saj jih je na to vprašanje odgovorilo 

18. 

 

Hipotezo lahko potrdim, saj je največ učiteljev za pedagoško ponudbo res izvedelo od 

sodelavcev. 

 

Seznanitev s pedagoško ponudbo 

Velike planine 

 

Št. učiteljev 

Sodelavci 8 

Splet 6 

TIC 2 

Drugo 2 

Skupaj 18 

Tabela št. 3: Način seznanitve s pedagoško ponudbo Velike planine 
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Graf št. 2: Način seznanitve s pedagoško ponudbo Velike planine 
 

� Hipoteza 3: Pedagoško ponudbo Velike planine bi učitelji največkrat uporabili 

za kulturni ali športni dan. 
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Učitelje in učiteljice, ki so odgovorili, da poznajo pedagoško ponudbo Velike planine, sem 

povprašala tudi, za kateri dan dejavnosti se jim zdi najbolj primerna oz. bi jo sami 

uporabili. Med odgovori, ki so jih imeli na izbiro, so lahko izbrali več različnih. Izbirali so 

med športnim dnem, naravoslovnim dnem, tehniškim dnem in kulturnim dnem. 

Predvidevala sem, da bi največ učiteljev oz. učiteljic pedagoško ponudbo Velike planine 

izbralo za kulturni ali športni dan. Moja predvidevanja so se uresničila. Kar 17 učiteljev oz. 

učiteljic bi pedagoško ponudbo izbralo za športni dan, sledi 12 odgovorov za kulturni dan, 

10 za naravoslovni dan in 1 odgovor za tehniški dan.  

Ugotovila sem, da je tudi na to vprašanje, kljub opombi pri vprašanju, naj nanj odgovarjajo 

le tisti, ki so pri vprašanju, ali poznajo pedagoško ponudbo Velike planine odgovorili 

pritrdilno (15 učiteljev), odgovorilo več anketirancev, se pravi tudi nekateri tisti, ki naj ne 

bi poznali pedagoške ponudbe, saj je na to vprašanje odgovorilo kar 40 učiteljev. Iz 

dobljenega števila odgovorov, tako kot pri prejšnjem vprašanju, lahko sklepam, da učitelji 

niso dobro prebrali navodil. Po mojem mnenju učitelji, ki ne poznajo pedagoške ponudbe 

Velike planine, ne morejo odgovoriti na vprašanje, za kateri dan dejavnosti bi jo uporabili 

oz. je najbolj primerna. 

 

Zgornjo hipotezo lahko potrdim, saj bi največ učiteljev za dan dejavnosti res izbralo 

športni (17) in kulturni (12) dan. 

 

Dan dejavnosti Št. učiteljev 

Športni dan 17 

Kulturni dan 12 

Naravoslovni dan 10 

Tehniški dan 1 

Skupaj 40 

Tabela št. 4: Dan dejavnosti, za katerega bi učitelji izbrali pedagoško ponudbo Velike 

planine 
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Graf št. 3: Dan dejavnosti, za katerega bi učitelji izbrali pedagoško ponudbo Velike 

planine 

 

� Hipoteza 4: Večina učiteljev je pedagoško ponudbo Velike planine že vključila 

v proces poučevanja. 

 

Učitelji oz. učiteljice so odgovorili tudi na vprašanje, v katerem sem jih spraševala, ali so 

se že kdaj posluževali pedagoške ponudbe Velike planine. V primeru pritrdilnega odgovora 

me je zanimalo tudi, ob kateri priložnosti. Predpostavljala sem, da je večina pedagoško 

ponudbo že vključila v proces poučevanja. Ugotovila, sem, da sem postavila napačno 

predpostavko. Od 45 učiteljev oz. učiteljic jih je le 7 pedagoško ponudbo že vključilo v 

sam pouk, 37 jih je odgovorilo z ne, en odgovor pa je bil s pojasnilom, da je šlo za delno 

uporabo pedagoške ponudbe, torej za kombinacijo ob zaključnem izletu. Med učitelji, ki so 

odgovorili pritrdilno, jih je 5 pedagoško ponudbo uporabili za športni dan. Pri tem so bili 3 

športni dnevi organizirani v obliki pohoda in 2 v obliki sankanja in smučanja. V dveh 

primerih pa je bila pedagoška ponudba v sam pouk vključena v obliki kulturnega dne, kjer 

je šlo za zaključno ekskurzijo ob koncu šolskega leta.  

 

Hipotezo lahko ovržem, saj kar 37 učiteljev od 45 v pedagoški proces ni še nikoli vključilo 

pedagoške ponudbe Velike planine. 
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Vključevanje Št. učiteljev 

Da 7 

Ne 37 

Delno 1 

Skupaj 45 

Tabela št. 5:Vključevanje pedagoške ponudbe Velike planine v pouk 
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Graf št. 4: Vključevanje pedagoške ponudbe Velike planine v pouk 
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Graf št. 5: Dnevi dejavnosti, v katere so učitelji vključili pedagoško ponudbo Velike 

planine 

 
� Hipoteza 5: Največ učiteljev bi si z učenci kot naravno znamenitost Velike 

planine ogledalo eno izmed jam Vetrnic.  

 

Učitelji oz. učiteljice so morali napisati, katere naravne znamenitosti Velike planine bi si z 

učenci ogledali v primeru obiska. Predvidevala sem, da se bo največ odgovorov nanašalo 

na jamo Vetrnico. Odgovori so bili naslednji: največ učiteljev oz. učiteljic (31) bi si z 

učenci na Veliki planini ogledalo samo pokrajino z znamenitimi kraškimi pojavi, pri čemer 
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je večina navedla vrtače; 26 učiteljev oz. učiteljic bi učence odpeljalo na ogled eno izmed 

jam Vetrnic,;15 se za učence na planini zdi zanimivo rastlinstvo; 5 učiteljev oz. učiteljic bi 

učencem predstavilo razgled na okoliške gore – Grintovce; 4 učitelji bi učence odpeljali v 

jamo Divjo Gričo; prav tako 4 bi učencem predstavili planinski živalski svet; 2 učitelja bi 

učence popeljala na Zeleni rob; po 1 učitelj oz. učiteljica pa bi učencem predstavil 

kamninski svet, najvišji vrh Velike planine – Gradišče, kotanje z vodo in podnebje. 

 

Pri analizi tega vprašanja, sem ugotovila, da sem postavila napačno predpostavko oz. 

hipotezo, zato jo lahko ovržemo. Največ učiteljev oz. učiteljic (31) bi si z učenci med 

obiskom Velike planine ogledalo pokrajino z znamenitimi kraškimi pojavi, ogled jam 

Vetrnic pa je glede na navedbo učiteljev oz. učiteljic na 2. mestu, saj bi učence na ogled le-

teh odpeljalo 26 učiteljev oz. učiteljic 

 

Naravna znamenitost Št. učiteljev 

Pokrajina 31 

Jami Vetrnici 26 

Rastlinski svet 15 

Razgled 5 

Divja Griča 4 

Živalski svet 4 

Zeleni rob 2 

Kamninski svet 1 

Gradišče 1 

Kotanje z vodo 1 

Podnebje 1 

Tabela št. 6: Naravne znamenitosti, ki bi si jih učitelji z učenci ogledali v primeru 

obiska Velike planine 
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Graf št. 6: Naravne znamenitosti, ki bi si jih učitelji z učenci ogledali v primeru 

obiska Velike planine 

 

� .Hipoteza 6: Največ učiteljev bi si z učenci kot kulturno znamenitost Velike 

planine ogledalo Preskarjevo bajto oz. muzej. 

 

Zanimalo me je tudi, katere kulturne znamenitosti Velike planine bi si anketirani učitelji in 

učiteljice ogledi z učenci v primeru obiska. Predpostavljala sem, da je to Preskarjeva bajta 

oz. muzej. Ugotovila sem, da sem bila s predpostavko zelo blizu, saj je obisk Preskarjeve 

bajte navedlo 28 anketiranih učiteljev in učiteljic, 1 učitelj oz. učiteljica več pa je kot 

najbolj vredne ogleda navedlo planinske koče. Med zelo pogost odgovor sodi tudi kapela 

Marije Snežne, katero je navedlo 17 učiteljev oz. učiteljic, 14 jih je bilo za ogled 

živinoreje, predelave mleka in same izdelave trničev, 12 bi si z učenci ogledalo značilnosti 

življenja pastirjev, pri čemer so navajali oblačila, pripomočke in njihovo delo. Po 1 učitelj 

oz. učiteljica pa je navedla ogled turističnega naselja, domačih kmečkih dobrot, pastirskih 

igr in smučišča.  

 

Iz odgovorov učiteljev in učiteljic lahko sklepam, da je za samo promocijo pastirskih koč 

in Preskarjeve bajte dobro poskrbljeno, več truda pri promociji pa bo v prihodnje potrebno 

vložiti še v ostale kulturne znamenitosti npr. trniče, kapelo Marije Snežne, turistično 

naselje, prikaz življenja pastirjev … 

 

Hipotezo tako lahko ovržem, saj bi si v primeru obiska Velike planine z učenci največ 

učiteljev oz. učiteljic kot kulturno znamenitost Velike planine ogledalo Pastirsko naselje. 
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Kulturna znamenitost Št. učiteljev 

Planinske koče 29 

Preskarjeva bajta 28 

Kapela Marije Snežne 17 

Živinoreja, predelava mleka in izdelava 

trničev 

14 

Življenje pastirjev 12 

Turistično naselje 1 

Domače kmečke dobrote 1 

Pastirske igre 1 

Smučišče 1 

Tabela št. 7: Kulturne znamenitosti, ki bi si jih učitelji z učenci ogledali v primeru 

obiska Velike planine 
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Graf št. 7: Kulturne znamenitosti, ki bi si jih učitelji z učenci ogledali v primeru 

obiska Velike planine 

 

� Hipoteza 7: Večina učiteljev bi za najbolj primerno pot na Veliko planino za 

učence izbrala eno izmed pešpoti, z izhodiščem na Marjaninih njivah. Pot se z 

Marjaninih njiv najprej povzpne proti Gojški planini, se nadaljuje proti Mali 

planini in nas na koncu pripelje do Velike planine. 

 

Za konec sem učitelje in učiteljice povprašala še po najbolj primerni poti na Veliko 

planino, ki bi jo izbrali za dostop z učenci. Na izbiro so imeli 3 odgovore izbirnega tipa z 

dopolnjevanjem. Izbirali so med načinom dostopa do Velike planine z nihalko, pri čemer 

bi pot do vrha nadaljevali peš, dostop z nihalko in nadaljevanje do Zelenega robu s 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Sabina Pančur; diplomsko delo 

51 
 

sedežnico in kot zadnjo možnost še eno izmed pešpoti, pri čemer so morali napisati tudi 

izhodišče oz. potek. Pri vsakem odgovoru so morali tudi utemeljiti, zakaj so se odločili 

ravno za določen način dostopa.  

 

Predvidevala sem, da bo večina učiteljev izbrala pešpot z izhodiščem na Marijaninih 

njivah. Pot se z Marjaninih njiv najprej povzpne proti Gojški planini, se nadaljuje proti 

Mali planini in nas na koncu pripelje do Velike planine. To pot sem izbrala, ker bi jo v 

primeru, da bi sama peljala učence na Veliko planino izbrala tudi sama.  

 

Moje predvidevanje se je uresničilo, saj je največ učiteljev (24) res izbralo kot najboljši 

dostop za učence na Veliko planino eno izmed pešpoti, pri čemer se jih je največ odločilo 

za izhodišče na Marijaninih njivah in nadaljevanje kot je opisano zgoraj. Kot razlog za 

takšen odgovor so učitelji navajali, da je pot prijetna in ne prenaporna, s čimer predstavlja 

najlažji dostop za učence. Nekateri so za izhodišče hoje izbrali Kamnolom pod Rakom, 

spet drugi planino Kisovec, nekateri bi za izhodišče izbrali vas Krivčevo, spet drugi pa 

razpotje pri gostišču Jurček. Vsi so pri svojih izhodiščih kot razlog navedli, da je pot 

primerno dolga in tudi primerno zahtevna, med razlogi, zakaj naj bi se na planino odpravili 

peš, so učitelji in učiteljice napisali: na ta način se izognemo dvomom varnosti, ki jih imajo 

starši glede vožnje z nihalko, med potjo se lahko opazuje čudovito okolje, nadiha svežega 

zraka in se sprosti, je pa tudi najbolj poceni izbira. 

 

Za pot na planino z nihalko in nadaljevanje peš, se je odločilo 17 učiteljev. Med razlogi za 

takšno odločitev so navedli: učenci spoznajo nihalko, saj je za večino takšna vožnja novo 

doživetje, del poti tudi prehodijo, takšna pot je primerna za 1. triado, ena izmed učiteljic je 

menila, da je pešpot predolga, večina anketiranih pa se je strinjala, da bi uporabili nihalko 

zaradi časovne omejitve. 

 

Za tretjo možnost, ki predstavlja dostop do Velike planine z nihalko in nadaljevanje s 

sedežnico pa se je odločila le 1 učiteljica, kot razlog pa je navedla, da učenci niso dovolj 

kondicijsko pripravljeni za katero izmed pešpoti. 

 

Nekatere učiteljice oz. učitelji so predlagali, da bi v eno smer uporabili nihalko, v drugo 

smer pa bi se odpravili peš. Na to vprašanje niso odgovorili 3 učitelji. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Sabina Pančur; diplomsko delo 

52 
 

Hipotezo lahko potrdim, saj se je največ učiteljev oz. učiteljic res odločilo, da je za učence 

najbolj primeren dostop na Veliko planino po pešpoti, z izhodiščem na Marijaninih njivah, 

proti Gojški in naprej do Male planine, s ciljem na Veliki planini. 

 

Način dostopa Št. učiteljev 

Peš 24 

Z nihalko 17 

Z nihalko in sedežnico 1 

Brez odgovora 3 

Skupaj 45 

Tabela št. 8: Način dostopa do Velike planine, ki bi ga v primeru obiska z učenci 

izbrali učitelji 
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Graf št. 8: Način dostopa do Velike planine, ki bi ga v primeru obiska z učenci izbrali 

učitelji 

 

Izhodišče pešpoti Št. učiteljev 

Marijanine njive 10 

Kisovec 6 

Kranjski rak 3 

Gostišče Jurček 2 

Kamnolom 2 

Ušivec 4 

Krivčevo 1 

Tabela št. 9: Izhodišče obiska Velike planine, ki bi ga učitelji izbrali za učence, če bi 

se na planino odpravili peš 
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Graf št. 9: Izhodišče obiska Velike planine, ki bi ga učitelji izbrali za učence, če bi se 

na planino odpravili peš 

 

5 SKLEP 

Pred samim začetkom pisanja sem poiskala in pregledala literaturo in vire o Veliki planini. 

Pregledala sem tudi vsebine v učnih načrtih za družbo v 4. in 5. razredu. Na podlagi 

pregledanega sem se odločila, da bom izbrala učno enoto za 4. razred z naslovom Sledovi 

preteklosti, v okviru teme Ljudje v prostoru in času, saj se mi je zdela najboljša izbira za 

obravnavano vsebino. Nadaljevala sem s postavitvijo raziskovalnih hipotez, ki so bile 

rdeča nit mojega nadaljnjega dela. Med samim pisanjem sem se tudi večkrat in v različnih 

letnih časih odpravila na samo Veliko planino. Obiskala sem jo vsakič po drugi poti in na 

ta način preizkušala različne načine dostopa oz. poti. Udeležila sem se tudi raznih 

prireditev in sama raziskala posamezne dele planine, se pogovarjala s pastirji in na ta način 

izvedela veliko novega. 

 

Kot sem že omenila, sem najprej postavila 7 raziskovalnih hipotez, ki sem jih preverila s 

pomočjo anketnega vprašalnika na petih osnovnih šolah v Občini Kamnik. V raziskavi sem 

zajela učitelje in učiteljice, od 1. do 5. razreda Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, 

Osnovne šole Frana Albrehta – podružnica Nevlje, Osnovne šole Toma Brejca, Osnovne 

šole Marije Vere in Osnovne šole Stranje. Ko sem med raznašanjem anketnih vprašalnikov 

obiskala posamezne ravnatelje, sem pri enem izmed njih naletela na kritiko, češ da imajo 

učitelji že tako veliko dela z raznimi raziskavami, vendar so moje anketne vprašalnike 

vseeno sprejeli.  
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Med analizo podatkov sem potrdila 3 in ovrgla 4 hipoteze. Pri 1. hipotezi sem 

predpostavljala, da vsi učitelji poznajo pedagoško ponudbo Velike planine. Hipotezo sem 

ovrgla, saj sem ugotovila, da kar 1/3 učiteljev ne pozna pedagoške ponudbe s strani Velike 

planine.  

 

Pri 2. hipotezi sem postavila predpostavko, da je večina učiteljev za pedagoško ponudbo 

Velike planine izvedela od sodelavcev. To hipotezo sem potrdila, saj se je izkazala za 

resnično. Največ učiteljev oz. učiteljic (8) je za samo ponudbo res izvedelo od sodelavcev, 

6 s spleta, 2 s Turistično informacijskega centra, ena učiteljica je dopisala, da pozna 

delavca, ki na Veliki planini izvaja to ponudbo, ena učiteljica pa je obkrožila vse 3 

odgovore in dopisala pojasnilo, da je izvedela povsod po malo.  

 

Tudi pri 3. hipotezi sem postavila pravilno predpostavko. Predpostavljala sem, da bi 

pedagoško ponudbo Velike planine učitelji največkrat uporabili za kulturni ali športni dan. 

Kar 17 učiteljev oz. učiteljic bi pedagoško ponudbo izbralo za športni dan, sledi 12 

odgovorov za kulturni dan, 10 za naravoslovni dan in 1 odgovor za tehniški dan.  

 

4. hipotezo sem ovrgla, saj sem predpostavila, da je večina učiteljev pedagoško ponudbo 

Velike planine že vključila v proces poučevanja. Ugotovila sem, da je od 45 učiteljev oz. 

učiteljic le 7 pedagoško ponudbo že vključilo v sam pouk, 37 jih je odgovorilo, da ne, en 

odgovor pa je bil s pojasnilom, da je šlo za delno uporabo pedagoške ponudbe, torej za 

kombinacijo ob zaključnem izletu. Med učitelji, ki so odgovorili pritrdilno, jih je 5 

pedagoško ponudbo uporabili za športni dan. Pri tem so bili 3 športni dnevi organizirani v 

obliki pohoda in 2 v obliki sankanja in smučanja. V dveh primerih pa je bila pedagoška 

ponudba v sam pouk vključena v obliki kulturnega dne, pri čemer je šlo za zaključno 

ekskurzijo ob koncu šolskega leta.  

 

5. hipotezo sem ovrgla, saj sem postavila napačno predpostavko. Predvidevala sem, da bi 

si največ učiteljev z učenci kot naravno znamenitost Velike planine ogledalo eno izmed jam 

Vetrnic. Ugotovila sem, da bi si največ učiteljev oz. učiteljic (31) z učenci med obiskom 

Velike planine ogledalo pokrajino z znamenitimi kraškimi pojavi, ogled jam Vetrnic pa je 

glede na navedbo učiteljev oz. učiteljic na 2. mestu, saj bi učence na ogled le-teh odpeljalo 

26 učiteljev oz. učiteljic.  
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Pri postavitvi 6. hipoteze pa sem se osredotočila na ogled kulturnih znamenitosti Velike 

planine. Predpostavljala sem, da bi si največ učiteljev z učenci kot kulturno znamenitost 

Velike planine ogledalo Preskarjevo bajto oz. muzej. Hipotezo sem ovrgla, saj sem 

ugotovila, da bi si z učenci največ učiteljev ogledalo planinske koče (29), 28 učiteljev pa je 

za ogled navedlo Preskarjevo bajto oz. muzej. Med zelo pogost odgovor sodi tudi kapela 

Marije Snežne, katero je navedlo 17 učiteljev oz. učiteljic, 14 jih je bilo za ogled 

živinoreje, predelave mleka in same izdelave trničev, 12 bi si z učenci ogledalo značilnosti 

življenja pastirjev, pri čemer so navajali oblačila, pripomočke in njihovo delo. 1 učitelj oz. 

učiteljica pa je navedla ogled turističnega naselja, domačih kmečkih dobrot, pastirskih igr 

in smučišča.  

 

Kot zadnjo sem potrdila še 7. hipotezo, v kateri sem predpostavljala, da bi Večina učiteljev 

za najbolj primerno pot na Veliko planino za učence izbrala eno izmed pešpoti, in sicer z 

izhodiščem na Marjaninih njivah. Pot se z Marjaninih njiv najprej povzpne proti Gojški 

planini, se nadaljuje proti Mali planini in nas na koncu pripelje do Velike planine. Za pot 

na planino z nihalko in nadaljevanje peš, se je odločilo 17 učiteljev. Za tretjo možnost, ki 

predstavlja dostop do Velike planine z nihalko in nadaljevanje s sedežnico pa se je odločila 

le 1 učiteljica. Nekatere učiteljice oz. učitelji so predlagali, da bi v eno smer uporabili 

nihalko, v drugo smer pa bi se odpravili peš.  

 

Med samo analizo anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da nekateri učitelji oz. učiteljice 

niso dobro prebrali navodil oz. opomb ob nekaterih vprašanjih, saj jim v primeru 

negativnega odgovora pri enem izmed vprašanj ne bi bilo potrebno odgovarjati na 2 

nadaljnji navezujoči se vprašanji. Ugotovila sem tudi, da nekateri učitelji oz. učiteljice niso 

bili pozorni na razliko med naravno in kulturno dediščino. Pri tem sem postavila 2 ločeni 

vprašanji, eno za naravno in drugo za kulturno dediščino, odgovori pa so bili pri nekaterih 

kar pomešani. Tako sem sama še dodatno razvrščala napisano med pravilno vrsto 

odgovora. Menim, da je do tega prišlo zaradi pomanjkanja časa za reševanje anketnega 

vprašalnika in srčno upam, da učitelji oz. učiteljice, ki so pomešali odgovore, poznajo 

razliko med naravno in kulturno dediščino. V nasprotnem primeru se sprašujem, kako 

lahko le ti poučujejo. 

 

Kot otrok sem s starši tudi sama večkrat obiskala Veliko planino, ki se nahaja v bližini 

mojega rojstnega kraja. Tako sem še iz otroštva poznala že kar nekaj, tako naravnih kot 
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tudi kulturnih znamenitosti same planine. Med raziskovanjem po virih, literaturi, na 

Turistično-informacijskem centru v Kamniku in tudi po sami planini pa sem odkrila še 

marsikaj novega in zanimivega. Iz samih odzivov učencev med izpeljano učno uro sem 

razbrala, da so tudi oni z mojim delom izvedeli veliko novega. Prepričana sem, da sem s 

tem tudi marsikoga navdušila za ponoven obisk in raziskovanje Velike planine s starši. S 

samim anketnim vprašalnikom pa sem tudi učitelje spomnila, da za izvedbo raznih dni 

dejavnosti, učencev ni potrebno vedno peljati daleč od doma, saj imamo tako rekoč »pred 

nosom« naravno danost, na katero vse prevečkrat pozabimo. Iz mojega diplomskega dela 

je jasno razvidno, da bo potrebno še veliko dela pri promociji pedagoške ponudbe Velike 

planine. Upam, da sem pri tem pripomogla vsaj malo. 
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7 PRILOGE 

7.1 Vprašalnik 

 

Spoštovani! 

Sem Sabina Pančur, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, in sicer na Oddelku za 

razredni pouk. V okviru diplomskega dela bom raziskovala poznavanje Velike planine in 

njene pedagoške ponudbe s strani učiteljev razrednega pouka. 

Vljudno Vas prosim, da izpolnite spodnji vprašalnik, ki je anonimen. Podatki raziskave 

bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene pri pisanju diplomskega dela. 

Za sodelovanje se Vam zahvaljujem in Vam želim lep dan. 

 

1. Kateri razred poučujete? 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

2. Koliko let poučujete? 

__________ 

 

3. Poznate pedagoško ponudbo Velike planine? 

DA  NE 

 

Opomba: Na vprašanji 3. 1. in 3. 2. odgovorite le, če ste pri zgornjem vprašanju 

obkrožili DA. 

 

3. 1. Kje ste izvedeli za pedagoško ponudbo Velike planine? 

a) Na spletu. 

b) Od sodelavcev. 

c) Na TIC-u. 

d) Drugo:________________________________ 
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3. 2. Za kateri dan dejavnosti se Vam zdi pedagoška ponudba Velike planine 

najbolj primerna oz. bi jo uporabili? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Za športni dan. 

b) Za naravoslovni dan. 

c) Za tehniški dan. 

d) Za kulturni dan. 

 

4. Ste že kdaj uporabili pedagoške ponudbe Velike planine? 

DA  NE 

 

4. 1.  Če ste odgovorili z DA, prosim napišite, s kakšnim namenom oz. ob kateri 

priložnosti. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Katere naravne znamenitosti Velike planine se Vam zdijo vredne ogleda z učenci? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Katere kulturne znamenitosti Velike planine se Vam zdijo vredne ogleda z učenci? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Katero pot na Veliko planino bi za učence izbrali kot najbolj primerno in zakaj? 

a) Z nihalko, ker _______________________________________________ 

____________________________________________________________. 

b) Z nihalko in nadaljevanje s sedežnico, ker 

____________________________________________________________. 

c) Ena izmed pešpoti. Napišite, katera oz. njeno izhodišče (lahko tudi potek): 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

ker _______________________________________________________________. 

 

Hvala za sodelovanje! 
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7.2 Učni list 

           GESLO ☺☺☺☺ 

 

 

 

1. Najstarejša ohranjena pastirska bajta na Veliki planini, v kateri je urejen muzej. 

2. Pastirska oblačila spadajo med __ __ __ __ __ __ __ __ dediščino. 

3. __ __ __ __ __ __ __ dediščina je del narave, ki smo ga izbrali, ker je nekaj 

posebnega in enkratnega in kjer si ne želimo človekovega vpliva. 

4. pastirska koča = pastirska bajta = pastirski __ __ __ __ 

5. Del pastirskega oblačila je tudi t. i. pwajš, ki predstavlja __ __ __ __ __ iz 

lipovega lubja. 

6. Lesene šablone, s pomočjo katerih so krasili trniče. 

7. Posebna vrsta sira, ki so ga pastirji odnesli v dolino svojim dekletom. 
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