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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE

POVZETEK

Diplomsko delo zajema predstavitev občine Ivančna Gorica in njenih treh

kulturnozgodovinskih znamenitosti. V teoretičnem delu so predstavljene njene geografske

značilnosti ter zgodovinski in gospodarski razvoj.

V teoretično-raziskovalnem delu nas seznanja z izbranimi kulturnozgodovinskimi

znamenitostmi: starim mestnim jedrom Višnje Gore s Starim gradom, domačijo Josipa Jurčiča

na Muljavi ter arheološkim kompleksom Stična. Podatke o njih sem dobila v literaturi, z

ogledom in s pogovori z ljudmi. Predstavljena je njihova ponudba kulturnozgodovinskih

vsebin, moje pedagoško-didaktično vrednotenje teh ter njihove primernosti in varnosti za

ogled učencev 5. razreda OŠ.

Didaktični del vsebuje tri primere učnih priprav vodenja ogledov omenjenih treh znamenitosti

za 5. razred OŠ.

KLJUČNE BESEDE: občina Ivančna Gorica, staro mestno jedro Višnje Gore s Starim

gradom, domačija Josipa Jurčiča na Muljavi, arheološki kompleks Stična, vrednotenje, učne

priprave



ABSTRACT

The thesis presents the municipality of Ivančna Gorica and three of its cultural and historical

monuments. The theoretical part outlines geographical characteristics as well as historical and

economic development of the municipality.

The theoretical and research section provides insight into the following cultural and historical

monuments: the old centre of Višnja Gora including Stari grad Castle, the house of Slovene

writer Josip Jurčič in Muljava, and the archaeological complex in Stična. Data was obtained

from literature, visits to the monuments and interviews. We present the cultural and historical

offer in the area, provide their pedagogical and didactical evaluation and determine whether

the monuments are suitable and safe for pupils attending the fifth grade of primary school.

The didactical part of the thesis involves three sample lesson plans for leading a visit to the

above monuments with pupils in the fifth grade of primary school.

KEYWORDS: Ivančna Gorica municipality, the old centre of Višnja Gora including Stari

grad Castle, the house of Josip Jurčič in Muljava, archaeological complex in Stična,

evaluation, lesson plans
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1 UVOD

Ivančna Gorica je mlada, perspektivna občina, bogata s svojo kulturnozgodovinsko dediščino

in s številni prijetnimi kraji za sprostitev in oddih. To je dežela, od koder prihajam, bila pa je

tudi dežela Josipa Jurčiča in njegovega Desetega brata, osrednjega lika v prvem slovenskem

romanu. Ta je Lovru Kvasu, mlademu gospodiču, ki je prišel iz mesta na podeželje, o njenih

ljudeh povedal naslednje:

»[…] Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govoré. Nimam svojega

zapečka, pa se ne pritožim zato. […] Zdaj pa molči o tem in kaj veselega govori. Jaz imam

poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa! […]«1

In prav takšni prebivalci občine Ivančne Gorice tudi smo. Pozabil je samo dodati, da smo

vselej ponosni na rojaka Josipa Jurčiča, ki je glas o krajih naše občine ne samo za vedno

ohranil v pisani besedi, ampak ga tudi ponesel v širni svet. V znak našega spoštovanja si je

občina za svoj praznik izbrala 29. maj, dan, ko je Jurčič postal urednik takratnega slovenskega

časnika Slovenski narod. Njegova rojstna hiša na Muljavi je danes eden izmed pomembnejših

kulturnozgodovinskih spomenikov občine, vendar ne edini. Bogata zgodovina tega območja

je za seboj pustila veliko dragocenih ostankov naših prednikov iz različnih zgodovinskih

obdobij, med katerimi sta tudi staro mestno jedro Višnje Gore s Starim gradom in arheološki

kompleks Stična. O njeni zgodovini in arheološkem kompleksu je v svojem diplomskem delu

Ivančna Gorica včeraj in danes pisala že Jasmina Blatnik, zato sem se odločila, da se ne bom

osredotočila samo na njeno zgodovino, ampak tudi na tri prej omenjene kulturnozgodovinske

spomenike.

Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov: iz teoretičnega, teoretično-raziskovalnega in

didaktičnega dela. Teoretični del obsega predstavitev občine Ivančne Gorice, teoretično-

raziskovalni del predstavitev zgoraj naštetih treh znamenitosti ter odgovora na moji dve

raziskovalni vprašanji, didaktični del pa vsebuje tri primere učnih priprav vodenja ogledov

omenjenih treh znamenitosti pri pouku družbe v 5. razredu OŠ.

1 Josip Jurčič, Deseti brat (dalje: J. Jurčič, Deseti brat), Založba Karantanija, d. o. o., Ljubljana 1991, str. 16.
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2 LEGA

Ivančna Gorica je razmeroma mlada občina. Nastala je 1. 1. 1995 z razpadom takratne občine

Grosuplje na tri nove občine: Ivančna Gorica, Dobrepolje in Grosuplje.2

Njeno ozemlje meji na 5 sosednih občin: na severu na Šmartno pri Litiji, na vzhodu na

Trebnje, jugovzhodu na Žužemberk, na zahodu na Grosuplje in na jugozahodu na Dobrepolje.

Meri 227 km2, kar je 1,12 % površine celotne Slovenije.3

Pokrajina pripada delu Dolenjske, kjer se nizek subpanonski svet stika s predalpskim in

dinarskim svetom. Stik med njimi je neprepoznaven, rezultat vpliva vseh treh geografskih

enot pa se kaže v široko prehodni, gričevnati pokrajini.4

Slika 1: Zemljevid občine Ivančna Gorica5

Površje sestavljajo tri naravnogeografske regije: Suha krajina, Dolenjsko podolje in Vzhodno

predalpsko hribovje.6

Leži v osrednji Sloveniji. Večina krajev v občini sodi v upravno enoto Grosuplje, manjši del

pa jih spada pod upravno enoto Litija.7

Občino sestavlja enajst krajevnih skupnosti: Ambrus, Zagradec, Krka, Muljava, Ivančna

Gorica, Stična, Metnaj, Višnja Gora, Šentvid pri Stični, Temenica in Dob.8

2 Jernej Lampret, Občina Ivančna Gorica (v: Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje; dalje: J.
Lampret, Občina I. Gorica), Skupina občanov, Grosuplje 1996, št. 19, str. 69.
3 Franc Grlica, Občina Ivančna Gorica (dalje: F. Grlica, Občina I. Gorica), Ivančna Gorica 1994/95, str. 4.
4 Prav tam, str. 12.
5 http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@ (10. 5. 2013).
6 Prav tam.
7 http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&id=55 (31. 3. 2013).
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Ima 15 810 prebivalcev,9 od tega naselje Ivančna Gorica 1578.10

Slika 2: Občina Ivančna Gorica11

Naselje Ivančna Gorica je središče občine. Leži v Dolenjskem podolju, vzhodno od sotočja

potoka Višnjice in Stiškega potoka, severno od glavne ceste Ljubljana–Zagreb in železnice

Ljubljana–Novo mesto.12

Zmerno celinsko podnebje se izraža z mrzlimi zimami in vročimi poletji. Večino površja

porašča gozd.

3 GRB

Slika 3: Grb občine13

Grb občine Ivančna Gorica je bil sprejet 11. 4. 1996.14

Ima obliko ščita z zlato rumeno obrobo in z zelenim ozadjem. Slednje najverjetneje

predstavlja površje občine, saj je, kot smo že omenili, večina površja gozdnatega z vmesnimi

njivami in travniki. V sredini grba je črno-bel rimski miljnik z nastavkom na vrhu, ki

8 F. Grlica, Občina I. Gorica, str. 4.
9 http://archive-si.com/si/i/ivancna-gorica.si/2012-07-10_108165/ (28. 3. 2013).
10http://www.stat.si/KrajevnaImena/default.asp?txtIme=GORICA&selNacin=kjerkoli&selTip=naselja&ID=1276
(31. 3. 2013).
11 http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Obcine_Slovenija_2006_Ivancna_Gorica.svg (11. 2. 2013).
12 Prav tam.
13 http:// www.ivancna-gorica.si/e-obcina/cgp-obcine-ivancna-gorica/ (10. 2. 2013).
14 http://www.ivancna-gorica.si/data/upload/Odlok_o_grbu_ivancna_gorica.pdf ( 28. 3. 2013).
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predstavlja znamenje, ki stoji pod t. i. Ivankino gorico, ob križišču cest Višnja Gora–Šentvid

in Krka–Stična.

Slika 4: Rimski miljnik15

Prvotno je bil to rimski miljnik, leta 1583 pa ga je dal stiški opat Lovrenc Zupan spremeniti v

znamenje in ga postaviti na mesto, kjer stoji še danes. Tako so prvotnemu miljniku dodali

široko kvadratno krovno ploščo, nad njo pa nastavek s štirimi polkrožnimi vdolbinami, ki se

na vrhu končuje s piramidasto končnico. V vdolbinah so bile včasih podobe farnih svetnikov,

ki so služile kot kažipot romarjem;16 tako je bila v vdolbini, ki je kazala proti Krki, podoba

svetih bratov Kozme in Damijana, v smeri Stične podoba Žalostne Matere božje, proti

Šentvidu je pot kazala podoba sv. Vida, proti Višnji Gori pa podoba sv. Egidija.17

Pater Lovrenc je dal iz miljnika odstraniti tudi rimski zapis in ga nadomestiti z današnjim

latinskim in nemškim. Zanimiv je del nemškega zapisa, ki potrjuje njegovo romarsko vlogo:

Popotniki, ki tod mimo greste, pomislite, da je bil naš Zveličar, ki ga ta podoba predstavlja,

triintrideset let v človeški podobi romar, zato, da pokaže pravo pot nam!18

Danes ga poznamo tudi po imenu Opatov miljnik ali znamenje Opata Lovrenca.

15 Foto: M. Zore.
16 Marjan Zadnikar, Samostan Stična in njegove znamenitosti (dalje: M. Zadnikar, Samostan Stična), Družina
d. o. o., Ljubljana 2001, str. 279−281.
17 http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-RL53HSS1/ (28. 3. 2013).
18 M. Zadnikar, Samostan Stična in njegove znamenitosti, str. 281.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Martina Zore, diplomsko delo

5

4 ZGODOVINSKI IN GOSPODARSKI RAZVOJ OBČINE

IVANČNA GORICA

4.1 IZVOR IMENA

Že prva beseda imena zbuja vprašanje, ali je kraj res povezan z nekim Ivanom, morda Ivanko

ali pa je to povsem naključje. O tem sem se spraševala kar nekaj časa, diplomsko delo pa mi

je dalo motivacijo, da sem to tudi raziskala.

Izvedela sem, da o njegovem izvoru obstaja ustno izročilo, ki pravi, da naj bi bil na griču nad

križiščem cest Višnja Gora–Šentvid in Krka–Stična oziroma nad križiščem, kjer stoji že prej

omenjeno Opatovo znamenje, nekoč vinograd, čigar lastnica je bila vojvodinja Virida iz

milanske plemiške rodovine Sforza Visconti. Ta je svoj vinograd podarila prijateljici Ivanki,

po kateri naj bi kraj tudi dobil ime. Sprva so ga imenovali "Pod Ivankino gorico", kasneje je

dobilo zemljepisno ime Pod Ivančno Gorico, šele po drugi svetovni vojni je kraj dobil sedanjo

obliko imena Ivančna Gorica.19

Virida je bila žena avstrijskega vojvoda Leopolda III. in mati Ernesta Železnega, zadnjega

ustoličenega koroškega vojvode na Gosposvetskem polju. Zadnja leta svojega življenja je kot

vdova živela v gradu na Pristavi nad Stično in bila "velika" dobrotnica stiškega samostana. Po

njeni smrti naj bi jo 31. 5. 1407 pokopali v grobnici kapele sv. Katarine ob stiškem

samostanu, leta 1497 pa naj bi zaradi številčnih turških vpadov njene posmrtne ostanke

prenesli v samostansko baziliko Žalostne Matere Božje in jih pokopali v prezbiteriju ob

glavnem oltarju. Danes se v stiški baziliki nahaja tudi njen nagrobnik, ki naj bi ga dal izdelati

opat Jakob Reinprecht v 17. stoletju.20

4.2 PRAZGODOVINA

O možnosti poseljenosti kraja v prazgodovini govori knjiga z naslovom Ivančna Gorica:

arheološka izkopavanja v letih 2008 in 2009. Urednico omenjene knjige Ano Plestenjak in

ekipo arheološkega podjetja Arhej, d. o. o. sem obiskala ravno v času izkopavanj na ravnici

ob zahodnem vznožju griča sv. Jožefa. Povedala mi je, da sta bila ravnica in območje na

19 Ivan Grandovec, Analiza naselja Ivančna Gorica (dalje: I. Grandovec, Analiza naselja), Turistični krožek na
OŠ Stična, januar–marec 1994, str. 3.
20 Po ogledu in pogovoru z vodičkama Sabino Velikanje (23. 3. 2013; 24. 3. 2013) in Rebeko Oven (24. 4. 2013)
ter dokumentalistom Muzeja krščanstva na Slovenskem Markom Okornom (2. 4. 2013, dalje: Pogovor z
zaposlenimi v Muzeju krščanstva).
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zahodnem in severnem vznožju griča v letih 2008 in 2009 že pregledana, zato so tudi tokratne

najdbe podobne prvotnim. Ponovno so zasledili tudi ostanke vodnih tokov, ki dokazujejo, da

so vodne struge na tem območju meandrirale v različnih smereh.21

Dodatne informacije o najdišču sem poiskala v njihovi arheološki knjigi, dostopni tudi na

spletu. Izvedela sem, da so na podlagi preteklih arheoloških izkopavanj griča in njegove

okolice ugotovili prisotnost človeka vse od zgodnje bronaste dobe do danes. Poseljeni naj bi

bili nekoliko višji predeli griča, možnost življenja pa so dajali vodni tokovi, ki so bili v tem

predelu zelo aktivni. Predvideva se tudi, da naj bi na vrhu griča stala naselbina, vendar za to

ni konkretnih dokazov.22

Slika 5: Grič sv. Jožefa in ravnica pod njim23

S prazgodovinskimi ostanki je bogato tudi zemljišče novo nastale obrtne cone, kjer se med

drugim nahaja tudi avto-hiša Pan-Jan. Prav v okviru izgradnje avto-hiše je bila na območju

cone leta 2011 izvedena arheološka raziskava, s katero so odkrili več ostankov posredne

lončevine, ki nakazujejo obstoj naselbine v neposredni bližini izkopa.24

21 Po pogovoru z arheologinjo arheološkega podjetja Arhej Ano Plestenjak (4. 3. 2013).
22 http://www.arhej.com/datoteke/ivancna_gorica.pdf (15. 3. 2013).
23 Foto: M. Zore.
24 Alenka Jovanović, Rok Žižek, Arheološko izkopavanje v Ivančni Gorici (v: Arheologija v letu 2011: dediščina
za javnost, dalje: A. Jovanović, R. Žižek, Arheološko izkopavanje v I. Gorici), Slovensko arheološko društvo,
Ljubljana 2012, str. 31.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Martina Zore, diplomsko delo

7

4.3 OBDOBJE RIMLJANOV

Ostanki arheoloških izkopavanj pričajo o poseljenosti kraja tudi v rimskem času. Poseljena sta

bila tako vznožje kot tudi vrh griča sv. Jožefa, kar dokazujejo najdbe zidov, jarkov, ruševin in

kurišč. Iz tega časa izvirajo tudi ostanki rimskega grobišča in peči, najdeni na t. i. "Špici".25

V uporabi je bilo tudi ozemlje današnje obrtne cone, ki pa zaradi vodnatega površja ni bilo

poseljeno.26

Arheološka izkopavanja so navrgla tudi sledove rimske ceste Emona (Ljubljana)–

Neviodunum (Drnovo pri Krško)–Siscia (Sisak), ki se je v Ivančni Gorici cepila na več

stranskih cest: ena proti Stični, druga proti Krki, tretja pa je potekala južno od glavne ceste

proti kraju Cikava pri Grosupljem.27

O pestrem rimskem dogajanju priča tudi dejstvo, da se je ob glavni cesti, natančneje v vasi

Hudo, nekaj km stran iz Ivančne Gorice nahajala rimska cestna postaja Acervo.28

Drugi dokaz rimskega časa pa so tudi v neposredni bližini Ivančne Gorice odkriti rimski

miljniki, od katerih je najbolj poznan že omenjeni Opatov miljnik.

Drugi miljnik se nahaja na griču pri cerkvi sv. Jožefa. Postavljen je bil pred 2000 leti,

restavriran in na novo postavljen pa oktobra 1993.29

Našel ga je lastnik njive, in sicer na desni strani avtoceste v smeri proti Novemu mestu ter ga

shranil na svojem dvorišču. Začel je razpadati na fragmente, dokler ga ni opazil Leopold

Sever ter se lotil njegove rekonstrukcije in postavitve miljnika na današnjo lokacijo.30

Danes je pred njim na njegovi desni strani kamen z napisom, ki ga je zaradi slabe vidnosti

težko prepoznati. Dobro je viden le zgornji zapis: Kamen miljnik.

25 http://www.arhej.com/datoteke/ivancna_gorica.pdf (15. 3. 2013).
26 A. Jovanovič, R. Žižek, Arheološko izkopavanje v I. Gorici, str. 31.
27 Drago Svoljšak, Mrzlo polje pri Ivančni gorici (dalje: D. Svoljšak, Mrzlo polje pri I. Gorici), Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana 2008, str. 75.
28 Prav tam, str. 7.
29 Jasmina Blatnik, Ivančna Gorica včeraj in danes, diplomsko delo (dalje: J. Blatnik: I. Gorica včeraj in danes),
Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta, Ljubljana 2006, str. 34.
30 http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OBZKYEMO/?query=%27keywords%3d%
C5%A0tirje+novi+miljniki+s+ceste+Emona+-+Neviodunum%27&pageSize=25 (27. 5. 2013).
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Tretji miljnik pa hrani Narodni muzej v Ljubljani in je nastal v času cesarja Antonija Pia.

Slednji ima še ohranjen zapis: a Neviodunom ilia passuum XXXXIIII, kar pomeni, da je bil od

Neviodunuma oddaljen 44 milj.31 Najden je bil v Vodotučinah pri mlinu.32

Slika 6: Rimski miljnik pri cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici33

4.4 OBDOBJE OD SREDNJEGA VEKA DO 17. STOLETJA

Poseljen je bil vrh griča sv. Jožefa, kjer so bile odkrite jame z ostanki lončevine iz 8. in 9.

stoletja, ohranjen pa je tudi delec lončevine iz 7. stoletja.34

Leta 1132 so začeli z gradnjo stiškega samostana, ki je postal gospodarsko, kulturno in versko

središče Kranjske.35

S tem je Stična ohranila svojo pomembno vlogo in postala vodilna sila na tem delu območja,

medtem ko je bila Ivančna Gorica zgolj njen zaselek.

4.5 OBDOBJE OD 18. DO 19. STOLETJA

V 18. stoletju je bil kraj redko poseljen, štel je zgolj devet kmetij ob današnji Ljubljanski

cesti, v neposredni bližini križišča cest Višnja Gora–Šentvid in Krka–Stična. Zaradi ugodne

lege ob križišču pomembnih cest so se na kmetijah ukvarjali tudi z gostinstvom.36

31 Jože Kastelic, Herakles v Hadu (v: Zbornik občine Grosuplje, Ivančne Gorice in Dobrepolja; dalje: J. Kastelic,
Herakles v Hadu), Skupina občanov, Grosuplje 1998, št. 20, str. 171.
32 J. Blatnik, I. Gorica včeraj in danes, str. 34.
33 Foto: M. Zore.
34 http://www.arhej.com/datoteke/ivancna_gorica.pdf (31. 3. 2013).
35 Pogovor z zaposlenimi v Muzeju krščanstva.
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Tudi v času francoske oblasti in uvedbe prvih upravnih občin pri nas v letih 1809–1813

Ivančna Gorica kot občina še ni obstajala. Kasneje je oblast prevzela Avstro-Ogrska in

izvedla ponovno meritev katastrskih občin. V času merjenja in izdelave franciscejskega

katastra so hišne oznake zaselka pripadale dvema različnima krajema:37 severno od ceste

Višnja Gora–Šentvid pri Stični kraju Stična, južno od nje pa kraju Mleščevo.38

Tudi po izdelavi katastra leta 1825 se situacija ni spremenila. Severni del naselja je še vedno

nosil hišno oznako Stična, pripadal je katastrski občini Stična in upravni občini Šentvid pri

Stični, južni del pa je prav tako ohranil oznako Mleščevo in je spadal pod katastrsko in

upravno občino Gorenja vas.39

Tudi izgradnja železniške proge Grosuplje–Novo mesto in postavitev železniške postaje

Stična 1. 6. 1894 v tem času nista bistveno pripomogla k večjemu naseljevanju kraja in

njegovi razvitosti. To, da se je postaja sprva imenovala Stična in ne Ivančna Gorica, je bil

dokaz njene še vedno vodilne vloge na tem območju. Do preimenovanja je prišlo šele po

koncu 2. svetovne vojne,40 ko Ivančna Gorica ni bila več samo zaselek Stične in Mleščevega,

ampak postane samostojen kraj.

Slika 7: Ivančna Gorica v začetku 20. stoletja41

4.6 OBDOBJE PRED IN MED 2. SVETOVNO VOJNO

Do manjšega razvoja in rasti naselja je prišlo šele pred 2. svetovno vojno, ko se je začel čutiti

pomen železniške povezave in so se v kraju pojavili prvi gospodarski obrati.42

36 I. Grandovec, Analiza naselja, str. 4.
37 Melik Vasilij, Nekdanje občine v občini Grosuplje (v: Zbornik občine Grosuplje, dalje: M. Vasilij, Nekdanje
občine), Skupina občanov, Grosuplje 1992, št. 7, str. 275–276.
38 I. Grandovec, Analiza naselja, str. 4.
39 M. Vasilij, Nekdanje občine, str. 275.
40 I. Grandovec, Analiza naselja Ivančna Gorica, str. 4.
41 Osebni arhiv ravnatelja OŠ Stična Marjana Potokarja.
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V času narodnega osvobodilnega boja je bila Ivančna Gorica del okrožnega odbora

osvobodilne fronte (OF) Grosuplje. Ta se je leta 1941 razdelil na okrožji Grosuplje in Stična–

Struge, dve leti kasneje pa sta se okrožji ponovno združili in se leta 1944 priključili okrožju

Novo mesto.43

Leta 1941 je bila ustanovljena Stiška četa, ena izmed prvih enot narodnoosvobodilne vojske

na Slovenskem in prva partizanska enota na tem območju. K njej so se pridružili tudi možje in

fantje iz okoliških krajev, tudi iz Ivančne Gorice.44

4.7 OBDOBJE PO 2. SVETOVNI VOJNI DO DANES

Po koncu 2. svetovne vojne je bil ustanovljen odbor Ivančna Gorica, ki je bil del okraja

Grosuplje. Ker v tako majhnih enotah ni bilo mogoče upravno-politično delo, je že leta 1952

prišlo do novih sprememb. Na podlagi zakona o upravni razdelitvi Ljudske republike

Slovenije na mesta, okraje in občine je bilo na območju današnje občine Ivančna Gorica

ustanovljenih pet upravnih občin, med katerimi Ivančne Gorice še ni bilo. Leta 1955 je prišlo

do oblikovanja novih občin, ne samo kot upravno-teritorialnih enot, temveč tudi kot

družbeno-ekonomskih skupnosti. Med njimi je bila tudi Ivančna Gorica z Zagradcem, ki je

spadala pod okraj Ljubljana. Pet let kasneje, 31. 12. 1960, se je priključila občini Grosuplje,

razen njene katastrske občine Sobrače, ki se je pridružila občini Litija.45

Konec leta 1994 pa je bil sprejet zakon, na podlagi katerega je občina Grosuplje 1. 1. 1995

razpadla na tri nekdanje občine: Ivančna Gorica, Dobrepolje in Grosuplje. Tako je po dolgih

letih le nastala občina Ivančna Gorica, ki znotraj istih meja obstaja še danes.46

Po 2. svetovni vojni tudi Ivančna Gorica postane samostojen kraj s svojimi lastnimi hišnimi

številkami.47

4.7.1 Razvoj kraja in občine

Novonastala občina, s središčem v kraju Ivančna Gorica, se je po letu 1995 začela intenzivno

razvijati v vseh pogledih. K njenemu hitremu razvoju je prispevala ugodna lega ob železniški

42 Prav tam, str. 12.
43 Jože Marolt, Naša občina in občani (v: Zbornik občine Grosuplje, dalje: J. Marolt, Naša občina), Skupina
občanov, Grosuplje 1970, št. 2, str. 45–46.
44 http://e-sticna.si/index.php?p=1_38_Druga-svetovna-vojna (4. 4. 2013).
45 J. Marolt, Naša občina, str. 46−48.
36 J. Lampret: Občina I. Gorica, str. 69.
47 M. Vasilij, Nekdanje občine, str. 275.
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progi in hitri cesti ter dokončani avtocestni odsek Višnja Gora–Bič in tudi poti, ki jo

povezujejo z ostalimi občinami v Sloveniji. Zlasti pomembna je bila povezava do Dvora, kjer

je nekoč obratovala uspešna železarna, ki danes ne obratuje več, prometna povezava pa je

ostala ohranjena.48

Pospešeno so se začeli razvijati vsi kraji občine, še zlasti njeno središče, kjer so se pojavile

prve oblike industrije. Omeniti velja še danes delujoča podjetja, in sicer livarno IMP Livar

(nekoč imenovana Livar) in transportno podjetje Traig ter danes že propadlo lesno podjetje

Sinoles.49

Industrijski objekti so nastali tudi zunaj njenega središča. Tako je v Višnji Gori začel delovati

obrat Iskra Kranj, na Krki so proizvodnjo odprla Modna oblačila iz Ljubljane, v Ambrusu in

Šentvidu pri Stični pa je delovalo tekstilno podjetje Rašica.50

Razvoj industrije je bil dobrodošel v vsej občini, še zlasti v do takrat manjših in nerazvitih

krajih, saj jim je ta omogočila priložnost zaposlitve, zaslužka in dvig življenjskega standarda,

obenem pa je veliko ljudi dobilo zaposlitev v svojem domačem kraju, kar je posledično

vplivalo tudi na zmanjšanje števila migracij. Slednje pa se ni kazalo samo v manjših krajih,

ampak tudi po drugih krajih občine. Povečalo se je število gradenj stanovanjskih hiš,

večstanovanjskih zgradb ter drugih objektov, nastajati so začele dodatne osnovne šole,

trgovine, kulturni in zadružni domovi, pošte, storitveni in obrtni obrati, v središču občine pa

so nastali tudi zdravstveni dom, lekarna in banka. Danes je občina prepoznavna predvsem po

dveh večjih objektih, in sicer svetovno znanem podjetju Akrapovič, proizvajalcu izpušnih

sistemov za športne avtomobile in motocikle, pa tudi že po vrsto let uspešni srednji šoli Josipa

Jurčiča. Med pomembnejše obrate pa se danes uvrščajo tudi proizvodnja PVC in ALU

stavbnega pohištva Cugelj, s. p., prodajno-servisni center vozil Avto Kavšek, trgovski center

Agrograd ter novo nastala storitev Tehnični pregledi Pan-Jan, d. o. o. Poznana pa je tudi po

številnih naravnih in kulturnozgodovinskih znamenitostih, s katerimi ohranja pridih

preteklosti, ga prenaša na nas in naše potomce ter tako zaseda mesto priljubljene turistične

destinacije na Slovenskem.

48 D. Svoljšak, Mrzlo Polje pri I. Gorici, Ljubljana 2008, str. 6.
49 I. Grandovec, Analiza naselja I. Gorica, str. 12.
50 J. Marolt, Naša občina in občani, str. 51–52.
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Slika 8: Kraj Ivančna Gorica danes51

5 TEORETIČNO-RAZISKOVALNI DEL

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA

V Sloveniji je veliko kulturnozgodovinskih znamenitosti. Vse so tako ali drugače pomemben

del naše preteklosti in kot takšne vredne vsega našega spoštovanja. Občutek spoštovanja in

zavedanja njihove pomembnosti pa učenci najlažje dosežejo s poznavanjem znamenitosti

svojega domačega kraja. Menim, da je poznavanje spomenikov svoje domače okolice osnova

za pridobivanje vsega nadaljnjega znanja, za razvijanje pripadnosti svojemu kraju in svojim

ljudem ter za zavedanje pomena vseh ostalih sledov naših prednikov. Za lažje razumevanje

njihovega pomena pa moramo najprej spoznati zgodovino kraja, v katerem se nahajajo.

Odločila sem se, da se bom tega držala tudi v svojem diplomskem delu. Najprej sem raziskala

zgodovino svojega kraja in se nato lotila raziskovanja treh izbranih kulturnozgodovinskih

spomenikov: starega mestnega jedra Višnje Gore s Starim gradom, Jurčičevo domačijo na

Muljavi in arheološki kompleks Stična.

Cilji:

 predstaviti izbrane kulturnozgodovinske spomenike v občini Ivančna Gorica,

 izpostaviti tri točke ogleda: staro mestno jedro Višnja Gora s Starim gradom, Jurčičeva

domačija na Muljavi ter arheološki kompleks Stična in jih s pedagoškega in didaktičnega

vidika tudi ovrednotiti.

51 http: //www.ivancna-gorica.si/o-ivancni-gorici2/krajevne-skupnosti/ivancna-gorica/ (6. 4. 2013).
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5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Zastavila sem si naslednji dve raziskovalni vprašanji:

RV1: Katere kulturnozgodovinske vsebine ponujajo staro mestno jedro Višnja Gora s Starim

gradom, Jurčičeva domačija na Muljavi in arheološki kompleks Stična za pouk na razredni

stopnji oziroma 5. razred OŠ?

RV2: V kolikšni meri so izbrane točke primerne oziroma varne za pouk v 5. razredu OŠ?

5.3 OPIS VZORCA

V svojo raziskavo sem zajela tri omenjene kulturnozgodovinske znamenitosti.

5.4 RAZISKOVALNA METODA

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje sem dobila z ogledi navedenih treh znamenitosti in s

pomočjo literature.

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje pa sem pridobila z lastnim vrednotenjem, tako s

pedagoškega kot didaktičnega vidika.

5.5 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV

Obiskala sem vse tri znamenitosti. Staro mestno jedro Višnje Gore s Starim gradom sem

obiskala sama, dodatne odgovore pa sem dobila v literaturi in s pogovori domačinov. Da sem

pridobila dovolj podatkov, sem se tja odpravila večkrat. Jurčičevo domačijo in arheološki

kompleks sem si ogledala v spremstvu, in sicer prvega v spremstvu vodičev muzeja,

Arheološki kompleks Stična pa sem obiskala z domačinom arheologom. Na ogled slednjega

sem morala počakati na lepo vreme, saj je njegov ogled v dežju neprimeren. Dodatne

informacije o kompleksu sem dobila tudi v literaturi. Znamenitosti sem tekom ogleda ves čas

vrednotila. Pri tem sem si pomagala z lastnim znanjem, pridobljenim na fakulteti in praksi, ter

z učnim načrtom za predmet družba v 5. razredu OŠ.

5.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV

Z odgovori na zastavljena vprašanja bom sočasno omenjene znamenitosti tudi predstavila.
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6 NESAKRALNE KULTURNOZGODOVINSKE

ZNAMENITOSTI OBČINE IVANČNA GORICA

6.1 STARO MESTNO JEDRO VIŠNJE GORE S STARIM GRADOM

Višnja Gora je prijetno mestece, kjer lahko sredi podeželskega okolja podoživimo utrip

mestnega življenja, s sprehodom po njegovem osrednjem jedru pa nas kljub svoji majhnosti

spominja na naše glavno mesto Ljubljana. Leži na dobro dostopni lokaciji, njegovo jedro pa

nam ponuja bogate sledove naše preteklosti. Menim, da je primerno, da omenjeno

znamenitost pokažemo tudi učencem 5. razreda OŠ.

S strani Turističnega društva Višnja Gora nisem dobila ustreznih podatkov glede vodenih

ogledov znamenitosti, zato sem se na ogled odpravila kar sama. Bi pa ob tem poudarila, da bi

lahko boljša organizacija Turističnega društva veliko več prispevala k ohranjanju svoje

kulturne dediščine in prepoznavnosti samega mesta kot sicer.

Podatke o mestu sem pridobila s pomočjo literature ter s pogovori domačinov in

restavratorjem Matjažem Vilarjem. Ogleda mesta z učenci nisem izvedla, zato bom v

nadaljevanju predstavila in izpostavila tiste točke in podatke, ki bi jih v primeru ogleda sicer

sama vključila v ogled omenjene znamenitosti.

Učencem je smiselno pokazati in predstaviti naslednje točke: Valvasorjev vodnjak, mestni

hiši, hišnih številk 1 in 3, ter nekdanji obrambni stolp ali "purfelturn". Z njimi bi se

pogovorila o zgodovini mesta in o višnjegorskem Starem gradu, a jih na njegov ogled ne bi

peljala, saj se kaže samo še v obliki neurejenih in težko dostopnih ruševin, ki pa so kot take

neprimerne za ogled (več o tem v nadaljevanju). Lahko pa bi se sprehodili tudi po

tradicionalnem Jurčičevem pohodu ter Gozdno poučni poti (več o tem v nadaljevanju). Z

ogledom omenjenih točk bi učenci spoznali pestro višnjegorsko preteklost, obenem pa bi bili

fizično aktivni in tako naredili nekaj dobrega tudi za svoje zdravje.

Za uvod bi se pomenili o mestih Ljubljana in Višnja Gora. Obe sta torej mesti, ki se nahajata

pod vznožjem grajskega hriba. V Ljubljani lahko občudujemo Ljubljanski grad, v Višnji Gori

pa starodavni višnjegorski grad oziroma danes imenovani Stari grad. Če ju primerjamo med

seboj, lahko ugotovimo, da slednji leži na višji nadmorski višini kot Ljubljanski, a je ta v

primerjavi z njim dosti bolj ohranjen, saj se višnjegorski kaže samo še v obliki razvalin. Ob

tem bi se pogovorili, da je nadmorska višina navpična razdalja nekega kraja od gladine morja.
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Poleg tega je Višnja Gora v primerjavi z Ljubljano mnogo manjša in ima tudi manj

znamenitosti, a je kljub temu nekaj posebnega. Danes spada med eno najmanjših slovenskih

mest, obenem pa je njeno mestno jedro še vedno dobro ohranjeno in je kot del

kulturnozgodovinske dediščine pomemben del naše preteklosti.

6.1.1 Staro mestno jedro

Mesto Višnja Gora se nahaja v Dolenjskem podolju, ob avtocesti Ljubljana–Novo mesto,

sestavljata pa ga staro mestno jedro in novejše naselje. Slednje se razprostira ob vznožju

grajskega griča ob potoku Višnjica, staro mestno jedro pa leži na griču pod razvalinami

Starega gradu, nekoč imenovanega tudi Turn. Staro mestno jedro v primerjavi z novejšim

delom prepoznamo že od daleč, saj leži na višji nadmorski višini okrog podružnične cerkve

sv. Ane.

Tu bi bila primerna razlaga, da je Dolenjsko podolje pokrajina v dinarskem svetu in da gre za

nekoliko nižji del površja, ki ga obdajajo okoliška hribovja. Dinarski svet pa je ena izmed

štirih naravnih enot Slovenije, ki se razprostira na južnem, jugovzhodnem in zahodnem delu

države.

Slika 9: Staro mestno jedro52

Pred začetkom ogleda in razlage nastanka mesta bi z učenci na kratko ponovila zgodovinska

obdobja in njihove značilnosti. Pomagala bi si s časovnim trakom.

Prazgodovina se je torej delila na kameno, bakreno, bronasto in železno dobo in se je pričela

milijon let pred našim štetjem ter trajala do leta 1 našega štetja. Za kameno dobo je bilo med

52 Foto: M. Zore.
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drugim značilno izdelovanje orodja in orožja iz kamnov, ljudje pa so se preživljali z lovom in

nabiranjem sadežev. V bakreni dobi je kamen nadomestil baker, ki so ga pridobivali iz

bakrove rude, v bronasti ga je izpodrinil bron, v železni dobi pa železo. Prazgodovini je

sledilo obdobje starega veka, ki se je pričelo že leta 3500 pr. n. št., torej že v času

prazgodovine, in je trajalo do leta 476. Prvo obdobje starega veka imenujemo "pravi stari

vek", drugega pa obdobje Rimljanov ali antika. V "pravem starem veku", ki je trajalo do leta

1 pr. n. št., so po svetu nastale prve visoke kulture, kot so npr. Mezopotamija, Egipt, Grčija …

V antiki, ki je trajala od 1 pr. n. št. pa do leta 476, so Evropo ter s tem tudi naše ozemlje

poselili Rimljani.53

V tem obdobju so nastale rimske ceste in miljniki, razvila se je trgovina, zlasti z jantarjem,

razvita pa je bila tudi močna rimska vojska. Pojasnila bi jim, da so bili miljniki kamni ob

cestah, na katerih so bile zapisane razdalje medsebojnih krajev, kar je bilo v pomoč zlasti

popotnikom. Razložila bi jim, da so jantar pridobivali iz smol dreves, ki se je posušila na

zraku, in iz njega izdelovali nakit ter različne okraske. Sledilo je obdobje srednjega veka, ki je

trajalo od leta 476 do leta 1492. V tem času so nastali številni srednjeveški gradovi, začelo se

je obdobje turških vpadov in kmečkih uporov, zemlja je bila v lasti zemljiškega gospoda,

kmetje pa bili njihovi podložniki, ki so gospodom delali tlako in dajali dajatve. Te so bile v

denarju, pa tudi v pridelkih in živini, vse dajatve in opravljeno tlako pa je zemljiški gospod

zapisoval v svoji knjigi, imenovani urbar. Sledilo je obdobje novega veka, ki je trajalo do leta

1918. V tem času so nastale številne spremembe, prišlo je do izuma elektrike, računalnika in

drugih modernih naprav, prišlo je do razvoja na vseh področjih, tudi v prometu, medicini,

tovarnah, širiti pa so se začela tudi mesta. Od leta 1918 dalje gre za obdobje sodobnosti, v

katerem je nastala tudi naša država in v katerem živimo še danes.

Nato bi se pogovorili o nastanku mesta, za tem pa bi sledil ogled.

Omenila bi jim, da današnje mesto ni imelo naziva mesto že od samega začetka. Prvotno je bil

to namreč kraj, ki je bil poseljen že v prazgodovini, na mestu današnjih razvalin Starega gradu

pa se je v prazgodovini in kasneje, v času Rimljanov oziroma v starem veku, nahajalo

taborišče. Mimo Višnje Gore je v obdobju Rimljanov peljala tudi rimska cesta Emona–

53 http://tasadruzba.blogspot.com/p/casovni-trak.html (21. 5. 2013).
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Neviodunum–Siscia, na prostoru današnje Višnje Gore pa naj bi se nahajalo mesto

Magnisna.54

Povedala bi jim, da se je Ljubljana v rimskem času imenovala Emona, Drnovo pri Krškem

Neviodunum, Sisak na Hrvaškem pa Siscia. To torej pomeni, da lahko o prej omenjeni rimski

cesti govorimo tudi kot o cesti Ljubljana–Krško–Sisak.

Iz tega obdobja izvirajo tudi odkriti ostanki kamnitih spomenikov in dveh miljnikov, najdenih

južno od vasi Stari trg pri Višnji Gori. Njun napis je odklesan, uporabljena pa sta kot gradbeni

material pri gradnji hiše v Dednem Dolu, št. 1.55

Do vidnejših sprememb je v Višnji Gori prišlo v srednjem veku, in sicer v sredini 12. stoletja,

ko so se na območju današnjega Starega gradu naselili grofje Višnjegorski. Ti naj bi bili

potomci sv. Heme, od svojih prednikov pa naj bi grofje podedovali veliko posest, vse od

Ljubljane na severozahodu pa do hrvaške meje. V to posest je spadala tudi Višnja Gora in

njena okolica.56

Primerna je razlaga, da je sv. Hema, imenovana tudi kot Ema Krška, razglašena za svetnico,

saj je dala na Krki v Avstriji zgraditi samostan benediktink, posebnega ženskega meniškega

redu, ter stolno cerkev, ki obstaja še danes. Po njeni smrt so samostan ukinili, na njegovem

mestu pa ustanovili krško škofijo.57

Na mestu prazgodovinskega gradišča so zgradili Stari grad, na ravnini pod njim, natančneje

na kraju današnjega Starega trga, pa se je začelo razvijati srednjeveško naselje.58

Pojasnila bi jim, da točen čas nastanka naselja ni znan, je pa povezan s tamkajšnjo mitnico,

katera je prvič omenjena v letih 1232−1246, torej lahko čas nastajanja naselja datiramo v

srednji vek oziroma prvo polovico 13. stoletja.59

54 Aleksandra Saša Gros, Višnja Gora (v: V Višnjo Goro, dalje: A. S. Gros, Višnja Gora), Krajevna skupnost in
Turistično društvo Višnja Gora, Višnja Gora 1998, str. 14.
55 France Ljubič, Rimske ceste na območju sedanje občine Grosuplje z aplikacijo na prazgodovino in srednji vek
(v: Zbornik občine Grosuplje), Skupina občanov, Grosuplje 1977, št. 9, str. 125.
56 Aleksandra Saša Žagar Gros, Grofje Višnjegorski (v: V Višnjo Goro: druga knjiga, dalje: A. S. Ž. Gros, Grofje
Višnjegorski), Krajevna skupnost Višnja Gora, Višnja Gora 2008, str. 116.
57 http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveta_Ema_Kr%C5%A1ka (28. 5. 2013).
58 Franc Godeša, Upravno teritorialna in oblastna ureditev Višnje Gore v zgodovini (v: V Višnjo Goro, dalje F.
Godeša, Upravno teritorialna in oblastna ureditev Višnje Gore), Višnja Gora 1998, str. 28.
59 Boris Golec, Nova spoznanja o začetkih Višnje Gore (v: V Višnjo Goro: druga knjiga, dalje: B. Golec, Nova
spoznanja o začetkih Višnje Gore), Krajevna skupnost Višnja Gora, Višnja Gora 2008, str. 108.
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Dotaknili bi se tudi pomena besede mitnica. To je bil včasih manjši prostor ali stavba za

pobiranje mitnine, mitnina pa se je imenoval prometni davek na trgovsko blago, ki so ga

morali ljudje plačevati ob prehodu skozi mitnico, katera se je po navadi nahajala ob vstopu v

nek kraj ali ob vstopu na prostor, kjer so potekali sejmi. Trgovsko blago so prenašali na hrbtu,

na tovornih konjih ali vozovih.

Stoletje kasneje, v prvi polovici 14. stoletja, se je naselje razvilo v trg.60

Še vedno so pobirali mitnine, organizirali sejme, pobirali carine,61 imeli pa so tudi že nekaj

drugih pravic in svoboščin, kot npr. krvno sodstvo in azilsko pravico.62

Učencem bi pojasnila, da je carina davek na uvoženo ali izvoženo blago, ki se plačuje ob

prehodu ali izhodu iz ene države v drugo in da je to v Sloveniji še vedno prisotno ob meji s

Hrvaško. Vendar je tudi tu ne bo več dolgo, saj jo bodo z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo

odpravili in bo pretok vozil skozi hrvaško-slovensko mejo prost. Pogovorili bi se, da je

Evropska unija zveza evropskih držav, kamor spada tudi Slovenija, krvno sodstvo pa je bilo

sodstvo, ki je odločalo o življenju in smrti obtoženega in če je bil ta obtožen, ga je čakala

smrt. Objasnila bi jim tudi, da je azilska pravica pravica preganjenega človeka, da po begu iz

materne države, v kateri je preganjen, v neki tuji državi zaprosi za mednarodno zaščito.

Takšni ljudje so v materni državi deležni mučenja in nečloveškega ravnanja zaradi različnih

vzrokov, lahko tudi zaradi svoje verske, politične pripadnosti … V državi, kamor se zatečejo,

pa imajo v skladu z azilom pravico do zdravstvene pomoči, do dela in izobraževanja in

pravico do prebivanja v njej.

Trg so potem v prvi polovici 15. stoletja zaradi boljše obrambe pred Turki prestavili na višjo

lokacijo, ob vznožje grajskega hriba, kjer stoji še danes. Prvotna naselbina je dobila ime Stari

trg, novi trg na višji lokaciji pa se je začel čedalje bolj razvijati. Okoli njega so začeli graditi

protiturški obrambni zid s stolpi, saj so bili turški napadi čedalje pogostejši. Omenila bi jim

tudi, da se je oblikovala skupnost višnjegorskih tržanov z lastnim pečatom, ki so ga

uporabljali za pečatenje različnih uradnih zadev, ohranili pa so tudi prej omenjeno mitnico,

60 Obstaja možnost, da je do tega prišlo tudi že v 13. stoletju.
61 Ivo Brečič, Grosupeljski gradovi 1. del (dalje: I. Brečič, Grosupeljski gradovi 1 del), IVOpress, d. o. o.,
Grosuplje 1994, str. 91−92.
62 A. S. Gros, Višnja Gora, str. 14.
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sejme in carine.63 Iz prestavitve trga na današnje mesto pa izvira tudi današnja oblika imena

Višnja Gora. Trg so namreč postavili "višje gori" − od tod Višnja Gora.

Vse te omenjene pravice in svoboščine so bile leta 1444 potrjene tudi s strani cesarja

Friderika III., ki jim je kasneje dodelil tudi tržno pravico, da so smeli voliti lastnega tržnega

sodnika iz kroga svojih ljudi. Vse do takrat je funkcijo trškega sodnika opravljal deželni

sodnik.64 Trški sodnik je potem predstavljal najvišjo upravno in sodno oblast v Višnji Gori.65

Pogovorili bi se tudi o datumu 9. 7. 1478, ko je cesar Friderik III. trg povzdignil v mesto.

Razlog za to je bil v protiturški obrambi, saj je mesto z novo pridobljenimi pravicami in

dovoljenji dobivalo več dohodkov za gradnjo obzidja in drugih obrambnih stavb. Tako se je

povečalo število letnih sejmov, imeli so pravico, da so pobirali mitnino od vsakega tovornega

konja, ki je šel skozi mesto ali prišel na tedenski sejem, ljudje, ki so se naselili v mestu, pa so

imeli pravico, da v njem tudi ostanejo in jih ni imel nihče pravice zahtevati nazaj, četudi so

bili ti podložniki – cilj je bil povečati mestne dohodke za gradnjo obzidja in povečati dotok

prebivalcev s podeželja in s tem obrambno moč mesta. Ljudje so se začeli ukvarjati z obrtjo,

zlasti s čevljarstvom, kovaštvom in nožarstvom, razvijati pa se je začela tudi trgovina.

Obrtniki so se začeli združevati v obrtne zadruge, imenovane cehi. Za sprejem med mojstre

ceha so veljali posebni pogoji, kot npr. da je bil kandidat podložen višnjegorskemu sodniku,

poročen …66

Povedala bi jim, da so se obrtniki znotraj cehov delili na mojstre, pomočnike ter vajence in da

so znotraj ceha obstajala posebna pravila včlanjenja, obnašanja in delovanja, ki so se jih

morali držati vsi cehovski člani. Če takrat nisi bil član ceha, nisi mogel izvajati obrtne

dejavnosti, za članstvo v cehu pa si moral poleg upoštevanja pravil, plačevati tudi članarino.

Poleg tega je ceh nadziral tudi kvaliteto izdelkov, njihovo ceno … Imel pa je tudi dobre

lastnosti, kot npr. da je skrbel za svoje bolne člane, za denarno pomoč vdovam njihovih

pokojnih članov ter za reševanje medsebojnih problemov njihovih članov.

63 B. Golec, Nova spoznanja o začetkih Višnje Gore, str. 108–112.
64 A. S. Gros, Višnja Gora, str. 14–15.
65 F. Godeša, Upravno teritorialna in oblastna ureditev Višnje Gore v zgodovini, str. 29.
66 A. S. Gros, Višnja Gora, str. 15.
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Namesto trškega sodnika so od takrat dalje imeli mestnega sodnika, ki je prav tako kot prej

trški sodnik imel najvišjo upravno in sodno oblast v mestu.67 Mesto pa je imelo tudi dvoje

mestnih vrat ter "mala vrata".68

V nadaljevanju bi se pomenili tudi o padcih mesta. Do večje krize je namreč prišlo v novem

veku, natančneje v 16. stoletju, k čemur so pripomogli turški vpadi in zapravljanje denarja za

njihovo obrambo, pa tudi kmečki upori, zlasti vseslovenski kmečki upor leta 1515. Konec 17.

stoletja je mesto pogorelo. Kasneje si je sicer opomoglo, prišlo je do gospodarskega napredka,

ki pa ni veliko pripomoglo k njegovemu razvoju. Tudi leta 1894 postavljena železniška proga

ni oživela njenega gospodarstva.69

Slika 10: Višnja Gora leta 152870

Konec 19. stoletja naj bi mestno obzidje podrli,71 tako da nanj danes spominja samo še

obrambni stolp purfelturn (več o njem v nadaljevanju).

Slika 11: Pogled iz Starega gradu, razglednica Višnje Gore, poslana 27. 8. 191272

67 F. Godeša, Upravno teritorialna in oblastna ureditev Višnje Gore v zgodovini, str. 29.
68 A. S. Gros, Višnja Gora, str. 16.
69 Prav tam, str. 15–17.
70 Stane Mikuž, Umetnostnozgodovinska topografija grosupeljske krajine (dalje: S. Mikuž,
Umetnostnozgodovinska topografija grosupeljske krajine), Zavod RP Slovenije, Ljubljana 1978. str. 206.
71 Prav tam, str. 208.
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Omenila bi jim dve večji podjetji, ki danes obratujeta v Višnji Gori, in sicer ELVEZ, kjer

poteka proizvodnja kabelske konfekcije, kabelskih snopov ipd. za potrebe avtomobilske,

strojne in elektroindustrije ter industrije bele tehnike, in podjetje Altel PCB, d. o. o., kjer se

ukvarjajo z izdelavo elektronskih delov. Pojasnila bi jim, da pojem bela tehnika uporabljamo

za poimenovanje gospodinjskih aparatov, bele barve, kot npr. hladilnik, skrinja, pomivalni

stroji, pralni stroji …

Staro mestno jedro danes deloma še ohranja svojo prvotno srednjeveško obliko in je

zavarovano kot kulturnozgodovinski spomenik.73 Kot spomin na številne sejme vsako leto v

juliju Turistično društvo Višnja Gora organizira t. i. Anin sejem, ki se odvija pred cerkvijo sv.

Ane v starem mestnem jedru.

V nadaljevanju bi se pogovorili tudi o mestnem simbolu. Predstavlja ga na verigo priklenjen

polž, ki je med drugim upodobljen tudi v njihovem grbu in zastavi, nanj pa velikokrat

naletimo tudi tekom sprehoda po mestu. Ne gre za živega polža, temveč za njegovo skulpturo,

torej izdelek, ki predstavlja živo bitje. Eden izmed njih se nahaja tudi pred cerkvijo sv. Ane,

katerega bi si z učenci tudi ogledali.

Naredil ga je akademski kipar Primož Pugelj, postavljen pa je na steber, na katerem je v treh

tujih jezikih, in sicer v nemščini, italijanščini in angleščini, zapisana legenda o priklenjenem

polžu. Besedilo v slovenščini pravi: »Polž, vzgled vztrajnosti in modrosti, je že stoletja simbol

mesta Višnja Gora. Legenda pripoveduje, da so višnjanski plemiči našli ranjenega beneškega

plemiča in ga negovali na višnjanskem gradu. Hvaležna plemiška družina je iz Benetk

prinesla bogata darila, med njimi tudi tega zlatega polža, posutega z dragimi kamni. Mestni

očetje so ob slovesnostih nazdravljali z vinom iz te polževe lupine. Dragoceni polž pa je

kmalu izginil. Naredili so novega in ga priklenili na verigo, toda tudi za tem se je izgubila

sled. Ostala pa je legenda in simbol, priklenjen polž.«74

Učencem bi pojasnila, da so bili plemiči najvišji in najpomembnejši sloj prebivalstva pred

pojavom meščanov, mestni očetje pa so bili pripadniki mestnega sveta, posebnega organa

oblasti.

72 Osebni arhiv ravnatelja OŠ Stična Marjana Potokarja.
73 http://www.uradni-list.si/1/content?id=60275 (20. 5. 2013).
74 Iz zapisa na stebru (10. 5. 2013). Obstaja tudi več različic legend, eno izmed njih si lahko preberemo tudi v
knjigi z naslovom V Višnjo Goro, katere urednik je Pavle Groznik, na str. 18.
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Slika 12: Polž pred mestno cerkvijo75

6.1.1.1 Valvasorjev vodnjak

Skozi staro mestno jedro poteka državna cesta Ljubljana–Novo mesto, ki, z razliko od včasih,

danes ni več tako prometna, saj jo je nadomestila avtocesta.

Jedro je urejeno kot sistem ulic, na ulici, imenovani Mestni trg, pa se na mestu, kjer se cesta

nekoliko razširi, nahaja litoželezen Valvasorjev vodnjak.76

Slika 13: Mestni trg77

Pogovorili bi se, da je Janez Vajkard Valvasor napisal delo Slava vojvodine Kranjske,

sestavljeno iz štirih knjig, v katerih je opisal takratno deželo Kranjsko, katere del je bilo tudi

današnje ozemlje Slovenije.

75 Foto: M. Zore.
76 Franc Godeša, Znameniti stari višenjski punkti (v: V Višnjo Goro, dalje: F. Godeša, Znameniti stari višenjski
punkti), Krajevna skupnost in Turistično društvo Višnja Gora, Višnja Gora 1998, str. 113–114.
77 Foto: M. Zore.
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V literaturi obstaja podatek, da naj bi bila v vodnjak po ceveh napeljana studenčnica iz hriba,

kjer se nahaja Stari grad.78 Ta se naj bi iztekala skozi dve cevi, napeljani iz osrednjega stebra,

okrašenima z dvema živalskima glavama, v dve klasicistično oblikovani posodi, okrašenimi z

viticami vinske trte. Učence bi opozorila na Valvasorjev kip na vrhu stebra, oblečen v

oblačila, tipična za njegov plemiški naziv in čas baroka. V svoji levi roki drži šlem oziroma

kovinsko pokrivalo za zaščito glave, z desno roko pa je naslonjen na kup knjig.79

Slika 14: Valvasorjev vodnjak80

Za lažje razumevanje besede barok bi se pogovorili tudi o zgodovinskih obdobjih:

prazgodovina, stari vek, srednji in novi vek ter sodobnost. Ne poznamo samo obdobij v

zgodovini, ampak tudi obdobja v umetnosti in tako kot imajo svoje značilnosti zgodovinska

obdobja, jih imajo tudi umetnostna. Beseda umetnost predstavlja zvrsti, kot so slikarstvo,

kiparstvo, glasba … Obdobja v umetnosti si sledijo: romanika, gotika, barok … Slednji se je

uveljavil po gotiki, in sicer v 17. stoletju oziroma novem veku. Razložila bi jim, da ga

prepoznamo po bogati, morda že pretirani okrašenosti zunanjih in notranjih prostorov,

številnih detajlih in pozlatitvi. Beseda pozlatitev izhaja iz besede pozlatiti, kar pomeni

določen predmet ali stvar prekriti s plastmi zlata. Za še boljšo pojasnitev baroka pa bi kot

primer vzela kar obleke, zlasti učenkam priljubljenih "Barby lutk". Te so oblečene v prelepe,

razkošne in dolge obleke, ki predstavljajo tipično baročno modo. Opozorila bi jih, da na vrhu

vodnjakovega stebra nismo videli ženske baročne mode, ampak moško modo. Slednjo

predstavlja šlem, čez boke segajoč suknjič, srajca in čez njo oblečen telovnik, do kolen

segajoče hlače ter v tem primeru visoki škornje.

78 F. Godeša, Znameniti stari višenjski punkti, str. 113–114.
79 http://www2.arnes.si/~osljstic6/potujemo/LETNIK2STEVILKA1.pdf (3. 5. 2013).
80 Foto: M. Zore.
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Ulit je bil leta 1872 oziroma v času novega veka v nekoč znameniti železarni na Dvoru pri

Žužemberku, in sicer po modelu iz delavnice našega prvega akademskega kiparja Franceta

Zajca. Postavili so ga v zahvalo Valvasorju, ker je v svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske

pisal tudi o Višnji Gori.81

V pogovor bi zajela tudi že omenjeni mestni trg. Ta je predstavljal tudi center mestnega

dogajanja, saj so se pri njem zbirali ljudje, zlasti gospodinje, ki so tja hodile po vodo in na

klepet, ter cehovski pomočniki in vajenci. Pri vsaki mestni hiši v tem delu trga so se ukvarjali

tako z obrtjo kot tudi s trgovino in gostinstvom. Vir dohodka pa so bili tudi sejmi, s katerimi

so se preživljali vsi prebivalci in kateri so se odvijali prav na tem Mestnem trgu. Na njem pa

je potekala tudi znamenita kozlovska sodba, ki je zapisana tudi v Jurčičevi povesti Kozlovska

sodba v Višnji Gori.82

Čeprav učenci v 6. razredu Jurčičevih del še ne obravnavajo, bi prebrali enega izmed

odlomkov njegove povesti Kozlovska sodba v Višnji Gori. Ob tem bi jim povedala, da je

povest nekoliko daljša zgodba z izmišljeno vsebino.

Naslednji odlomek pa gre takole: »[…] Ker se kozel ni z zeljem mastil, pa bi se rad mastil, ker

je čez plot gledal, pa ni mogel čez plot, zato naj bo po svoji senci tepen z devetimi udarci.

Njegov gospodar Drnulja pa naj bo ta tepež gledal z zavezanimi očmi, ker je kozla slabo

privezal. In zato ker mu je ušel, zato bomo pol ure s palico zamahovali nad njim [...].«83

Z naslednjimi besedami je Josip Jurčič opisal dogajanje na trgu v času, ko je mesto že imelo

svojega mestnega sodnika, ki pa v tem primeru ni ravno najbolje opravil svoje vloge, saj je

namesto njega o razsodbi odločal višnjegorski "vedež" Flere Krivostegno. Povest namreč

pripoveduje, kako je kozel Lisec, čigar lastnik je bil Luka Drnulja, pobegnil na vrt enega

izmed vplivnejših višnjegorskih mož, mestnega svetovalca, Andraža Slamorezca. Če ne bi

ravno tisti hip prispel Luka, bi Slamorezec kozla najverjetneje pokončal, a ga je ta na srečo

rešil. Toda Slamorezec se je odločil, da zadeve ne bo pustil pri miru, saj mu je bil Luka že

pred tem dogodkom trn v peti, ter se odločil, tako kozla kot njegovega lastnika tožiti. Prišlo je

do sodbe, na kateri se je zbralo veliko ljudi, a sodnik razsodbe po dolgem pregovarjanju in

modrovanju le ni mogel razsoditi. Namesto njega je o tem odločil kar višnjegorski "vedež"

81 http://www2.arnes.si/~osljstic6/potujemo/LETNIK2STEVILKA1.pdf (3. 5. 2013).
82 F. Godeša, Znameniti stari višenjski punkti, str. 113–114
83 Josip Jurčič, Kozlovska sodba v Višnji Gori (v: Zbrano delo, dalje: J. Jurčič, Kozlovska sodba), Mladinska
knjiga, Ljubljana 1969, str. 37–38.
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Flere Krivostegno. Medtem ko je imel Drnulja zaprte oči, je bil kozel tepen po svojih sencih,

nato pa so nad Drnuljo zamahovali še s palico.84

Po obnovi povesti bi pogovor stekel tudi o Josipu Jurčiču. Rodil se je na Muljavi, kjer si lahko

njegovo domačijo ogledamo še danes, saj je preurejena v muzej na prostem. Prvo leto se je

šolal na Krki, nato pa v Višnji Gori, v prostorih, kjer se danes nahaja Vzgojno-izobraževalni

zavod Višnja Gora. V njem se vzgajajo in izobražujejo mladostniki z različnimi osebnostnimi

težavami. Bil je pisatelj, romanopisec, pa tudi urednik časopisa Slovenski narod, napisal je

ogromno del, med katerimi je najpomembnejši prvi slovenski roman Deseti brat. Pojasnila bi

jim, da je roman širše književno delo, v katerem nastopa veliko oseb, dogajanja v njem pa so

zanimiva in povezujoča.

Dotaknili bi se tudi tradicionalnega 15 km dolgega Jurčičevega pohoda, ki poteka prvo soboto

v marcu. Gre za pot od Višnje Gore do Muljave, od leta 1998 pa je ta podaljšana še s "šolsko

potjo" do Krke.85 Gre za pot, po kateri je pisatelj hodil v šolo. Pot je danes javna, planinska in

lepo urejena. S pohodom spoznamo lepoto dolenjske pokrajine, se seznanimo z naravno in

kulturnozgodovinsko dediščino in ne nazadnje smo fizično aktivni, kar je v današnjem času še

kako koristno.

Zaradi omenjenih razlogov je pohod smiselno vključiti v športni dan, če pa nam to ne uspe, pa

učence nanj vsaj opomnimo in jim svetujemo, naj se ga udeležijo v spremstvu svojih staršev.

Prvih 6 km Jurčičeve poti je danes urejenih tudi kot Gozdna poučna pot, ki poteka od starega

mestnega jedra Višnje Gore do cerkve sv. Duha na Polževem. Skupaj z učenci lahko med

potjo uživamo tako v ogledu kulturnozgodovinskih znamenitosti kot tudi v opazovanju

prelepe okolice. S pomočjo informativne table ob poti lahko opazujemo različne vrste dreves,

grmovnic, lišajev in drugih vrst zelišč ter ne nazadnje uživamo v mirnem podeželskem

okolju.86

84 Prav tam, str. 27–38.
85 Vabilo – Pohod po Jurčičevi poti, Občina Ivančna Gorica, Ivančna Gorica 2012.
86 http://www.gremo.net/gup/ (21. 5. 2013).
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6.1.1.2 Mestni trg 1 in 3

Učence bi opozorila, da je bila to včasih enotna baročna zgradba, ki je potem kasneje dobila

dve hišni številk, katerih vzrok nastanka ni znan. Kljub dvema hišnima številkama, pa stavba

danes navzven še vedno deluje kot enoten objekt.87

V njej je bila včasih mitninska postaja, poleg nje, kjer je danes igrišče, pa živinski sejem.88

Zgrajena naj bi bila v 16. stoletju, od zunaj pa jo krasijo delno ohranjene baročne poslikave iz

škrlatno rdeče barve. Pogovor bi nanesel tudi na to, da je bila rdeča barva barva premožnejših

in pomembnejših objektov, kar dokazuje, da je imela ta stavba v preteklosti velik pomen.

Zanimiv je zlasti kamnit obok, pod katerim naj bi nekoč potekala cesta Ljubljana–Novo mesto

in v katerem naj bi se v preteklosti nahajala zgornja vrata v Višnjo Goro. Obstaja tudi ustni

vir, da naj bi od zgradbe do Starega gradu včasih potekal tunel, vendar dokazov za to ni.

Danes je njen lastnik gospod Matjaž Šuntajs in v njej živi s svojo družino.89

90 91

6.1.1.3 Obrambni stolp ali pulfertun

Gre za še edini obrambni stolp srednjeveškega obrambnega obzidja proti Turkom. Učence bi

opozorila, da se nahaja pri t. i. malih vratcih, skozi katera so imeli meščani dostop do njiv in

vrtov, ki so se razprostirali nekoliko nižje od mestnega jedra. Danes pa skozi ta mestna vratca

poteka znameniti tradicionalni Jurčičev pohod.

87 Foto: M. Zore.
87 Po ogledu in pogovoru z lastnikom hiše Matjažem Šuntajsem (8. 5. 2013) in restavratorjem Matjažem
Vilarjem (8. 5. 2013), dalje: Po ogledu in pogovoru z lastnikom in restavratorjem.
88 Osnovna šola Stična, Podružnična šola Višnja Gora; Osnovna šola Stična, Podružnična Šola Višnja Gora: Ob
100-letnici stare šole, Osnovna šola Stična, Ivančna Gorica; Višnja Gora 2006, str. 10.
89 Po ogledu in pogovoru z lastnikom in restavratorjem.
90 Foto: M. Zore
91 Foto: M. Zore

Slika 16: Mestni trg 3Slika 15: Mestni trg

1
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Stolp je bil prvotno namenjen obrambi mesta, njegov severozahodni del pa protiturškim

napadom. Kasneje, v času močnejših turških napadov in ustanovitvi Vojne krajine, ko je bila

v Višnji Gori močnejša vojaška postojanka, pa je služil kot izhodišče za vojaške pohode proti

Karlovcu in kot skladišče streliva.92

Skupaj bi objasnili, da je bila Vojna krajina obrambni sistem oziroma nekakšna obrambna

država, ki se je nahajala na območju današnje Hrvaške in južnega dela Slovenije ter je nastala

z namenom preprečitve vdora Turkov proti našim deželam in naprej proti Avstriji. V njej so

bili naseljeni slovenski kmetje, pa tudi Uskoki oziroma ljudje iz Srbije in Bosne, ki so se tja

zatekli v strahu pred Turki. Tu so dobili nekaj svoje zemlje, v zameno zanjo pa so morali biti

vedno pripravljeni na boj s Turki in na preprečitev njihovega prodora proti notranjosti.

Karlovec pa je bilo eno izmed večjih središč Vojne krajine. Strelivo je sredstvo za polnjenje

strelnega orožja, npr. pušk.

Slika 17: Purfelturn93

6.1.1.4 Stari grad

Na zadnje bi se pogovorili še o Starem gradu. Nastal je na mestu prazgodovinskega gradišča,

in sicer na 508 m visokem hribu, dvigajočim se nad starim mestnim jedrom Višnje Gore.94

Njegovi prvi lastniki so bili gospodje Višnjegorski, za katere smo že rekli, da so bili potomci

sv. Heme.95

92 F. Godeša, Znameniti stari višenjski punkti, str. 115.
93 Foto: M. Zore
94 A. S. Gros, Višnja Gora, str. 18.
95 A. S. Ž. Gros, Grofje Višnjegorski, str. 116.
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Grad naj bi bil zgrajen že v 11. stoletju, torej v srednjem veku, in je prvič kot castelum

Wichselberg omenjen leta 1154. Kot prvi trije lastniki se omenjajo bratje Henrik, Ditrik in

Majnhard.96

Slednji so znani predvsem po tem, da so z oglejskim patriarhom Peregrinom I. zamenjali

posest, na katerem je potem Peregrin I. ustanovil stiški samostan, kjer stoji še danes. Poleg

tega pa so bili tudi veliki dobrotniki samostana, saj so mu darovali tako denar kot tudi zemljo,

s čimer so pripomogli k njegovemu razvoju in prepoznavnosti.97

Zadnji iz rodbine gospodov Višnjegorskih pa se omenja Albert Višnjegorski. Po njegovi smrti

ga je nasledil grof Henrik N. Andeški, mož Albertove hčerke Sofije. Sredi 13. stoletja so

Višnjegorski gospodje izumrli. Zadnja Višnjegorka, Zofija, je leta 1256 vse premoženje

zapustila črnomaljski župniji in postala nuna. Po smrti njenega moža Henrika IV. Andeškega,

je njegova posest prišla v last Friderika Babenberškega, za njim Ulrika II. Španhajmskega in

kasneje Otokarja II-ga. Na gradu je v imenu vsakokratnega lastnika stoloval poseben graščan,

imenovan tudi grajski grof, ki se prvič omenja leta 1297 v dobi Goriško-Tirolskih. Verjetno se

je iz enega teh gradiščanskih rodov razvil rod vitezov Višnjegorskih.98

Mednje sodi Jurij Višnjegorski, ki je v srednjem veku, natančneje sredi 15. stoletja, Belo

krajino priključil h Kranjski.99

Pojasnila bi jim, da je bila Krajnska nekoč dežela, ki se je nahajala na ozemlju današnje

Slovenije in deloma tudi Italije ter da gre prav Juriju Višnjegorskemu zahvala, da je Bela

krajina danes priključena k Sloveniji in ne Hrvaški. Bela krajina pa je pokrajina na jugu

države, poznana po pesmi in plesu Lepa Anka kolo vodi, svoji beli narodni noši, brezah, ki

poraščajo tamkajšnje površje …

Iz rodu vitezov Višnjegorskih spada tudi Žiga Višnjegorski, ki se je v srednjem veku,

natančneje leta 1510, odlikoval v vojni z Benečani oziroma prebivalci Benetk. Poleg tega je

leta 1532 pred Turki ubranil Maribor in Lipnico ter s svojimi uspešnimi boji prispeval k

ugledu svoje rodbine Višnjegorskih, ki je takrat veljala za eno izmed najuglednejših plemiških

rodbin na Kranjskem.100

96 A. S. Gros, Višnja Gora, str. 18.
97 Pogovor z zaposlenimi Muzeja krščanstva na Slovenskem.
98 A. S. Gros, Višnja Gora, str. 18–20.
99 A. S. Gros, Višnja Gora, str. 22.
100 Prav tam.
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Poseben pečat pa je pustil tudi Friderik Višnjegorski, ki je prav tako v srednjem veku, leta

1575, s Herbertom Turjaškim padel v bitki s Turki pri Budačkem na Hrvaškem in bil

obglavljen.101

Njuni glavi so Turki razstavili v Carigradu in ju potem na podlagi odkupnine vrnili njunim

svojcem ter ju do leta 1943 hranili v Turjaškem gradu.102

Pojasnila bi jim, da je Carigrad mesto v Turčiji, Turjaški grad pa se še vedno dobro ohranjen

nahaja v kraju Turjak v bližini Velikih Lašč.

Grad je imel od 13. stoletja več lastnikov. Med njimi so bili tudi Habsburžani in grofje

Celjski, Zadnji med njimi so bili Turjaški grofje ali Auerspergi,103 ki so imeli v lasti tudi prej

omenjeni turjaški grad na Turjaku.

Razlaga bi zajemala tudi nastanek nove graščine. Ker je bil Stari grad v slabem stanju, so

Turjačani leta 1778 ob vznožju griča zgradili novo graščino. Stari grad je tako začel še bolj

propadati, njegovo kamenje, iz katerega je bil zgrajen, pa so Višnjegorčani v 19. in na začetku

20. stoletja oziroma že v obdobju sodobnosti uporabljali za gradnjo hiš in drugih poslopij. V

novi graščini je bila potem stara šola, katero je obiskoval tudi Josip Jurčič, danes pa se v njej

nahaja že omenjeni Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora. Na Stari grad pa danes

spominjajo samo še neurejene razvaline. Med njimi naj bi bile še do drugega nadstropja

ohranjene stene osrednjega obrambno-bivalnega stolpa ter obzidje z vhodom.104 Za lažjo

predstavo bi jim pokazala fotografije razvalin gradu.

Ogledali bi si tudi prvotno podobo gradu. Slednja je upodobljena v eni izmed knjig Slava

vojvodine Kranjske. Sestavljal ga je trinadstropni bivalno-obrambni stolp s strmo štirikapno

streho, ki je bil s sprednje strani obdan z dvema nižjima obrambnima stolpoma. Desno od

njiju sta se nahajali dve dvonadstropni stavbi z dvokapno streho, med njima pa še en stolp.

Opozorila bi jih, da so vrata na sliki že videti zapuščena, kar torej pomeni, da je grad že začel

propadati.105 Prevedli bi tudi nemška zapisa na skici: Schloss, Waihselberg.

101 Prav tam, str. 23.
102 http:// www.velike-lasce.si/velikolaska-dezela/kulturne-znamenitosti/146-grad-turjak.html (21. 5. 2013).
103 A. S. Gros, Višnja Gora, str. 18–19.
104 Dušan Štepec Dobernik, Stari grad nad Višnjo Goro – prvi del (v: Klasje, časopis prebivalcev občine Ivančna
Gorica), Občina Ivančna Gorica, Ivančna Gorica december 2003, l. 9, št. 10, str. 8.
105 M. Mikuž, Umetnostnozgodovinska topografija grosupeljske krajine, str. 208–210.
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Omenjena slika in ostale slike v knjigah Slave vojvodine Kranjske so bakrorezi, narejeni z

vrezovanjem podob v bakreno ploščo.

Odveč ne bi bilo niti opozorilo, da grad zasledimo tudi kot Wichselburg,106 na podlagi česar

lahko sklepamo, da je obstajalo več različic njegovega imena. Kasneje so ga imenovali Turn,

danes pa Stari grad.107

Slika 18: Valvasorjev bakrorez Starega gradu in Višnje Gore108

Pogovorili bi se tudi o gradu v času turških vpadov. Bil je namreč signalna postaja, ki je

prebivalcem dajala signal, da v deželo prihajajo Turki, v njem pa naj bi bil do konca 13.

stoletja tudi sedež deželskega sodišča.109

Omenili smo že, da naj bi gradbeni material gradu služil za gradnjo drugih višnjegorskih hiš,

obstaja pa tudi ustno izročilo, da naj bi bila iz njegovega kamenja narejena tudi nadomestna

graščina pod vznožjem griča. Ravno zaradi tega naj bi bil grad danes tudi tako uničen in

ohranjen samo še v obliki razvalin.110

106 A. S. Gros, Višnja Gora, str. 18.
107 Prav tam, str. 14.
108 Janez Vajkard Valvasor, Valvasorjevo berilo, Mladinska knjiga, Ljubljana 1951, str. 321.
109 A. S. Gros, Višnja Gora, str. 18.
110 S. Mikuž, Umetnostnozgodovinska topografija grosupeljske krajine, str. 210.
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Sliki 19 in 20: Razvaline Starega gradu111

Iz starega mestnega jedra se ruševine gradu sicer ne vidijo, bi jih pa opozorila na med njih

postavljen steber s slovensko zastavo, viden tudi s starega mestnega jedra. Ogleda ruševin z

učenci ne bi izvedla in bi jim pojasnila, da si slednjega z vidika varnosti ne moremo

privoščiti, lahko pa si ga ogledajo v spremstvu svojih staršev.

Iz vrha hriba je bil včasih lep razgled na okoške hribe in staro mestno jedro, danes pa je ta

zaradi zaraščenosti gozda skoraj nemogoč. Mislim, da je zanemarjenje tako pomembnega

spomenika velika škoda za vse, saj ga s tem ne samo prepuščamo zobu časa in razpadanju,

ampak tudi pozabljanju, zlasti s strani mlajših generacij.

V enem izmed izvodov Klasja, časopisa občine Ivančna Gorica, sem zasledila, da so se okoli

ohranitve omenjenih ruševin že porajali načrti, a sklepamo, da jih zaradi prevelikega

finančnega zalogaja, po videnem sodeč, niso izvedli. Pojavljale so se namreč ideje o

restavriranju ohranjenih ruševin, da se te ne bi rušile naprej, in pa celo ideje o njegovi

rekonstrukciji, torej o ponovni izgradnji gradu prvotne oblike. Škoda, da se projekta tako ali

drugače nista izpolnila, saj bi tako veliko prispevali k prepoznavnosti tako Višnje Gore kot

celotne občine.112

Čeprav so ruševine gradu zanimive, menim, da ogled teh zaradi neurejenosti, zaraščenosti,

strmega in skalnega pobočja ter nezavarovanosti ni primeren za vsakogar, še zlasti ne za

otroke oziroma učence. Tu bi izpostavila neurejenost ruševin, ki merijo v višino kar nekaj

metrov in so kot take podvržene rušenju. Ker je sam vrh hriba koničast, okoli ruševin pa

praktično ni prostora, moramo učence, če hočemo, da vidijo vse ruševine, postaviti direktno v

središče razvalin, kar pa je z vidika varnosti povsem nepriporočljivo in tvegano. Ker sta tako

111 Foto: M. Zore.
112 Dušan Štepec Dobernik, Stari grad nad Višnjo Goro – drugi del (v: Klasje, časopis prebivalcev občine
Ivančna Gorica), Občina Ivančna Gorica, Ivančna Gorica januar 2004, l. 10, št. 1, str. 7.
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pobočje kot vrh hriba strma, samo površje pa precej skalnato, se lahko kaj hitro zgodi, da

kateremu izmed učencev spodrsne in pade v globino.

6.2 DOMAČIJA JOSIPA JURČIČA NA MULJAVI

Obiskala sem domačijo Josipa Jurčiča na Muljavi, ki je od leta 1966 dalje preurejena v muzej

na prostem ali skansen. Gre za enega prvih takih muzejev na Slovenskem, ki ohranja

premično in nepremično kulturno dediščino. Njegov lastnik je danes občina Ivančna Gorica,

upravitelj pa Zveza kulturnih društev Ivančna Gorica.113

Ogleda muzeja z učenci nisem izvedla, zato bom v nadaljevanju predstavila

kulturnozgodovinske vsebine in točke, ki jih vodiči muzeja tekom ogleda posredujejo oziroma

pokažejo učencem, slednje pa bom tudi sproti vrednotila.

Gre za muzej, ki se nahaja na dobro dostopni lokaciji, v osrčju rojstnega kraja našega prvega

romanopisca, Josipa Jurčiča. Kompleks različnih gospodarskih poslopij nam ponuja pravo

doživetje kmečkega življenja v malem. Omogoča vpogled v življenje in literarno dediščino

enega največjih slovenskih pisateljev in pripovednikov, s tem pa tudi v kmečki način življenja

osrednje Slovenije v času 19. stoletja. Dodaten razlog, ki govori v prid njegovemu ogledu, je

tudi mirno podeželsko okolje, kjer se lahko spočijemo in uživamo v svežem zraku. Vse to

nam torej daje jasno sporočilo: muzej je vreden obiska tudi s strani učencev 5. razreda

osnovne šole.

Njihov program vodenja je prilagojen starostni stopnji učencev in ciljem učnega načrta. To

ocenjujem kot primerno in pozitivno, saj si učenci posredovane podatke tako lažje in hitreje

zapomnijo. Učencem 5. razreda tako razkažejo celotno domačijo, z večjim poudarkom na

zanimivejših eksponatih in z manjšim vpletanjem Jurčičevega življenjepisa in njegovih

literarnih del, saj se s tem ukvarjajo šele potem v 6. razredu osnovne šole. Za vse enako pa je

pripravljen video posnetek, ki si ga učenci ogledajo pred ogledom muzeja. Ta jih na zanimiv

in prijazen način seznani z vsemi pomembnimi informacijami in tudi z eksponati, ki si jih

potem ogledajo v živo. Posnetek predstavlja glavni vir podatkov, dodatno razlago pa dobijo

tudi od vodičev tekom ogleda muzeja. Pri vsem tem pa je treba upoštevati, da ogled učencev

5. razreda traja 45–60 minut, zato vodiči pazijo, da se pri določenih eksponatih ne zaustavijo

113 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča Borutom Pahorjem (dalje: Po ogledu in pogovoru z
vodičem muzeja Josipa Jurčiča (10. 3. 2013).
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predolgo časa in da jim povedo ter pokažejo najpomembnejše stvari, torej tiste, ki so

predvidene v njihovem pripravljenem načrtu.114

Menim, da je njihov način vodenja ustrezen, zlasti dobra izbira se mi zdi uvodna video

predstavitev, ki je na nek način tudi dobra motivacijska metoda. Učenci videne eksponate na

ogledu kasneje bolje razumejo, saj so jih že videli v videu in so jim tako tudi bližji. Prav tako

se v muzeju tudi lažje orientirajo, sam potek ogleda pa poteka hitreje kot sicer. Vodenje ne

sme biti predolgo, saj učenci tako kaj hitro postanejo utrujeni in nemotivirani, ogled pa jih

začne dolgočasiti. Čas je za učence pomemben dejavnik motivacije in tega se moramo

zavedati tako v razredu kot na tovrstnih ogledih.

V sklop ogleda učencev 5. razreda torej spadajo pisateljeva rojstna hiša, vodnjak in kozolec

toplar, ki so obstajali že za časa Jurčičevega življenja, potem gospodarsko poslopje, ki ga je

zgradil Jurčičev nečak leta 1920 in kjer se danes nahajata stalni etnografski zbirki ter ostali

objekti, ki so bili za potrebe muzeja na domačijo pripeljani iz bližnje okolice: čebelnjak,

Krjavljeva hiša, kašča in sušilnica za lan. Ogledajo pa si tudi naravno gledališče, ki se nahaja

za domačijo. V muzeju se sicer nahaja tudi sprejemnica, ki je nastala po letu 1980 in ni

namenjena ogledu, temveč sprejemanju gostov, saj v njej poteka predvajanje videa, odvijajo

pa se tudi različne prireditve in razstave.115

Učenci tako izvejo, da so Jurčičevi predniki prvotno živeli v tuji leseni bajti, imenovani

"pajštba", od tod tudi izvor njihovega domačega imena "pri Pajštbarjevih", ki je še vedno v

uporabi pri Jurčičevih sorodnikih na Muljavi. Današnjo rojstno hišo je zgradil pisateljev

dedek leta 1826 in do danes še ni bila preurejena, ampak samo obnovljena. V nadaljevanju

jim povejo, da začetki njegovega nastanka segajo v leto 1954, ko je Zavod za varstvo kulturne

in naravne dediščine del pisateljeve rojstne hiše preuredil v literarni muzej, sočasno pa so v

preostalem delu hiše še živeli Jurčičevi sorodniki. Leta 1966 ga je v oskrbo prevzel Slovenski

etnografski muzej, ga dopolnil še z ostalimi objekti in ga preuredil v muzej na prostem ali

skansen.

Tukaj bi bilo primerno, da bi učencem ob letnicah tudi pojasnili, v katero izmed njim

poznanih zgodovinskih obdobij te spadajo. Torej vse v zgornjem odlomku omenjene letnice,

razen leto 1826, uvrščamo v obdobje novejše dobe ali sodobnosti, ki traja še danes.

114 Prav tam.
115 Prav tam.
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V nadaljevanju izvejo, da rojstna hiša danes predstavlja tipično osrednjeslovensko kmečko

hišo 19. stoletja, krito s slamo in na eni strani (v tem primeru na severni strani) podaljšano v

gospodarsko poslopje. Povejo jim tudi, da je bivalni del sestavljen iz petih notranjih

prostorov: osrednje veže s črno kuhinjo in ognjiščem, shrambe, "hiše", kamre in"štiblca". Pod

kamro in "štiblcem pa se nahaja tudi klet. ".116

Menim, da učenci z njihovim ogledom dobijo realne predstave takratnega načina življenja,

predvsem pa pomen takratne skromnosti in preprostosti.

Slika 21: Jurčičeva rojstna hiša117

Osrednja veža s črno kuhinjo je tako kot pri ostalih osrednjeslovenskih hišah 19. stoletja brez

dimnika. Učencem pojasnijo, da je razlog temu slamnata streha, zaradi katere bi se v primeru

dimnika lahko kaj hitro zanetil požar, zato jih sploh niso gradili, ampak so namesto dimnika

za prezračevanje prostorov uporabljali kar dvoje vhodnih vrat v osrednji veži, ki pa niso ravno

dobro opravljala svoje vloge. Kljub prezračevanju so se saje usedale na kuhinjski strop in

stene ter jih obarvale v črno barvo, kakršne jih lahko učenci vidijo še danes – od tod tudi ime

črna kuhinja. V prostoru se nahaja tudi odprto kamnito ognjišče v obliki mize, ki stoji ob

desni strani kurilne odprtine krušne peči. Na njem so postavljeni različni stari kuhinjski

pripomočki: različne posode, mlinček za kavo, možnar s tolkačem, kozice, zajemalke,118 ki

dokazujejo, da je ognjišče služilo tako za postavljanje različnih pripomočkov kot tudi za

kuhanje.

116 Prav tam.
117 Foto: M. Zore.
118 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča.
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Razložijo jim tudi, kako je kuhanje potekalo, saj si danes to marsikdo težko predstavlja. To so

izvajali tako, da so na ognjišče postavili kozico, na kateri je bil lonec s hrano, pod kozico pa

položili žerjavico iz krušne peči, ki je loncu dovajala toploto.119

Temu bi bilo primerno dodati, da se je hrana na tak način sicer skuhala, vendar pa je to v

primerjavi z danes trajalo dlje časa in je bilo potrebno tudi več čiščenja, saj so bile posode od

žerjavice tudi bolj umazane.

Slika 22: Veža s črno kuhinjo120

V nadaljevanju jim pojasnijo, da niso kuhali samo na ognjišču, ampak tudi v odprtini krušne

peči. Pri tem so si pomagali s pripomočki, ki si jih na ogledu tudi ogledajo, in sicer burkle, ki

so služile za postavljanje posod v peč, lesen lopar za peko kruha, grebljico za brskanje

žerjavice, kozico, na katero so postavljali lonce … Izvejo tudi, da so posode hranili kar na

posebej narejeni podstropni polici v naslednjem prostoru, imenovanem "hiša". Ker pa je bil to

nasploh najtoplejši del hiše, so na njej tudi kisali mleko. Sklede za serviranje hrane in valjarje

za valjanje testa so shranjevali kar v skledniku, ki visi na steni poleg vhodnih vrat. Ob njem je

tudi žličnik, v katerega so shranjevali žlice, ostalo posodo pa so imeli pospravljeno v manjši

shrambi, ki se je nahajala nasproti ognjišča. To so bili predvsem glineni lonci, opleteni z žico,

kasneje pa so uporabljali tudi litoželezne posode. Učenci so opozorjeni tudi na skromno

opremljenost prostora, saj je v njej samo ena omara, v kateri so shranjevali osnovna živila, kot

npr. moko, ješprenj, fižol, proso …121

119 Prav tam.
120 Foto: M. Zore.
121 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča.
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122 123

Ogled vseh omenjenih eksponatov v živo učencem omogoča, da se na lastne oči prepričajo, da

se da kuhati tudi brez sodobnih štedilnikov in modernih kuhinjskih naprav, da lahko kuhamo

in umivamo posodo tudi z vodo iz vodnjaka in brez uporabe pipe ter da se da preživeti tudi

brez shranjevanja hrane v hladilniku. Da bi se učenci o tem dejansko prepričali, menim, da bi

bilo primerno, da bi jih vodiči muzeja na to tudi sami opozorili, saj so tovrstne primerjave

učencem zanimive, jim gredo hitro v uho, posledično pa si videno tudi bolje zapomnijo.

Opozoriti bi jih morali tudi na higieno, ki je bila v primerjavi z danes slabša in zaradi katere je

bilo v preteklosti tudi več nalezljivih in neozdravljivih bolezni.

So pa učenci opomnjeni na prehrano naših prednikov, za katero izvedo, da je bila v primerjavi

z današnjo veliko skromnejša, a ekološko manj oporečna, saj so jo večinoma pripravljali iz

doma pridelanih zelenjavnih pridelkov, meso pa je bilo poredkoma na jedilniku. K manjši

oporečnosti in onesnaženosti je pripomogla tudi neuporaba pesticidov oziroma različnih

strupov za zatiranje škodljivcev ter raznih drugih bolezni. Opozorijo jih, da v primerjavi z

danes tudi niso poznali hormonskih pripravkov in gensko spremenjenih organizmov.124

Tukaj bi bilo dobro, da bi jim razložili, da hormonske pripravke dodajajo večinoma živalim za

boljšo rast in večji delež mesa, genski organizmi pa niso samo živali, ampak tudi rastline,

bakterije, glive ipd., izjema je le človek. Ponovimo, da smo vsi živi organizmi, tudi ljudje,

zgrajeni iz celic in da imamo ravno zaradi genov, dednih enot, ki se nahajajo v celicah,

lastnosti, podobne svojim staršem. Tako otroci podedujejo lastnosti svojih staršev (npr. barvo

oči, las, telesno višino …), prav tako pa je tudi pri ostalih organizmih. Gensko spremenjeni

organizmi, kamor človeka ne štejemo, pa nimajo več naravno podedovanih genskih lastnosti,

ampak so te pridobljene umetno. Slednje ustvarja človek, z namenom pridobivanja bolj

122 Foto: M. Zore.
123 Foto: M. Zore.
124 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča.

Slika 24: ShrambaSlika 23: Sklednik in žličnik
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odpornih organizmov. S posebnimi pripomočki vzamejo gene nekega organizma in jih

vnesejo v druge organizme. Tako nastanejo organizmi, ki imajo lastnosti, kakršne pri teh

organizmih v naravi ne najdemo. Kot primer jim lahko povemo, da lahko tako nastane sadež,

ki od zunaj zgleda kot pomaranča, znotraj pa nas spominja na kivi. Tovrstni organizmi so

odpornejši proti boleznim, so večji, imajo več sadov … Z razmnoževanjem tovrstni organizmi

v naravi okužijo ostale še "naravne" organizme in tako tudi slednje izgubljajo svoje pristne

naravne lastnosti. Opozorimo jih, da genski organizmi niso dobri za človekovo zdravje in se

jim je zaradi tega treba izogibati. Učencem svetujemo, naj na to opozorijo tudi svoje starše in

da se naj v čim večji meri prehranjujejo z ekološko in gensko nespremenjeno hrano, to pa

lahko pridelajo sami doma na vrtu ali zredijo doma v hlevu brez izvajanja genetskih poskusov

in uporabe pesticidov oziroma sredstev za zatiranje škodljivcev in različnih bolezni.

V črni kuhinji so razstavljeni še nekateri drugi predmeti, ki v videu niso posebej omenjeni. Ti

niso vsi služili kuhanju, ampak so tu postavljeni zaradi pomanjkanja prostora v ostalih

objektih domačije. Če čas dopušča, si jih učenci tudi ogledajo, mednje pa spadajo: leseno

korito, iz katerega so jedli prašiči, sirkova metla, lesena smetišnica z dolgim ročajem, pinja za

izdelovanje surovega masla, ribežen za pranje perila, kadunja za čiščenje žita, ribežen za repo

in zelje, lesen škaf …125

Iz veže poteka vhod v osrednji bivalni prostor, "hišo", kjer se nahaja krušna peč, obdana s

klopmi, za katero učenci izvedo, da je služila ogrevanju prostora, sušenju perila in druženju

družine, kurili pa so jo v kurilni odprtini v črni kuhinji. Okoli nje pa so se zlasti v zimskem

času zbirali Muljavci in poslušali pripovedovanja Jurčičevega deda. Takoj ob vratih na levi

strani stoji skrinja za shranjevanje oblačil, v desnem zgornjem kotu pa postelja, kjer so spali

starši. Poseben poudarek je tukaj predvsem na posteljah (nekaj se jih nahaja še v drugih

prostorih), kjer učencem razložijo, da so v primerjavi z današnjimi krajše, kajti ljudje so bili

včasih manjše rasti in dolgih postelj niso potrebovali. Zanimivo pa je, da je kljub njeni

majhnosti na njej spalo več ljudi, tudi po trije, kar je za učence danes skoraj nepredstavljivo.

Nekaj posebnega jim predstavlja tudi lesena zibelka, ki se nahaja tik ob postelji in v kateri so

spali majhni otroci. Takšnih zibelk skorajda ni več, saj so jih zamenjale otroške posteljice,

zato so tovrstni primerki za ogled vseh ljudi, zlasti učencev, prava dragocenost. Po mnenju

vodiča muzeja je ravno zibelka eden izmed učencem najbolj zanimivih eksponatov muzeja.

Zanimiv je tudi "bogkov kot" v levem zgornjem delu "hiše" ter pod njim stoječa, s predali in z

125 Prav tam.
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lesenim pokrovom pokrita večnamenska miza, imenovana mentrga, ter klopi okrog nje.

Učencem povedo, da je bila pokrita mentrga povsem običajna miza, ob kateri se je zbirala

družina pri jedi, se družila zlasti v zimskih dneh in sprejemala goste. Nepokrita pa skriva

vdolbino, v kateri je gospodinja mesila testo za kruh, služila pa je tudi za spanje enega izmed

otrok, zlasti v veččlanskih družinah. Omenijo jim tudi zidne omarice, imenovane tabernaklji,

kamor je gospodar shranjeval svoje dragocene predmete, kot npr. denarnico, tekoča zdravila

ter različne dokumente.126

127 128

Iz "hiše" se prostor nadaljuje naprej v naslednjo sobo, kamro, kjer lahko vidijo majhno

posteljo, na kateri so spali vsi trije Jurčičevi otroci, tudi pisateljeva brat in sestra. Učenci

izvedo, da imajo majhne postelje tudi dobro lastnost, in sicer več, kot jih spi na njej, topleje

jim je in ker je bilo včasih toliko otrok, ogrevanje pa jim je omogočala le krušna peč, so jim

take postelje prišle še kako prav. Tu pa vidijo tudi skrinjo za oblačila in božje podobice.129

Nasproti "hiše" je "štiblc", kamor so se po poroki svojih otrok umaknili stari starši, po smrti

pisateljevega dedka pa so ga oddajali v bivanje potujočim rokodelcem. Izvedo tudi, da je v

njem živel neki čevljar in zato je danes preurejen v čevljarsko obrtniško delavnico. Tu lahko

vidijo čevljarsko orodje (čevljarski šivalni stroj, različna kopita, čevljarski stol trinožnik,

klešče …), njegovo posteljo in tudi nekaj stenskih nabožnih okraskov.130

126 Prav tam.
127 Foto: M. Zore.
128 Foto: M. Zore.
129 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča.
130 Prav tam.

Slika 26: Krušna pečSlika 25: Del "hiše"
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Slika 27: " Štiblc" s čevljarskim orodjem131

Pod kamro se nahaja klet za ozimnico, katere vhod je v črni kuhinji, pod "štiblcem" pa je

vinska klet, v katero se pride iz zunanje strani hiše. Omenjena prostora zaradi varnosti nista v

načrtu ogleda.132

Severni del hiše je podaljšan v gospodarski objekt, kjer se je včasih nahajal skedenj, pod njim

pa hlev. Danes je skedenj preurejen v pisateljevo literarno zbirko, kjer so na ogled postavljena

njegova literarna dela, vključno z rokopisi in avtorskimi članki ter članki o njem, objavljenimi

v časopisu Slovenski narod. Tako učenci izvedo, da Josip Jurčič ni bil samo pisatelj in

romanopisec, ampak tudi časnikar in urednik prej omenjenega časopisa Slovenski narod.

Izmed razstavljenih literarnih del pa jim omenijo najpomembnejši deli, in sicer roman Deseti

brat in povest Jurij Kozjak, slovenski janičar. Izvedo tudi, da je bilo slednje eno izmed tistih

njegovih del, ki so izšla v mnogih jezikih, celo v latinščini, finščini, turščini in

retoromanščini.133

Slika 28: Literarna zbirka134

131 Foto: M. Zore.
132 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča.
133 Prav tam.
134 Foto: M. Zore
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Učenci se v 5. razredu sicer še ne seznanijo z Josipom Jurčičem in njegovimi deli, pa vendar

je ogled te zbirke dobra iztočnica za nadaljnje učenje, saj tako dobijo že nekaj predznanja in

jim je snov potem pri obravnavanju tudi bližja in razumljivejša. Vendar je pri tem treba paziti,

da jim o Jurčiču in njegovih delih posredujemo zgolj osnovne informacije, toliko, da dobijo

občutek njegovega pomena v slovenski literarni dediščini, kajti, kot smo že omenili,

podrobnosti o njegovem življenju in delu pridejo v poštev šele v 6. razredu osnovne šole.

Iz časa Josipa Jurčiča si ogledajo tudi vodnjak in kozolec toplar, pod katerim je razstavljeno

staro kmečko orodje, kot so vozovi na konjsko vprego, brana za rahljanje zemlje, ralo za

oranje zemlje … Slednje jim zaradi pomanjkanja časa po navadi podrobnejše ne opisujejo.135

Pojasnimo jim, da kozolec toplar sestavljata dva vzporedna kozolca, ki sta povezana skupaj s

skupnim ostrešjem.136 Uporabljali so ga za sušenje sena in shranjevanje orodja.

137 138

Učencem povejo, da je na domačiji tudi gospodarsko poslopje, ki ga je leta 1920 postavil

pisateljev nečak. Sem so potem premaknili prvotni hlev in skedenj, v njem pa so imeli tudi

listnjak. V prostorih nekdanjega hleva se nahaja razstava Spomini na deda, v prostorih

listnjaka pa etnografska razstava Od lanu do platna. Obe razstavi sta stalni.139

Tako prva kot druga razstava sta za ogled učencev zelo primerni, saj se učenci preko

eksponatov in fotografij seznanijo z starimi kmečkimi dejavnostmi, ki jih dandanes skorajda

ne vidimo več.

135 Prav tam.
136 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=toplar&hs=1 (29. 5. 2013).
137 Foto: M. Zore.
138 Foto: M. Zore.
139 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča.

Slika 30: Vodnjak, v ozadju toplarSlika 29: Kozolec toplar
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Slika 31: Gospodarsko poslopje, kjer se nahajata etnografski zbirki140

Učencem povedo, da je prva razstava, Spomini na deda, dobila ime po istoimenskem

Jurčičevem delu, v katerem so zbrane različne ljudske pripovedke in pravljice, ki jih je

pisatelju pripovedoval njegov ded. Učenci si ogledajo različna kmečka orodja, pripomočke in

naprave, ki so bili v uporabi v osrednjeslovenskem prostoru za čas pisateljevega življenja, za

podrobnejši opis vsakega izmed njih pa po navadi zmanjka časa. Na ogled so postavljene

predvsem različne vrste pletenih košar, pleten koš, posoda za kis, cepec, mernik, čeber za

mast, kadunje, lesena skrinja, učencem zelo zanimivi nagačeni polhi, pozornost pa pritegne

tudi nekoliko večja naprava – pajkelj, imenovan tudi vetrnik ali vejalnik. To je lesena naprava

na ročni pogon za odstranjevanje plev iz žita, ki so jo začeli uporabljati konec 19. stoletja, z

uvedbo kombajna pa so jo začeli opuščati.141

Razstavni prostor je majhen, vendar prostorsko dobro zapolnjen. Eksponati so dopolnjeni z

različnimi dodatki in fotografijami, ki so nastale v okolici Muljave in prikazujejo uporabo

razstavljenih eksponatov pri različnih kmečkih običajih in navadah. To se mi zdi primerno,

saj je uporabnost posameznega eksponata učencem tako bližja in razumljivejša. Predvidevam,

da je tudi pajkelj učencem eden izmed zanimivejših eksponatov razstave, saj je njegova

velikost v primerjavi z današnjim kombajnom neizmerno manjša.

Na razstavi je tudi poseben prostor, namenjen t. i. dedkovemu kotičku, kjer so v času

prireditev razstavljeni različni čebelarski izdelki, danes pa se tam nahajajo poslikane panjske

končnice, ki jih izdelajo otroci v času poletnih počitnic, ko v muzeju pripravijo tridnevne

ustvarjalne delavnice tako za predšolske kot osnovnošolske otroke in kjer na zabaven način

spoznavajo umetnost risanja, slikarstva in ustvarjanja nasploh .142

140 Foto: M. Zore.
141 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča.
142 Prav tam.
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143 144

Druga razstava, Od lanu do platna, pa učence z različnimi eksponati, kot so kolovrat, šivalni

stroj in nova pridobitev muzeja, statve, ter s fotografijami in spremljajočim tekstom seznanja

s postopkom pridobivanja lanu in njegove predelave v platno, ki je bil na slovenskih tleh

razširjen vse do 18. stoletja. Učenci tako med drugim izvedo, da je ta gospodarska panoga

danes že skoraj povsem izumrla, saj se pojavlja le še na nekaterih območjih Bele krajine in

Prekmurja in je kot taka pomemben mozaik naše kulturne dediščine.145

Še večji učinek na učence naredi prikaz pridelave platna v živo, česar sedaj v muzeju ne

izvajajo, so pa to izvedli v preteklosti in verjamem, da je bilo navdušenje nad videnim

veliko.146

Razstava je majhna, pa vendar nazorno in razumljivo prikazana. Zahvala za to gre lično

urejenim eksponatom in pa seveda fotografijam in tekstom, kar celotno zbirko tudi dodatno

popestri in jo naredi zanimivejšo.

147 148

143 Foto: M. Zore.
144 Foto: M. Zore.
145 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča.
146 Prav tam.
147 Foto: M. Zore.
148 Foto: M. Zore.

Slika 35: KolovratSlika 34: Statve

Slika 33: Del razstave Spomini na dedaSlika 32: Pajkelj
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Pred gospodarskim poslopjem so razstavljena tudi nekatera kmečka orodja in naprave, med

katerimi zbujajo pozornost zlasti sod za gnojnico, stiskalnica sadja ter star svinjak, katere si

učenci samo ogledajo, zaradi pomanjkanja časa pa se ne spuščajo v opisovanje podrobnosti.149

Ogledajo si tudi ostale objekte, pripeljane od drugod, med njimi čebelnjak s poslikanimi

panjskimi končnicami, poslikanimi predvsem z različnimi cerkvenimi, lovskimi in zabavnimi

motivi. Že v videu pa jih opozorijo na eno izmed njih, ki prikazuje, kako moški nese svojo

staro ženo v mlin, iz njega pa pride lepa in mlada.150

Slika 36: Čebelnjak s panjskimi končnicami151

Učencem pokažejo tudi kaščo. Pojasnijo jim, da danes stoji kot samostojen, prazen objekt,

včasih pa so v njej shranjevali žito, vino, sadje in kmetijske pridelke ter različna kmečka

orodja in pripomočke, ki se danes nahajajo v etnografski zbirki Spomini na deda. Ogledajo si

tudi terilno jamo ali sušilnico za lan ter Krjavljevo kočo ob robu gozda.152

Slednja je tako kot pisateljeva rojstna hiša brez dimnika, v primerjavi z njo pa je še

skromnejša in manjša. V njej se nahajata samo dva prostora z zelo malo notranje opreme, in

sicer majhna soba za spanje in črna kuhinja. Povejo jim, da je v njej živel Krjavelj, literarna

oseba v Jurčičevem Desetem bratu. Gre za vaškega posebneža in resničnega človeka, ki ga je

pisatelj Josip Jurčič tudi poznal. Prikazan je že v videu, in sicer v odlomku iz Jurčičevega

romana Deseti brat, v katerem razlaga, kako je presekal hudiča na pol. Izvejo pa tudi, da je bil

bajtar, torej predstavnik najrevnejšega sloja prebivalstva brez lastne zemlje, ki je bil oproščen

zemljiškega davka.153

149 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča.
150 Prav tam.
151 Foto: M. Zore.
152 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča.
153 Prav tam.
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Ogled Krjavljeve hiše je za učence zelo primeren, saj s svojo skromnostjo in preprostostjo

sporoča, da se da preživeti tudi v majhni, povsem skromni in slabo opremljeni hiši. Dobro bi

bilo, da bi jim tudi pojasnili, da je zemljiški davek davek, ki ga lastniki še dandanes plačujejo

državi.

Dodajam tudi Jurčičevo besedilo iz romana Deseti brat, v katerem Krjavelj govori, kako je

presekal hudiča na dva kosa: "Ob enajstih je bilo, to še dobro vem. Sam sem stal, megla je

bila in tema kakor v rogu. Zeblo me je pa sabljo sem imel … Kar gori v jamboru nekaj pravi:

vrr, vrr, vrr! Jaz gledam, gledam – ni bilo nič! Spet dremoten začnem prihajati. Le počenem

tja na tla. Kar se barka tri pota zaguglje sem ter tja. Jaz gledam, gledam, poslušam – ni bilo

nič. Kar nekaj sem po morju pride po vodi in z nogami pravi: comp! comp! comp! Jaz

gledam, gledam – kar vidim, da hudič gre! … No potlej je tista pošast ali tisti peklenski škrat

plezal gor, ob barki prav na glas: škreb! Škreb! Škreb! Kakor je na vrh prišel, pa se ti je iz oči

v oči meni nasproti postavil. Sveta mamka božja sedem križev in težav – sem jaz dejal – pa

sem zavdignil bridko sabljo pa sem zamahnil pa sem čez glavo ubral in loputnil: lop! – pa

sem ga presekal, samega hudiča sem presekal, na dva kosa!" … "Kako pa veš, da si ga

presekal?" vpraša Francelj. "Kaj ne bi vedel, saj je dvakrat padlo v morje; prvič je reklo:

štrbunk! V drugič pa se je slišalo: štrbunk! Pa reci potlej, da ga nisem presekal, da ga nisem

na dva kosa presekal."154

Učencem roman na kratko obnovimo. Povemo jim, da govori o Lovru Kvasu, mladeniču, ki je

prišel iz mesta živet na podeželje, in sicer k premožnemu graščaku Benjaminu G, na grad

Slemenice. Imel je hčerko Manico, katero je Lovro poučeval in se vanjo tudi zaljubil. Toda

slednja naj bi se morala poročiti z Marjanom, sinom graščaka Piškava. Ta je imel tudi

nezakonskega sina, Martina Spaka, z vzdevkom Deseti brat. Ko je Maničin oče izvedel, da sta

Manica in Lovro zaljubljena, je dejal, da bo moral Lovro v primeru, da je to res, oditi iz

Slemenic. Zaradi tega je Manica čustva skrivala, resnico pa je medtem izvedel tudi že Marjan,

zato sta se z Lovrom stepla. V pretep se je vpletel tudi Deseti brat, v katerem je Marjan po

nesreči sprožil puško ter Desetega brata oziroma svojega polbrata ustrelil. Sprva so za to

obtožili Lovra, toda na koncu se je le izvedelo, da ga je ustrelil Marjan. Deseti brat je umrl,

Lovru pa je nazadnje povedal, da je njegov bratranec. Maničina starša sta se odločila, da njuni

154 J. Jurčič, Deseti brat, str. 45–46.
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ljubezni ne bosta več nasprotovala in tako sta se Lovro in Manica poročila. Piškav je odšel

neznano kam, njegov sin Marjan pa je grad svojega očeta prepustil Manici in Lovru.155

Pred kočo pa je tudi prostor naravnega letnega gledališča, ki začne z uprizarjanjem gledaliških

predstav v poletnem času. Takrat se zelena ravnica in hrib nad njo prelevita v pravo gledališče

na prostem, kjer Kulturno društvo Josipa Jurčiča tradicionalno uprizarja različna Jurčičeva

dela, tako da si lahko kakšno izmed predstav učenci ogledajo tudi v času poletnih počitnic.156

157 158

159 160

Učence bi bilo treba še dodatno opozoriti na slamnate strehe, krite s škopniki ržene slame, ki

jih je zaradi vse slabših vremenskih razmer treba tudi pogosteje menjavati. Izjemi sta le strehi

sprejemnice in gospodarskega poslopja, ki sta kriti z bobrovcem.161

155 Prav tam, str. 5–213.
156 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča.
157 Foto: M. Zore.
158 Foto: M. Zore.
159 Foto: M. Zore.
160 Foto: M. Zore.
161 Po ogledu in pogovoru z vodičem muzeja Josipa Jurčiča.

Slika 40: Prostor, kjer se poleti nahaja letno gledališčeSlika 39: Krjavljeva koča

Slika 38: Sušilnica za lan ali terilna jamaSlika 37: Kašča
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Učenci tako spoznajo stare pripomočke, katere zlasti v mestih skorajda ne vidimo več. Jih pa

opomnijo, da so določena še vedno v uporabi, sicer v modernejši ter boljši izvedbi in da je

veliko starih pripomočkov predhodnikov današnjih modernih naprav in da imajo zasluge za to

naši predniki.162

Kot zanimivost omenimo, da del razstavljenih eksponatov muzeja izvira iz prvotne opreme

domačije, ostalo pa so odkupili od kmetov, največ iz bližnje okolice. Nekaj časa je imel

nadzor nad njim etnografski muzej, ki je v ogled vključil tudi nekaj eksponatov iz svoje lastne

zbirke, a jih danes ni več v muzeju. Kljub temu se v muzeju ves čas trudijo za bogatenje zbirk

z novimi pridobitvami.163

Pohvalila bi tudi urejenost muzeja, predvsem estetsko razporeditev in predstavitev eksponatov

z dodatnimi fotografijami ter njihovim poimenovanjem, pa tudi izredno prijaznost in

gostoljubnost s strani muzejskih vodičev.

Ti imajo za učence pripravljene tudi zanimive učne liste in križanko, ki jih lahko med

ogledom uporabimo kot metodo motiviranja in sodelovanja.164

Učence seznanijo tudi z Jurčičevim pohodom,165 kar lahko označim kot pozitivno, saj je

ozaveščanje mladih za tovrstne zadeve še kako koristno. Sama bi jih v tem primeru še lepo

povabila na naslednji pohod, četudi bi bil šele naslednje leto, saj takšno vabilo ni nikoli

odveč.

6.3 ARHEOLOŠKI KOMPLEKS STIČNA

Nekaj kilometrov iz Ivančne Gorice, natančneje na nizkem gorskem hrbtu nad Virom pri

Stični, se nahaja prazgodovinsko naselje iz starejše železne ali halštatske dobe, katerega sledi

so vidne še danes. Ker gre za enega največjih halštatskih gradišč na Slovenskem in

jugovzhodnem alpskem prostoru, je primerno, da si ga ogledajo tudi učenci 5. razreda OŠ.166

Čeprav ogleda z njimi nisem izvedla, sem se tja opravila sama oz. v spremstvu domačina

arheologa, ki mi je povedal, da vodenih ogledov s strani šol za enkrat ni, saj kompleks še ni

vključen v učni program, se pa trudi in upa, da se bo to v prihodnje tudi zgodilo.

162 Prav tam.
163 Prav tam.
164 Prav tam.
165 Prav tam.
166 Po ogledu gradišča in pogovoru z arheologom ter domačinom Sašem Porentom (dalje: Informacija S.
Porenta). 16. 5. 2013.
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V nadaljevanju bom izpostavila tiste točke in podatke, ki bi jih v primeru obiska z učenci

sicer sama vključila v voden ogled arheološkega kompleksa.

Slika 41: Področje halštatske naselbine nad Virom pri Stični167

Dostopnost do znamenitosti je dobra. Del gradišča, primeren za ogled, je večinoma porasel z

gozdom in travo, zato je njegov ogled v današnjem modernem in onesnaženem svetu še toliko

primernejši. Učencem bi tekom ogleda pokazala najpomembnejše in najvidnejše ostanke

gradišča, hkrati pa bi ob tem uživali v naravnem podeželskem okolju in svežem zraku, kar je

dobro za njihovo fizično in psihično zdravje. Zaradi naravnega okolja bi jih pred samim

ogledom opozorila na ustrezna oblačila in obutev ter v poletnem času na zaščito pred klopi

(svetla oblačila in pokrivala).

Učencem bi pojasnila, da se nahajamo nad vasjo Vir pri Stični in da si bomo ogledali del

prazgodovinske naselbine, ki je danes sicer ni več, je pa za seboj pustila sledi, ki jih bomo

poskušali najti in si jih ogledati. Nastalo je v času starejše železne dobe, natančneje okrog leta

750 pr. n. št., ter propadlo okrog leta 33 pr. n. št. in ga danes poznamo tudi po imenu

Cvinger168 ali "Virsko mesto".169

Pred ogledom bi našteli zgodovinska obdobja ter se o njih pogovorili. Pri tem bi si pomagala s

časovnim trakom (glej poglavje o starem mestnem jedru Višnje Gore).

Nato bi se ob časovnem traku pogovorili, da se je železna doba delila na starejšo ali halštatsko

ter na mlajšo ali latensko dobo. Na slovenskem prostoru je prva prevladovala približno od leta

167 Stane Gabrovec, Stična I, Naselbinska izkopavanja (dalje: S. Gabrovec, Stična I), Narodni muzej, Ljubljana
1994, str. 36.
168 Prav tam.
169 Biba Teržan, Stiške skice (v: Stična II/2, Gomile starejše železne dobe, dalje: B. Teržan, Stiške skice),
Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 2008 [2010], str. 238–255.
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800–300 pr. n. št., druga pa od leta 300–1. stoletja pr. n. št. Za starejšo železno dobo so bile

značilne utrjene naselbine na višjih predelih, imenovane gradišča, kakršna je bila tudi ta

naselbina na Viru pri Stični.170

V razlago bi zajela tudi podatke, da se je naselje razprostiralo na površini 21 ha, za lažjo

predstavo, da je bilo dolgo 800 in široko 400 m in da je veljalo za eno večjih središč

železnodobne skupnosti na Dolenjskem, če ne celo največjo na Slovenskem in jugovzhodnem

alpskem prostoru. Za omenjeno skupnost so bila značilna že omenjena gradišča, situle ter

pokopavanje umrlih v družinsko-redovnih skupnostih. Podobna gradišča najdemo tudi v

Dobrniču, Novem mestu, Mokronogu, na Magdalenski gori pri Šmarju, na Libni pri

Krškem …171

Objasnila bi, da je situla okrašenemu vedru podobna posoda z ročajem. Narejena je bila iz

keramike oziroma žgane gline. Življenje v rodovno-družinskih skupnostih pa pomeni, da je

več družin skupaj predstavljajo nek rod, člani tega rodu pa so bili nato pokopani skupaj v isti

gomili (več o njih v nadaljevanju).

Naselbina naj bi tu nastala iz več razlogov. Prvi razlog, lega na nekoliko višji nadmorski

višini, ki jim je omogočala večjo varnost in dober razgled ter nadzor nad okolico, še zlasti nad

preteče sovražnike. Drugi, tu razprostirajoči travniki so jim omogočali oblikovanje

obdelovalnih površin in gojenje rastlin. Omenila bi jim tudi, da niso gojili samo rastlin,

ampak tudi različne vrste domačih in divjih živali, med katerimi so se znašli tudi kozorogi,

medvedje, lisice, volkovi, divji prašiči … Tretji razlog pa je bila bližina izvira Virskega

potoka, vodo katerega so uporabljali za pitje, kuhanje, umivanje, zalivanje obdelovalnih

površin … Omenjeni vodni izvir obstaja še danes, poznan pa je zlasti po tem, da je

naravoslovec Giovanni Antonio Scopoli v njem prvi našel človeško ribico in jo kot njen prvi

odkritelj tudi opisal. Človeške ribice se v njem nahajajo tudi še danes, njihov obstoj pa

nakazuje, da se pod stiškimi tlemi nahaja velik sistem podzemeljskih kraških jam.172

Med ogledom bi jim omenila, da je bilo to ozemlje naseljeno že v času pred starejšo železno

dobo, do razvoja tako velike naselbine pa je prišlo šele v času starejše železne ali halštatske

170 France M. Dolinar, Slovenski zgodovinski atlas, Nova revija, d. o. o., Ljubljana 2011, str. 5.
171 Drago Svoljšak, Zloženka Virsko mesto (dalje: D. Svoljšak, Zloženka Virsko mesto), Občina Ivančna Gorica
v sodelovanju z Narodnim muzejem, TD Stična in Cistercijansko opatijo Stična, Stična 1996.
172 Informacija S. Porenta.
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dobe, ko se tu naselili "Virci.173 Ti so se ukvarjali s poljedelstvom, živinorejo, predvsem pa s

pridobivanjem železove rude iz rude, imenovane bobovec, ki se je v velikih količinah nahajala

prav na tem ozemlju nekdanjega gradišča. Pridobivali so jo s taljenjem v posebnih pečeh in jo

uporabljali za lastno uporabo in prodajo. Bobovec je na tem ozemlju še vedno prisoten, v

gozdu pa naj bi se nahajali tudi ostanki talilnih peči, ki delujejo kot nekakšne večje kotanje, a

to ni dokazano. Z učenci bi si ogledali tako ostanke nekdanjih peči kot tudi bobovec, na koncu

ogleda pa tudi ohranjene ostanke taljenja železove rude oziroma železovo žlindro v enem

izmed gospodarskih poslopij tamkajšnje domačije.174

175 176

Slika 44: Kotanja, ki spominja na talilno peč177

Ukvarjali so se tudi z izdelavo "steklenih jagod" iz kremenčevega peska in katere so ženske

pogosto nosile okoli vratu v obliki koralde. Pridobivali so tudi jantar, saj je tod mimo peljala

173 Nekateri menijo, da naj bi bili to Iliri, ker pa se sodobni znanstveniki tega izraza izogibajo, bom uporabljala
izraz Virci.
174 Informacija S. Porenta.
175 Foto: M. Zore.
176 Foto: M. Zore.
177 Foto: M. Zore.

Slika 43: Ostanki taljenja železove rudeSlika 42: Koščki bobovca
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jantarska pot, iz njega pa so izdelovali nakit in različne okraske. Omenila bi jim tudi, da

arheološke najdbe različnih posod dokazujejo, da so bili v trgovskih stikih tudi z drugimi

deželami, npr. z južno Italijo ter Etrurijo.178 Med omenjenimi najdbami so bili tudi apulski

kraterji za vino iz Apulije.179

Slika 45: Apulski krater180

Ob tem bi jim pojasnila, da je arheologija veda, ki se na podlagi ostankov iz preteklosti

ukvarja s preučevanjem zgodovine, torej kako so ljudje živeli nekoč, kaj so jedli, katero

orožje so uporabljali, v kaj so bili oblečeni … Ljudje, ki to počnejo, pa se imenujejo

arheologi. Pogovorili bi se tudi o Etruriji. Gre za nekdanjo državo v osrednji Italiji, njeni

prebivalci pa so se imenovali Etruščani. Poznani so bili predvsem po izdelavi vaz, poslikanih

z geometrijskimi vzorci, kot so krogi, trikotniki, in po velikih grobnicah, prostorih, kjer so

pokopavali mrtve ljudi. Jantar pa je na zraku posušena smola dreves, iz katere so izdelovali

nakit, okraske ipd. Razložila bi jim tudi, da je Apulija ena izmed dežel na jugu Italije.

Ogledali bi si kompleks kamnov, ki spominjajo na nekakšno utrjeno zgradbo, vendar dokazov

za njen obstoj ni.181

178 Informacija S. Porenta.
179 Peter Turk, Ida Murgelj, Ponovno najdeni apulski kraterji iz Stične (v: Stična II/2, Gomile starejše železne
dobe, dalje: P. Turk, I. Murgelj, Ponovno najdeni apulski kraterji iz Stične), Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
2008 [2010], str. 159–171.
180 Dragan Božič, Zakladi tisočletij (dalje: D. Božič, Zakladi tisočletij), Modrijan Založba, d. o. o., Ljubljana
1999, str. 111.
181 Prav tam.
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Slika 46: Kup kamenja, ki spominja na zgradbo182

Gradišče je bilo obdano z mogočnim obzidjem in nasipi ob njem, katerega sledovi so še

skoraj povsod dobro vidni. Kaže se namreč v ohranjenih plasteh kamenja ter terasah oziroma

nekoliko dvignjenih zemeljskih delih, poraščenih z drevesi in rastjem. Sem pa tja se tudi na

teh terasah sicer še kažejo plasti kamenja, a ga je večina skritega pod plastmi zemlje in rastja.

Opozorila bi jih tudi, da k dobri obrambi ni prispeval samo zid, temveč tudi lega na gorskem

hrbtu in številne skale, globoke kotanje ter naravne vrtače, ki so obdajale naselbino tako zunaj

kot izven obzidja.183

Prvo obzidje so v celoti zgradili ob nastanku naselbine, torej v starejši železni dobi,

natančneje okoli leta 750 pr. n. št., ter ga kar trikrat prenavljali, dvakrat v času starejše železne

dobe in zadnjikrat v času mlajše železne dobe.184

Prvotni zid je bil grajen samo iz kamenja in z zunanje strani podprt z nasipom zemlje. Ta je

bil kasneje požgan in porušen s strani stepskega ljudstva, imenovanega Skiti, ki so sem

pridivjali iz Črnega morja. Bili so dobri jezdeci, pri svojih osvajalskih pohodih pa so si

pomagali tudi z loki in puščicami. Pojasnimo jim, da so bili podobni kasnejšim Turkom, ki so

plenili po slovenskem ozemlju. Virci so si kljub hudemu napadu opomogli in sredi 6. stoletja

pr. n. št. zgradili novo, tokrat močnejše obzidje. Zgrajeno je bilo tako, da je na notranji in

zunanji strani vsebovalo debelejše kamenje, znotraj pa drobnejše ter obenem tudi zemljo,185

dodatno stabilnost pa so mu dajali že leseni navpični stojki, povezani z vodoravnimi bruni.186

182 Foto: M. Zore.
183 Informacija S. Porenta.
184 Prav tam.
185 Prav tam.
186 D. Božič, Zakladi tisočletij, str. 110–112.
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187 188

Kljub svoji trdnosti in stabilnosti je bil tudi ta porušen sredi 5. stoletja pr. n. št., torej še vedno

v času starejše železne dobe. Povedala bi jim, da so ga uničili Tavriski, keltsko pleme, ki so

Vircem prevzeli vodilno vlogo in naselbino zasedli. V tem času naj bi bila naselbina tudi

nekaj časa brez obzidja. Predvideva se, da naj bi bilo to v 2. in 3. stoletju pr. n. št. oziroma v

času mlajše železne dobe. S prihodom Tavriskov se je začela oblikovati latenska kultura, kar

pomeni, da so se jim morali Virci podrediti, sprejeti njihovo kulturo, običaje … V 1. stoletju

pr. n. št, ki je že spadalo v čas mlajše železne dobe, pa so zgradili tretji in zadnji zid ter prečno

obzidje, ki je naselbino razmejilo na severni in južni del. Tudi ostanke slednjega bi učencem

pokazala in jim pojasnila, da je izgubil svojo prvotno obliko in da se danes kaže v obliki

nekakšne petmetrske ježe, porasle s travo in grmovjem.189

Med ogledom bi jih opozorila, da je severni del nekdanje naselbine danes poraščen z gozdom

in prepreden s kraškimi vrtačami, na južnem pa se nahajajo njive in travniki. Slednje lahko

vidijo tudi sami.

187 Prav tam, str. 111.
188 S. Gabrovec, Stična I, str. 115.
189 Prav tam.

Slika 48: Ostanki drugega ziduSlika 47: Shema drugega zidu
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190 191

Ogledali bi si kraško vrtačo oziroma nekakšno kotanjo, značilno za kraški svet. Kraški svet pa

je ozemlje, kjer je veliko kamenja, ki vsebuje apnenec in katerega voda razkraja ter ustvarja

takšne kotanje. Tako vrtače najdemo v dinarsko kraškem svetu, primorskem svetu in visoko v

gorah. Za lažje razumevanje bi jim omenjene naravnogeografske enote pokazala na

zemljevidu.

Kasneje so na to ozemlje vdrli Rimljani. Nekaj takratnega prebivalstva je v naselbini živelo še

naprej in se podredilo rimski oblasti in kulturi, ostalo pa se je izselilo v nižje predele

današnjega kraja Ivančna Gorica in v njegovo okolico ter se naselilo ob rimski cesti in cestni

postaji Acervo. Toda kmalu po vzpostavitvi rimske oblasti je stiško gradišče propadlo.192

Skozi Ivančno Gorico je peljala rimska cesta Emona–Neviodunum–Siscia, ki se je v Ivančni

Gorici cepila na več stranskih cest. Za lažje razumevanje bi jim povedala, da se je Emona

razprostirala na kraju, kjer je današnja Ljubljana, Nevidunum na mestu današnjega Drnovega

pri Krškem, Siscia pa je bil kraj v današnjem Sisku na Hrvaškem in da tako lahko govorimo

kot o rimski cesti Ljubljana–Drnovo–Sisak.193 V naselbino je vodilo dvoje vhodnih vrat,

predvideva pa se tudi obstoj tretjih vrat, ki pa niso dokazana.194

V razlago bi zajela tudi arheološka izkopavanja zidu, na podlagi katerih so bili odkriti ostanki

raznovrstne keramike, hiš, oglja, ognjišč, jam za kole, fibul, orodja, nakita, kosti domačih

190 Foto: M. Zore.
191 Foto: M. Zore.
192 Prav tam.
193 D. Svoljšak, Mrzlo polje pri Ivančni Gorici, str. 75.
194 S. Gabrovec, Stična I, str. 32–36.

Slika 50: Ostanki prečnega obzidja v ozadju v obliki ježeSlika 49: Obzidje naselbine
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živali ... Na podlagi lesenih ostankov ter kamnitih temeljev naj bi bile hiše prvotno lesene,

podobne nekakšnim kočam, kasneje pa že grajene iz kamna,195 toda do natančnejših

ugotovitev glede vrste stavb bi prišli šele z arheološkim izkopavanjem notranjosti naselbine,

ki do sedaj še ni bila izvedena.

V nadaljevanju bi si ogledali gomile oziroma pokopališča, ki jih nekateri imenujejo tudi

"slovenske piramide" ali "svojevrsten poslednji dom". Slednje so se tekom tisočletij povsem

zlile z naravo in se deloma ohranile vse do današnjih dni.196

Nahajajo se južno in jugozahodno od naselbine, torej izven njenega obzidja, in sicer v vrstah

ali manjših/večjih skupinah vzdolž poti, ki so vodile iz naselbine. Povedala bi jim, da jih je

danes še okrog 125, a število ni zanesljivo, prvotno pa jih je bilo več, koliko, pa še vedno ni

znano. K zmanjšanju njihovega števila je veliko prispeval čas, kot drugo pa številne gradnje

in vplivi kmetijstva, še posebej oranje. Našteti razlogi so gomile uničili ali pa jim povsem

spremenili njihovo podobo in so kot take danes neprepoznavne. Tudi med temi še

prepoznavnimi so mnoge zaradi omenjenih vplivov pa tudi drugih človekovih posegov

izgubile svojo prvotno podobo in postajajo čedalje bolj spremenjene, poravnane in tako tudi

čedalje nižje.197

Najlepše ohranjene so gomile v gozdu in prav slednje bi si tudi ogledali.

Slika 51: Zemljevid gomil198

195 Prav tam, str. 144–204.
196 D. Svoljšak, Zloženka Virsko mesto.
197 S. Gabrovec, Stična I, str. 36–40.
198 Drago Svoljšak, Zloženka Virsko mesto.
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Pojasnila bi jim, da gomile prepoznamo kot velik kup zemlje, ki v določenih primerih meri v

višino kar šest metrov, a to ni povsem običajen kup, saj se znotraj njega skrivajo zakladi, ki so

burili duhove že mnogim našim prednikom (več o njih v nadaljevanju). V njih so namreč

svoje prebivalce pokopavali Virci in opravljali t. i. skeletni pokop v lesenih krstah. Nekoliko

stran od središča gomile se je nahajala kamnita grobna kamra, obdana s kamnitim vencem, v

kateri je bil centralni grob, ki naj bi pripadal najstarejšemu članu že omenjeni družinsko

redovni skupnosti, ostali grobovi njegovih naslednikov pa so bili okrog njega razporejeni v

nekakšnem nekoncentričnem krogu.199

Razporeditev teh grobov je bila odvisna od različnih vplivov, ki sicer niso dokazani, se pa

omenjajo vplivi usmerjenosti groba glede na osrednji grob ter strani neba, spola, družbenega

sloja ter starosti posameznika. Okoli gomil je bil kamnit venec, ki jih je ločeval od okolice,

verjetno pa je imelo kamenje tudi še kak drug pomen, ki pa prav tako ni dokazan.200

Povedala bi jim tudi, da so tako veliki kupi zemlje nastali z nasipanjem sprotnih gomil.

Najprej so torej nasuli grobno kamro s centralnim grobom ter tako naredili prvo, najstarejšo

gomilo. Okrog nje so nato pokopavali ostale člane skupnosti in krog narejenih grobov

vključno s prvo gomilo prekrili z drugim nasutjem zemlje, s čimer je nastala druga gomila.

Okoli nje so nato pokopavali naslednje člane ter nastali krog in prejšnjo gomilo spet zasuli z

zemljo ter tako dobili tretjo gomilo. V zadnji fazi gomile pa ni bilo več pokopov v krogu in

nasutij, ampak so pokopavali prosto v gomilo, torej tja, kjer je bil prostor. Rezultat je bila na

koncu razširjena in povišana gomila,201 ki je lahko segala v višino kar šestih metrov.202

Število nasutij, potrebnih, da je nastala končna gomila, se je od gomile do gomile razlikovalo

in se ga tako ne da določiti. Nekatera je imela npr. tri taka nasutja,203 medtem ko druga samo

dve. Pojasnila bi jim, da je bila takšna gomila z manj nasutji tudi manjša in nižja.204

Nekateri skeletni pokopi niso bili vkopani v zemljo, ampak samo položeni na tla in zasuti.205

Na podlagi zadnjih arheoloških raziskav naj bi bili grobovi na vzhodni strani gomile

199 Informacija S. Porenta.
200 Informacija S. Porenta.
201 Stane Gabrovec, Stiške gomile (v: Stična II/2, Gomile starejše železne dobe, dalje: S: Gabrovec, Stiške
gomile), Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 2008 [2010], str. 46.
202 Informacija S. Porenta.
203 S. Gabrovec, Stiške gomile, str. 54–55.
204 Anja Hellmuth, K rekonstrukciji razkošnega oblačila iz stiškega groba 27 v gomili 48 (v: Stična II/2, Gomile
starejše železne dobe, dalje: A. Hellmuth, K rekonstrukciji razkošnega oblačila), Narodni muzej Slovenije,
Ljubljana 2008 [2010], str. 70.
205 Prav tam, str. 72.
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usmerjeni v smeri urinega kazalca, na zahodni pa ravno obratno.206 Za lažje razumevanje

zgradbe gomile bi učencem pokazala sliko ene izmed največjih stiških gomil, imenovane tudi

gomila 48.207

Slika 52: Največja gomila na Cvingerju208

Od družbenega sloja, spola in poklica pa so bile odvisne tudi noše, v katere so bili oblečeni

tako pred smrtjo kot po njej, pa tudi grobni pridatki, ki so jih pridajali umrlim v krste.

Ženskam so tako večinoma pridajali nakit, še posebej steklene in jantarne ogrlice, zapestnice,

uhane, lasne obročke, raznovrstne oblike fibul, nanožnice ter različne posode in sklede,

moškim pa različne vrste orožja ter orodja, kot npr. sekire, sulice, žezla, nože, šila, pa tudi

keramične posode, kot npr. že omenjene apulske kraterje … So pa arheološke najdbe navrgle

primere grobov, kjer pridatki niso bili strogo ločeni na tipične moške in ženske, ampak je šlo

za sklop različnih medsebojnih kombinacij, torej pridatkov tako moških kot žensk, zaradi

katerih lahko sklepamo o obstoju notranjih družbenih slojev med njimi.209

Objasnila bi jim, da so fibule služile kot zaponke za oblačila, uporabljale pa so jih tudi za

okras. Nanožnice pa so bile podobne zapestnicam in so jih nosile kot okras na nogi. Družba se

je torej delila na sloje. Na podlagi izkopanin ene izmed gomil so ugotovili, da sta obstajala

dva sloja moških, in sicer oboroženi in neoboroženi. Oboroženi so se znotraj delili na tri

razrede, vsak izmed njih pa še na dva podrazreda. Tako naj bi obstajal tudi podrazred pešakov

in konjenikov. Slednji so se od pešakov razlikovali po tem, da so jim v krste poleg pridatkov

206 B. Teržan, Stiške skice, str. 233.
207 Prav tam, str. 235.
208 Prav tam, str. 235.
209 Prav tam, str. 238–256.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Martina Zore, diplomsko delo

57

prilagali tudi konjsko opremo, kor npr. skledaste čelade, oklep, v bližini njih pa pokopali za

njih žrtvovanega konja ali dele konja, še posebej glavo. Prav tako naj bi obstajale tudi delitve

med neoboroženimi moškimi ter ženskami. Neoboroženim tako niso pridajali orožja, temveč

samo orodje, kot npr. nože in šila, med ženskami pa naj bi bilo kar osem različnih skupin,

točna delitev med njimi pa ni znana. Najdene so bile tudi keramične situle, ki pa so bile

izrecno pridane grobovom otrok in mladoletnih oseb.210

Razložila bi jim, da so znotraj gomil odkrili tudi žarne pokope, ki so bili značilni za t. i.

kulturo žarnih grobišč, ki je bila uveljavljena v mlajši bronasti dobi, torej pred prihodom

Vircev, pa potem v obdobju Tavriskov z uveljavitvijo latenske kulture ter tudi kasneje s

prihodom Rimljanov. Zakaj se slednji pojavljajo v gomilah skupaj s skeletnimi ni znano.

Obstaja možnost, da prvotno sploh niso bili v gomilah in da so del njih postali z njenim

zasipanjem, lahko pa da so jih tja zakopavali načrtno. O tem lahko za enkrat samo

ugibamo.211

Gomile je v svojih zapisih omenjal že Josip Jurčič. Poimenoval jih je "mogile" in govoril, da

naj bi bilo v eni izmed "mogil" zakopano zlato tele, zaradi katerega so za ljudi še toliko bolj

mikavnejše in zanimivejše.212

Opozorila bi jih, da gomile niso zbudile zanimanja samo Josipu Jurčiču, ampak tudi številnim

drugim raziskovalcem. Med njimi je bila tudi vojvodinja Mecklenburška213 (vojvodinja Paul

Friedrich von Mecklenburg, rojena kot princesa Marie Gabriele Ernestine von Windisch-

grätz)214, sestrična nemškega cesarja Viljema II., ki je izkopala veliko gomil, izkopanine pa

deloma ohranila na svojem gradu Bogenšperk, kjer je živela, ali pa jih v zameno za denarno

pomoč pri kopanju podarila nemškemu cesarju.215 Njeno kopanje je bilo zelo intenzivno. Ker

je izkopavanja vodila sama, ne da bi se pri tem ozirala na za to pristojne muzeje in z

izkopanimi predmeti ravnala kot s svojo lastnino, si je pridobila veliko nasprotnikov, zlasti

vodij muzejev, ki so jo obtožili divjega kopanja.216

Po končani 1. sv. vojni oziroma v obdobju sodobnosti je bila njena celotna zbirka prenesena v

Narodni muzej v Ljubljani, po letu 1929 pa je pravico do njenega upravljanja dobila njena hči

210 B. Teržan, Stiške, str. 238–255.
211 Prav tam.
212 Josip Jurčič, Mogile pri Viru in narodna pravljica o njih (v: Zbrano delo: Deseta knjiga), Državna založba
Slovenije, Ljubljana, 1982, str. 17.
213 Informacija S. Porenta.
214 S. Gabrovec, Stiške gomile, str. 7
215 Informacija S. Porenta.
216 Prav tam, str. 7−27.
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Marie Antoinette von Mecklenburg Ta je nekaj predmetov zapustila Narodnemu muzeju v

Ljubljani, ostalo pa leta 1929 zastavila na dražbi v Zürichu. Vse izkopanine, razen nekaj

predmetov iz Vač pri Litiji, je odkupil Muzej Peadboy harvardske univerze v Bostonu, kjer se

nahajajo še danes.217

Spremembo je doživela tudi zbirka Viljema II. Ko so ga po 1. sv. vojni odstavili s prestola, so

predmete iz njegove palače prenesli v Muzej za prazgodovino v Berlinu. Glede tega še vedno

obstaja vprašanje, ali so v tej zbirki res vse stiške izkopanine, ki jih je dobil od vojvodinje

Mecklenburške, ali pa so te morda še vedno razkropljene neznano kje. Vsekakor je zbirka

danes manjša kot je bila ob prenosu v muzej, saj se je med 2. sv. vojno veliko predmetov

porazgubilo in uničilo.218

Omenila bi jim tudi Albina Hrasta, enega izmed najbolj divjih kopalcev stiških gomil, ki je

tod kopal v času med prvo in drugo svetovno vojno in za seboj pustil pravo razdejanje. Ta je

izkopal nekaj zelo bogatih grobov, v katerem so bili vojaški oklep, situla, fibule … Večino

svojih izkopanin je prodal, nekaj pa jih danes hrani Narodni muzej v Ljubljani.219 Omenimo

jim tudi osebe, ki so po 2. svetovni vojni tu kopale v okviru Narodnega muzeja v Ljubljani, in

sicer domačina Stične, Jožeta Kastelica ter njegovega naslednika Staneta Gabrovca.220

Kot zanimivost velja omeniti še nekatere druge raziskovalce teh gomil. Pritegnile so

pozornost majorja Nettelbachu iz Mecklenburga, ki je tu izkopaval že leta 1853. Njegovo delo

sta kasneje pred 1. sv. vojno nadaljevala arhitekt Jernej Pečnik in vojvodinja

Mecklenburška221. Plečnikovo kopanje je bilo v primerjavi z Mecklenburško bolj skopo in

manj intenzivno.222

Spremembo je doživela tudi zbirka Viljema II. Ko so ga po 1. sv. vojni odstavili s prestola, so

predmete iz njegove palače prenesli v Muzej za prazgodovino v Berlinu. Glede tega še vedno

obstaja vprašanje, ali so v tej zbirki res vse stiške izkopanine, ki jih je dobil od vojvodinje

Mecklenburške, ali pa so te morda še vedno razkropljene neznano kje. Vsekakor je zbirka

217 S. Gabrovec, Stična I, str. 18.
218 S. Gabrovec, Stiške gomile, str. 21−32.
219 Informacija S. Porenta.
220 Prav tam, str. 32−33.
221 S. Gabrovec, Stična I, str. 16−18.
222 Prav tam, str. 7−27.
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danes manjša kot je bila ob prenosu v muzej, saj se je med 2. sv. vojno veliko predmetov

porazgubilo in uničilo.223

Slika 53: Delno ohranjena gomila na Cvingerju224

7 DIDAKTIČNI DEL

7.1 UMESTITEV TEM V UČNI NAČRT

Teme Staro mestno jedro Višnje Gore s Starim gradom, Jurčičeva domačija na Muljavi in

arheološki kompleks Stična lahko uvrstimo v predmet družba v 5. razredu OŠ.

Omenjene teme lahko v učnem načrtu uvrstimo v dva vsebinska sklopa, Ljudje v času in

Ljudje v prostoru.

Omenjenih tem sicer ni v učnem načrtu, jih pa lahko obravnavamo pri drugih temah: življenje

ljudi v preteklosti s poudarkom na domači pokrajini, kulturna dediščina domače pokrajine,

obdobja slovenskega zgodovinskega razvoja, naravne enote Slovenije, pokrajinski muzej,

časovni trak zgodovine človeštva …

7.2 UČNI NAČRT ZA DRUŽBO ZA 5. RAZRED OŠ, VSEBINSKI

SKLOP: LJUDJE V PROSTORU IN ČASU

Cilji pouka družbe, ki se ujemajo z zgoraj omenjenimi temami

223 S. Gabrovec, Stiške gomile, str. 21−32.
224 Foto: M. Zore.
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Cilji Vsebine

 spoznajo naravne enote Slovenije, opišejo
in primerjajo nekatere naravne in družbene
značilnosti

 spoznajo in navedejo nekatere slovenske
značilnosti (tipičnosti), posebnosti in
sestavine, ki oblikujejo narodno
istovetnost, naravno in kulturno dediščino

SLOVENIJA – LEGA IN
ZNAČILNOSTI
 naravne enote Slovenije

 razvijajo pozitiven odnos do tradicije;
razumejo pomen ohranjanja tradicije (šege
in navade, kulturni spomeniki idr.)

 spoznajo značilnosti trajnostnega razvoja
 spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti

naravnih enot Slovenije na terenu

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

 poznajo nekatera temeljna obdobja in
dogajanja iz slovenske preteklosti

 uporabljajo različne zgodovinske vire v
raziskovanju preteklosti

 razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in
interpretacijo zgodovine

 pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih
in drugih sprememb skozi preteklost

 spoznajo dejavnosti pokrajinskega muzeja

 na primer: površje, vode, videz naselij,
izraba pokrajine, gospodarstvo idr.

ZGODOVINSKI RAZVOJ

 časovni trak zgodovine človeštva
 temeljna obdobja slovenskega

zgodovinskega razvoja (na primer:
Karantanija, turški vpadi, kmečki upori,
reformacija, življenje ljudi na Slovenskem
skozi Valvazorjev pogled, 19. in 20.
stoletje, tehnološki razvoj, Slovenci v 20.
stoletju od Avstro-Ogrske, preko
Jugoslavije do samostojne Slovenije)

 pokrajinski muzej
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7.3 UČNE PRIPRAVE

7.3.1 UČNA PRIPRAVA 1

ŠOLA RAZRED

5.

ŠTUDENTKA

Martina Zore

DATUM PREDMET

Družba

PREDVIDENO

ŠTEVILO UR

3MENTORICA
NA PEF

dr. Darja Kerec,
doc.

UČNA TEMA

Staro mestno jedro Višnje Gore s Starim
gradom

UČNA ENOTA

Kulturnozgodovinske značilnosti domače
pokrajine

CILJI

Učenci:

 spoznajo razvoj Višnje Gore skozi čas
 spoznajo kulturnozgodovinske spomenike starega mestnega jedra in Stari grad
 se orientirajo v prostoru in času
 razvijajo pozitiven odnos do kulturne dediščine domačega kraja

UČNE OBLIKE

 frontalna
 individualna
 skupinsko delo

UČNE METODE

 razlaga, pogovor, razgovor, pripovedovanje, opazovanje,
pogovor ob sliki, delo z učnim listom

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: slika gradu

LITERATURA:

 Učni načrt, program za osnovno šolo: Družba, Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za
šolstvo, Ljubljana 2011.

 Aleksandra Saša Gros, Višnja Gora (v: V Višnjo Goro), Krajevna skupnost in Turistično
društvo Višnja Gora, Višnja Gora 1998.

 Aleksandra Saša Žagar Gros, Grofje Višnjegorski (v: V Višnjo Goro: druga knjiga,
Krajevna skupnost Višnja Gora, Višnja Gora 2008.

 Franc Godeša, Upravno teritorialna in oblastna ureditev Višnje Gore v zgodovini (v: V
Višnjo Goro), Višnja Gora 1998.

 Boris Golec, Nova spoznanja o začetkih Višnje Gore (v: V Višnjo Goro: druga knjiga),
Krajevna skupnost Višnja Gora.
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 Ivo Brečič, Grosupeljski gradovi 1. del, IVOpress, d. o. o., Grosuplje 1994.

 Zapis na stebru pred cerkvijo sv. Ane.
MEDPREDMETNE POVEZAVE: narava, športna vzgoja

OPOMBE: Učence dan pred vodenim ogledom opozorimo na ustrezno športno obutev in

oblačila,  na dežnik v primeru dežja, na zemljevid Slovenije, pisalo in trdo podlago.

UČNA URA:

1. MOTIVACIJA

Učencem se predstavim in jim povem, da si bomo ogledali eno najmanjših slovenskih mest.

Opozorim jih, da si bomo ogledali več točk ter tekom ogleda reševali učne liste, ki jih bom po

končanem ogledu pobrala ter jih pregledala. Poudarim tudi, naj me pozorno poslušajo,

sodelujejo in če česa ne razumejo, dvignejo roko ter vprašajo. Vprašam jih:

Katera slovenska mesta poleg Višnje Gore še poznate? (Ljubljana, Novo mesto, Maribor,

Celje …)

Pojasnim jim, da je Višnja Gora izmed vseh naštetih mest najmanjša, a ni za to nič manj

pomembna kot ostala. Primerjamo jo z Ljubljano in ugotovimo, da je ta od Višnje Gore večja,

obe mesti pa imata starodavni grad. V Ljubljani je še lepo ohranjen, v Višnji Gori pa žal ne

več in so za njim ostale samo še razvaline, a je v primerjavi z Ljubljanskim ležal na višji

nadmorski višini.

2.  OSREDNJI DEL

Pogovor o nastanku mesta

Povem jim, da se mesto Višnja Gora nahaja v občini Ivančna Gorica, natančneje na

Dolenjskem podolju, ob avtocesti Ljubljana–Novo mesto, sestavljata pa ga staro mestno jedro

in novejše naselje. Vprašam jih:

 V čem se razlikujeta staro mestno jedro mesta in novejši del mesta? (Staro mestno jedro

leži na griču pod razvalinami višnjegorskega gradu, imenovanega tudi Stari grad ali Turn,

novejši del pa se razprostira ob vznožju grajskega griča ob potoku Višnjica. Stari del

prepoznamo tudi že od daleč, in sicer po legi na nekoliko višji nadmorski višini okrog

podružnične cerkve sv. Ane.
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 Kaj je Dolenjsko podolje? (Pokrajina v dinarskem svetu, nekoliko nižji del površja, ki ga

obdajajo okoliška hribovja.)

 Kaj je Dinarski svet? (Ena izmed štirih naravnih enot Slovenije, ki zajema kraje na jugu,

zahodu in jugovzhodu države.)

 Katere naravne enote še poznamo? (Alpski svet, Panonski svet, Primorski svet.)

 Po čem mislite, da se staro mestno jedro loči od novejšega dela mesta? (Starejše hiše, stari

spomeniki kulturne dediščine …)

 Kje je središče občine Ivančna Gorica? (V kraju Ivančna Gorica.)

Učenci rešijo naloge 1–4. b na učnem listu.

Ob časovnem traku se pogovorimo o zgodovinskih obdobjih ter na kratko ponovimo njihove
značilnosti (prazgodovina, stari vek, srednji vek, novi vek, sodobnost).

Vprašam jih:

 Ali menite, da je mesto staro? (Da.)

 Mislite, da ima že od vsega začetka naziv mesta? (Ne.)

Nato sledi pogovor o nastanku mesta. Vprašam jih:

 Ali je bil kraj prvič poseljen v prazgodovini ali starem veku? (V prazgodovini, na kraju

današnjih razvalin Starega gradu.)

 Se je s prihodom Rimljanov kaj spremenilo? (Še vedno je bilo taborišče na hribu Starega

gradu, Rimljani pa so tod skozi zgradili rimsko cesto Emona–Neviodunum–Siscia, na

prostoru današnje Višnje Gore pa naj bi se nahajalo mesto Magnisna.)

 Kaj mislite, da pomenijo besede Emona, Neviodunum,Siscia? (Imena nekdanjih rimskih

mest: Emona – Ljubljana, Neviodunum – Drnovo pri Krškem, Siscia – Sisak na

Hrvaškem.)

 Čemu so služili rimski miljniki? (Na jih so bile oznake, na katerih so bile zapisane razdalje

posameznih krajev.)

Povem jim, da se je kraj začel bolj razvijati v srednjem veku oz. v 12. stoletju, ko so se na

območju današnjega Starega gradu naselili grofje Višnjegorski. Bili so potomci sv. Heme in

savinskih grofov. Grofje Višnjegorski so zgradili Stari grad, na kraju, kjer se danes nahaja vas
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Stari trg, pa je začelo v prvi polovici 13. stoletja nastajati manjše naselje. Vprašam jih:

 Mogoče kdo ve, kaj je mitnica? (Manjši prostor ali stavba za pobiranje mitnine, mitnina pa

je bil prometni davek na trgovsko blago, ki so ga morali ljudje plačevati ob prehodu skozi

mitnico, ki se je po navadi nahajala ob vstopu v nek kraj ali ob vstopu na sejem.)

Razložim jim, da so takšno mitnico imeli tudi v naselju, ki je se je nahajalo na ozemlju

današnjega Starega trga in da je z njenim nastankom povezan tudi nastanek naselja. Stoletje

kasneje se je naselje razvilo v trg, ki pa so ga v prvi polovici 15. stoletja prestavili na višjo

lokacijo, in sicer ob vznožje grajskega griča. Še vedno so pobirali mitnino, carino, organizirali

sejme, imeli pa so tudi že krvno sodstvo ter azilsko pravico. Vprašam jih:

 Zakaj so trg prestavili na višjo lego? (Zaradi turških napadov.)

 Kdo so bili Turki? (Ljudstvo, ki je plenilo po naših deželah, tudi po Višnji Gori.)

 Kaj je to carina? (Davek na uvoženo ali izvoženo blago, ki se plačuje ob prehodu ali

izhodu iz ene države v drugo.)

 Kaj pomeni imeti azilsko pravico? (Pomeni, da ima preganjen človek po begu iz materne

države, pravico, da v neki tuji državi zaprosi za mednarodno zaščito.)

 Kaj je krvno sodstvo? (Sodstvo, ki je odločalo o življenju in smrti obtoženega in če je bil

ta obtožen, ga je čakala smrt.

Povem jim, da je nekdanja naselbina dobila ime Stari trg, novi trg na višji lokaciji pa se je

začel čedalje bolj razvijati. Poimenovali so ga Višnja Gora, okoli njega so začeli graditi

obrambni zid, pobirali mitnino, organizirali sejme ter imeli svoj lasten pečat za pečatenje

uradnih zadev. Leta 1444 je bil trg potrjen še s strani cesarja Friderika III,  9. 7. 1478 pa so trg

zaradi obrambe pred Turki povzdignili v mesto. V mestu je bilo sedaj več sejmov, mitnino so

pobirali od vsakega tovornega konja, ki je šel skozi mesto ali na sejem, priseljenci so smeli

ostati v mestu. Tako so se povečali mestni dohodki, število prebivalcev in na splošno

obrambna moč mesta. Razvijati se je začela trgovina ter nastajati cehi. Prevladovala je  zlasti

čevljarska, nožarska in kovaška obrt. Toda mestu so še naprej grozili turški vpadi in kmečki

upori, konec 17. stoletja pa je mesto pogorelo. Kljub železnici njeno gospodarstvo ni oživelo.

Danes sta v mestu samo dve večji podjetji, in sicer ELVEZ ter Altel PCB, d. o. o.

Učenci rešijo naloge 4. c–7 na učnem listu.
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Ogled mestnega jedra

Odpravimo se do cerkve sv. Ane. Ko prispemo do nje, jih vprašam:

 Ali veste, katera žival predstavlja simbol mesta? (Na verigo priklenjen polž.)

Ogledamo si skulpturo polža. Povem jim, da ga je naredil akademski kipar Primož Pugelj in

je, kot lahko sami vidijo, postavljen na steber, na katerem je v treh tujih jezikih, in sicer v

nemščini, italijanščini in angleščini, zapisana legenda o priklenjenem polžu: »Polž, vzgled

vztrajnosti in modrosti, je že stoletja simbol mesta Višnja Gora. Legenda pripoveduje, da so

višnjanski plemiči našli ranjenega beneškega plemiča in ga negovali na višnjanskem gradu.

Hvaležna plemiška družina je iz Benetk prinesla bogata darila, med njimi tudi tega zlatega

polža, posutega z dragimi kamni. Mestni očetje so ob slovesnostih nazdravljali z vinom iz te

polževe lupine. Dragoceni polž pa je kmalu izginil. Naredili so novega in ga priklenili na

verigo, toda tudi zatem se je izgubila sled. Ostala pa je legenda in simbol, priklenjen polž.«

Valvasorjev vodnjak

Reševanje 8. naloge. Po končanem reševanju odgovore skupaj pregledamo. Vprašanja:

a) Koliko cevi in posod ima vodnjak? (Dve cevi, napeljani iz osrednjega stebra in dve

posodi.)

b) S čim sta okrašeni cevi in posodi vodnjaka? (Cevi sta okrašeni z dvema živalskima

glavama, posodi z viticami vinske trte.)

c) Kaj meniš, zakaj se imenuje Valvasorjev vodnjak? (V zahvalo Janezu Vajkardu

Valvasorju, ki je v svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske, pisal o Višnji Gori. Delo je

sestavljeno iz štirih knjig, v katerih je opisal takratno deželo Kranjsko, katere del je bilo

tudi današnje ozemlje Slovenije.)

d) Opiši kip na vrhu vodnjaka. (Gre za Valvasorjevo podobo. Oblečen je v oblačila, tipična

za njegov plemiški naziv in čas baroka. V svoji levi roki drži šlem oziroma kovinsko

pokrivalo za zaščito glave, z desno roko pa je naslonjen na kup knjig.)

e) Kaj si predstavljaš pod besedo barok? (Umetnostni slog, ki se je pojavil v 17. stoletju.)

f) Kaj je to umetnost? (K umetnosti spada glasba, slikarstvo, kiparstvo …)

g) Kako prepoznamo barok? (Po bogati in razkošni okrašenosti, zlatih predmetih, v bogate

razkošne baročne obleke so oblečene tudi "Barby lutke".)

h) V kakšna baročna oblačila je oblečen Vodnik? (Šlem, v suknjič, ki sega čez boke, v
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srajco in čez jo telovnik, v do kolen segajoče hlače, obut pa je v visoke škornje.)

i) Čemu so služili takšni vodnjaki v preteklosti? (Shranjevanju vode, zbiranju, druženju

zlasti ženskam, ki so se k vodnjaku odpravljale po vodo in po dnevne novice.)

j) Od kod  je pritekla voda v vodnjak? (Po ceveh, iz hriba, kjer stoji Stari grad.)

k) Iz katerega materiala je izdelan vodnjak? (Litega železa.)

Povem jim, da je bil vodnjak ulit leta 1872 oziroma v času novega veka, v nekoč znameniti

železarni na Dvoru pri Žužemberku, in sicer po modelu iz delavnice našega prvega

akademskega kiparja Franceta Zajca. Postavili so ga v zahvalo Valvasorju, ker je v svoji

knjigi Slava vojvodine Kranjske pisal tudi o Višnji Gori.

Eden izmed učencev prebere odlomek iz Jurčičeve Kozlovske sodbe: »[…] Ker se kozel ni z

zeljem mastil, pa bi se rad mastil, ker je čez plot gledal, pa ni mogel čez plot, zato naj bo po

svoji senci tepen z devetimi udarci. Njegov gospodar Drnulja pa naj bo ta tepež gledal z

zavezanimi očmi, ker je kozla slabo privezal. In zato, ker mu je ušel, zato bomo pol ure s

palico zamahovali nad njim […].«

Z učenci se pogovorimo o odlomku in jim na kratko obnovim omenjeno Jurčičevo povest.

Pogovorimo se tudi o Josipu Jurčiču. Vsak razmisli, kaj o njem že vedo. Po kratkem

razmisleku jih vprašam:

 Kje se je rodil Josip Jurčič? (Na Muljavi.)

 V kaj je danes preurejena njegova domačija? (V muzej na prostem.)

 Ste že bili na Jurčičevem pohodu? Kaj sploh to je? (Gre za 15 km dolg pohod, ki poteka

prvo soboto v marcu, od Višnje Gore do Muljave, od leta 1998 pa je ta podaljšan še s potjo

do Krke. Gre za pot, po kateri je pisatelj hodil v šolo. Prvo leto se je šolal na Krki, potem

pa v Višnji Gori.)

Mestni trg 1 in 3

Vprašam jih:

 Kaj opazite na hiši? (Polovica hiše je v slabem, razpadajočem stanju, z ostanki rdečih

poslikav na fasadi, druga polovica hiše pa je lepo urejena in ima zanimiv obok.)

Pojasnim jim, da je bila to včasih ena hiša, danes pa se za njenimi zidovi nahajata dve hišni

številki, čeprav na videz deluje kot enotna stavba. V njej je bila včasih mitninska postaja, kjer
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so pobirali mitnino, na mestu današnjega igrišča ob njej pa živinski sejem.

Mitninsko postajo smo že omenili, zato preverim, koliko so si zapomnili. Vprašam jih:

 Kaj sta bila mitninska postaja in mitnina?

Stavba je bila zgrajena v 16. stoletju, od zunaj pa jo krasijo delno ohranjene baročne

poslikave škrlatno rdeče barve, ki dokazuje njeno pomembnost v preteklosti. Opozorim jih na

kamniti obok, pod katerim naj bi nekoč potekala državna cesta in v katerem naj bi se v

preteklosti nahajala zgornja vrata v Višnjo Goro. Danes je njen lastnik gospod Matjaž Šuntajs

in v njej živi s svojo družino.

Učeni rešijo 9. nalogo na učnem listu.

 Obrambni stolp ali pulferturn

Vprašam jih:

 Kaj menite, čemu je služil tak stolp včasih? (Obrambi pred Turkom, SZ del pa protiturškim

napadom, kasneje, v času Vojne krajine tudi kot izhodišče za vojaške pohode proti

Karlovcu in kot skladišče streliva, danes pa mimo njega poteka Jurčičev pohod.)

 Kaj je to Vojna krajina? (Nekakšna obrambna država, ki se je nahajala na območju

današnje Hrvaške in južnega dela Slovenije ter je nastala z namenom preprečitve vdora

Turkov proti našim deželam in naprej proti Avstriji. V njej so bili naseljeni slovenski

kmetje, pa tudi Uskoki oziroma ljudje iz Srbije in Bosne, ki so se tja zatekli v strahu pred

Turki. Tu so dobili nekaj svoje zemlje, v zameno zanjo pa so morali biti vedno pripravljeni

na boj s Turki in na preprečitev njihovega prodora proti notranjosti.)

 Kaj je bil Karlovac? (Eno izmed večjih središč Vojne krajine.)

Učenci rešijo 10 in 11. nalogo na učnem listu.

Stari grad

Povem jim, da si grad zaradi neurejenosti ne bomo ogledali, opozorila pa bi jih na drog s

slovensko zastavo, ki se nahaja med ruševinami in je viden tudi s starega mestnega jedra. O

gradu bi jim povedala, da stoji na 508 m visokem hribu, zgradili pa so ga gospodje

Višnjegorski v 11. stoletju, torej v srednjem veku, in je prvič kot castelum Wichselberg
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omenjen leta 1154. Kot prvi trije lastniki se omenjajo bratje Henrik, Ditrik in Majnhard, ki so

z oglejskim patriarhom Peregrinom I. zamenjali posest, na katerem je potem Peregrin I.

ustanovil stiški samostan, kjer stoji še danes. Poleg tega pa so bili grofje Višnjegorski veliki

dobrotniki samostana, saj so mu darovali denar in zemljo. Vprašam jih:

 Kje se nahaja stiški samostan? (V kraju Stična, v občini Ivančna Gorica.)

 Kateri menihi živijo v njem? (Cistercijanci in gre za edini še ohranjeni cistercijanski

samostan na Slovenskem, v katerem še živijo cistercijanci.)

Osrednja rodbina gospodov Višnjegorskih je sredi 13. stoletja propadla. Iz ene izmed

gradiščanskih rodbin, katere izvor ni točno znan, pa je izšel rod vitezov Višnjegorskih, med

katere so spadali:

 Jurij Višnjegorski – v srednjem veku, sredi 15. stoletja, Belo krajino priključil h Kranjski,

 Žiga Višnjegorski – v srednjem veku, 1510, odlikoval v vojni z Benečani, leta 1532 pred

Turki ubranil Maribor in Lipnico ter s svojimi uspešnimi boji prispeval k ugledu svoje

rodbine Višnjegorskih,

 Friderik Višnjegorski – leta 1575 s Herbertom Turjaškim padel v bitki s Turki pri

Budačkem na Hrvaškem in bil obglavljen. Njuni glavi so Turki razstavili v Carigradu, ju

na podlagi odkupnine vrnili njunim svojcem, do leta so ju 1943 shranili v Turjaškem

gradu.

Grad je imel od 13. stoletja naprej  več lastnikov. Zadnji med njimi so bili Turjaški grofje ali

Auerspergi. Zaradi slabega stanja gradu so ti leta 1778 ob vznožju griča zgradili novo

graščino. V njem se je nahajala stara šola, katero je obiskoval tudi Josip Jurčič, danes pa se v

njem nahaja Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora. Stari grad je danes samo še v obliki

ruševin – ohranjene so še stene osrednjega obrambno-bivalnega stolpa ter obzidje z vhodom.

Nato si  ogledamo sliko gradu, upodobljene v knjigi Slava vojvodine Kranjske,  na katerem je

prikazan grad v svoji prvotni podobi in se pogovorimo o njegovem prvotnem izgledu.

Učenci rešijo 12. nalogo v učnem listu.

ZAKLJUČEK

Učenci pregledajo delovne liste ter po potrebi še kaj dokončajo. Še enkrat jih opomnim, da je

staro mestno jedro z gradom kulturnozgodovinska znamenitost, ki jo je vredno obiskati ter
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tako ohranjati njegovo dediščino.

Tekom vprašanj ponovimo, kaj vse smo si ogledali in izvedeli:

 Kakšen se vam je zdel ogled?

 Kje se nahaja polž?

 Katera točka vam je bila najbolj všeč?

 Kje se je nahajal Valvasorjev vodnjak?

 Kako se imenuje edini še ohranjeni obrambni stolp?

 Kje smo videli kar dve hiši znotraj ene?

Učencem se zahvalim za sodelovanje in jim zaželim lep dan.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Martina Zore, diplomsko delo

70

7.3.2 UČNA PRIPRAVA 2

ŠOLA RAZRED

5.

ŠTUDENTKA

Martina Zore

DATUM PREDMET

Družba

PREDVIDENO

ŠTEVILO UR

2MENTORICA
NA PEF

dr. Darja Kerec,
doc.

UČNA TEMA

Jurčičeva domačija

UČNA ENOTA

Pokrajinski muzej

CILJI

Učenci:

 spoznajo kmečki način življenja osrednje Slovenije za čas 19. stoletja
 spoznajo življenje in delo Josipa Jurčiča
 se orientirajo v prostoru in času
 razvijajo pozitiven odnos do kulturne dediščine domačega kraja

UČNE OBLIKE

 frontalna
 individualna.

UČNE METODE

 razlaga, pogovor, razgovor, pripovedovanje, opazovanje,
ogled video posnetka, delo s križanko in učnim listom

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: križanka

LITERATURA:

 Učni načrt, program za osnovno šolo: Družba, Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za
šolstvo, Ljubljana 2011.

 Pogovor z vodičem Jurčičeve domačije Borutom Lampretom.

 Josip Jurčič, Deseti brat (dalje: J. Jurčič), Založba Karantanija, d. o. o., Ljubljana 1991.

MEDPREDMETNE POVEZAVE: narava, športna vzgoja
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OPOMBE: Učence dan pred vodenim ogledom opozorimo na ustrezno športno obutev in

oblačila,  na dežnik v primeru dežja, na zemljevid Slovenije, pisalo in trdo podlago.

UČNA URA:

1. MOTIVACIJA

Učencem se predstavim in povem, da si bomo ogledali domačijo Josipa Jurčiča oziroma

muzej na prostem ali skansen. Razdelim jim delovne liste in jim povem, da jih morajo tekom

ogleda izpolnjevati ter mi jih na koncu ogleda izpolnjena oddati. Razložim jim, da si bomo

najprej ogledali pripravljen video posnetek, nato pa sledi še ogled domačije. Dodatno

opozorilo velja ogledu videa, ki ga morajo pozorno spremljati, saj bodo pridobljene podatke

potem rabili tako pri ogledu muzeja kot pri reševanju in delovnega lista.

Ogled muzeja

Učencem razdelim delovne liste. Povem jim, da podatkov, ki so jih že slišali v videu, ne bom

še enkrat razlagala, bom pa dodala kakšen podatek, ki v videu ni bil omenjen. Opozorim jih,

naj se v muzeju ničesar ne dotikajo, pozorno poslušajo, če pa česa ne razumejo ali jih kaj

zanima, naj dvignejo roko ter vprašajo. Na ogledu jim dam nekaj minut časa, da si

prostor/objekt najprej sami ogledajo, nato sledi dodatna razlaga posameznih pojmov/podatkov

in samostojno reševanje nalog. Po končanem ogledu rešene učne liste poberem.

Rojstna hiša

Opozorim jih, da naj tekom ogleda rojstne hiše rešujejo nalogo 1, 2, 3 ter 4 na učnem listu.

Opozorim jih, da nalogi 3 in 4 rešujejo tekom celotnega ogleda muzeja, torej tudi potem na

ogledu ostalih objektov domačije.  Pri 3. nalogi jim povem, da se bodo na ogledu rojstne hiše

seznanili s prvimi sedmimi izmed naštetih izrazov, z ostalima dvema pa potem kasneje na

ogledu etnografskih zbirk.

Dodatno jih opozorim, da se da kuhati tudi brez sodobnih štedilnikov in modernih kuhinjskih

naprav, da lahko posodo umivamo tudi z vodo iz vodnjaka in brez uporabe pipe ter da se da

preživeti tudi brez shranjevanja hrane v hladilniku. Ne pozabim jim omeniti tudi higiene, ki je

bila včasih dosti slabša kot danes, zato je bilo tudi več nalezljivih in neozdravljivih bolezni.

Povem jim, da je bila hrana sicer skromnejša, a dosti bolj zdrava kot danes, brez uporabe

hormonskih pripravkov in gensko spremenjenih organizmov.
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Vprašam jih:

 Ali ste že kdaj slišali za hormonske pripravke in gensko spremenjene organizme?

Skupaj se pogovorimo, da hormonske pripravke dodajajo živalim, rastlinam, bakterijam,

glivam, ipd., izjema je le človek. Zaradi hormonskih pripravkov organizmi izgubijo svoje

naravne lastnosti: barvo, velikost, okus, odpornost. Takšni organizmi sicer delujejo zanimivi

in lepi, a so zdravju škodljivi. Opozorim jih, da naj se takim pridelanim živilom izogibajo in

naj raje jedo hrano, pridelano doma na vrtu. Kot primer takšnega organizma navedem npr.

sadež, ki navzven deluje kot pomaranča, znotraj pa kot kivi ali pa npr. jabolko, ki je sicer

zelene barve, a ga s hormonskimi pripravki spremenijo v rdečega.

Opozorim jih na majhne postelje, katerih lastnost je, da več ko jih spi na takšnih posteljah,

topleje jim je in ker je bilo včasih veliko otrok, ogrevanje pa jim je omogočala le krušna peč,

so jim takšne postelje prišle zelo prav. Povem jim, da je imel pisatelj še brata in sestro.

Učencem dam nekaj minut časa, da dokončajo reševanje  1. in 2. naloge ter deloma tudi 3. in

4. naloge na učnem listu.

Ogled literarne zbirke

Z učenci si ogledamo razstavljena Jurčičeva dela in jim povem, da je bil Jurčičeva povest Jurij

Kozjak prevedena v številne tuje jezike: v latinščino, finščino, turščino, retoromanščino, ipd.

Opomnim jih na reševanje 3. in 4. naloge na delovnem listu.

Ogled etnografskih razstav

Spomini na deda

Opozorim jih na pajkelj – vetrnik – vejalnik in jim povem, da je to naprava na ročni pogon, ki

je bila predhodnica današnjega kombajna in služila za odstranjevanje plev iz žita, ki so jo

začeli uporabljati konec 19. stoletja, z uvedbo kombajna pa so jo začeli opuščati. Sledi ogled

še ostalih eksponatov.

Dam jim nekaj minut časa, nato jih vprašam:

 Kaj še  vidimo v zbirki? (Cepec, lesena skrinja, predvsem različne vrste pletenih košar,
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pleten koš, posoda za kis, čeber za mast, nečke, itd.)

Učenci rešijo 5. nalogo na učnem listu. Rešujejo tudi 3. in 4. nalogo.

Od lanu do platna.

Ob razstavljenih eksponatih – kolovratu, šivalnem stroju, statvah jih vprašam:

 Kje je tovrsten postopek še vedno prisoten? (Bela krajina, Prekmurje.)

Ogled eksponatov pred gospodarskim poslopjem

Ogledamo si: sod za gnojnico, stiskalnica sadja ter star svinjak, itd.

Učenci rešijo 6. a in b nalogo ter dokončujejo reševanje 3. in 4. naloge na učnem listu.

Ogled ostalih objektov domačije

Terilna jama ali sušilnica za lan

Pogovorimo se, da je služila sušenju lanu.

Vodnjak in kozolec toplar

Opozorim jih na razstavljena kmečka orodja in naprave pod toplarjem in jim povem, da

toplar sestavljata dva vzporedna kozolca, ki sta povezana skupaj s skupnim ostrešjem.

Uporabljali so ga za sušenje sena in shranjevanje orodja. V vodnjak pa se je po žlebu iz strehe

toplarja iztekala voda, ki so jo uporabljali za kuhanje, pranje, pitje …

Čebelnjak

Opozorim jih na panjske končnice ter jih opozorim na končnico, kjer je naslikan mlin za

pomlajevanje žensk. Na njej je upodobljen moški, ki nese v košu svojo staro ženo v mlin, iz

njega pa se vrne mlajša in lepša.

Kašča

Povem jim, da je danes prazna, včasih pa so v njej shranjevali žito, vino, sadje, kmetijske

pridelke ter različna kmečka orodja in pripomočke, ki se danes nahajajo v etnografski zbirki

Spomini na deda.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Martina Zore, diplomsko delo

74

Krjavljeva koča

Povem jim, da je tako kot Jurčičeva rojstna hiša brez dimnika in da je v primerjavi z njo

skromnejša in manjša. V njej se nahajata samo dva prostora z zelo malo notranje opreme, in

sicer majhna soba za spanje in črna kuhinja. Vprašam jih:

 Kdo je živel v tej hiši? (Krjavelj.)

 Kdo je bil Krjavelj? (Literarna oseba v Jurčičevem Desetem bratu in muljavski posebnež,

ki ga je pisatelj Josip Jurčič tudi poznal.)

 V kateri sloj prebivalstva je spadal? (Bajtar oziroma predstavnik najrevnejšega sloja

prebivalstva brez lastne zemlje, ki je bil tudi oproščen zemljiškega davka.)

 Kaj je zemljiški davek? (Davek, ki ga lastniki zemlje plačujejo državi.)

 Videli ste ga tudi v videu. O čem je pripovedoval? (Kako je presekal hudiča na pol.)

Preberem jim odlomek besedila iz romana Deseti brat.

"Ob enajstih je bilo, to še dobro vem. Sam sem stal, megla je bila in tema, kakor v rogu. Zeblo

me je pa sabljo sem imel … Kar gori v jamboru nekaj pravi: vrr, vrr, vrr! Jaz gledam, gledam

– ni bilo nič! Spet dremoten začnem prihajati. Le počenem tja na tla. Kar se barka tri pota

zaguglje sem ter tja. Jaz gledam, gledam, poslušam – ni bilo nič. Kar nekaj sem po morju

pride po vodi in z nogami pravi: comp! comp! comp! Jaz gledam, gledam – kar vidim, da

hudič gre! … No potlej je tista pošast ali tisti peklenski škrat plezal gor, ob barki prav na

glas: škreb! Škreb! Škreb! Kakor je na vrh prišel, pa se ti je iz oči v oči meni nasproti

postavil. Sveta mamka božja sedem križev in težav – sem jaz dejal – pa sem zavdignil bridko

sabljo pa sem zamahnil pa sem čez glavo ubral in loputnil: lop! – pa sem ga presekal, samega

hudiča sem presekal, na dva kosa!" …"Kako pa veš, da si ga presekal?" vpraša Francelj.

"Kaj ne bi vedel, saj je dvakrat padlo v morje; prvič je reklo: štrbunk! V drugič pa se je

slišalo: štrbunk! Pa reci potlej, da ga nisem presekal, da ga nisem na dva kosa presekal."

Vprašam jih:

 Iz katerega romana je ta odlomek? (Iz prvega slovenskega romana Deseti brat.)

 Kaj je to roman? (Širše književno delo, v katerem nastopa veliko oseb, dogajanja v njem

pa so zanimiva in povezujoča.
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Na kratko se pogovorimo o vsebini romana. Povem jim:

Roman govori o Lovru Kvasu, mladeniču, ki je prišel iz mesta živet na podeželje, in sicer k

premožnemu graščaku Benjaminu G, na grad Slemenice. Zaljubil se je v njegovo hčerko

Manico, katero je tudi poučeval, toda ta bi se morala poročiti z Marjanom, sinom graščaka

Piškava. Ta je imel tudi nezakonskega sina, Martina Spaka, z vzdevkom Deseti brat. Ko je

njen oče izvedel za njuno ljubezen, je zagrozil, da bo moral Lovro oditi iz Slemenic. Ker se je

Manca tega bala je svoja čustva skrivala, a odkril jih je njen zaročenec Marjan in se z Lovrom

stepel. V pretep je bil vključen tudi Marjanov polbrat, Deseti brat in ravno slednjega je

Marjan po nesreči ustrelil. Deseti brat je umrl in izkazalo se je, da je Lovro njegov bratranec.

Lovro in Manica sta se poročila, Piškav je odšel neznano kam, njegov sin Marjan pa je grad

svojega očeta prepustil Manici in Lovru.

Učenci rešijo 6. c in d nalogo na učnem listu. Zaključijo z reševanjem 3. in 4. naloge.

ZAKLJUČEK

Opozorim jih na slamnate strehe in jim povem, da v spomin na Josipa Jurčiča vsako leto prvo

soboto v marcu poteka tudi Jurčičev pohod. Ta poteka od Višnje Gore do Muljave, po želji pa

lahko pot nadaljujemo naprej do Krke. Gre za pot, po kateri je Josip Jurčič hodil v šolo, prvo

leto se je namreč šolal na Krki, potem pa v Višnji Gori.

Učencem dam nekaj minut časa, da dokončajo reševanje križanke te delovnega lista,  nato pa

mi ju izpolnjena oddajo. Vprašam jih:

 Kateri del ogleda vam je bil najbolj všeč in zakaj?

Zahvalim se jim za poslušnost in sodelovanje ter jim zaželim vse lepo.
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7.3.3 UČNA PRIPRAVA 3

ŠOLA RAZRED

5.

ŠTUDENTKA

Martina Zore

DATUM PREDMET

Družba

PREDVIDENO

ŠTEVILO UR

2MENTORICA
NA PEF

dr. Darja Kerec,
doc.

UČNA TEMA

Arheološki kompleks Stična

UČNA ENOTA

Kulturnozgodovinske značilnosti domače
pokrajine

CILJI

Učenci:

 spoznajo razvoj halštatske naselbine skozi obdobja
 si ogledajo in spoznajo najpomembnejše točke znamenitosti
 se orientirajo v prostoru in času
 razvijajo pozitiven odnos do kulturne dediščine domačega kraja

UČNE OBLIKE

 frontalna
 skupinska
 individualna

UČNE METODE

 razlaga, pogovor, razgovor, pripovedovanje, opazovanje,
delo z učnim listom

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: časovni trak

LITERATURA:

 Učni načrt, program za osnovno šolo: Družba, Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za
šolstvo, Ljubljana 2011.

 Pogovor s Sašem Porento.

 Stane Gabrovec, Stična I, Naselbinska izkopavanja, Narodni muzej, Ljubljana 1994.

 Biba Teržan, Stiške skice (v: Stična II/2, Gomile starejše železne dobe), Narodni muzej
Slovenije, Ljubljana 2008 [2010].

 Peter Turk, Ida Murgelj, Ponovno najdeni apulski kraterji iz Stične, Narodni muzej
Slovenije, Ljubljana 2008 [2010].

 Drago Svoljšak, Zloženka Virsko, Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z Narodnim
muzejem, TD Stična in Cistercijansko opatijo Stična, Stična 1996.
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 France M. Dolinar, Slovenski zgodovinski atlas, Nova revija, d. o. o., Ljubljana 2011.

MEDPREDMETNE POVEZAVE: narava, športna vzgoja

OPOMBE: Učence dan pred vodenim ogledom opozorim na ustrezno športno obutev,

oblačila, dežnik v primeru dežja, v poletnem času pa na zaščito pred klopi (svetla

oblačila, obutev), na pisalo in trdo podlago.

UČNA URA:

1. MOTIVACIJA

Učencem se predstavim in jim povem, da se nahajamo nad vasjo Vir pri Stični in da si bomo

ogledali del prazgodovinske naselbine, ki je danes sicer ni več, je pa za seboj pustila sledi, ki

jih bomo poskušali najti in si jih ogledati. Opozorim jih, naj bodo med hojo po gozdu previdni

in naj se ne oddaljujejo od skupine. Povem jim, da bodo tekom ogleda  reševali učne liste,

zato naj bodo še toliko bolj pozorni na razlago in da naj opazujejo okolico, saj bodo rešene

učne liste po končanem ogledu oddali.

OSREDNJI DEL

Pojasnim jim, da je naselbina nastala v času starejše železne dobe, natančneje okrog leta 750

pr. n. št., ter propadlo okrog leta 33 pr. n. št. in da ga danes poznamo tudi po imenu Cvinger

ali "Virsko mesto".

Za lažje razumevanje se ob časovnem traku pogovorimo o zgodovinskih obdobjih

(prazgodovina, stari vek, srednji vek, novi vek, sodobnost).

Nato jim pojasnim, da se je železna doba delila na starejšo ali halštatsko in na mlajšo ali

latensko dobo. Na slovenskem prostoru je prva prevladovala približno od leta 800–300 pr. n.

št., druga pa od leta 300 pr. n. št.–15. stoletja pr. n. št. Za starejšo železno dobo so bile

značilne utrjene naselbine na višjih predelih, imenovane gradišča, kakršna je bila tudi ta

naselbina na Viru pri Stični.

Nastanek in razvoj naselbine ter obzidja

Med ogledom jim povem:

Naselje se je razprostiralo na površini 21 ha in je bilo dolgo 800 in široko 400 m. Šlo je za
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eno večjih središč železnodobne skupnosti na Dolenjskem, če ne celo največjo na Slovenskem

in jugovzhodnem alpskem prostoru. Za omenjeno skupnost so bila značilna že omenjena

gradišča, pokopavanje umrlih v družinsko-redovnih skupnostih ter situle, okrašene posode v

obliki veder z ročaji, narejene iz keramike oz. žgane gline. Ozemlje je bilo poseljeno že pred

starejšo železno dobo, do razvoja tako velike naselbine pa je prišlo šele v času starejše železne

ali halštatske dobe, ko so se tu naselili "Virci".

Razdelim jih v skupine. Vsak skupina dobi svoje vprašanje, na katere ustno odgovarjajo.

1. skupina:

 Kaj pomeni, da so živeli v rodovno-družinskih skupnostih? (Da je več družin skupaj

predstavljajo nek rod, člani tega rodu pa so bili nato pokopani skupaj v isti gomili.)

2. skupina

 Kaj menite, zakaj je ravno na tem mestu nastala naselbina?

 lega na nekoliko višji nadmorski višini, ki jim je omogočala večjo varnost in dober

razgled ter nadzor nad okolico,

 drugi, tu razprostirajoči travniki, so jim omogočali oblikovanje obdelovalnih površin in

gojenje rastlin.

 bližina izvira Virskega potoka, čigar vodo so uporabljali za pitje, kuhanje, umivanje,

zalivanje obdelovalnih površin … V njem je naravoslovec Giovanni Antonio Scopoli

prvi našel človeško ribico in jo kot njen prvi odkritelj tudi opisal. V njem se še danes

nahajajo človeške ribice.

3. skupina

 S čim so se ukvarjali prebivalci naselbine?

Ukvarjali so se z različnimi gospodarskimi panogami, med drugim tudi s taljenjem bobovca v

železovo rudo, izdelavo "steklenih jagod" iz kremenčevega peska, pridobivanjem jantarja in

trgovino z južno Italijo,  Etrurijo in Apulijo, iz katere izvirajo tudi z arheološkimi izkopavanji

odkriti apulski kraterji - z geometrijskimi vzorci okrašeni vrči za vino. Vprašam jih:

 Ali veste, kaj je arheologija? (Veda, ki na podlagi najdb raziskuje zgodovino, torej, kako

so ljudje živeli včasih, kaj so jedli … Ljudje, ki to počnejo, pa so arheologi.)
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 Kaj je to jantar? (Na zraku posušena smola dreves, iz katere so izdelovali nakit, okraske,

itd.)

Učenci rešijo 1. in 2. nalogo na učnem listu.

Ogled bobovca in talilnih peči

Bobovec je ruda, iz katere so s taljenjem pridobivali železovo rudo. Talili so ga v posebnih

pečeh, železovo rudo pa uporabljali za lastno uporabo in prodajo. Železovo rudo si ogledamo

na koncu ogleda, saj je ta razstavljena v enem izmed gospodarskih poslopij tamkajšnje

domačije.

Ogled skupka kamenja

Ogledamo si skupek kamenja, ki spominja na nekakšno zgradbo, toda dokazov za to ni.

Ogled ostankov obzidja

Učencem pokažem ostanke obzidja. Samostojno rešijo 3. a in b nalogo na učnem listu.

Rešitve pregledamo.

Povem jim, da se na teh terasah sem ter tja sicer še kažejo plasti kamenja, a ga je večina

skritega pod plastmi zemlje in rastja. K dobri obrambi ni prispeval samo zid, temveč tudi lega

na gorskem hrbtu, skale in  globoke kotanje ter naravne vrtače. Prvo obzidje je bilo v celoti

zgrajeno ob nastanku naselbine, okoli leta 750 pr. n. št., a so ga kar trikrat prenavljali, dvakrat

še v času starejše železne dobe in zadnjikrat v času mlajše železne dobe. Vprašam jih:

 Kdo je porušil in požgal zid? (Skiti, stepsko ljudstvo iz Črnega morja, ki so bili dobri

jezdeci, podobni Turkom, pri svojih osvajalskih pohodih pa so si pomagali tudi z loki in

puščicami.)

Povem jim, da so si Virci kljub hudemu napadu opomogli in sredi 6. stoletja pr. n. št. zgradili

novo, tokrat močnejše obzidje. Ta je bil sredi 5. stoletja pr. n. št. porušen. Uničili so ga

Tavriski, keltsko pleme, ki so Vircem prevzeli vodilno vlogo in naselbino zasedli. V tem času

naj bi bila naselbina tudi nekaj časa brez obzidja, predvideva se, da naj bi bilo to v 2. in 3.

stoletju pr. n. št. oziroma v času starejše železne dobe. S prihodom Tavriskov se je začela

oblikovati latenska kultura, kar pomeni, da so se jim morali Virci podrediti, sprejeti njihovo

kulturo, običaje … V 1. stoletju pr. n. št., ki je že spadalo v čas mlajše železne dobe, pa so
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zgradili tretji in zadnji zid ter prečno obzidje, ki je naselbino razmejilo na severni in južni del.

Pokažem jim prečno obzidje in jim pojasnim, da je bil severni del nekdanje naselbine danes

poraščen z gozdom in prepreden s kraškimi vrtačami, na južnem pa se nahajajo njive in

travniki.

Rešijo 3. c nalogo na učnem listu.

Ogled vrtače

Sledi skupinsko delo. Zastavim jim vprašanja, na katera ustno odgovarjajo. Odgovore

pregledamo.

 Kako bi opisali kraško vrtačo? (Kotanja, značilna za kraški svet, porasla s travo, ipd.)

 Kaj je kraški svet? (Ozemlje, kjer se nahajamo tudi mi sami in kjer je veliko kamenja, ki

vsebuje apnenec in katerega voda razkraja in ustvarja takšne kotanje.)

 Ali je kraški svet značilen samo za okolico Stične? (Ne, razprostira se v vsem dinarskem

svetu, na Primorskem in visoko v gorah.)

 Kaj je dinarski svet? (Naravna enota Slovenije, ki se razprostira na jugu, jugovzhodu in

zahodu države).

Učenci rešijo 4.  nalogo na učnem listu.

Vprašam jih:

 Kaj menite, katero ljudstvo, se je tu naselilo po vdoru Tavriskov v času

Rimljanov?(Rimljani)

 Kaj se je zgodilo s prebivalci? (Nekaj jih je živelo še naprej v naselbini in se podredilo

rimski oblasti in kulturi, ostalo pa se je izselilo v nižje predele današnjega kraja Ivančna

Gorica.)

Toda kmalu po vzpostavitvi rimske oblasti je stiško gradišče propadlo. Pojasnim jim, da je

skozi Ivančno Gorico peljala rimska cesta Emona–Neviodunum–Siscia, ki se je v Ivančni

Gorici cepila na več stranskih cest. Za lažje razumevanje jim povemo, da lahko govorimo kot

o rimski cesti Ljubljana–Drnovo–Sisak.

Vprašam jih:

 Ali je naselbina imela tudi vhodna vrata? (Da, kar dvoja, ena pa še niso dokazana.)
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 Kaj še so našli arheologi pri svojem raziskovanju na ozemlju nekdanje naselbine?

(Ostanke raznovrstne keramike, hiš, oglja, ognjišč, jam za kole, fibul, orodja, nakita, kosti

domačih živali, itd.)

 Kakšne so bile njihove hiše? (Hiše naj bi bile lesene, podobne nekakšnim kočam, kasneje

pa že grajene iz kamna.)

Ogled gomil v gozdu.

Razložim jim, da so to grobišča in da se nahajajo južno in jugozahodno od naselbine, torej

izven njenega obzidja. Povem jim, da jih je danes še okrog 125, a število ni zanesljivo,

prvotno pa jih je bilo več, koliko, pa še vedno ni znano.

Učence vprašam:

 Ali so se ohranile vse gomile? (Ne, veliko jih je uničenih, neprepoznavnih zaradi vplivov

kmetijstva in gradenj.)

 Kako prepoznamo gomile? (Po velikem kupu zemlje z grobovi  v njem).

 Kaj so pokopavali v njih? (Ljudi, pa tudi žrtvovane konje.)

 Kaj mislite, za kakšen pokop je šlo? (Skeletni in žarni.)

Povem jim, da se je nekoliko stran od središča gomile nahajala kamnita grobna kamra, obdana

s kamnitim vencem, v kateri je bil centralni grob, ki naj bi pripadal najstarejšemu članu

družinsko-redovne skupnosti, ostali grobovi njegovih naslednikov pa so bili okrog njega

razporejeni v nekakšnem krogu. Vprašam jih:

 Kaj pomeni, da gomile pripadajo družinsko-redovni skupnosti? (Prebivalci so že pred

smrtjo živeli v družinah, več družin pa je predstavljalo nek rod. Po smrti so člane enega

rodu pokopali v isto gomilo.)

 Ali mislite, da so na razporeditev grobov vplivali kakšni dejavniki? (Da, a niso dokazani:

vplivi usmerjenosti groba glede na osrednji grob, strani neba spola, družbenega stanu in

starosti posameznika.

 Kaj mislite, kako so nastali tako veliki kupi zemlje? (Z nasipanjem sprotnih gomil. V zadnji

fazi gomile ni bilo več pokopov v krogu in nasutij, ampak so pokopavali prosto v gomilo,

torej tja, kjer je bil prostor.

 Ali so imele vse gomile enako število nasutij? (Ne, različno. Nekatere so imele tri, druge
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samo dve. Gomile z manj nasutji so bile manjše in nižje.)

Kot zanimivost jim povem, da so na podlagi zadnjih arheoloških raziskav ugotovili, da so bili

grobovi na vzhodni strani gomile usmerjeni v smeri urinega kazalca, na zahodni pa ravno

obratno. Za lažje razumevanje sestave gomile jim pokažem eno sliko največje stiške gomile,

imenovane tudi gomila 48.

 V kaj so oblekli ljudi za pokop v krsto? (Tako moške kot ženske v svoje noše, ki so bile

prav tako odvisne od njihovega spola, stanu in poklica.)

 Se je družba delila na posamezne sloje? (Da.)

 Ste že kdaj slišali za grobne pridatke? (Da, to pomeni, da so mrtvim v krste polagali

različne predmete, kar pa je bilo odvisno od njihovega družbenega stanu, spola, poklica

posameznika …)

 Kaj so fibule? (Zaponke za oblačila, okras.)

 Kaj so nanožnice? (Zapestnice v obliki obroča, kot okras na nogi.)

Povem jim:

Obstajala sta dva sloja moških, oboroženi in neoboroženi. Oboroženi so se znotraj delili na tri

razrede, vsak izmed njih pa še na dva podrazreda. Tako naj bi obstajal tudi podrazred pešakov

in konjenikov. Ti so se od pešakov razlikovali po tem, da so jim v krste poleg pridatkov

prilagali tudi konjsko opremo, v bližini njih pa pokopali za njih žrtvovanega konja ali dele

konja. Prav tako naj bi obstajale tudi delitve med neoboroženimi moškimi ter ženskami.

Neoboroženim tako niso pridajali orožja, temveč samo orodje, kot npr. nože in šila, med

ženskami pa naj bi bilo kar osem različnih skupin, toda delitev med njimi pa ni znana.

Vprašam jih:

 Zakaj so se v teh gomilah pojavljali tudi žarni pokopi? (Ni znano, žarni pokopi so bili

značilni za obdobje pred prihodom Vircev, v t. i. kulturi žarnih grobišč in potem v latenski

kulturi ter tudi kasneje s prihodom Rimljanov. Zakaj se pojavljajo v gomilah skupaj s

skeletnimi ni znano. Lahko da prvotno sploh niso bili v gomilah in da so del njih postali z

njenim zasipanjem, lahko pa da so jih tja zakopavali načrtno.)

 Kaj mislite, da je imel v mislih Josip Jurčič, ko je pisal o "mogilah"? (Gomile.)

Razložim jim, da se je za gomile zanimala tudi vojvodinja Mecklenburška, ki jih je veliko v

zameno za denarno pomoč pri kopanju podarila nemškemu cesarju Viljemu II. Po končani 1.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Martina Zore, diplomsko delo

83

sv. vojni je bila njena celotna zbirka prenesena v Narodni muzej v Ljubljani, po letu 1929 pa

je pravico do njenega upravljanja dobila njena hči Marie Antoinette von Mecklenburg. Ta je

nekaj predmetov zapustila Narodnemu muzeju v Ljubljani, ostalo pa leta 1929 zastavila na

dražbi v Zürichu. Vse izkopanine, razen nekaj predmetov iz Vač pri Litiji, je odkupil Muzej

Peadboy harvardske univerze v Bostonu, kjer se nahajajo še danes.

Izkopaval jih je tudi Albin Hrast. Ta je izkopal nekaj zelo bogatih grobov, v katerem so bili

vojaški oklep, situla, fibule … Večino svojih izkopanin je prodal, nekaj pa jih danes hrani

Narodni muzej v Ljubljani. Vprašam jih:

 Ali mislite, da se je po vseh teh raziskovalcih in kopalcih gomil še kdo ukvarjal z njihovim

proučevanjem? (Da, Narodni muzej Ljubljana po 2. sv. vojni, in sicer pod vodstvom

stiškega domačina Jožeta Kastelica ter njegovega naslednika Staneta Gabrovca.)

Učenci rešijo 5. nalogo na učnem listu.

ZAKLJUČEK

Učne liste poberem.

Po ogledu gomil se vrnemo nazaj. Med potjo uživamo v svežem zraku in mirnem

podeželskem okolju. Ogledamo si še ostanke železove rude v tamkajšnjem gospodarskem

objektu domačije. Vprašam jih:

 Kaj se vam je zdelo najbolj zanimivo in zakaj?

 Kaj vse smo videli?

Zahvalim se jim za pozornost in sodelovanje
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8 ZAKLJUČEK

S pisanjem diplomskega dela sem spoznala zgodovinski in gospodarski razvoj občine Ivančna

Gorica ter se podrobneje seznanila z njenimi tremi izbranimi kulturnozgodovinskimi

znamenitostmi. Postavila sem se v položaj učiteljice in raziskala, katere kulturnozgodovinske

vsebine ponujajo omenjeni trije spomeniki za pouk družbe v 5. razredu OŠ ter v kolikšni meri

so izbrane znamenitosti primerne in varne za ogled učencev 5. razreda.

Združila sem teorijo z raziskovalnim delom, pri čemer nisem uporabila anketiranja, ampak

sem podatke pridobivala z ogledom, pogovorom in s pomočjo literature. Dobljene podatke

sem med opisom vrednotila in dodajala svoje mnenje ter predloge.

Ugotovila sem, da so vsi trije spomeniki primerni za pouk družbe 5. razreda, izjema je le ena

izmed točk starega mestnega jedra Višnje Gore, in sicer Stari grad. Ta je ohranjen samo še v

obliki neurejenih ruševin, zato je z vidika varnosti bolje, da ga učencem ne pokažemo, ampak

se o njem samo pogovorimo. Jurčičeva domačija je že vključena v pouk razredne stopnje in s

tem tudi petošolcev, njeno ponudbo pa lahko označim kot zelo dobro in zanimivo, o

vključenosti starega mestnega jedra Višnje s Starim gradom nisem uspela dobiti podatkov,

arheološki kompleks Stična pa na vključitev v pouk še vedno čaka. Močno upam, da bom z

diplomskim delom, prispevala k vpeljavi v pouk, tako arheološki kompleks Stična kot tudi

staro mestno jedro Višnje Gore s Starim gradom, v kolikor ta vanj še ni vključen. Obe

znamenitosti sta za pomemben ostanek naše dediščine, ki ju je vredno obiskati in ohranjati.

Didaktičnega dela v razredu nisem izvedla, sem pa zato pripravila tri učne priprave, v katerih

sem pridobljene podatke iz ogledov dopolnila z didaktičnimi metodami, primernimi za

uporabo na vodenih ogledih.

Diplomsko delo mi zelo veliko pomeni, saj sem z njegovo izdelavo pridobila veliko novega

znanja, predvsem pa sem spoznala čudovite ljudi, svojo občino in znamenitosti, ki niso samo

pomemben mozaik moje domače okolice, ampak celotnega slovenskega prostora. Upam, da

sem z diplomskim delom pripomogla k večjemu poznavanju in prepoznavnosti občine

Ivančna Gorica z vidika vseh ljudi, še posebej s strani šol, in da se bodo te tako tudi raje in

lažje odločale tako za obisk občine kot njenih znamenitosti.
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http://www.arhej.com/datoteke/ivancna_gorica.pdf (15. 3. 2013).

 Obdobje Rimljanov:

http://www.arhej.com/datoteke/ivancna_gorica.pdf (15. 3. 2013).
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 Miljnik:

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

OBZKYEMO/?query=%27keywords%3d%C5%A0tirje+novi+miljniki+s+ceste+Emona+-

+Neviodunum%27&pageSize=25 (27. 5. 2013).

 Obdobje od srednjega veka do 17. stoletja:

http://www.arhej.com/datoteke/ivancna_gorica.pdf (31. 3. 2013).

 Stiška četa:

http://e-sticna.si/index.php?p=1_38_Druga-svetovna-vojna (4. 4. 2013)

 Slika kraja Ivančna Gorica:

http: //www.ivancna-gorica.si/o-ivancni-gorici2/krajevne-skupnosti/ivancna-gorica/ (6. 4.

2013).

 Prazgodovina in stari vek:

http://tasadruzba.blogspot.com/p/casovni-trak.html (28. 5. 2013).

 sv. Hema:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveta_Ema_Kr%C5%A1ka (28. 5. 2013).

 Savinjski mejni grofje:

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

HE6IJF9R/?query=%27keywords%3dhttp%3a%2f%2fwww.dlib.si%2fdetails%2fURN%3

aNBN%3aSI%3aDOCHE6IJF9R%2f%3fquery%3d%27keywords%3dsavinjska+marka%2

7%27&pageSize=25 (28. 5. 2013).

 Kulturnozgodovinski spomenik:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=60275 (20. 5. 2013)

 Valvasorjev vodnjak:

http://www2.arnes.si/~osljstic6/potujemo/LETNIK2STEVILKA1.pdf (3. 5. 2013).

 Podatki o Valvasorjevem vodnjaku:

http://www2.arnes.si/~osljstic6/potujemo/LETNIK2STEVILKA1.pdf (3. 5. 2013).

 Slika Janeza Vajkarda Valvasorja:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Janez_Vajkard_Valvasor.jpg

 Gozdno poučna pot:

http://www.gremo.net/gup/ (21. 5. 2013).

 Friderik Višnjegorski:

http:// www.velike-lasce.si/velikolaska-dezela/kulturne-znamenitosti/146-grad-turjak.html

(21. 5. 2013).
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10.3 USTNI VIRI

 Sašo Porenta, arheolog in domačin Stične, 16. 5. 2013.

 Borut Pahor, vodič na Jurčičevi domačiji, 10. 3. 2013; 20. 4. 2013; 14. 5. 2013.

 Matjaž Šuntajs, lastnik hiše Mestni trg 1 in 3, 8. 5. 2013.

 Matjaž Vilar, restavrator, 8. 5. 2013.

 Pavel Groznik, predsednik turističnega društva Višnja gora, 19. 4. 2013; 20. 4. 2013.

 Sabina Velikanje, Rebeka Oven in Marko Okorn, zaposleni v Muzeju krščanstva na

Slovenskem, 23. 3. 2013, 2. 4. 2013, 24. 4. 2013.
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11 PRILOGE

11.1 PRILOGA 1: DELOVNI LIST – Staro mestno jedro Višnje Gore s

Starim gradom

1. S križcem označi pravilen odgovor.

Višnja Gora je:

vas. mesto. zaselek. glavno mesto Slovenije.

2. Obkroži najmanjše mesto po številu prebivalcev med navedenimi.

Maribor                 Novo mesto                 Višnja Gora                      Celje Lož

3. Na zemljevidu Slovenije s krožcem označi lego Višnje Gore. Poskušaj biti
čim bolj natančen/a.

Vir: http://www.modico.si/kontakt.html (3. 8. 2013).
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4. Dopolni

a) Naravna enota Slovenije, ki se razprostira na južnem, jugovzhodnem in zahodnem
delu države, je?

D __ __ __ __ __ __ __      S __ __ __

b) Pokrajina v dinarskem svetu, za katero je značilen nekoliko nižji del površja, ki ga
obdajajo okoliška hribovja, se imenuje.

D __ __ __ __ __ __ __      P__ __ __ __ __ __

c) V rimskem obdobju je mimo Višnje Gore peljala cesta, imenovana Emona -

_____________- _____________.

d) V srednjem veku so se na območju današnjega Starega gradu naselili

______________ Višnjegorski.

5. Obkroži črko pred pravilnimi odgovori.

a) Staro mestno jedro  ne leži na griču pod ruševinami Starega gradu.
b) Mesto je bilo prvič poseljeno v starem veku.
c) Naziv mesta je imela že od samega začetka.
d) Grofje Višnjegorski so bili v sorodu s sv. Hemo.
e) V srednjem veku so trg premaknili na lokacijo, kjer stoji še danes.
f) Leta 1878 je Višnja Gora postala mesto.
g) Obrtniki so se združevali v cehe.
h) Simbol mesta je jež.
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6. Pod slike zapiši ustrezno številko, tako da si bodo slike sledile v pravilnem vrstnem
redu.

1: Višnja Gora v starem veku (16. stoletje),

2: Višnja Gora v sodobnosti (20. stoletje),

3: Podoba Višnje Gore danes.

Vir: M. Zore Vir: osebni arhiv M. Potokarja                Vir: osebni arhiv M. Potokarja

7. Spodnji dogodki so zapisani v napačnem vrstnem redu. Uredi jih v pravilni vrstni red,
kakor si sledijo glede na časovna obdobja od prazgodovine dalje, tako da številke pred
trditvami v pravilnem vrstnem redu zapišeš na spodnjo črto.

1. Mesto ostane brez obrambnega obzidja.
2. Mesto ogrožajo Turki.
3. Nastanek mitnice.
4. Na mestu Starega gradu se je nahajalo prazgodovinsko in rimsko taborišče.
5. Prestavitev trga na grič pod Starim gradom.
6. Trg postane mesto.

___________________________________________________________________________

8. Opazuj Valvasorjev vodnjak in reši spodnje naloge. Odgovori.

a) Koliko cevi in posod ima vodnjak?
_____________________________________________________________________

b) S čim sta okrašeni cevi in posodi vodnjaka?
_____________________________________________________________________

c) Kaj meniš, zakaj se imenuje Valvasorjev vodnjak?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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d) Opiši kip na vrhu vodnjaka.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

e) Za kaj so uporabljali takšne vodnjake v preteklosti?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

f) Od kod je pritekla voda v vodnjak?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

g) Kaj si predstavljaš pod besedo barok?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

h) Iz katerega materiala je izdelan vodnjak?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Opazuj hiši hišnih številk mestni trg 1 in 3 ter besede iz okvirčka pravilno vnesi v
besedilo. Pazi na slovnična in pravopisna pravila. Glej spodnji primer.

barok, mitnica, obok, Novo mesto, sejem, tunel, škrlat, Stari grad, enoten

V preteklosti je bila to stavba z eno, kasneje pa z dvema hišnima številkama, ki sta se ohranili
vse do danes.  Kljub dvema hišnima številkama, katerih razlog ostaja neznanka, pa delujeta
hiši navzven kot ena  stavba. Nastala je v _______________, dokaz za to pa so še vedno
ohranjene poslikave na fasadi. Slednje so __________barve, ki je v preteklosti veljala za
barvo premožnejših in pomembnejših ljudi. Danes v hiši živijo ljudje, v preteklosti pa se je v
njej nahajala _____________, kjer so pobirali davek na trgovsko blago. Na igrišču poleg nje
se je nekoč odvijal živinski  ___________. Hišo krasi kamniti _____________, ki predstavlja
ostanek nekdanjih zgornjih vrat v Višnjo Goro, pod njim pa naj bi v preteklosti potekala tudi
cesta od Ljubljane do ___________________________. Med ljudmi krožijo tudi ustno
izročilo, da  naj bi bila hiša nekoč povezana s Starim gradom preko ______________, ki je
potekal  vse od hiše pa do gradu.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Martina Zore, diplomsko delo

96

10. Če je trditev pravilna, na koncu zapiši DA; če je napačna, zapiši NE.

a) Purfelturn je edini še ohranjeni obrambni stolp protiturškega obrambnega obzidja. ___

b) Služil je izključno skladiščenju orožja. ___

c) Nahaja se pri t. i. malih vratcih. ___

d) Danes skozi mala vratca poteka tradicionalni Valvasorjev pohod. ___

e) Purfelturn nima oken. ___

f) Danes je purfelturn zapuščen. ____

11. Pod slike zapiši ustrezne pojme: Mestna hiša 1, Janez Vajkard Valvasor, Stari  grad,
Mestna hiša  3, Valvasorjev vodnjak, Purfelturn.

Vir: M. Zore Vir: M. Zore

_______________________________                ____________________________

http://sl.wikipedia.org/ Vir: M. Zore

_______________________________                ____________________________
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Vir: M. Zore Vir: M. Zore

_______________________________ _________________________________

12. Napačne trditve podčrtaj.

Stari grad stoji na ravni površini. Njegovi prvi lastniki so bili kralji Višnjegorski, ki so bili
potomci sv. Heme. Mednje sodijo: Henrik, Ditrik in Manjhard. Zgrajen je bil v prazgodovini.
Prvi lastniki gradu so bili veliki dobrotniki stiškega samostana. Med pomembnejše se poleg
Henrika, Ditrika in Majharda uvršča tudi  Jurij Višnjegorski, ki je Višnjo Goro priključil h
Kranjski. K prepoznavnosti višnjegorske rodbine je veliko prispeval tudi Žiga Višnjegorski,
ki je leta 1532 pred Turki ubranil Ljubljano in Lipnico. Poseben pečat je pustil tudi Friderik
Višnjegorski, ki je bil obglavljen v boju s Turki in katerega glava je bila shranjena v Starem
gradu. V čadu turški vpadov je bil grad signalna postaja, ki je prebivalcem dajala signal, da v
deželo prihajajo Turki. Stari grad pa je začel propadati. Med zadnje lastnike se uvrščajo
Turjačani, ki so ob vznožju griča zgradili novo graščino. Stari grad je danes  obnovljen.
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11.2 PRILOGA 2: DELOVNI LIST: Domačija Josipa Jurčiča

1. Na skici je narisan tloris bivalnega dela hiše. Na pikčaste črte zapiši prostore, ki
se nahajajo v tem delu hiše. Z rdečo barvo je zapisan tisti vhod hiše, skozi
katerega vstopajo vanjo obiskovalci.

…………………. …………………..

………………………….

…………………. …………………..

2. Opazuj prostore v hiši in  odgovori na vprašanja.

a) Koliko prostorov je v hiši? _______________________________________________
b) Kateri prostor je najmanjši in kateri največji?_________________________________
c) Kateri se ti zdi najbolj zanimiv? Zakaj?
_______________________________________________________________________

3. Razloži spodaj navedene manj znane izraze

možnar, kozice, sklednik in žličnik, bogkov kot, mentrga, tabernakelj, pajkelj, kolovrat

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

VHOD S SPREDNJE
STRANI

VHOD Z ZADNJE
STRANI
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Tabelo ustrezno dopolni. Glej spodnji primer v odebeljenem tisku.

Pravilne trditve Nepravilne trditve

a

a) Vodo so pridobivali iz pipe.

b) Hiša ima samo ena vhodna vrata.

c) Štiblc je urejen v čevljarsko sobo.

d) Postelje so bile včasih večje od današnjih.

e) Rojstna hiša in Krjavljeva koča nimata dimnika zaradi slamnate strehe, saj bi ta kaj
hitro lahko zanetila požar.

f) Hlev je preurejen v literarno zbirko.

g) Pred gospodarskim poslopjem, kjer sta omenjeni  zbirki postavljeni na ogled, so
razstavljeni nekateri kmečki pripomočki.

h) V gospodarskem poslopju poleg hiše se nahajata dve etnografski zbirki.

i) Kašča stoji ob čebelnjaku.

j) Pod kozolcem toplarjem so razstavljena stara kmečka orodja in naprave.

5. Kaj predstavlja slika? ___________________________

Vir: M. Zore
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6. Obkroži pravilne odgovore.

a) Obkroži črko tiste slike, ki prikazuje predmet, razstavljen v zbirki Od lanu do platna.

Vir: M. Zore Vir: M. Zore Vir: M. Zore

A B C

b) Obkroži črke tiste slike, ki prikazuje stiskalnico sadja.

Vir: M. Zore Vir: M. Zore Vir: M. Zore

A B C

c)  Za kaj so rabili terilno jamo?

A) Za sušenje sena.

B) Za gojenje lanu.

C) Za sušenje lanu.

d)  V Krjavljevi koči sta:

A) spalnica in kopalnica.

B) veža s črno kuhinjo in spalnica.

C) shramba in spalnica.
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11.3 PRILOGA 3: DELOVNI LIST: Arheološki kompleks Stična

1. Naštej razloge, zaradi katerih je naselbina nastala na gorskem hrbtu nad Virom pri
Stični.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Kdaj je nastala naselbina?

_____________________________________________________________________

3. Opazuj ostanke obzidja naselbine.

a) Iz česa je bil zid zgrajen?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

b) Kaj je poleg zidu še prispevalo k dobri obrambi naselbine?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

c) Obkroži pravilne odgovore (ponekod je možnih več pravilnih).

 Kolikokrat so prenavljali prvo obzidje?

A. Nikoli.
B. Dvakrat.
C. Trikrat.
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 Kdo je porušil prvi zid?
A. Turki
B. Skiti.
C. Mongoli.

 Kdo je porušil drugi zid?
A. Tavriski
B. Turki
C. Barbari

 Kdaj so zgradili prečni zid?
A. V srednjem veku.
B. Mlajši železni dobi.
C. V novem veku.

4. Reši spodnje naloge.

a) Katera slika označuje dinarski svet? Osenčeni del dinarskega sveta pobarvaj
z rdečo barvo.

Vir: Mojca Novak, Preveri svoje znanje
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b) Črke zapiši pred ustrezno trditev.

A dinarski svet

B kraški svet

____     Ena izmed štirih naravnih enot Slovenije, ki obsega južni, jugovzhodni in

zahodni del  države.

____    Ozemlje, kjer z razkrajanjem apnenca s pomočjo vode, nastajajo kraške oblike,

kot npr. vrtače.

5. Besede prvega stolpca poveži z besedami/ razlagami drugega stolpca. Glej primer:

Josip Jurčič Zapestnici podoben okras na nogi.

fibula ruda

etrurija pešaki, konjeniki, oboroženi, neoboroženi

latenska kultura Vojvodinja, Mecklenburška

nanožnica Okrašeno vedo z ročajem.

Muzej Peadboy Odkritelj človeške ribice.

moški sloji apulski kraterji

Acervo zaponka za oblačila

Giovanni Antonio Scopoli mogile

situla žarna grobišča

bobovec Rimljani


