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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

Kulturna dediščina je bogat vir znanja, kjer lahko črpamo nova spoznanja odrasli in 

otroci. Učenci so že zgodaj seznanjeni s slovensko kulturno dediščino. Učitelji pa lahko 

elemente slovenske dediščine uporabimo pri spoznavanju slovenske zgodovine in 

zgodovine nasploh, ter za prikaz življenja naših prednikov. V diplomskem delu želim 

predstaviti, kako poteka spoznavanje slovenske kulturne dediščine in s tem spoznavanje 

načina življenja ljudi v preteklosti v drugi triadi osnovne šole. Prav tako želim ugotoviti, 

kako primeren je Predjamski grad za doseganje teh ciljev učnega načrta. Didaktični del 

zajema učno pripravo za dve učni uri za 4. razred osnovne šole. V analizi didaktičnega 

dela so predstavljeni rezultati učnih dejavnosti in evalvacija raziskovalnih vprašanj.   
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ABSTRACT AND KEY WORDS 

Cultural heritage is a rich source of information, where we all, young and old, can draw 

new knowledge. Pupils are introduced to Slovenian cultural heritage at an early age. 

And teachers can use entities of Slovenian heritage in introducing Slovenian and world 

history, and to show the way of living of our ancestors. In my thesis I want to present 

the course of learning about cultural heritage and with it learning about our ancestor's 

life in the second triad of elementary school. Furthermore, I want to find out how 

suitable is Predjama castle for achieving these goals of the curriculum. Didactic part 

contains preparation of two educational hours which I performed in class 4 of 

elementary school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Slovenian cultural heritage, protection of cultural heritage, Predjama 

castle, second triad of elementary school.  



KAZALO 

 

1 UVOD………………………………………………………………………………………………………….............1 

2. KULTURNA DEDIŠČINA……………………………………………………………………………………….….3 

2.1 DEFINICIJA KULTURNE DEDIŠČINE……………..………………………...………………………….….4 

2.2 KULTURNA DEDIŠČINA V SVETOVNEM MERILU………………..……………………………..….8 

2.3 SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA………….…………………………………………………….…..9 

2.4 VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE ……………………………………………………..………..…13 

2.5 POMEN IN VLOGA KULTURNE DEDIŠČINE DANES……………………..……………………...18 

3 IZBOR SLOVENSKE KULTURNE DEDIŠČINE ZA DRUGO TRIADO  

OSNOVNE ŠOLE…..………………………………………………………………………………….……………....20 

3.1 PREGLED UČNEGA NAČRTA DRUGE TRIADE OSNOVNE ŠOLE ZA PREDMET  

DRUŽBA………………………………………………………………………………………………..…………..…….21 

3.2 PREGLED UČBENIKOV DRUGE TRIADE OSNOVNE ŠOLE ZA  

PREDMET DRUŽBA………………………………………………………………………………………………….24 

3.2.1 GRADIVO ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE…………………………..……….……...25 

3.2.2 GRADIVO ZA PETI RAZRED OSNOVNE ŠOLE………………………..…………….………..29 

3.3 IZBOR KULTURNE DEDIŠČINE V UČNEM NAČRTU IN UČBENIKIH DRUGE TRIADE  

OSNOVNE ŠOLE………………………………………….………………………………….………………….……32 

4. PREDJAMSKI GRAD KOT PRIMER KULTURNE DEDIŠČINE………………………………..…..33 

4.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ PREDJAMSKEGA GRADU…………………………..………………....34 

4.1.1 LEGENDA O ERAZMU PREDJAMSKEM………………………………………..……………...37 



4.2 OBISK PREDJAMSKEGA GRADU…………………………………………………………………….…..39 

4.3 OCENA PRIMERNOSTI OBISKA PREDJAMSKEGA GRADU Z UČENCI DRUGE  

TRIADE OSNOVNE ŠOLE…………………………………………………….……………………………….…..44 

5. DIDAKTIČNI DEL……………………………………………………………………………………………….….46 

5.1 UČNA PRIPRAVA………………………………………………………………………………………….…....47 

5.2 ANALIZA IZVEDENIH UČNIH UR……………………………………………….………………..…..….54 

5.2.1 ANALIZA UČNIH UR V 4. A RAZREDU……………………………..……………………………54 

5.2.2 ANALIZA UČNIH UR V 4. B RAZREDU……………………………..………………………..….60 

5.3 ANALIZA UR Z VIDIKA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ………………………..………………..…63 

6. ZAKLJUČEK…………………………………………………………………….……………………………..…….66 

7. VIRI IN LITERATURA…………………………………………………………………………………………….68 

7.1 LITERATURA………………………………………………………………………………………………………68 

7.2 SPLETNI VIRI………………………………………………………………………………………………………69 

7.3 DRUGI VIRI………………………………………………………………………………..……………………...71 

8. KAZALO SLIK…………………………………………………………………………………………………..……72 

8.1 SLIKE V DIPLOMSKEM DELU………………………………………………………………………….…..72 

8.2 VIRI SLIK V POWERPOINT PREDSTAVITVI – SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA  

(PRILOGA 1)……………………………………………………………………………………………………….……73 

8.3 VIRI SLIK V POWERPOINT PREDSTAVITVI – PREDJAMSKI GRAD (PRILOGA 2)..…..74 

8.4 VIRI SLIK NA UČNEM LISTU (PRILOGA 3)………………………………………………………..….75 

9. PRILOGE………………………………………………………………………………………………………………76 

 



9.1 PRILOGA 1: POWERPOINT PREDSTAVITEV – SLOVENSKA KULTURNA  

DEDIŠČINA………………………………………………………………………………….………………………...…76 

9.2 PRILOGA 2: POWERPOINT PREDSTAVITEV – PREDJAMSKI GRAD……..……………..…79  

9.3 PRILOGA 3: UČNI LIST…………………………………………………………………….……………….….82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                            Lucija Glas – diplomsko delo 

1 
 

1 UVOD 

Kulturna dediščina nas tako rekoč spremlja vsak dan, na vsakem koraku, v vsakem 

trenutku, skrita za vogalom stare hiše, v naših rokah kot zanimiva knjiga, kot sprehod po 

določeni znameniti pokrajini ali kot modrost, ki jo skušamo predati. Morda takrat, ko 

spremljamo določene šege, običaje in navade na raznih prireditvah ali pa kot okusno 

kosilo in kozarec dobrega vina na lepo pogrnjeni mizi. 

Kulturna dediščina je naša preteklost, sedanjost in prihodnost. Iz njenih elementov se 

lahko učimo, izobražujemo, spoznavamo svet, širimo obzorja ter krepimo identiteto. Vse 

to je pomembno pričeti že v osnovni šoli, saj so otroci izjemno dojemljivi za znanje in 

spretnosti, precej bolj dojemljivi kot odrasli.  

V osnovnošolskem obdobju otroci pridobivajo pomembne predstave o času, zato mora 

biti podajanje tega znanja oziroma teh predstav čimbolj natančno, korektno in seveda 

tudi zanimivo.  

Vse to lahko dosežemo ali vsaj izboljšamo s predstavitvijo slovenske kulturne dediščine. 

Ob njenem spoznavanju dobijo učenci kredibilno in privlačno predstavo o tem, kako so 

živeli naši predniki, s čim so se ukvarjali in preživljali, kaj jih je veselilo, v kaj so verovali 

itd. Tega vsega ne zmoremo predstaviti le s pomočjo učbenikov in delovnih zvezkov. 

Učenci morajo čimveč prvin kulturne dediščine videti sami, se jih dotakniti, jih 

uporabljati, se kakšne spretnosti iz naše preteklosti tudi naučiti.  

V diplomskem delu sem predstavila slovensko kulturno dediščino ter kako z njo 

ravnamo. Preverila sem, v kolikšni meri je kulturna dediščina prisotna v drugi triadi 

osnovne šole pri predmetu Družba. Pri tem predmetu učenci namreč spoznavajo svet 

okoli sebe, svetovno in slovensko družbo, zato je ta predmet najprimernejši za 

vključevanje kulturne dediščine v šoli.  
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Za didaktični del diplomskega dela sem pripravila dve učni uri, katerih tema je slovenska 

kulturna dediščina. V teh dveh urah so učenci podrobno spoznali kulturno dediščino, 

primere slovenske kulturne dediščine ter kako z njo ravnamo in jo varujemo. Ob tem so 

učenci spoznali en primer kulturne dediščine še podrobneje. Kot primer slovenske 

kulturne dediščine sem si izbrala Predjamski grad, ki je znana turistična atrakcija, in 

obenem dediščina, ki je nekaj posebnega, izjemnega, ter zanj menim, da bi ga morali 

poznati vsi. Ob njegovi obravnavi lahko učenci spoznajo del slovenske zgodovine, dobijo 

oziroma krepijo predstavo o času ter o življenju naših prednikov.  
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2 KULTURNA DEDIŠČINA 

 

Kulturna dediščina predstavlja velik del našega življenja, če se tega zavedamo ali ne. 

Hkrati predstavlja daljno zgodovino, bližnjo zgodovino, sedanjost in tudi prihodnost. 

Kulturno dediščino, ki so jo v zgodovini ustvarjali naši predniki, spremljamo ter 

poskušamo ohraniti in predati naslednjim rodovom sedaj mi, bogato dediščino pa bodo 

spremljali tudi naši zanamci. Dediščino, ki jo ustvarjamo sedaj in jo lahko spremljamo v 

samem nastajanju, bodo ravno tako občudovali in modrovali o tem ali onem naši 

zanamci. Pomembno se je torej zavedati moči kulturne dediščine, ki jo ima le-ta za 

razvoj, bogatost, pestrost nekega naroda, za prepoznavnost, splošno razgledanost, 

občutek pripadnosti in hkrati občutek za spoštovanje raznolikosti. Bogatost pestre 

zgodovine daje lepoto kraju, hkrati nudi možnost predstavitve same kulturne dediščine 

in pogoj za turistične destinacije in tudi zaposlovanje ljudi.  

 

Ker je naše življenje tako povezano s kulturno dediščino, je prav, da se jo trudimo 

ohraniti karseda pristno in v prvotni obliki. Ohranjanje in prenašanje določene kulturne 

dediščine je lahko bolj zahtevno, spet druge nekoliko manj, oziroma so za ta prenos 

potrebne drugačne spretnosti in znanje.  

 

Stavbno bogastvo, ki že stoletja piše zgodbe in spremlja različne generacije, je že samo 

po sebi nekaj posebnega. Hkrati predstavlja znamenitost, ki si jo obiskovalci radi 

ogledajo. Težava pri tovrstni kulturni dediščini, kot so razne mogočne stavbe in mistični 

gradovi, je da je za njihovo obnovo in vzdrževanje potrebno veliko finančnih sredstev. 

Poleg tega pa določeni gradovi tudi takrat, ko so obnovljeni, ne morejo v polnosti 

zaživeti. Predstavljajo le objekte, kjer so muzeji, morda restavracije ali občasne 

prireditve. To pa ne omogoča dovolj finančnih sredstev, s katerimi bi se kompleks lahko 

tudi finančno pokrival.  
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Kulturna dediščina, kot so razne šege, navade, običaji in plesi, predstavlja mnogo manjši 

zalogaj, kar se tiče finančnih sredstev. Nastane pa težava pri zainteresiranosti oziroma 

nezanimanju mlajše generacije.  

Ne glede na to, pa se je za obstoj kulturne dediščine vredno in potrebno potruditi. Z 

ohranitvijo in prenašanjem na naslednje generacije pa je ves trud tudi primerno 

poplačan. 

 

2.1 DEFINICIJA KULTURNE DEDIŠČINE 

 

Kulturna dediščina ima več različnih definicij oziroma obrazložitev. To je ravno zaradi 

njene velike širine in globine.  

 

Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, zadolženi za vse v povezavi s 

slovensko kulturno dediščino, jo opredeljujejo takole: »Kulturna dediščina so viri in 

dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, razvoj in ohranjenost 

(snovna oziroma materialna dediščina), ter s tem povezane kulturne dobrine (nesnovna 

oziroma nematerialna dediščina). Zaradi njihove kulturne, znanstvene in splošno človeške 

vrednosti, sta varstvo in ohranjanje kulturne dediščine v državnem interesu.«1 

 

David Lowenthal (1996) kulturno dediščino definira kot »…nekaj zavezujočega. Kot 

nekaj, kar dobimo, če to hočemo ali ne; in čemur se ne moremo odpovedati, pa če je še 

tako neprijetna. Dediščina nas opredeljuje kot družbena bitja, določa našo identiteto. 

Prav zato, ker jo delimo z drugimi, smo pripadniki določene družine, skupnosti ali 

naroda.«2 

 

 

 

 

  

                                                             
1
  Zavod za varstvo kulturne dediščine (dalje: ZVKDS): http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-

dediscine/o-kulturni-dediscini/kaj-je-kulturna-dediscina/ (24. 5. 2014).  
2
 Božidar Jezernik (ur.), Kulturna dediščina in identiteta, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 

2010, str. 12.  
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Na Vladnem portalu za otroke in mladino Ministrstva za javno upravo je zapisano, da je 

kulturna dediščina »…vse tisto, kar je rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih 

dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v 

slovenskem prostoru. Zaradi njihove zgodovinske, kulturne in civilizacijske sporočilne 

vrednosti je spoštovanje in varovanje kulturne dediščine zaveza naroda in vsakega 

posameznika.«3 

 

V zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) je zapisano: »…da so dediščina dobrine, 

podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki italijanske 

in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in državljani 

Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in 

drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz 

medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas.« 4 

Definicije kljub določenim razlikam med sabo temeljijo na enakem osnovnem temelju, in 

sicer, da se pojem kulturna dediščina v glavnem nanaša na to, kar je podedovano iz 

preteklosti.5 

 

V osnovi kulturno dediščino delimo na snovno / materialno in nesnovno / 

nematerialno.  

Snovna dediščina so »…glede na svojo pojavnost v prostoru posamične stavbe, skupine 

stavb, območja, predmeti in zbirke predmetov.«6 Nesnovna dediščina pa so »… znanja, 

spretnosti, šege in navade, prepričanja in vrednote, kot jih zaznavajo in uresničujejo 

ljudje, ki so povezani z ustvarjanjem, uporabo, razumevanjem in njenim posredovanjem 

sedanjim in prihodnjim rodovom.«7 

  

                                                             
3 Vladni portal za otroke in mladino: 
http://www.otroci.gov.si/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=255 (22. 5. 2014).  
4Zakon o varstvu kulturne dediščine (dalje: Zakon o varstvu kulturne dediščine): 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/slovenia/slovenia_culturalheritageact_2008_slvorof.
pdf (22. 5. 2014). 9 
5 Blaž Peršin, Kulturna dediščina – sestavina sodobnega turizma (v: Sonja Uršič (ur.) in Nina Poniž (ur.), 
Naravne vrednote, kulturna dediščina, vrednote turističnega razvoja, zbornik referatov in razprav), Državni 
svet Republike Slovenije, Ljubljana 2002, str. 17.  
6
 ZVKDS: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturni-dediscini/kaj-je-kulturna-

dediscina/ (22. 5. 2014).  
7 Prav tam.  
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Natančneje pa h kulturni dediščini prištevamo naslednje sestavine:  

• stavbna dediščina,  

• arheološka dediščina,  

• kulturna krajina,  

• premična dediščina in zbirke,  

• nacionalno / narodno bogastvo ter 

• nesnovna dediščina.8 

 

V sklopu snovne dediščine je torej ogromno materialnih ostankov preteklosti. Najbolj 

vidna očem je ravno stavbna dediščina, ki zajema …stavbe, vključno s pripadajočimi 

napeljavami, okrasjem, opremo in pripadajočimi zemljišči, drugi grajeni sestavi, naselja 

ter njihovi deli in prostorske ureditve, tudi če so oblikovane iz naravnih prvin. 9 Stavbno 

dediščino delimo še na sledeča področja:  

o stavbe kot enote; to so vse stavbe ali grajeni sestavi, ki imajo nek 

poseben, izrazit zgodovinski, arheološki, umetniški, znanstveni, družbeni 

ali tehniški pomen; 

o skupine stavb; predstavljajo enovite skupine mestnih ali podeželskih 

stavb, katerih pomen je izrazito zgodovinski, arheološki, umetniški, 

znanstveni, družbeni ali tehniški. Med seboj so dovolj povezane, da skupaj 

sestavljajo neko prostorsko določljivo enoto; 

o območja; predstavljajo stvaritve človeka in narave, torej delno zazidane 

površine. Ta območja so dovolj prepoznavna in enovita, ter prestavljajo 

prostorsko določljivo območje, ki ima določen poseben pomen.10 

 

Snovna dediščina je tudi arheološka dediščina, ki predstavlja ostaline, predmete in 

vsakršne človeške sledove iz preteklih obdobij, ki se nahajajo na površju, v zemlji ali v 

vodi.  

 

  

                                                             
8
 Prav tam.  

9
 ZVKDS: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturni-dediscini/kaj-je-kulturna-

dediscina/ (22. 5. 2014)  
10 Prav tam.  
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Proučevanje teh predmetov prispeva k odkrivanju zgodovinskega razvoja človeštva ter 

povezanosti z naravnimi okoljem.11 

 

Kulturno krajino ali drugače poimenovano dediščinsko kulturno krajino predstavljajo 

določena območja zemeljske površine. Značilnosti in prostorske ureditve so nastale kot 

skupek delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in človeških dejavnikov. 

Dediščinsko kulturno krajino podrobneje delimo na:  

o integralno dediščino; ki jo oblikujejo enote človekovega okolja ali narave. 

Opazimo lahko, da se prepletajo prvine naravne in kulturne dediščine. 

Njihova vrednost je večja zaradi dejstva, da sta …obe zvrsti dediščine 

genetsko, funkcionalno oziroma vsebinsko povezani in odvisni druga od 

druge;  

o območja nacionalne prepoznavnosti; predstavljajo tista območja, v katere 

je vključeni prepoznavni in reprezentativni deli slovenske krajine. Za ta 

območja je značilna velika gostota kulturne dediščine ter številne 

medsebojne in pogosto tudi zgodovinsko pogojene soodvisne povezave.12 

 

Obsežno področje snovne dediščine so premična dediščina in zbirke, ki zajemajo 

predmete človeškega in naravnega izvora. Ti se lahko pojavljajo posamično ali v 

skupinah. Če vemo, da v to skupino sodijo tudi arhivsko in knjižnično gradivo, potem si 

lahko predstavljamo ogromen obseg te dediščine. Del premične dediščine je tudi t.i. 

narodno bogastvo, ki ima visoko kulturno vrednost za naš narod, zaradi svojega 

posebnega zgodovinskega, umetnostnega, znanstvenega ali nekega splošno človeškega 

pomena.13 

Kulturno dediščino, pa naj bo materialna ali nematerialna, je potrebno ohranjati, 

prenašati na naslednje generacije, jih seznanjati in bogatiti z znanjem in preteklostjo 

določenega naroda. S tem vplivamo na občutek pripadnosti narodu, prispevamo k 

splošni razgledanosti in k občutku upoštevanja in cenjenja dela predhodnih generacij.  

  

                                                             
11

 Prav tam.  
12

 ZVKDS: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturni-dediscini/kaj-je-kulturna-
dediscina/ (22. 5. 2014).  
13 Prav tam.  
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2.2 KULTURNA DEDIŠČINA V SVETOVNEM MERILU 

 

Organizacija, ki se v svetovnem merilu ukvarja z dediščino, kulturno in naravno, je dobro 

poznan Unesco. Unescova svetovna dediščina predstavlja območja, ki so pod Unescovo 

zaščito. Do leta 2008 je seznam zajemal 878 krajev, v 145 različnih državah. Ta številka se 

iz leta v leto povečuje in leta 2013 je seznam obsegal že 981 znamenitosti kulturne in 

naravne dediščine. Italija ima z 49 znamenitostmi največ med vsemi državami, na 

drugem mestu je Kitajska s 45, Španija pa s 44 na tretjem. »Izbor« dediščine poteka tako, 

da posamezna država odda svoj predlog znamenitosti, ki mora prestati števila strokovna 

preverjanja, še posebej organizacije ICOMOS14, obravnava pa jo tudi mednarodni 

Svetovni program dediščine (World Heritage Programme), ki ga upravlja Unescov komite 

(World Heritage Committee), v katerem je zastopanih 21 držav. Unescov program tako 

imenuje, izbira in ohranja kulturne ali naravne znamenitosti, ki imajo poseben pomen za 

človeštvo. Te znamenitosti veljajo za svetovno dediščino človeštva. To prestižno 

imenovanje znamenitosti je seveda velikega pomena za državo. Kot prvo, Unescove 

zaščitene znamenitosti pridobijo sloves kot prvovrstna turistična atrakcija (če že niso bile 

prej tako poznane), kot drugo pa znamenitosti lahko črpajo določena finančna sredstva 

iz Fonda, seveda pod določenimi pogoji. Ta program je bil ustanovljen s konvencijo o 

zaščiti in ohranitvi svetovne kulturne in naravne dediščine 16. novembra 1972.15 

 

V Sloveniji imamo glede na majhnost države kar precejšnje število naravnih 

znamenitosti, zaščitenih s strani Unesca, in sicer tri: Škocjanske jame (vpisane na 

seznam naravne dediščine leta 1986), kolišča z ljubljanskega barja (vpisane na seznam 

kulturne dediščine leta 2011 v sklopu 111 območij prazgodovinskega naseljevanja 

narodov v in okoli Alp), ter rudnik živega srebra v Idriji (vpisan leta 2012, skupaj z 

rudnikom živega srebra v mestu Almaden v Španiji).16 

  

                                                             
14 ICOMOS je mednarodna nevladna organizacija in je svetovalno telo organizacije UNESCO za nominacije 
kluturne dediščine in kulturne krajine, podaja mnenja o nominiranih enotah dediščine, podaja 
mednarodne ekspertize in smernice (V: Strategija za varstvo kulturne dediščine in naravnih vrednot v RS v 
skladu z mednarodnimi pravnimi instrumenti in aktivnostmi, Ljubljana 2007, str. 17, (27. 5. 2014).) 
15

 Unesco organizacija: http://sl.wikipedia.org/wiki/Unescova_svetovna_dedi%C5%A1%C4%8Dina (27. 5. 
2014)  
16 Unescov seznam svetovne dediščine: http://whc.unesco.org/en/statesparties/si (30. 5. 2014).  
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Nepremične kulturne spomenike po Pravilniku o označevanju nepremičnih kulturnih 

spomenikov17 označujemo s tablo, ki vsebuje osnovne podatke o spomeniku ter Haaški 

znak, ki je spoznavni znak konvencije za označevanje kulturnih dobrin.18 

 

 

Slika 1: Haaški znak.19  

 

 

2.3 SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA 

 

Slovenci imamo glede na majhnost države ogromno zakladnico dediščine, tako kulturne 

kot naravne. Naša posebnost je raznolikost oziroma raznovrstnost na zelo omejenem 

ozemlju. Na to smo lahko izjemno ponosni in se trudimo ohranjati prav vsak delček naše 

dediščine.  

 

Kot vsaka država, se tudi v Sloveniji trudimo ustvariti seznam naše kulturne dediščine, 

oziroma s takšnim seznamom (registrom) opredeliti, kaj vse štejemo med našo 

dediščino. Leta 2009 sprejet Pravilnik o registru kulturne dediščine20 »določa podrobno 

vsebino in način vodenja registra kulturne dediščine, prikaza vrednotenja dediščine v 

prostoru ter minimalno vsebino in način dokumentiranja dediščine.«21 Register naj bi 

sestavljali trije deli: register nepremične dediščine, register premične dediščine ter 

register žive dediščine. Register premične dediščine zaenkrat še ne obstaja.22 Imamo pa 

bogat Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.  

 

 

  

                                                             
17

 Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9585 (4. 6. 2014).  
18 ZVKDS: http://www.zvkds.si/sl/medijsko-sredisce/datoteke/3-haaski-znak/ 
19 ZVKDS: http://www.zvkds.si/sl/medijsko-sredisce/datoteke/3-haaski-znak/ 
20 Pravilnik o registru kulturne dediščine: http://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?urlid=200966&stevilka=3056 (29. 5. 2014).  
21

 SMID – Slovenska mreža za interpretacijo dediščine (dalje: SMID): http://smid.si/index.php/zakonodaja-
in-predpisi (28. 5. 2014).  
22

 Prav tam.  
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Zametki registra so se pojavili že leta 1991, vendar vzpostavitev polnega registra še ni 

končana. Do avgusta 2005 je bilo vpisanih 18.000 enot nepremične kulturne dediščine, 

od tega kar 70 % enot predstavlja stavbna dediščina.23Po ocenah Ministrstva za kulturo 

naj bi le-ta v končni fazi vseboval več kot 30.000 enot nepremične kulturne dediščine.24  

 

Ko posamezna enota izpolnjuje pogoje za vpis v register pridobi evidenčno številko 

(EŠD), pod katero je ta predmet prepoznaven. Poleg tega se za vsako enoto posebej 

vpiše geolokacijske podatke. V register se vpiše vsa nepremična kulturna dediščina ne 

glede na vrsto, tip, obseg, lastništvo ali varstveni status enote.25 

Nad živo kulturno dediščino pa bedi Slovenski etnografski muzej, ki je leta 2011 prevzel 

vlogo koordinatorja varstva žive kulturne dediščine ter skrbi za Register žive kulturne 

dediščine, v katerega vpisujemo pojave nesnovne kulturne dediščine.26 

 

V Sloveniji namesto izraza nesnovna kulturna dediščina v Zakonu o varstvu kulturne 

dediščine27 uporabljamo izraz živa kulturna dediščina. Le-ta je opredeljena kot »… 

nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane 

premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, 

skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot 

odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino.«28 

 

17. oktobra leta 2003 je bila sprejeta konvencija o varovanju nesnovne oziroma žive 

kulturne dediščine. To se je zgodilo na 32. konferenci Unesca v Parizu. V veljavo je 

konvencija stopila leta 2005.  

  

                                                             
23 ZVKDS: www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/ (30. 5. 2014).  
24 Register nepremične kulturne dediščine: 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/ 
(28. 5. 2014).  
25

 Prav tam.  
26

 SMID: http://smid.si/index.php/zakonodaja-in-predpisi (28. 5. 2014).  
27

 Zakon o varstvu kulturne dediščine: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008485 (22. 5. 
2014).  
28 Prav tam.  
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V zakonodajo pa je bila v Sloveniji vključena z Zakonom o varstvu kulturne dediščine 

kasneje, torej leta 2008,  hkrati pa je bila tega leta tudi ratificirana.29  

 

Slovenska živa kulturna dediščina po predlogi Konvencije Unesco vsebuje naslednje 

sestavine: ustno izročilo in ljudsko slovstvo, uprizoritve in predstavitve, šege in navade, 

gospodarsko in obrtniško znanje ter znanje o okolju.30 

 

Seveda ni katerikoli običaj prepoznan kot živa kulturna dediščina, temveč obstajajo za 

vpis kulturne prvine v nacionalni register stroga pravila, ki jih predpisuje Konvencija 

Unesco. Merila izhajajo iz naslednjih izhodišč: 

• Prvina žive dediščine spada v eno od zvrsti nesnovne dediščine, ki jih vsebujeta 

Konvencija Unesco in Zakon o varstvu kulturne dediščine.  

• Dediščina je pomemben vir za razumevanje zgodovinskih procesov in na 

edinstven način izpričuje življenjski slog domačega okolja.  

• Dediščina je dalj časa zakoreninjena v skupnosti in se trajno ali občasno izvaja več 

desetletij.  

• Kulturna prvina predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti in dragoceno prispeva h 

kulturni raznolikosti, kar prepoznavajo tako prebivalci kot strokovnjaki.  

• Vpis v register bo omogočil učinkovitejše varstvo in nadaljnji obstoj ter razvoj 

kulturne prvine.  

• Nosilci dediščine skrbijo, da znanje in veščine, potrebne za njeno delovanje in 

ohranjanje, posredujejo svojim naslednikom.  

• Dediščina je z vsemi svojimi manifestacijami javno dostopna in predstavljana.  

• Posebej za rokodelske izdelke velja: dediščino odlikuje visoka estetska vrednost in 

uporabnost izdelka. V postopkih izdelave izdelka so uporabljena tradicionalna 

gradiva. Izdelovalec spoštuje tradicionalne oblike izdelka, tradicionalno okrasje in 

barve.31 

  

                                                             
29

 Naško Križnar (ur.), Živa kulturna dediščina se predstavi (dalje: N. Križnar, Živa kulturna dediščina se 
predstavi), Slovensko etnološko društvo, Ljubljana 2010, str. 6.  
30

 Prav tam, str. 6.  
31 N. Križnar, Živa kulturna dediščina se predstavi, str. 7.  
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V registru je trenutno štiriintrideset enot žive kulturne dediščine, med njimi: škofjeloški 

pasijon, cerkljanska laufarija, obhodi kurentov, drežniški in ravenski pust, izdelovanje 

papirnatih rož, velikonočne igre s pirhi, izdelovanje belokranjskih pisanic, oglarstvo, 

tradicionalno izdelovanje kranjskih klobas, priprava bohinjskega mohanta, priprava 

prleških gibanic, klekljanje idrijske čipke, izdelovanje cvetnonedeljskih butar, 

tradicionalno lončarstvo itd. Med enotami žive kulturne dediščine jih je pet razglašenih 

za živo mojstrovino državnega pomena (med njimi tradicionalno izdelovanje kranjskih 

klobas, izdelovanje ljubenskih potic ter Škofjeloški pasijon).32 Živa mojstrovina državnega 

pomena je »…živa dediščina, ki je razglašena za spomenik.«33 

 

Da neka nepremična ali živa dediščina dobi status kulturne dediščine mora izpolniti 

določene pogoje. Splošna merila za določitev so naslednja:  

• avtentičnost – torej izvirnost; 

• ogroženost – v smislu izginjanja iz vsakdanjega življenja; 

• ohranjenost – kot kompliment avtentičnosti; 

• redkost – poseben vidik izjemnosti; 

• starost – eno najstarejših meril spomeniškega varstva.34 

 

Slovenska kulturna dediščina je bogata in pestra. Pomembno in ne zgolj ustavno in 

zakonsko, temveč predvsem civilizacijsko obvezno je, da se jo trudimo ohraniti, uporabiti 

in uživati v vsakdanjem življenju. Uvrščanje kulturne dediščine na mednarodne sezname 

je zelo pomembno iz več stališč in Republika Slovenija se tega tudi zaveda. Eden od njih 

je, da je to spodbuda in pripomoček za uspešnejše izvajanje ukrepov, opredeljenih s 

strani nacionalne zakonodaje.  

 

 

  

                                                             
32 Seznam registriranih enot žive kulturne dediščine: 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_zive_kulturne_dediscine/seznam_
registriranih_enot_zive_kulturne_dediscine/ (30. 5. 2014).  
33

 Zakon o varstvu kulturne dediščine: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008485 (30. 5. 
2014).  
34

 ZVKDS: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/nasveti-za-lastnike/kulturna-dediscina/merila-za-vrednotenje-
kulturne-dediscine/ (30. 5. 2014).  
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Hkrati je to sestavni del celovitih prizadevanj za ohranjanje, varovanje in trajnostno rabo 

dediščine in vrednot.35  

 

Hkrati z ohranjanjem slovenske kulturne dediščine je pomembno tudi njeno 

promoviranje in osveščanje javnosti o pomenu njenega ohranjanja. ZVKDS (Zavod za 

varstvo kulturne dediščine) ravno iz teh razlogov organizira predavanja, vodstva po 

spomenikih, razstavah, izdaja razne strokovne in poljudne publikacije, kot na primer 

Spomeniškovarstveni razgledi in vodniki po kulturnih in naravnih spomenikih Slovenije. 

Poleg tega pa vsako leto v septembru organizira Dneve evropske kulturne dediščine. S 

tem pa znatno pripomore, da se kulturna dediščina vključuje v sodobno življenje.36 

 

2.4 VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

Tradicionalno varstvo in sodobno varstvo kulturne dediščine se razlikujeta v 

razumevanju, komu varstvo pravzaprav sploh služi. Tradicionalno varstvo naj bi temeljilo 

na fizični zaščiti posamičnih kulturnih spomenikov pred propadanjem ter na predstavitvi 

vrednot, zaradi katerih jih v bistvu sploh varujemo. Sodoben pogled na varovanje 

kulturne dediščine pa sloni na širših temeljih. Pri varstvu sodelujejo strokovnjaki, lokalne 

skupnosti in civilna družba. Sodelovanje se začne že pri raziskovanju, ter nadaljuje pri 

neposrednih posegih na stavbah, pri odločanju in iskanju najustreznejših rešitev in tudi 

pri upravljanje z dediščino.37 

 

Ohranjanje kulturne dediščine so v širšem pomenu besede »ukrepi in dejanja, ki vodijo k 

zavarovanju, ohranjanju in skupnemu uživanju dediščine. Država in občine zagotavljajo 

pravno varstvo, omogočajo tudi izvajanje posameznih delov varstvene dejavnosti, kot je 

na primer razporejanje proračunskih sredstev za kulturno dediščino in njeno ustrezno 

vključevanje v strategije, programe in načrte (ne samo prostorske) na ravni države kot  

  

                                                             
35 Strategija za varstvo kulturne dediščine in naravnih vrednot v RS v skladu z mednarodnimi pravnimi 
instrumenti in aktivnostmi (dalje: Strategija za varstvo kulturne dediščine in naravnih vrednot v RS v skladu 
z mednarodnimi pravnimi instrumenti in aktivnostmi), (elektronski vir), Vlada Republike Slovenije, 
Ljubljana 2007, str. 1.  
36

 ZVKDS: http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/ (26. 5. 2014).  
37 ZVKDS: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/ (26. 5. 2014).  
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celote, regij, različnih resorjev in lokalnih skupnosti ter spodbujanje dostopa javnosti do 

dediščine. Pri pripravi razvojnih dokumentov mora s posredovanjem strokovnih gradiv 

sodelovati tudi javna varstvena služba.«38 

 

V 2. členu konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine varovanje kulturne 

dediščine  »pomeni ukrepe za zagotovitev ohranjanja nesnovne kulturne dediščine, 

vključno s prepoznavanjem, dokumentiranjem, raziskovanjem, ohranjanjem, zaščito, 

spodbujanjem, izboljševanjem, prenosom, še posebej s formalno in neformalno 

izobrazbo, kakor tudi z oživitvijo različnih vidikov te dediščine«.39 

V Sloveniji je varstvo kulturne dediščine opredeljeno z različnimi zakoni, in sicer: 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1); 

• Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine 

(ZVPOPKD); 

• Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini(ZLKSDL); 

• Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL); 

• Sklep o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica; 

• Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPSJ); 

• Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP); 

 

Nadalje tudi v najrazličnejših podzakonskih predpisih. In tudi v mednarodnih predpisih, 

poročilih in konvencijah, kot so: 

• Uredba Sveta; 

• Direktiva sveta; 

• Konvencija o varstvu kulturnih dobrin; 

• Zakon o ratifikaciji; 

• Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine; 

  

                                                             
38

 Zvezda Delak Koželj, Etnologija in varstvo naravne in kulturne dediščine (dalje: Z. Delak Koželj, Etnologija 
in varstvo naravne in kulturne dediščine), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana 2009, 
str. 52.  
39

 V: Anja Soršak, Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine na primeru metliškega 
obredja. Magistrska naloga, Ljubljana 2011, str. 49.  
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• Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva; 

• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med vlado RS in vlado Združenih držav Amerike o 

zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih predmetov in dobrin; 

• Uredba o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine; 

• In ostali40 

Slovenija je kot podpisnica mnogih mednarodnih konvencij s področja ohranjanja 

kulturne dediščine zavezana k njihovemu izvajanju. To je tudi smisel konvencij, da »se z 

njihovo ratifikacijo posamezna država politično zaveže mednarodni skupnosti, da zaradi 

pomena določene vrste dediščine, za katere ohranitev je zainteresirana celotna človeška 

ali vsaj evropska skupnost, zagotovi določena kompleksna dejanja na različnih področjih  

svojega delovanja.«41 Delak Koželj (2009) meni, da Sloveniji (še) ne uspeva izvajati že 

ratificiranih konvencij, da nekako zamuja z dejanji na tem področju, Ker pa prihajajo iz 

evropske skupnosti na področju ohranjanja dediščine vedno nove smernice, je ta 

zamuda vedno večja.42 Škoda je toliko večja, ker je kulturna dediščina s svojim vstopom 

na različna področja družbe, vse bolj pomembna za našo prihodnost, ne samo opomnik 

naše preteklosti.  

Osnova varovanja kulturne dediščine v Sloveniji je Zakon o varstvu kulturne dediščine 

(ZVKD-1), v katerem je opredeljen način varovanja kulturne dediščine in hkrati 

pristojnosti pri varovanju. Vse to z namenom omogočiti celostno ohranjanje dediščine, 

spoštovanje narave ter vključevanje v trajnostni razvoj, saj je varovanje dediščine v 

javnem interesu in za javno korist.43 

Osnova varovanja nepremične kulturne dediščine in žive kulturne dediščine je vsekakor 

vpis v za to namenjeni register. Na podlagi tega vpisa se potem pričnejo postopki 

ohranjanja, morebitnega restavriranja in ugotavljanje možnosti uporabe nepremične 

dediščine.  

  

                                                             
40 Veljavni predpisi o varstvu kulturne dediščine v Republiki Sloveniji: 
http://www.mk.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/varstvo_kulturne_dediscine/ (27. 5. 
2014).  
41

 Zvezda Delak Koželj, Etnologija in varstvo naravne in kulturne dediščine, str. 54. 
42

 Prav tam.  
43

 Zakon o varstvu kulturne dediščine: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008485 (30. 5. 
2014).  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                            Lucija Glas – diplomsko delo 

16 
 

Živa kulturna dediščina pa z vpisom v register pridobi poseben status, ki jo ločuje od 

običajnih praznovanj, šeg itd. oziroma od ostalih elementov nesnovne kulturne 

dediščine. . Strokovnjaki in ostali sodelujoči se še bolj trudijo pri ohranitvi in spodbujanju 

oživljanja vpisanih enot.  

Poseben primer pa je premična kulturna dediščina, ki je vsekakor precej številčna. 

Register za vpis le-te še ne obstaja. Premično kulturno dediščino pa varujemo tako, da jo 

hranimo v za to namenjenih ustanovah, to so galerije, muzeji, arhivi, knjižnice, cerkve in 

druge za to usposobljene in pooblaščene organizacije oziroma ustanove.44 

Muzeji so institucije, katerih namen je služiti družbi in njenemu razvoju, »ki je odprta za 

javnost, in ki zbira, hrani, dokumentira, preučuje, interpretira, upravlja in razstavlja 

dediščino ter posreduje podatke o njej, z namenom razvijati zavest o dediščini, širiti 

vedenje o njenih vrednotah in omogočati uživanje v njej«.45 V muzejih sodeluje več strok: 

etnologija, umetnostna zgodovina, zgodovina, arheologija itd., združenih pod skupnim 

imenom muzeologija, ki se ukvarja s teorijo in prakso muzejskega dela.46 

Seveda ne smemo pozabiti, da dediščina ni na ogled le v za to namenjenih prostorih, 

temveč jo najdemo povsod. Premična dediščina se najde ne samo v muzejih, temveč jo 

najdemo domala vse okoli nas, npr. star kolovrat v babičini hiši, ki je tudi sama po sebi 

stavbna dediščina itd.  

Vlada RS je 29. junija 2006, sprejela sklep, iz katerega izhajajo izhodišča za organiziran 

pristop k varstvu kulturne dediščine in naravnih vrednot v Republiki Sloveniji v skladu z 

UNESCO mednarodnimi pravnimi instrumenti in aktivnostmi.47 

Glavni strateški cilji varstva kulturne dediščine (pa tudi naravnih vrednot) v Republiki 

Sloveniji so:  

- Izboljšana skrb za kulturno dediščino in naravne vrednote;  

  

                                                             
44 O varovanju kulturne dediščine: http://projekti.gimvic.org/2003/2c/sola/veronika/kako.htm (1.6. 2014).  
45

 Zakon v varstvu kulturne dediščine: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008485 (1. 6. 2014).  
46

 Angelos Baš (glavni ur.), Slovenski etnološki leksikon,(dalje: A. Baš, Slovenski etnološki leksikon), 
Mladinska knjiga, Ljubljana 2007, str. 344.  
47

 Strategija za varstvo kulturne dediščine in naravnih vrednot v RS v skladu z mednarodnimi pravnimi 
instrumenti in aktivnostmi, str. 1.  
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- Izboljšano upravljanje s kulturno dediščino in naravnimi vrednotami;  

- Trajnostna raba kulturne dediščine in naravnih vrednot;  

- oblikovanje ustreznih politik na področju financiranja in trženja dediščine in 

naravnih vrednot;  

- Boljša izobraževanje in ozaveščenost javnosti;  

- Bolj izoblikovana nacionalna identiteta;  

- večja mednarodna prepoznavnost Slovenije;  

- vzpostavitev nacionalnega poskusnega seznama;  

- večja zastopanost na mednarodnih poskusnih seznamih;  

- večja zastopanost na mednarodnih seznamih.48 

 

Vsi ti ukrepi in dejavnosti varovanja dediščine so namenjeni ohranjanju kulturne 

dediščine v njeni čimbolj prvotni obliki, pa tudi da omogočijo javnosti ustrezen dostop do 

elementov kulturne dediščine. Dostopnost pomeni tudi, da je »javnosti dostopno znanje, 

ki je nakopičeno v dediščini, in da javnost v dediščini uživa.«49 Vsak posameznik in 

družbena skupina imajo kulturno pravico do svoje dediščine. Ta dostopnost nam daje 

možnost, da se v svetu s pomočjo dediščine umestimo »…v lastno fizično, gospodarsko, 

družbeno in kulturno okolje«.50 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
48

 Prav tam, str. 2 (27. 5. 2014). 
49

 Zvezda Delak Koželj, Etnologija in varstvo naravne in kulturne dediščine, str. 52. 
50 Prav tam, str. 52.  
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2.5 POMEN IN VLOGA KULTURNE DEDIŠČINE DANES 

Temeljna funkcija kulturne dediščine je »v njenem neposrednem vključevanju v sodobno 

življenje, predvsem v vzgojo, gospodarstvo in turizem, posredovanje znanja iz preteklih 

obdobij, krepitev narodove samobitnosti in kulturne identitete.«51  

Kulturna dediščina že dolgo presega svojo kulturno funkcijo, in je vključena tudi v druga 

področja družbe, kot je »…regionalni razvoj, razvoj podeželja, varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, varstvo okolja, varstvo narave, stanovanj, prometa…«52 S tem 

kulturna dediščina prevzema vloge tudi v razvoju gospodarstva, delovnih mest in 

človeških virov, ustvarjanje skupnega turističnega in kulturnega prostora, varstvo okolja 

in izboljševanje dostopnosti.53 

Pomemben aspekt dediščine danes je njena vloga v izoblikovanju identitete 

posameznika in družbe danes. Ferkov in Hlačer (2010) pravita: »Poglavitna naloga 

dediščine so odgovori na ključna vprašanja, ki si jih zastavlja subjekt; podaja odgovore o 

tem, kdo smo, od kod prihajamo in čemu pripadamo…Postmoderni subjekt, ki ga begajo 

nove okoliščine globalizacije, hiperkomunikacije in razpad tradicionalnih okvirov, išče 

sidrišče za svojo identiteto najpogosteje s pomočjo dediščine.«54 Tudi Delak Koželj se 

strinja, da je dediščina pomembna za zagotavljanje lastne identitete, dodaja pa da njena 

raznovrstnost spodbuja strpnost in spoštovanje med člani družbe.55  

Ferkov in Hlačer (2010) pa opozarjata tudi na slabosti dediščine oziroma njenega 

poveličevanja. Namreč, dediščina je pogosto predstavljena manj objektivno in kot nekaj 

mističnega, lastnosti dediščine pa so »selektivnost, poneverjanje in inventivnost«56  

  

                                                             
51 Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon, str. 267.   
52 Zvezda Delak Koželj, Etnologija in varstvo naravne in kulturne dediščine,  str. 53.  
53 Prav tam, str. 53.  
54 Katarina Ferkov in Teja Hlačer, Kulturna dediščina in identiteta (V: Božidar Jezernik: Kulturna dediščina in 
identiteta, Zupančičeva knjižnica, Ljubljana 2010.). str. 196.  
55

 Zdenka Delak Koželj, Etnologija in kulturna dediščina: definicije, vloge, pomeni, v: Dediščina v rokah 
stroke, Jože Hudakes (ur.) in Nataša Visočnik (ur.), Župančičeva knjižnica, Ljubljana 2005,  str.20.  
56

 Katarina Ferkov in Teja Hlačer, Kulturna dediščina in identiteta (V: Božidar Jezernik: Kulturna dediščina in 
identiteta, Zupančičeva knjižnica, Ljubljana 2010.), str. 202.  
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Kar pomeni, da dediščina pogosto napačno ali nenatančno interpretira preteklost in jo je 

zato treba jemati z določeno distanco.57  

Poleg te šibkosti, omenjeni avtorici kritično ocenjujeta tudi zlorabo in uporabo dediščine 

za najrazličnejše pridobitniške namene. Dediščina je namreč pogosto predmet turistične 

atrakcije, pri taki uporabi pa je treba biti previden. Občutljiv primer je kraj kot je 

Auschwitz in njegova vloga v svetu turizma.58  

Turizem se je povezal z dediščino v 19. stoletju, z njo pa od takrat goji pozitivne in 

negativne odnose: romantično-nostalgične, tržne ali ekonomske, razvojno-inovacijske, 

inventivne in strokovne.59 V Sloveniji ima osrednjo vlogo romantično-nostalgičen odnos, 

kot je značilno za slovensko dušo ter »V sodobni turistični ponudbi so sestavine dediščine 

zlasti v turističnih prireditvah, kulinariki, spominkarski ponudbi, turistični propagandi in 

promociji, posebnih turističnih programih (obiskovanje neokrnjene narave), na številnih 

področjih turizma na vasi, pri prenovi starih mestnih, trških in vaških središč idr.«60  

Ob povezavi turizma in dediščine je treba poudariti tudi vlogo muzejev, ki se s svojo 

»ponudbo« vse bolj vključujejo v gospodarstvo in turizem.61 Kulturna dediščina torej 

dandanes obvladuje več funkcij oziroma področij in ji to tudi uspeva, saj je prisotna 

vsepovsod, v našem osebnem in družbenem življenju.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
57

 Prav tam. str. 202.  
58

 Prav tam, str. 202.  
59

 Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon, Mladinska knjiga , Ljubljana 2007, str. 77.  
60

 Prav tam, str. 77.  
61 Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon, Mladinska knjiga , Ljubljana 2007, str. 77.  
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3 IZBOR SLOVENSKE KULTURNE DEDIŠČINE ZA DRUGO TRIADO 

OSNOVNE ŠOLE 

»Osnovna, kulturna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno vključevanje v 

prostor in aktivno življenje v njem, predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in 

izkušenj preteklih obdobij, ter krepitev narodove samobitnosti in kulturne istovetnosti.«62 

Kot zapisano na straneh Zavoda za varstvo kulturne dediščine zgoraj, je ena najvidnejših 

funkcij kulturne dediščine predvsem na področju vzgoje in posredovanja znanj, se pravi 

izobraževanja.  

V kulturni dediščini imamo na voljo bogato zakladnico znanja, ki jo moramo le odpreti 

učencem, da pridejo do novih spoznanj o slovenski preteklosti in sedanjosti, ter 

razumejo, zakaj in kako vpliva kulturna dediščina tudi na prihodnost.  

Da bi preverili izbor slovenske kulturne dediščine v drugi triadi osnovne šole, je potrebno 

pregledati učni načrt za drugo triado za predmet Družba, ki v svojem načrtu predvideva 

obravnavo kulturne dediščine. To je predmet, ki najbolj poudarja kulturno dediščino v 

primerjavi z drugimi predmeti, in pri tem predmetu učenci spoznajo to temo najbolj 

natančno.  

Poleg učnega načrta je smotrno pregledati tudi učna gradiva, uporabljena pri tem 

predmetu. V ta namen sem izbrala po dva učbenika za četrti in peti razred, v katerih sem 

preverila prisotnost te teme, poudarke pri tej temi  in način podajanja le-te učencem.  

 

 

 

  

                                                             
62 ZVKDS: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturni-dediscini/kaj-je-kulturna-

dediscina/ (29. 5. 2014).  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                            Lucija Glas – diplomsko delo 

21 
 

3.1 PREGLED UČNEGA NAČRTA DRUGE TRIADE OSNOVNE ŠOLE ZA 

PREDMET DRUŽBA63 

Učni načrt za devetletno osnovno šolo za predmet Družba  predvideva v 70 ur v 4. 

razredu in 105 ur v 5. razredu. Namen predmeta je »spoznavanje razmerja med 

posameznikom, družbo in naravnim okoljem. Pri tem gre za spoznavanje in vrednotenje 

okolja (družbenega kulturnega in naravnega), in sicer v vseh njegovih sestavinah ter 

interakcijah, soodvisnostih med temi sestavinami.« (str. 4). Pri tem predmetu so 

vključene vsebine in cilji z vseh pomembnejših družbenih področij: geografija, zgodovina, 

etnologija, sociologija, psihologija, ekonomija, politika, etika, estetika idr. Pri tem 

predmetu lahko učenci pri spoznavanju slovenske kulturne dediščine razvijajo vse 

navedene splošne cilje:  

- razumevanje o svojem družbenem, kulturnem in naravnem okolju v času in 

prostoru;  

- zavedanje o interakciji, soodvisnosti kulturnih, družbenih, naravnih procesov in 

pojavov ter pomembnost trajnostnega razvoja;  

- družbene, komunikacijske in raziskovalne spretnosti in sposobnosti, ki jim ob 

znanjih omogočajo uspešno ravnanje v okolju;  

- stališča in vrednote v okviru okoljske, državljanske in domovinske vzgoje ter 

vzgoje za demokracijo in človekove pravice;  

- spoznavne, emocionalne, spoznavne sposobnosti ter spretnosti (logično in kritično 

mišljenje, ustvarjalnost, učinkovite strategije za reševanje vprašanj itd.) in 

strategije vseživljenjskega učenja (socialne in državljanske kompetence, 

sporazumevanje v maternem jeziku, samoiniciativnost in podjetnost, digitalna 

pismenost, učenje učenja, kulturna zavest in izražanje ipd.).  

 

 

  

                                                             
63

 Učni načrt za Družbo za 4. in 5. razred devetletne osnovne šole: 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.
pdf (1. 6. 2014).  
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Sicer pa je ta tema najbolj povezana z vsebinskim sklopom LJUDJE V ČASU. V tem sklopu 

najdemo sledeče cilje, ki jih lahko neposredno dosegamo z obravnavo slovenske 

kulturne dediščine:  

Učenci: 

- spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (zlasti domači pokrajini) in ga primerjajo z 

današnjim življenjem;  

- spoznavajo slovensko kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni identiteti 

in državni pripadnosti;  

- raziskujejo preteklost z uporabo različnih virov in dejavnosti (terensko delo);  

- spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti;  

- ugotavljajo razmerja med posameznikom in različnimi skupnostmi, družbo ter 

njihovim naravnim in kulturnim okoljem, primerjajo dediščino preteklosti in 

sodobnost;  

- razvijajo pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine.  

 

 V vsebinskem sklopu LJUDJE V DRUŽBI lahko s to temo neposredno dosegamo cilj:  

- Učenci razvijajo pozitiven odnos do države Slovenije, domovine in Evropske unije 

(EU).  

Operativni cilji, ki jih neposredno povezujem s to temo so v 4. razredu sledeči:  

Učenci:  

- razlikujejo sestavine načina življenja (prosti čas, bonton, vsakdanjik, praznik, 

šege, navade idr.);  

- vrednotijo urejenost domačega kraja z vidika različnih potreb ljudi, varovanja 

okolja ter naravne in kulturne dediščine;  

- spoznajo preteklost domačega kraja, domače pokrajine skozi življenje ljudi in jo 

primerjajo z današnjim življenjem;  
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- spoznajo naravno in kulturno dediščino domačega kraja/domače pokrajine in 

razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo;  

- presojajo o načinih varovanja in ohranjanja naravnega in kulturnega okolja 

(izbirno znanje64) 

 

Operativni cilji v 5. razredu:  

Učenci:  

- spoznajo in navedejo nekatere slovenske značilnosti (tipičnosti), posebnosti, in 

sestavine, ki oblikujejo narodno istovetnost, naravno in kulturno dediščino;  

- razvijajo pozitiven odnos do tradicije; razumejo pomen ohranjanja tradicije (šege 

in navade, kulturni spomeniki idr.);  

- uporabljajo različne zgodovinske vire v raziskovanju preteklosti.  

Standardi znanja, ki naj bi jih učenci dosegali na koncu petega razreda, povezani s temo 

slovenska kulturna dediščina, so sledeči:  

- učence ob primeru vrednosti človekove posege v okolje z vidika trajnostnega 

razvoja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine;  

- pozna nekaj primerov naravne in kulturne dediščine v domači pokrajini in po 

Sloveniji (minimalni standard);  

- razloži pomen slovenske naravne in kulturne dediščine, sprejema pomen 

slovenstva kot del svetovne kulturne različnosti.  

Učenci naj bi torej pri tem predmetu spoznali, kaj je kulturna dediščina, spoznali primere 

slovenske kulturne dediščine, kako in zakaj varujemo dediščino, ter zakaj je dediščina za 

nas pomembna. Pomemben cilj, ki ga želimo doseči je tudi ta, da učenci s spoznavanjem 

naše kulturne dediščine krepijo zavest o narodni identiteti in pripadnosti.  

  
                                                             
64

 Izbirno znanje učitelj sam presodi, ali jih bo obravnaval, glede na zmožnosti učencev, interesa, 
aktualnosti (glej v: Učni načrt za Družbo za 4. in 5. razred devetletne osnovne sole 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.
pdf (1. 6. 2014)) 
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Skupaj s temi cilji pa lahko v povezavi s temo dosegamo tudi druge cilje, povezane s 

spoznavanjem zgodovine (spoznavanje načina življenja naših prednikov, primerjava 

načina življenja včasih in danes, razvoj domačega kraja in Slovenije nasploh).  

V učnem načrtu so navedene tudi možne medpredmetne povezave, ki jih je v povezavi s 

to temo tudi precej. Pri glasbi npr. učenci spoznavajo slovenske ljudske pesmi in plese, 

pri slovenščini npr. besedila, ki so del naše dediščine, pri likovni vzgoji so elementi 

kulturne dediščine npr. primeri motiv za likovno ustvarjanje.65  

Spoznavanje kulturne dediščine je bistvenega pomena za spoznavanje slovenske kulture. 

Prenos kulture pa je ravno eden pomembnejših ciljev osnovnošolskega izobraževanja.  

 

3.2 PREGLED UČBENIKOV DRUGE TRIADE OSNOVNE ŠOLE ZA PREDMET 

DRUŽBA 

Učbeniki so pomembna učna gradiva, ki jih ustvarjajo strokovnjaki na določenem 

izobraževalnem oziroma predmetnem področju. Da bi preverila prisotnost kulturne 

dediščine v učnih gradivih v šoli, sem izbrala dva učbenika za četrti razred in dva 

učbenika za peti razred devetletne osnovne šole, v katerih sem preverila, kako je 

predstavljena kulturna dediščina, kaj vse v povezavi z njo je še predstavljeno ter ali je 

dediščina predstavljena tudi v drugih poglavjih.  

 

 

 

 

 

  

                                                             
65

 Učni načrt za Družbo: 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.
pdf (27. 5. 2014).  
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3.2.1 GRADIVO ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

1. Z družbo v družbo 466 

Kulturna dediščina ni navedena kot naslov poglavja, jo pa najdemo v naslovih 

podpoglavij. Najprej jo zasledimo v poglavju Najini in naši načini življenja. V podpoglavju 

Živiva, torej stanujeva je primerjava med razporeditvijo stanovanjskih prostorov danes in 

včasih.  

Prikazani sta najprej kmečka hiša in pastirski stan, obrazložena je njuna gradnja in 

dodana risba notranjosti. Sledi tloris kmečke hiše v osrednji Sloveniji in njegova 

obrazložitev. Na isti strani je tudi tloris in slika rudarskega stanovanja. Nazadnje je 

prikazana še rojstna hiša slovenskega pisatelja iz 19. Stoletja. Pojem kulturna dediščina 

tu ni omenjen, dobijo pa učenci vpogled v način življenja oziroma bivanja včasih ter 

spoznajo nekatere pojme, povezane s kulturno dediščino, kot so: kamra, štiblc, hiša, 

kuhna, špajza, krušna peč, statve, skrinja ipd. Te stavbe in predmeti, ki so »živeli« z njimi, 

so naša kulturna dediščina.  

Sledi podpoglavje Vsakdanjiki in prazniki, ki obravnavo delo, vsakdanjik ljudi in praznike. 

Ta del prikaže primerjavo vsakdanjika družine iz leta 1925 in družine danes. Pri tej 

primerjavi se dobro vidi način življenja včasih, kako so se oblačili, kaj so delali ter da so 

imeli hlapce in dekle. V nadaljevanju je podrobnejša predstavitev rokodelskega dela v 

Ribniški dolini, imenovanega suhorobarstvo. Ta obrt je ene najlepših primerov kulturne 

dediščine. Zraven je tudi slika panjske končnice, ki je prav tako primer kulturne 

dediščine. Tu še ni naveden pojem kulturna dediščina. Sledi zapis o navadah in šegah. Ta 

pojma sta razložena in dopolnjena s primeri. Primeri šeg: tesarji ob dokončanju ostrešja 

pribijejo na tram smrečico; na martinovo, 1. novembra, »krstimo« vino (martinovanje); 

cela stran je namenjena predstavitvi kurentovanja (nekoč in danes); šege in navade ob 

življenjskih mejnikih; koledarske šege in navade (pust, 1. april, jurjevanje, gregorjevo, 

Velika noč in barvanje pirhov, florjanovo, urbanovo, praznik dela, sejem, dan državnosti, 

veliki šmaren, polharije, dan spomina na mrtve, martinovo, dan reformacije, Miklavž, 
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 dedek Mraz, Božič, Dan samostojnosti, Štefanovo, Valentinovo, Prešernov dan), šege in 

navade od delu (koline, trgatev, ob koncu različnih kmečkih del in opravil, odhod na 

planine in vračanje z njih, likof,…) Tema šeg in navad je obsežno in bogato slikovno 

predstavljena. Pri šegah sta že omenjen pojem kultura in dediščina, in sicer da nekatere 

šege in navade praznujemo kot del naše kulture in dediščine.  

Sledi podpoglavje Človek je, kar jé, kjer je omenjeno, da so nekatere jedi naša dediščina, 

predvsem praznične. Posebej je obravnavana slovenska bogata tradicija peke kruhov in 

pogač (potice, gibanica, pletenica, šarkelj…) ter predelava svinjskega mesa v raznolike 

mesne izdelke.  

Naslednje podpoglavje, ki vsebuje elemente kulturne dediščine, je Dom in soseska, ki 

obravnava načine in kulturo bivanja. Tu najdemo sledeče primere kulturne dediščine: 

stanovanja rudarja, preurejenega v muzej v kolonijski hiši v Trbovljah, Predjamski grad, 

kartuzijanski samostan v Pleterjah in kovačnica v samostanu.  

V naslednjem poglavju Domačija najdemo še več primerov dediščine: kmečka domačija v 

vasi, čebelarjenje in različni čebelnjaki, kozolec, kmečka orodja, krušna peč, domači kruh, 

kmetovanje včasih, lesena hiša iz 19. stoletja, narečja, različne oblike domačij, hiš in 

gospodarskih poslopij, lega kmečkih domačij (samotne domačije, gručaste vasi, obcestne 

vasi). V tem delu torej najdemo ogromno primerov kulturne dediščine, tako stavbne kot 

premične in žive. Ni pa nikjer zapisano, da je to kulturna dediščina.  

V sledečem podpoglavju Razvoj domačega kraja so omenjeni: rudnik srebra v Idriji, 

ribiška tradicija v Izoli ter fužinarstvo in žebljarstvo v Kropi. V še sledečem podpoglavju 

Vas in mesto v zgodovini pa: trg, mestno obzidje, trške pravice, obrt (kovaštvo, tkalstvo, 

lončarstvo, suha roba, pastirska naselja v visokogorju in njihova dandanašnja turistična 

»uporaba«, Muzej na prostem v Rogatcu, ter Šolski muzej Ljubljana. Sledi podpoglavje S 

čim se ukvarjajo prebivalci domačega kraja, kjer najdemo: Ljubljansko tržnico, butike v 

središču Kamnika. V naslednjem podpoglavju Urejenost kraja je slika starega stadiona v 

Ljubljani, popisanega z grafiti in opozorilo, da na ta način uničujemo kulturno dediščino.  
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Sledi podpoglavje Domovi v času in povezanost z okoljem, kjer najdemo predvsem 

primere stavbne in arheološke kulturne dediščine: Potočka zijalka, arheološko najdišče v 

Mostu na Soči, gradnja gradov, turški vpadi, protiturški tabor v Zaklancu, Kmečka 

domačija, Ubožnica v Škofji Loki, mestna hiša – rotovž, gostilne – krčme, rudarska hiša v 

Idriji, stolpnice. Pomemben del tega podpoglavja je obrazložitev dediščine: »Stare 

stavbe, hiše, gradovi, cerkve, samostani, stari mostovi, rudniki, mlini in žage, stare 

tovarne, stara orodja, stara oblačila (noša), stare uniforme, stare šege, stare knjige, , 

listine, načrti in zemljevidi, star denar, stare kamenine, stara drevesa, gozdovi, reke, lepi 

hribi in doline, podzemeljske jame in še več drugih zelo starih reči, vse to je naša 

dediščina. Dediščina ji pravimo zato ,ker smo jo podedovali od naših prednikov in tako 

nazaj daleč v preteklost. Ker je dediščina stara in je nimamo prav veliko, jo moramo 

varovati in obnavljati.  

Zelo pomembna dediščina so spomeniki. Dediščina so tudi stare vasi, trgi in mesta, v 

katerih je veliko starih stavb. Za dediščino in spomenike skrbijo strokovnjaki, zaposleni na 

zavodih za spomeniško varstvo, v muzejih in arhivih. Vse več ljudi hrani in obnavlja 

dediščino.«67  

Zraven je naslikan Mednarodni znak po Haaški konvenciji, ki se uporablja za označevanje 

kulturnih spomenikov. Sledijo še definicije in primeri stavbne in naselbinske dediščine 

(Kamnik, Radovljica, rojstna hiša slovenskega pisatelja, arheološke izkopanine); opisi 

konservatorskega in restavratorskega dela, delo, obnova stavbne in naselbinske 

dediščine, delo arhitekta, etnologa, umetnostnega zgodovinarja, arheologa, krajinskega 

arhitekta, zgodovinarja ter geografa.  

Zadnje podpoglavje v učbeniku se imenuje Stavbna in naselbinska dediščina, kjer je 

omenjeno, da nam dediščina lepša življenje, ter da si jo ljudje radi ogledujejo. Zraven sta 

risbi grajenja s slamo krite hiše in fotografija črne kuhinje v kmečki hiši.  

V učbeniku je torej ogromno primerov kulturne dediščine, tudi zelo raznolikih. Poudarek 

je na stavbni dediščini, te je daleč največ v pisani in slikani besedi. Več primerov je 

kmečkega življenja in bivanja. Dovolj velik poudarek pa je tudi na nesnovni dediščini, se 

pravi šegah, navadah, tradiciji. Učitelj lahko ob obravnavi večih  poglavij in tematik 
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vključi tudi kulturno dediščino. Ali pa lahko ob obravnavi kulturne dediščine primere 

poišče z učenci kjerkoli v učbeniku.  

1. Družba smo mi 468 

Drugi učbenik za četrti razred, ki sem ga pregledala, je seveda razdeljen na podobna 

poglavja. Prvi element kulturne dediščine je v podpoglavju Naše družine, in sicer 

fotografija meščanske družine pred 100 leti. Na tej fotografiji lahke opazimo oblačilno 

kulturo v preteklosti.  Takoj za tem je podpoglavje Prazniki so spet tukaj, ki obravnava 

človekov vsakdanji oziroma delavnik, prosti čas in praznike. Tu vidimo, katere praznike 

imamo v  

Sloveniji navado praznovati, med drugim so omenjeni: Božič, Dan spomina na mrtve, 

Velika noč, praznik dela itd. Ni pa nikjer omenjeno, kako te praznike praznujemo.  

Sledi podpoglavje Šege in navade, kjer je opisano praznovanje le-teh, in razloženo, kaj 

sploh so šege in navade. Primeri so: Božič, Novo leto, pustovanje, Velika noč, jurjevanje, 

kresovanje.  

Sledijo »utrinki« kulturne dediščine v različnih poglavjih. Na primer: slika Idrije in 

kopanje živega srebra, omemba različnih obrti iz preteklosti (lončarstvo, kovaštvo, 

čipkarstvo, pletarstvo, suhorobarstvo), kmečka hiša in vas, muzej.  

Sledi podpoglavje Kulturna dediščina, kjer je kulturna dediščina definirana takole: 

»Pričevanja o ljudeh, njihovih kulturah in njihovem življenju nekoč, ki imajo izjemno 

vrednost za posamezen narod, imenujemo kulturna dediščina.«69 Podani so tudi slikovni 

primeri kulturne dediščine: potica, grad, hiše v vaseh ali mestih, kozolec, arheološki park, 

bivalni prostori, listine, stare fotografije, slike in drugo zapisano gradivo, stavba, ki ima 

velik zgodovinski ali tehnični pomen, stavbe, namenjene verskim obredom (cerkve). 

Zapisano je tudi, kje je ohranjena dediščina in kdo je etnolog. To je bistveno poglavje, 

kjer najdemo kulturno dediščino.  
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Ta učbenik snov predstavi kratko in jedrnato, kakor je tudi predstavljena kulturna 

dediščina. Vendar je precej manj bogat z gradivom, slikami in zapisi. Učenci vidijo v njem 

zelo malo primerov katerekoli dediščine, tako nepremične, kot premične in nesnovne. 

Učitelj bi moral ob obravnavi kulturne dediščine uporabljati še druge vire, da bi učenci 

videli celotno razsežnost kulturne dediščine. Vendar v osnovi dobijo vsaj uvodno 

informacijo o tem, kaj dediščina sploh je.  

 

3.2.2 GRADIVO ZA PETI RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

1. Družba in jaz 270 

Učbenik za peti razred je seveda že precej obširnejši in bogatejši. Snov v njem je bolj 

poglobljeno razložena kot v četrtem razredu.  

Elemente kulturne dediščine najdemo že v poglavju Relief na zemljevidih, kjer sta 

fotografiji dveh starih zemljevidov slovenske pokrajine.  

V poglavju Preteklost domače pokrajine je podrobna in slikovno bogata obrazložitev 

sledov preteklosti. Razloženo je, kaj so sledovi preteklosti, kulturna dediščina, stavbna 

dediščina, muzeji in njihovo delovanje, spomeniki, pomembne osebnosti, galerije, delo 

kustosa, in restavratorja. Ob tem je navedenih ali prikazanih s fotografijo ali sliko mnogo 

primerov kulturne dediščine: cerkev, stara hiša v mestu, idrijske klavže, gradovi, freska, 

spomenik, muzeji s prikazom različnih dejavnosti oziroma obrti (čebelarstvo, tehniški 

muzej, tobačni muzej, etnografski muzej, muzej 1. sv. vojne, rudniški muzej, muzeji na 

prostem, oglarjenje itd.).  

Sledijo poglavja o zgodovini, kjer so tudi vključeni primeri naše kulturne dediščine: 

orodje oziroma pripomočki s kolišč z ljubljanskega barja, ostanki naselbin z ljubljanskega 

barja, arheološke najdbe iz prazgodovine, ostanki iz časov Rimljanov na naših tleh, 

življenje na srednjeveških gradovih, življenje v srednjeveških mestih (obrtniki, trgovci, 

tržni dan, meščanske hiše, hrana meščanov), življenje v novem veku (tiskanje knjig, 

iznajdbe, industrija).  
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 Maja Umek idr., Družba in jaz 2: družba za peti razred devetletne, osemletne osnovne sole. Učbenik., 
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V sledečih poglavjih najdemo drobce kulturne dediščine v povezavi z obravnavo 

Slovenije: naselja, rudarstvo, platnarstvo, suknjarstvo, slamnikarstvo, čipkarstvo, 

steklarstvo, čebelarstvo in panjske končnice, mlinarstvo, vinogradništvo, lončarjenje, 

splavarjenje, fužinarstvo, zdravilišča, solinarstvo, kmetijstvo, suha roba, šege in navade v 

različnih delih Slovenije (kravji bal v Bohinju, ovčarski bal na Jezerskem, flosarski bal, 

borovo gostuvanje, kurentovanje, škoromatija), narodne noše, različni tipi grajenja hiš, 

stara mestna jedra in vedute, oblike naselij , koruznjak, klopotec, mlini, jedi, bloške 

smuči, kozolec, Martin Krpan in tovorjenje soli, knežji kamen in ustoličevanje v 

Karantaniji, brižinski spomeniki, grbi, tiskana knjiga, spomeniki s svetovnih vojn, 

dokumenti slovenske osamosvojitve, itd.  

V tem učbeniku so elementi kulturne dediščine lepo porazdeljeni skozi vsa poglavja, kar 

je dobro tudi iz tega vidika, da učenci določeno kulturno dediščino umestijo tam, kjer je 

nastala ali jo hranijo sedaj. Slikovno gradivo je bogato in obrazložitve v učbeniku jasne in 

podrobne. V petem razredu je znanje o kulturni dediščini še poglobljeno in razširjeno.  

2. Družba smo mi 571 

Tudi v tem učbeniku so primeri kulturne dediščine podani sproti, ko obravnava slovenske 

pokrajine: stara mestna naselja, gradovi, Narodna in univerzitetna knjižnica, oblike 

naselij, suha roba, gospodarske dejavnosti v Sloveniji nekoč (planšarstvo in sirarstvo, 

šege in navade povezane z delom (npr. trgatev, koline), lončarstvo, čipkarstvo, 

čevljarstvo, splavarjenje, flosarstvo, mlinarstvo, vinogradništvo, platnarstvo, 

slamnikarstvo, steklarstvo usnjarstvo, fužinarstvo.  
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Nato pridemo do poglavja Slovenska kulturna dediščina, kjer je poudarjeno sledeče: 

panjske končnice, gorenjska noša, alpska hiša, idrijski rudnik živega srebra,idrijske čipke,  

Škofja Loka kot tipično srednjeveško mesto z gradom in obzidjem, kraška hiša, 

solinarstvo, suha roba v Ribnici, belokranjska noša, prvi slovenski knjigi, situla iz Vač, 

kurenti s Ptujskega polja, panonska hiša, rudarstvo, Emona, kozolec, Celje in celjski grofi. 

Povzetek v učbeniku je tak: »Preteklost Slovenije je zapustila bogato kulturno dediščino, 

ki je vidna v raznih kulturnih spomenikih.«72 

Sledijo poglavja o zgodovinskem razvoju in tudi tu najdemo vmes nekaj primerov 

kulturne dediščine: piščal iz prazgodovine, srednjeveški grad.  

Poglavje o sledovih preteklosti ponuja veliko primerov kulturne dediščine in obrazložitev 

pojmov zgodovinski viri, kulturni spomeniki in muzej. Primeri: stare knjige, stara kočija, 

gradovi, spomeniki, cerkve, stanovanjske hiše in drugi pomembni objekti iz preteklosti.  

Nato se zvrstijo poglavja o življenju ljudi v določenih zgodovinskih obdobjih, kjer so 

podani številni primeri kulturne dediščine: kameno orodje, situla iz Vač, koliščarska hiša, 

ostanki Rimljanov po Sloveniji, srednjeveška mesta, cerkve, prvi tiskani knjigi, 

Valvasorjeva upodobitev Ljubljane, kozolec, fužine, furmani, fotografije velikih dogodkov 

v moderni dobi.  

Ta učbenik ima manjši obseg in posledično tudi manj prostora, da bi vanj lahko spravili 

toliko slikovnega gradiva in podatkov kot v prejšnjega. Vseeno pa vsebuje vse zvrsti 

kulturne dediščine in prikaže osnovne primere le-te.  
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3.3 IZBOR KULTURNE DEDIŠČINE V UČNEM NAČRTU IN UČBENIKIH DRUGE 

TRIADE OSNOVNE ŠOLE 

Po pregledu učnega načrta in določenih učnih gradiv ugotavljam, da daje učni načrt le 

smernice za obravnavanje slovenske kulturne dediščine. To naredi z učnimi cilji.  

Učna gradiva oziroma učbeniki pa so med seboj precej različna po obsegu. Vsebujejo 

seveda iste teme, saj so le-te tudi v učnem načrtu. Kako je kulturna dediščina 

predstavljena, pa je stvar avtorjev učbenika. V vseh učbenikih je dediščina predstavljena 

podrobneje v enem poglavju oziroma podpoglavju. Obrazloženi so osnovni pojmi, kot so 

kulturna dediščina, muzej, etnologija. Katere so druge podrobnosti ob teh pojmih, pa je v 

učbenikih različno.  

V vseh učbenikih pa bolj ali manj uspešno zajamejo vse elemente kulturne dediščine, 

premično in nepremično, ter živo oz. nesnovno. Premično prikažejo s predmeti iz 

različnih zgodovinskih obdobij, nepremično s prikazom različnega načina gradnje v 

določenih koncih Slovenije ter različnimi oblikami naselij, živo pa s šegami in navadami 

ter obrtniškim znanjem, ki se je razvilo po vseh delih Slovenije.  

Količina in kompleksnost informacij se iz četrtega v peti razred seveda povečuje. Večina 

primerov kulturne dediščine pa je predstavljena skozi ves učbenik, ob obravnavi drugih 

tem, predvsem zgodovinskih, ponekod tudi geografskih.  

Menim, da je izbor kulturne dediščine v učbenikih primeren, saj primeri predstavljajo vso 

dediščino. Manjkajo le primeri npr. ljudskih plesov, kar pa tako ali tako obravnavajo 

učenci pri glasbi. Glede na to, kakšno znanje o kulturni dediščini želimo usvojiti z učenci 

pri predmetu Družba, so učbeniki dober vir informacij o kulturni dediščini.   
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4 PREDJAMSKI GRAD KOT PRIMER KULTURNE DEDIŠČINE 

Da bi kulturno dediščino učencem predstavila podrobneje, sem si izbrala primer 

slovenske kulturne dediščine, za katerega menim, da je zanimiv in pomemben. To je 

Predjamski grad.  

 

Slika 2: Predjamski grad.73  

Ta izjemen jamski grad sem si izbrala, ker je v 

povezavi z njim možno spoznati več delov 

kulturne dediščine. Kot prvo je to grad kot 

zgradba, stavbna dediščina. In kot takšen je 

nekaj posebnega med gradovi, saj je eden 

najlepše ohranjenih jamskih gradov. V Sloveniji mu ni primerjave. Ob opisu njegove 

gradnje v srednjem veku lahko vidimo razvoj gradnje gradov in razvoj gradnje nasploh 

skozi čas.  

Ob tem je na samem gradu nešteto primerov premične dediščine, ki nam pripoveduje 

zgodbo o bivanju in kulturi v srednjem veku (oblačila, orodja, orožja, bivalni prostori …). 

Z gradom pa je povezana tudi legenda, ki je vsem še iz šolskih časov dobro poznana, 

Legenda o Erazmu Predjamskem. Legenda, ki jo na atraktiven način prikažejo tudi na 

vsakoletnem Erazmovem viteškem turnirju, Se pravi, da nam Predjamski grad ponuja 

tudi nesnovno kulturno dediščino.  

Poleg vsega tega je Predjamski grad predvsem atraktiven in zanimiv za ogled. Ponuja 

vpogled v življenje na gradu, kakršnega ni na drugih gradovih, to pa predvsem zaradi 

svoje posebne gradnje kot jamski grad.  
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 Predjamski grad, Predjama, Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna (dalje: Predjamski 
grad); foto: L. Glas (25. 5. 2014).  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                            Lucija Glas – diplomsko delo 

34 
 

4.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ PREDJAMSKEGA GRADU 

Zanimiv, poseben edinstven. To so besede, ki bi najbolje opisale Predjamski grad, ki je 

zgrajen pred jamo pod skalnatim obokom. V sami jami so našli dokaze o človeški 

prisotnosti še iz časov pradavnine, obdobij, ki so sledila vse tja do Rimljanov.74 Grad se 

nahaja v bližini Postojne, v vasici Predjama, po kateri je tudi poimenovan.  

Burna zgodovina tega gradu se je pričela v 12. stoletju, ko so se oglejski patriarhi75 

odločili, da tu zgradijo utrdbo, ki bo težko dostopna in bo imela dobro strateško lego. 

Prvotni obseg gradu seveda ni bil takšen, kot ga vidimo sedaj. Najprej je bila v 123 

metrov visoko kamnito steno vpeta manjša zgradba, ki je bila zgrajena pred jamo v 

skali.76 Pod gradom je ponor  Lokve, ki je ponikalnica in se steka v kraški svet pod skalo. 

Patriarhi iz Ogleja so kmalu začeli grad oddajati. Najemniki so bili gradiščani iz različnih 

viteških rodbin.77  

Najbolj znani med njimi pa so bili deželnoknežji vitezi Predjamski  - Luegerji, ali drugače 

poimenovani vitezi Jamski. Ti so gradu gospodarili desetletja, od konca 14. stoletja 

naprej, najprej kot vazali goriških grofov78, pozneje, od srede 15. stoletja naprej, pa kot 

habsburški fevdniki79. Zadnji od vitezov iz te rodbine, ki so gospodarili tu, je bil Erazem 

Predjamski.  

  

                                                             
74 Ivan Stopar, Najlepši slovenski gradovi, Cankarjeva založba, Ljubljana 2008. (dalje: I. Stopar, Najlepši 
slovenski gradovi), str. 84.  
75

 Oglejski patriarhi so bili lastniki velikega dela današnjega slovenskega etničnega ozemlja in so močno 
vplivali na zgodovino Slovencev. (glej: http://sl.wikipedia.org/wiki/Oglejski_patriarhat), (24. 5. 2014). Več 
o oglejskih patriarhih glej v: Peter Štih in Vasko Simoniti, Na stičišču svetov: slovenska zgodovina od 
prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja, Modrijan, Ljubljana 2010.  
76 I. Stopar, Najlepši slovenski gradovi, str. 68  
77 Prav tam, str. 68.  
78 Goriški grofje, srednjeveška plemiška rodbina, po izvoru iz Zgornje Koroške. V 13. stoletju se je ta 
rodbina povzpela med najvplivnejše fevdalce na jugu Sveto rimskega cesarstva. Njihova oblast je 
vključevala ozemlja Tirolske, Koroške, Kranjske, Goriške in Krasa, Istre ter Furlanije. Ko so ostali brez 
naslednika, so njihovo ozemlje ebo za drugim prevzeli Habsburžani (glej: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gori%C5%A1ki_grofje, 28. 5. 2014). Več o goriških grofih glej v: Peter Štih, 
Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri ter na Kranjskem, Znanstveni inštitut filozofske 
fakultete, Ljubljana  1997.  
79

 Habsburžani so bili ena najstarejših in največjih vladarskih dinastij v Evropi (glej: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Habsbur%C5%BEani, 28. 5. 2014).  
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Najprej je služboval pri cesarju Ferdinandu80, nato pa je po sporih obljubil zvestobo 

madžarskemu kralju Matiji Korvinu81. Pozneje je zaslovel kot roparski vitez, ki je ropal 

bližnje fevdalce in popotne trgovce.82  

Po njegovi smrti so gospoščino nekaj časa vodile potomke rodovine, nato pa jo je dobil v 

zastavo ljubljanski plemič Adam Purgstaller.83 Med kasnejšimi lastniki gradu so med 

najpomembnejšimi vitezi stare koroške družine Kobenzel84. Ker jim je šlo gospodarjenje 

dobro od rok, so uspeli grad temeljito preurediti in precej povečati. V njihovi lasti je grad 

dobil približno takšen izgled, ko ga ima sedaj. Po izumrtju rodbine Kobenzel je grad za 

kratek čas prišel v roke njihovih sorodnikov grofov Coroninijev85, od njih pa jih je leta 

1846  odkupila grofovska rodbina Windisch-graetz86. Ta rodbina je imela nato grad v lasti 

vse do konca druge svetovne vojne, ko je grad jugoslovanska ljudska oblast 

nacionalizirala.87 Sedanji lastnik je država Republika Slovenija, ki grad oddaja v najem.  

Med NOB je grad odigral posebno vlogo, saj je bilo v bližnjih kraških jama skrivališče 

partizanov. Leta 1944 je tu delovala ciklostilna tehnika Nanos88, nad gradom pa je bilo 

celo partizansko okrožno sodišče za vzhodno Primorsko.89 Grad so začeli obnavljati 

konec leta 1990. Opravili so statično konsolidacijo stavbe in odstranili nekatere recentne 

zidave. Pri obnovi so se odločili slediti renesančni podobi, ki jo je grad ponujal v tistem 

obdobju. To pa je omogočalo dogradnjo nekaterih delov gradu.  

  

                                                             
80 Ferdinand I. Habsburško-Lotarinški,  imenovan tudi Ferdinand Dobrotljivi), avstrijski cesar od 1835 do 
1848 in madžarski kralj kot Ferdinand V. od 1830 (glej: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Habsbur%C5%A1ko-Lotarin%C5%A1ki, 28. 5. 2014).  
81

 Matthias Corvinus, pravzaprav Hunyadi, slovensko Matija Korvin, madžarski kralj, češki kralj in vojvoda 
Avstrije, pri nas poznan kot Kralj Matjaž (glej: http://sl.wikipedia.org/wiki/Matija_Korvin, 28. 5. 2014).  
82

 I. Stopar, Najlepši slovenski gradovi, str. 69.  
83

 Prav tam, str. 70.  
84 Kobenzel: koroška plemiška družina (glej: Ivan Stopar, Predjamski grad (dalje: I. Stopar, Predjamski 
grad), Postojnska jama, turizem, Ljubljana 2001, str. 87 do 97). 
85 Grofje Coronini s Kromberka (glej: I. Stopar, Predjamski grad), Postojnska jama, turizem, Ljubljana 2001, 
str. 87 do 97). 
86 Rodbina Windisch-graetz ena najuglednejših rodbin habsburške monarhije (glej: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Windischgr%C3%A4tzi, 29. 5. 2014).  
87

 Mitja Novljan, Andrej Kajzer, Odkrijte Predjamski grad in okolico, DVD, Digital studio, Slak, d.o.o. 
Ljubljana, in Turizem KRAS, d.d. Postojna, 2009. 
88

 Ciklostilne tehnike so tiskale in razmnoževale časopise ter drugo gradivo med NOB (glej: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Druga_svetovna_vojna_na_Slovenskem, 29. 5. 2014).  

89 I. Stopar, Najlepši slovenski gradovi, str. 70.  
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K obnovi je torej spadalo novo ostrejše in kritina, na novo pa je bil sezidan tudi obrambni 

venec vhodnega stolpa. Notranja oprema, stropovi, stene, okna, vrata in ostalo, se je v 

gradu dodajalo postopoma. Na koncu je dobil grad izgled, v katerem je sijal v 16. 

stoletju.90  

Predjamski grad je od leta 1999 kulturni spomenik državnega pomena. V registru 

nepremične kulturne dediščine je vpisan kot profana stavbna dediščina in opisan kot: 

»Grad ima ohranjen stavbni razvoj iz jamskega zavetišča in srednjeveške utrdbe v 

trdnjavo pred jamo, v renesančno bivališče z izrazitimi nizi sob. Ohranjen del opreme. 

Pieta z začetka 15. stol.«91 

Grad ima do leta 2028 v najemu podjetje Postojnska jama, ki ga trži kot prvovrstno 

turistično točko v bližini svetovno znane Postojnske jame. Posebnost in lepota gradu 

privabi več kot 80.000 obiskovalcev letno.92  

Obiskovalci si lahko ogledajo grad v celoti, obiščejo morebitne prireditve (najbolj znana 

je Erazmov viteški turnir), si ogledajo grajski muzej in stalne razstave. Omogočen pa je 

tudi ogled jame pod gradom, ki je drugi največji jamski sistem v Sloveniji, raziskanih je 

nad 13 km rovov. Vhod v jamo se imenuje Konjski hlev, saj so začetni del jame dejansko 

uporabljali kot hlev.93  

 

 

 

 

 

  

                                                             
90

 Dobrodošli v Predjamskem gradu, brušura, Turizem KRAS, d.d., Postojna, 2008.  
91

 Register nepremične kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/ (1. 6. 2014).  
92

 RTV SLO: http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/postojnska-jama-vsaj-do-leta-2028-ostaja-najemnica-
gradu-jama/321425 (29. 5. 2014).  
93 Dobrodošli v Predjamskem gradu, brušura, Turizem KRAS, d.d., Postojna, 2008.  
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4.1.1 LEGENDA O ERAZMU PREDJAMSKEM94 

Legendo je po pol pisnem in pol ustnem izročilu razširil med Slovenci naš zgodovinopisec 

Janez Vajkard Valvasor, za njim pa so jo povzeli številni pisci, vsak malo po svoje.95 

»Erazem Predjamski je bil nadvse pogumen kranjski vitez, ki se je izkazal zlasti v bojih s 

Turki, Toda razboritost  in vroča kri, ki sta mu prinesla vojaško slavo, sta na koncu 

zapečatili tudi njegovo usodo. Zaradi predolgega jezika, s katerim je žalil njegovega 

umrlega prijatelja, je Erazem na Dunaju ubil cesarjevega maršala Pappenheima. Zaprli so 

ga, a je pobegnil, in tako pristal med cesarjevimi izobčenci.  

Prej ugledni vojak je postal roparski vitez. A ohranil je čut za pravičnost in je na roparskih 

pohodih po Krasu napadal predvsem plemiče in bogate trgovce, ki so po kraških poteh 

potovali proti morju ali Benetkam, revne kmete pa je pustil pri miru, še več, velikokrat jim 

je pomagal, tako z živežem kot z denarjem.  

Ko pa se je povezal s Kraljem Matjažem, madžarskim kraljem Matijo Korvinom, in 

pomagal njegovi vojski, ki je leta 1483 divjala po Kranjskem, je bilo cesarju dovolj. Ukazal 

je tržaškemu glavarju Gašperju Ravbarju, naj Erazma ujame, živega ali mrtvega.  

Erazem se je zatekel v svoj grad Predjamo, pravo orlovo gnezdo sredi nedostopne pečine, 

ki ga ni bilo mogoče s silo zavzeti. Zato se je Ravbar, ko je to sprevidel, odločil, da bo 

Erazma in njegove pajdaše z lakoto prisilil, da bodo pomolili glavo na plano. Toda 

obleganje je trajalo in trajalo. Načrt, da mu ga bo lakota pripeljala pred nos, se je 

izjalovil, še več, enkrat je presenečenim Ravbarjevim vojakom priletel z gradu cel vol, 

drugič koštrun, tretjič jih je pogostil s košaro svežih češenj, potem spet s kakšno sladico. 

Ravbar se je čudil in jezil, potem pa se je odločil. Bogato je podkupil Erazmovega slugo, 

da mu izda, kje je v gradu tisto mesto, kjer bi lahko Erazma presenetili.  

Podkupljivi sluga je z rdečo rutico označil mesto v utrdbi in tja so oblegovalci namerili 

svoje kanone ter čakali na pravi trenutek.  

  

                                                             
94

 Marjeta Zorec, Zgodbe z naših gradov. Med Triglavom in Jadranom, Karantanija, Ljubljana 2007.  
95 I. Stopar, Najlepši slovenski gradovi, str. 70.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                            Lucija Glas – diplomsko delo 

38 
 

Ko je bil Erazem pri opravilu, »ki ga celo turški cesar ne more opraviti po kakem 

odposlancu ali velikem vezirju, temveč sam«, je dal nezvesti sluga znamenje z lučjo, in 

topovi so ustrelili. Tako je zadnji kranjski roparski vitez neslavno umrl. Enoletnega 

obleganja je bilo konec.  

Skupaj z njegovimi zvestimi možmi so ga okoliški kmetje pokopali pod lipo pod gradom, ki 

jo je ob bližnji cerkvici Erazem sam zasadil.« 

 

Legenda o junaškem roparskem vitezu je vsekakor privlačna in zanimiva, vendar je treba 

poudariti, da je to vendarle legenda96. Se pravi zgodba, ki je lahko izmišljena ali delno 

izmišljena. Gotovo pa je v zgodbi vsaj zrno resnice. Skrivna čumnata (ajželj ali stranišče) 

je bila urejena na prednji strani gradu tik nad prepadom in njena zunanja stena ni bila 

pretirano debela, tako da bi jo topovska krogla zlahka razdejala. Tudi skrivni rov, po 

katerem naj bi se Erazem oskrboval s hrano, je zelo verjeten, saj iz Erazmove špilje res 

vodi rov, ki pa sicer ne vodi vse tja do Vipave, temveč je njegov izhod kakšnih 25 metrov 

stran od stene. V jami nad gradom pa so v 19. stoletju našli del krogle s premerom 22 

centimetrov.97 

V nekaterih virih Erazem ni predstavljen tako junaško. Vitezi Predjamski naj bili roparski 

vitezi, ki niso le kradli bogatim trgovcem in plemičem, ter dajali kmetom, temveč naj bi 

povzročali škodo kar vsem po vrsti. Tudi kmetom, ki naj bi jim brezvestno kradli 

kmetijske pridelke in živino. Grad Jama naj bi bil njihovo zatočišče, zatočišče tatov in 

nepridipravov.98  

 

 

  

                                                             
96 Legenda: knjiž. pripoved, zgodba, zlasti o nenavadnih pojavih, dogodkih, ljudeh: ljudstvo je obdalo kralja 
Matjaža z legendami; vedel sem za legendo o zakladu, ki je menda tam zakopan; o tem kroži mnogo 
legend / zanimive legende o pesniku  (glej: http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=legenda&hs=1 (28. 5. 2014).)  
97

 I. Stopar, Najlepši slovenski gradovi, str. 70.  
98

 Mitja Novljan, Andrej Kajzer, Odkrijte Predjamski grad in okolico, DVD, Digital studio, Slak, d.o.o. 
Ljubljana, in Turizem KRAS, d.d. Postojna, 2009.  
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Tudi način njegove smrti, na stranišču, ki je najbolj komičen del legende, je vprašljiva. Po 

nekaterih virih naj bi to razlago o smrti plemiča razširili Habsburžani, ki so želeli 

izkoreniniti legendo o pogumnem vitezu. V tej verziji naj bi bil Erazem namreč upornik 

proti tedanjemu cesarju Ferdinandu (Habsburžanu), in naj bi gojil viteške vrednote, 

bojevitost, neustrašnost in prijateljstvo. Grad pa naj ne bi bil njegova roparska 

postojanka, temveč postojanka ogrskih konjenikov.99  

4.2 OBISK PREDJAMSKEGA GRADU 

Da bi pridobila vse možne informacije o gradu ter preverila, kakšne so možnosti obiska 

gradu z učenci, sem grad obiskala tudi sama. Šele ob obisku tega izjemnega primera 

jamskega gradu, ga doživimo v vsej njegovi monumentalnosti.  

Grad sem obiskala 25. 5. 2014. Ob pogledu na grajsko stavbo in skalo, v kateri je zgrajen, 

verjetno marsikomu zastane dih. Najprej sem pridobila nekaj informacij na informacijski 

točki pred gradom. In sicer, me je zanimalo, zakaj letos ne bodo izvedli Erazmovega 

turnirja, najbolj odmevne prireditve povezane s Predjamskim gradom. Uslužbenka na 

informacijski točki mi je povedala, da turnirja ne bo zaradi posledic žleda, ki jih še vedno 

niso uspeli odpraviti. Sicer ob pogledu na bližnjo okolico ni videti hujših posledic žleda, 

vendar je to prireditev z vsaj 8000 obiskovalci, in okolica mora biti v ta namen brezhibno 

urejena.  

Kot drugo me je zanimalo, kako potekajo obiski šolskih skupin. Le-ti morajo biti seveda 

vedno vnaprej najavljeni, na voljo je vodič, ki skupine popelje skozi grad. Učenci pa si 

lahko ogledajo celotno grajsko stavbo, ne pa jame pod gradom.  

Na poti od informacijske točke do grajske stavbe lahko občudujemo zgradbo in skalo, ter 

okolico. Ob gradu je le malo prostora, travnik kjer se ponavadi odvija Erazmov turnir, ni 

pretirano velik, pod njim pa je strmo pobočje, ki vodi v prepad. Vsekakor nevarno mesto 

za srednjeveške oblegovalce gradu. Pot je vseskozi zaščitena z ograjo.  

  

                                                             
99

 http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/predjama-v-skalo-vtkana-legenda/201271 
(4.6.2014).  
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Ko pridemo v grad, si ga lahko ogledamo po poti, navedeni v spremni brošuri, ki jo 

dobimo ob nakupu vstopnice na informacijski točki. Če seveda nimamo vodiča. Pot nas 

vodi skozi vse prostore gradu. Ob tem smo pozorni na gradnjo, v gradu se namreč na 

večih mestih vidi, da je bil grad dozidan.  

Slika 3: »Okno« znotraj gradu, kjer se vidi 

dozidava gradu. 100 

V gradu lahko vidimo bivalne prostore 

graščakov, vitezov, ter vse ostale potrebne 

prostore v grajski stavbi. Ohranjeni so 

originalni predmeti plemiških lastnikov 

gradu.  

Slika 4: Stena gradu, kjer se dotika skale.101  

V pritličju je vhodna veža, stopnišče, grajska 

klet, predprostor ter pokrito notranje 

dvorišče s konjskim privezom. V prvem 

nadstropju je spodnji salon, vezni hodnik z 

dvižnim mostom - gank, stopnišče, veža z 

zbiralnikom za vodo, viteška dvorana, pesjak, 

arhiv, soba, čumnata, ječa – jamski prehod v 

zgodnje prostore.  

 

 

Slika 5: Viteška dvorana, v kateri sedi 

Erazem Predjamski na prestolu. 102  

  

                                                             
100

 Predjamski grad, foto: L. Glas (25. 5. 2014).  
101

 Predjamski grad, foto: L. Glas (25. 5. 2014).  
102

 Prav tam.  
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Slika 6: Ječa in mučilnica. 103  

 

V drugem nadstropju je zgornji salon, vezni 

hodnik – gank, sodna soba, mučilnica, naravna 

votlina – ječa, stopnišče, srednja dvorana 

(jedilnica), stara pot do knežje sobe in jamskega 

dela gradu ter kuhinja z odprtim ognjiščem.  

 

 

Slika 7: Srednja dvorana – jedilnica , je 

razkošje, ki ga Erazem Predjamski in 

njegovi sodobniki v tem gradu niso 

poznali.104  

 

 

 

V tretjem nadstropju pa je podstrešje obrambnega stolpa z linami in izlivnicami, 

predprostor, altana, stranišče, pot k razgledišču – belveder, zgornja dvorana – kaminata, 

knežja soba – bivališče grajske gospode, molilnica, grajska kapela Sv. Ane, zakristija – 

soba grajskega kaplana, mostovž do izlivnega nosu nad starimi vhodnimi vrati v grad.  

 

 

 

  

                                                             
103

 Prav tam.  
104

 Prav tam.  
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Slika 8: Pogled navzgor na 

razgledišču: grad je dobro zaščiten v 

zavetju skale. 105  

 

 

 

 

V četrtem nadstropju je predprostor, soba za goste, pokrita opazovalnica, podstrešje – 

izba za grajsko posadko. V zadnjem  pa je soba za goste, dvižni most v jamski grad, jamski 

del gradu.  

Slika 9: Dvižni most v jamski grad.  

To je bil pravzaprav vhod v jamski del gradu. V 

času Erazma Predjamskega je bil grad bolj 

zatočišče kot udobno bivališče. 106  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
105

 Prav tam.  
106

 Prav tam.  
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Slika 10: Jamski del gradu je za marsikoga najbolj zanimiv del Predjamskega gradu.   

Tu vidimo borne bivanjske razmere 

za njegove prebivalce. Iz tega dela 

gradu nato vodi Erazmov rov. 107  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Vodnjak v jamskem delu 

gradu. Graditelji gradu so poskrbeli, 

da so imeli  v svojem zatočišču vedno 

na voljo svežo vodo. 108  

 

 

 

 

  

                                                             
107

 Prav tam.  
108

 Prav tam.  
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4.3 OCENA PRIMERNOSTI OBISKA PREDJAMSKEGA GRADU Z UČENCI 

DRUGE TRIADE OSNOVNE ŠOLE 

Ogledala sem si vse, kar bi si lahko ogledali s skupino učencev. Vsekakor bi bilo najbolj 

primerno imeti čim manjšo skupino učencev, zato je pametno velike razrede razdeliti v 

dve skupini. V tem gradu so namreč majhni prostori, ponekod ozki hodniki in prehodi, 

učenci pa bi bolje slišali razlago oz. opis prostorov, če bi jih bilo manj v skupini in bi tako 

tudi bolje videli celotne prostore.  

Pot do gradu je vseskozi zavarovana z ograjo, okolica pa je urejena. Če nimamo vodiča in 

želimo sami voditi skupino učencev po gradu, se moramo na to dobro pripraviti. Brošura, 

v kateri je zapisan potek poti, je zelo jasna in zanimiva in obiskovalec brez težav najde 

pot skozi vse prostore. Prednost vodiča je v tem, da verjetno lahko pove tudi kakšno 

zanimivost, ki je sami ne vemo in tudi ni napisana, lahko nas opozori na posebnosti, 

nevarnosti, saj se v gradu znajde precej bolje. Poleg tega sem ob razstavljenih predmetih 

v gradu pogrešala napisan opis. Dejansko sem se lahko zanesla le na brušuro, ki pa 

seveda nima vseh podrobnih informacij. Več informacij on lastnikih gradu in kraškem 

svetu je na začasni razstavi v prostoru v prvem nadstropju.  

Grad je vsekakor primeren za ogled z učenci druge triade osnovne šole. Predstavitev 

življenja na gradu je jasna, sicer pa menim, da bi bila lahko malce bogatejša, kar se tiče 

razstavljenih predmetov. Če primerjam ogled tega gradu z ogledi drugih gradov po 

Sloveniji, se zdijo prostori tu pusti, saj je razstavljenih predmetov malo. Vendar 

Predjamski grad ta primanjkljaj nadomesti s samo gradnjo, ki je nekaj popolnoma 

drugačnega, izjemnega. Poleg tega je sprehod po gradu zelo razgiban tudi zato, ker si ne 

ogledamo enega nadstropja naenkrat, temveč pot vodi več čas gor in dol po stopnicah v 

prostore, ki se ponekod zdijo kar skriti. Tako tudi začutimo razgibanost gradnje tega 

gradu, ki so ga dozidavali, kolikor je bilo to možno, glede na njegovo avanturistično lego 

globoko v skali.  
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Pri ogledu z učenci bi bilo dobro le-te prej pripraviti, se podrobno pogovoriti o tem, kaj si 

bomo ogledali, saj se jim bo le tako razstava in ogled grajske stavbe zdela zanimiva in 

smiselna.  

Na nekaterih predelih ogleda je potrebno dodatno paziti na varnost, predvsem na 

stopnicah, ki so iz kamna in so precej drseče.  

 

Slika 12: Stopnice, ki vodijo do razgledišča, so precej drseče.109 

  

                                                             
109

 Predjamski grad, foto: L. Glas (25. 5. 2014). 
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5 DIDAKTIČNI DEL 

Za didaktični del diplomskega dela sem pripravila učno pripravo za 4. razred devetletne 

osnovne šole, pri predmetu Družba. V učni uri sem želela učencem na zanimiv način 

predstaviti slovensko kulturno dediščino na primeru Predjamskega gradu, ki je izjemen 

primer naše dediščine. Ugotovila sem, da bom omenjeno temo težko natančno in bogato 

predstavila v eni učni uri, zato sem pripravila dve učni uri, ki naj bi si sledili takoj ena za 

drugo. Po dogovoru z učiteljicama sem uri izvedla skupaj, s kratkim odmorom med 

njima. Učno temo sem naslovila Slovenska kulturna dediščina in Predjamski grad, ter jo 

uvrstila v učno enoto Ljudje v času.  

Uri sem izvedla v dveh razredih, v 4. A in 4. B razredu OŠ Jožeta Moškriča v Ljubljani, na 

dan 22. 5. 2014. V 4. A razredu sem uri izvedla drugo in tretjo uro na urniku, takoj zatem, 

četrto in peto uro, pa sem ju izvedla v 4. B razredu.  
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5.1 UČNA PRIPRAVA 

UČNA PRIPRAVA ZA 4. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

 

Študentka: Lucija Glas Mentorica na OŠ: Barbara Jordan Fleten 

Šola: OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana Datum: 22. 5. 2014 

Predmet: Družba Razred: 4. B 

Učna tema: Slovenska kulturna dediščina in Predjamski grad 

Učna enota: Ljudje v času 

Obseg: 2 učni uri 

Učni cilji:  

učenci:  

• spoznavajo življenje ljudi v preteklosti in ga primerjajo z vsakdanjim življenjem;  

• spoznavajo slovensko kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni identiteti;  

• znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem 

časovnem traku;  

• uporabijo različne strategije za spoznavanje preteklosti (delo z besedilom in 

slikovnim materialom ter časovnim trakom);  

• spoznajo nekaj primerov kulturne dediščine po Sloveniji 

Metode dela: razgovor, pogovor, razlaga, pojasnjevanje, opisovanje, pripovedovanje, 

poročanje, delo z besedili, delo z računalnikom.  

Učne oblike: frontalna, delo v skupinah 

Učna sredstva in pripomočki: fotografije v PowerPoint predstavitvi, slike, zemljevid 

Slovenije, besedilo v knjigi, besedilo na listu, primeri materialne kulturne dediščine 

(pletena košara, lectovo srce, knjiga Slava Vojvodine Kranjske, sveča iz voska, lončena 

posoda).  

Opombe:  
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POTEK UČNE URE: 

UVODNI DEL: 

Pozdravim učence in se jim predstavim. 

Postavimo se na sredo razreda. Učencem zapojem slovensko ljudsko pesem Fruške, 

jabuke, slive. Učenci jo že poznajo. Skupaj jo zapojemo. Povem, da smo zapeli ljudsko 

pesem. Pesem, ki so jo peli že naši predniki dolgo nazaj in je del naše dediščine.  

OSREDNJI DEL: 

- Pokažem  učencem nekaj primerov slovenske dediščine. Nekaj slik na 

PowerPoint-u (Priloga 1) in nekaj predmetov v živo. Pogovorimo se, kdaj so ti 

predmeti oziroma stavbe nastale. Za kaj so jih uporabljali? Ali jih uporabljamo še 

danes? Povem, da smo na slikah in v razredu videli ostanke naše preteklosti, našo 

kulturno dediščino.   

 

- Definiramo kulturno dediščino: kulturna dediščina so viri in dokazi človeške 

zgodovine in kulture. To je vse, kar je človek ustvaril skozi zgodovino, Obstaja 

SNOVNA (materialna) in NESNOVNA (nematerialna) kulturna dediščina. Snovna 

dediščina so stavbe, predmeti (orodje, orožje, okrasje, posoda, oblačila, itd.), 

naselja, parki, umetniška dela, knjige, spomeniki, skratka vse, kar je človek 

ustvaril in lahko primemo. Nesnovna kulturna dediščina so znanja, spretnosti, 

šege in navade, prepričanja in vrednote. Nesnovno kulturno dediščino 

imenujemo tudi Živa kulturna dediščina. S preučevanjem kulturne dediščine se 

ukvarja strokovnjak, ki se imenuje ETNOLOG.110  Območja ali objekti, ki imajo 

izjemno kulturno vrednost, predstavljajo vrhunske dosežke ustvarjalnosti 

oziroma ključne ali redko ohranjene dokumente nekega razvojnega obdobja, so 

razglašeni za kulturne spomenike. Če imajo ti spomeniki poseben pomen za 

državo, so razglašeni za kulturne spomenike državnega pomena.111 Kulturne 

spomenike označujemo s posebnim znakom, ki se imenuje Haaški znak za 

kulturni spomenik. Na PowerPoint predstavitvi jim pokažem sliko Haaškega znaka 

za kulturni spomenik.  

                                                             
110

 ZVKDS: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturni-dediscini/kaj-je-kulturna-
dediscina/ (18. 5. 2014). 
111 ZVKDS: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/nasveti-za-lastnike/kulturna-dediscina/ (18. 5. 2014) 
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- Razložim, kaj se dogaja s kulturno dediščino danes. Materialne ostanke 

preteklosti največkrat hranimo v muzejih (npr. stare predmete, naprave in 

orodja), najdemo pa jih lahko tudi na drugih krajih, celo doma (povemo primere). 

Nematerialno dediščino (znanja, spretnosti, šege in navade, prepričanja in 

vrednote) srečujemo ves čas v vsakdanjem življenju (povemo primere), pogosto 

pa so organizirane prireditve, na katerih se lahko bolje spoznamo z npr. starimi 

šegami in navadami, obrtjo (npr. folklorni festivali, kravji bal v Bohinju ipd.) 

 

- Povemo, da kulturno dediščino ohranjamo oziroma varujemo, zato, ker je to del 

naše identitete, dediščina predstavlja našo preteklost; s pomočjo dediščine si 

lahko predstavljamo, kako so živeli v preteklosti. Pogovorimo se, kako vse 

varujemo kulturno dediščino.  

 

- Ogromno lahko izvemo o preteklosti z obiskom muzejev ali stavb, kjer hranijo 

ostanke preteklosti. Primeren kraj so gradovi, ki so se ohranili do današnjih dni.  

Primer dobro ohranjenega gradu je Predjamski grad. Predjamski grad je kulturni 

spomenik državnega pomena.112 Na zemljevidu pokažemo, kje se Predjamski 

grad nahaja.  

 

- Preberem Legendo o Erazmu Predjamskem113, najbolj znanem prebivalcu 

Predjamskega gradu. Povem, da je zgodba legenda. Razložim, kaj je legenda: to je 

pripoved. V njej pogosto nastopajo osebe iz krščanskega sveta. Pogosto pa tudi 

govori o nenavadnih pojavih, dogodkih, ljudeh.114. Poudarim, da je Erazem res 

živel v Predjamskem gradu. Bil je vitez, ki je najprej služboval pri cesarju 

Ferdinandu, kasneje pa se je bojeval za madžarskega kralja Matijo Korvina, ki ga 

dandanes radi imenujemo Kralj Matjaž. Čeprav je bil resnična oseba, ne vemo 

                                                             
112 RTV SLO: http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/postojnska-jama-vsaj-do-leta-2028-ostaja-najemnica-
gradu-jama/321425 (18. 6. 2014).  
113 Marjeta Zorec, Zgodbe z naših gradov. Med Triglavom in Jadranom, Karantanija, Ljubljana 2007. 
114

Legenda:  knjiž. pripoved, zgodba, zlasti o nenavadnih pojavih, dogodkih, ljudeh: ljudstvo je obdalo 
kralja Matjaža z legendami; vedel sem za legendo o zakladu, ki je menda tam zakopan; o tem kroži mnogo 
legend / zanimive legende o pesniku  (glej: http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=legenda&hs=1 (18. 6. 2014).)  
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zagotovo, ali se je njegovo življenje odvijalo točno tako, kot pravi legenda.  

 

- Razložim nekatere pojme, ki nam povedo veliko o tem, kako so živeli ljudje v 

tistih časih (cesar, kralj, grad, vas, vitez, plemič, deželni glavar, utrdba, srednji 

vek, itd.) 

 

- Da bi si lažje predstavljali, o katerem času oziroma obdobju govorimo, na tabli 

ustvarimo preprost časovni trak. Učencem razdelim delovne liste, na katerih 

najprej sami rešijo prvo nalogo – časovni trak. Nato jo skupaj preverimo tako, da 

isti časovni trak naredimo na tabli. Ugotovimo tudi, kam na časovni trak bi 

umestili viteza Erazma.  

 

- Pogovorimo se o tem, kako so nekoč živeli na gradovih. Pogledamo si slike s 

Predjamskega gradu na Power Point-u (Priloga 2) in se ob njih pogovorimo o 

življenju na gradu. 

 

- Ljudje pa v tistem času seveda niso živeli le na gradovih. Sledi skupinsko delo o 

življenju  ljudi v preteklosti. Učence razdelim v štiri skupine. Vsaka skupina dobi 

list za plakat in temo: 1. skupina – življenje plemiča; 2. skupina: življenje kmeta na 

vasi; 3. skupina: življenje meščana; 4. Skupina: življenje viteza. Vse skupine dobijo 

napisan sestavek o njihovi temi. Učenci ga preberejo in se o njem pogovorijo. Na 

plakat napišejo glavne podatke o življenju osebe, ki so jih dobili v sestavku 

(napišejo vsaj pet informacij). Poleg tega dobijo tudi slike, med katerimi morajo 

izbrati tiste, ki so povezane z njihovo temo. Vsaka skupina predstavi svoje delo. 

Primerjamo način življenja nekoč z življenjem v današnjem času.   

ZAKLJUČNI DEL: 

Učenci rešijo drugo in tretjo nalogo na učnem listu (Priloga 3). Rešitve preverimo skupaj.  
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PRILOGA UČNI PRIPRAVI:  

- SESTAVKI ZA SKUPINSKO DELO:  

 

1. SKUPINA: ŽIVLJENJE PLEMIČA 

»Plemstvo je bila skupina ljudi, ki je uživala privilegije, dane s strani vladarja. Plemiški 

položaj in njihovo premoženje se je dedovalo.  

Poročali so se skoraj izključno zaradi gospodarskih oziroma političnih koristi. Pomembno 

je bilo namreč, kdo podeduje posest.  

Oblačili so se v dragocene in barvne tkanine. Pomemben del njihove prehrane je 

predstavljalo meso, posebej pa so cenili divjačino, saj je lov veljal za pravico plemenitih. 

Če so le mogli, so si privoščili drage vzhodnjaške začimbe in dišave. Sicer pa je bila 

njihova prehrana precej bogata, sploh v primerjavi s kmečko. Jedli so meso, sadje, 

žitarice, zelenjavo. Kraljevo plemstvo in bogatejši plemiči so imeli svoje kuharje.  

Plemstvo je prebivalo v utrjenih dvorih ali na gradu.  
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Plemiške žene so vodile gospodinjstvo, v moževi odsotnosti pa tudi gospodarstvo. 

Glavno opravilo plemkinj pa so bila vendarle ročna dela, tkanje, šivanje in vezenje.  

Dolgčas so si preganjali s pripovedovanjem zgodb in pesmi, kockanjem, šahom, 

kartanjem, z jedačo in pijačo, glasbo in plesom.  

Otroci so se učili bolj praktične veščine, dečki bojnih in lovskih veščin, igranja na kak 

instrument, plesa in uglajenega vedenja, deklice pa finega ročnega dela, igranja na 

instrument, plesa in morda tudi branja.«115  

 

2. SKUPINA: ŽIVLJENJE KMETA 

»Kmetje so živeli v preprostih bivališčih. Streho je prekrivala slama. Obdelovali so 

zemljo, ki ni bila njihova last, temveč last plemstva. Takšno delo se je imenovalo tlaka. 

Kmetje so bili plemstvu podložni, zato so se imenovali podložniki. Njihova osebna 

svoboda je bila omejena. Niso se smeli odseliti ali poročiti po lastni izbiri, ampak je o 

tem odločal gospod glede na potrebe gospostva. Kasneje je prišlo obdobje, ko so lahko 

kmetje odkupili svojo svobodo pri gospodu. Postali so svobodni.  

S pridelki in vzrejo domačih živali so preživljali svoje družine, del pridelkov pa so dajali 

gospodu v obliki dajatev. Kasneje, ko se je razmahnila trgovina, so dajatve obračunavali 

v denarju, ta denar pa so kmetje dobili s prodajo svojih pridelkov v mestih. Delali so od 

jutra do večera, počivali so le ob nedeljah in praznikih.  

Bili so neizobraženi, niso znali brati in pisati. Oblačili so se preprosto, v groba lanena 

oblačila. Njihova prehrana je bila skromna, na jedilniku so prevladovale kaše in mleko. 

Meso so jedli le ob posebnih priložnostih.  

Kmetje so bili nezadovoljni s svojim položajem in so se plemstvu vse bolj pogosto upirali. 

Tak upor imenujemo kmečki punt.«116 

3. SKUPINA: ŽIVLJENJE MEŠČANA 

»Srednjeveška mesta so nastajala na stičiščih trgovine, tam kjer so se ljudje srečevali, 

trgovali in izmenjevali novice. Običajno mesto nastanka mesta je bilo ob križiščih poti, 

prehodih preko rek in ob vznožju gradov. V mestih so se poleg trgovcev naseljevali tudi 

obrtniki ter različni delavci, ki so bili potrebni ta trgovino in obrt.  

  

                                                             
115

 M. Žvanut, Stoji, stoji beli grad, Mladika, Ljubljana 2002, str. 9 – 16.  
116 M. Šubic, Polje, kdo bo tebe ljubil, Mladika, Ljubljana 1997, str. 7 – 30.  
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Meščani so bili svobodni ljudje. Smeli so se seliti in o njihovem osebnem življenju ni 

odločal  gospod tistega območja.  

Hiše so bile zgrajene in kamna in lesa. Sicer pa je bilo življenje v mestih od začetka precej 

umazano, saj niso imeli kanalizacije in le redkokatera hiša je imela stranišče. Z razvojem 

mesta se je to kasneje spremenilo.  

Mesta so se ves čas razvijala in postajala bogatejša ter udobnejša za življenje, ob tem pa 

so postajali bogatejši tudi njihovi prebivalci.  

Meščanski otroci so bili deležni boljše izobrazbe kot kmečki. Meščani so se pri oblačenju 

držali predpisov, kaj lahko oblečejo in česa ne smejo, saj so takratna pravila zahtevala, 

da se družbeni položaj razpozna tudi navzven.  

Hrana mestnih prebivalcev je bila sestavljena iz žit, kruha, kislega zelja, mesa, rib, sira, 

zelenjave in sadja.«117  

 

4. SKUPINA: ŽIVLJENJE VITEZA 

»Vitezi so bili pripadniki nižjega plemstva, ki so svoje življenje posvetili vojskovanju. Prvi 

vitezi so bili samo vojščaki na konjih, kasneje pa se je pričakovalo, da živijo po strogih 

pravilih časti. Bili naj bi vljudni, plemeniti, pogumni, močni, verni, branili naj bi čast ter 

ščitili siromašne in revne.  

Njegovo nepogrešljivo opremo so sestavljali: oklep, meč in ščit. Svoje bojne sposobnosti 

so vitezi razkazovali na viteških turnirjih ali srečanjih. Vojaška oprema in konj sta bila zelo 

draga in težka.  

Gospodje so s pomočjo vitezov poravnavali medsebojne spore ali poskušali na silo 

uresničiti svoje politične in ozemeljske načrte. Vitezi so prebivali bodisi na gradu, ali pa 

jim je gospod podelil fevd, to je večje ali manjše posestvo s podložniki, ki so delali zanj.  

Vitezi so se začeli učiti boja in viteških vrednot že v mladih letih. Običajno so bili to sinovi 

nižjih plemičev. Učiti so se začeli pri drugih vitezih, tako da so ga ves čas spremljali in mu 

pomagali. Imenovali so se oprode.  

  

                                                             
117 D. Mihelič, Meščan sem, Mihelač in Nešović, Ljubljana 1996.  
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Ko se je njihovo učenje končalo in so si nabrali že nekaj izkušenj v bojih, so jih posvetili v 

viteški red.  

Vitezi so svoje veščine razkazovali na viteških turnirjih. Tam so se pomerili v boju z meči 

ali na konju s kopjem.  

Vitezi so bili poznani tudi po pesništvu. Pesnili so večinoma o ljubezni do svoje izbrane 

dame.«118  

 

5.2 ANALIZA IZVEDENIH UČNIH UR 

5.2.1 ANALIZA UČNIH UR V 4. A RAZREDU 

V 4. A razredu sem učni uri izvedla 2. in 3. uro. Učenci so 1. uro pisali kontrolno nalogo in 

so zamujali k 2. uri. Tako smo uro začeli 10 minut kasneje. Takoj smo se ogreli z uvodno 

motivacijo, zapeli smo slovensko ljudsko pesem Fruške, jabuke, slive. Z učiteljico sva se 

že pred načrtovanjem ure pogovorili in povedala mi je, da so se to pesem že učili pri 

glasbi. Ravno zato sem izbrala to ljudsko pesem, saj je bil namen motivacije, da učence 

na zanimiv način uvedem v temo, ki jo bomo obravnavali, ne pa da se pesem učimo na 

novo. To bi zahtevalo tudi precej več časa. Učenci so predlagano pesem zelo dobro 

poznali in jo skupaj z mano odpeli v dobrem vzdušju. Motivacija jih je pritegnila in 

spodbudila k razmišljanju ob mojih vprašanjih.  

Nadaljevala sem s predstavitvijo primerov slovenske kulturne dediščine. K uri sem 

prinesla nekaj zanimivih kosov naše dediščine in učenci so hitro ugotovili, kaj kateri kos 

predstavlja, kdo je to izdelal, za kaj so to včasih uporabljali. Sledila je predstavitev 

primerov kulturne dediščine na PowerPoint-u. Učenci so dobro sodelovali, ob mojih 

vprašanjih vztrajno dvigovali roke in sodelovali v pogovoru. Poznali so skoraj vse primere 

in ob nekaterih so me presenetili, kako dobro poznajo njihovo ozadje, npr. ob sliki 

Prešernovega spomenika so takoj povedali še, da stoji na Prešernovem trgu v centru 

Ljubljane.  

  

                                                             
118 M. Žvanut, Stoji, stoji beli grad, Mladika, Ljubljana 2002, str. 17 – 20.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                            Lucija Glas – diplomsko delo 

55 
 

Nekateri so celo prepoznali Blejski grad, ki je bil na sliki kot primer srednjeveškega gradu. 

Niso prepoznali le kolovrata, in niso vedeli, kako bi poimenovali ribniško obrt izdelovanja 

predmetov iz lesa – suha roba oz. suhorobarstvo.  

Slika 13: Učenci so si lahko od blizu pogledali nekaj 

primerov snovne kulturne dediščine.  

Ob mojem vodenju smo sestavili definicijo 

kulturne dediščine. Nato so učenci povedali vsak 

en primer kulturne dediščine, skupaj pa smo 

ugotavljali, ali je le-ta snovna ali nesnovna. 

Povedali so sledeče primere: orožje – meč, jurjevanje, kurentovanje, obleka, grad, hiša, 

kozolec, stari avtomobili, kip, slika, kresovanje, orodje, nakit, kovanci, stare knjige, 

posoda, pustovanje, košara, potica, stare igrače, skrinja, lončarstvo. Opozorila sem jih na 

nesnovno dediščino – znanje, ki smo ga prejeli od naših prednikov (npr. suha roba, 

lončarstvo, čipkarstvo, steklarstvo itd.). Nekateri učenci so povedali primere, ki so jih 

videli na PowerPoint predstavitvi ali med predmeti, ki sem jih prinesla. Spodbujala sem 

jih, da poiščejo nove primere, in res so jih našli precej. Povedali smo še, kdo vse se 

profesionalno ukvarja s kulturno dediščino: etnolog, zgodovinar, umetnostni zgodovinar. 

Nato sem jim na PowerPoint predstavitvi pokazala Haaški znak za označevanje kulturnih 

spomenikov. Razložila sem jim pomen tega označevanja.  

Nato smo ugotavljali, kaj se dogaja s kulturno dediščino danes. Učenci so takoj povedali, 

da primere kulturne dediščine najdemo v muzejih ali zunaj, na prostem. Dodali smo še, 

da kulturno dediščino najdemo tudi v vsakdanjem življenju, bodisi v obliki predmetov, 

stavb ali šeg in navad. Učenci so našteli nekaj primerov predmetov, ki jih najdemo v 

vsakdanjem življenju (npr, košare, stara posoda, suha roba) ter nekaj šeg, ki jih imamo v 

Slovenji (npr. kurentovanje, kresovanje, jurjevanje). Učenci so našteli v glavnem primere, 

ki smo jih slišali že prej. Sama sem dodala nekaj primerov, ki jih še nismo povedali. Nato 

sem jih povprašala, zakaj sploh varujemo kulturno dediščino in takoj se je pojavilo nekaj 

rok, ter učenci so razložili:  
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- varujemo jo, da se lahko potem o njej učimo v šoli;  

- varujemo jo, da je kdo ne ukrade;  

- varujemo jo, da ostane cela (da ne propade);  

Dodala sem, da dediščino varujemo zato, ker si z njeno pomočjo lahko predstavljamo, 

kako so ljudje živeli v preteklosti; ker je to del nas, naše identitete; ker je za vsak narod 

njegova kulturna dediščina edinstvena, neponovljiva, samo tu so nastale točno takšne 

reči, šege in stavbe (v drugih državah so vsaj malce ali precej drugačne); ker je dediščina 

še zdaj živa (npr. kurentovanje itd.); ter ker jo lahko »uporabimo« poleg izobraževanja še 

za gospodarstvo (turizem).  

Kot primer zanimive kulturne dediščine, kjer se lahko naučimo ogromno o naši 

preteklosti, sem izpostavila gradove, natančneje Predjamski grad, ki je še posebej 

zanimiv primer gradu. Povedala sem, da je Predjamski grad kulturni spomenik državnega 

pomena, se pravi, da je zelo pomemben ne samo za kraj, kjer stoji, temveč za celo 

državo in naš narod. Okoli gradu pa se je spletla tudi zelo zanimiva zgodba – legenda. 

Razložila sem pojem legenda in prebrala Legendo o Erazmu Predjamskem. Učenci so zelo 

pozorno prisluhnili legendi. Zelo jih je pritegnila. Po branju smo na kratko obnovili 

zgodbo ter razložili nekatere pojme, ki so se pojavili v njej. Učenci so sami podali razlago 

za večino pojmov, jaz sem nato le preoblikovala njihove razlage, da so bile bolj jasne. Bili 

so zelo dejavni pri razlagi, čeravno so se razlage kar nekajkrat ponovile. Nekaj primerov 

njihove razlage:  

- kralj: človek, ki vodi kraljevino; voditelj; se tudi bojuje in osvaja nova ozemlja;  

- vitez: človek, ki se bori za kralja;  

- utrdba: grad, kjer se skrijejo pred sovražniki, tam jih ne morejo zajeti, pobiti, z 

gradu se bojujejo proti sovražnikom;  

- srednji vek: čas, ko so živeli kralji in kraljice ter vitezi; živeli so v gradovih;  

- plemič: kralj, njegovi sorodniki;  

- vas: kraj, kjer živijo kmetje.  
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Nato sem učencem razdelila delovni list s prvo nalogo, časovnim trakom. Dala sem jim 

navodila za reševanje in poskusili so jo rešiti. Skupaj smo jo preverili, tako da smo 

časovni trak naredili še skupaj. Na tablo sem narisala puščico, ki sem jo na sredi označila 

z 0 (nič). Povedala sem, da je to leto 0, na začetku puščice je začetek človekovega 

življenja na Zemlji, na koncu puščice pa je sedanjost. Učenci so prihajali pred tablo in na 

puščico pritrjevali slike, ki so prikazovale različna obdobja v človeški zgodovini.  

Slika 14: Časovni trak na učnem listu.  

Ko so vsi prilepili liste, smo si časovni 

trak ogledali in popravili, kar je bilo 

narobe. Najprej smo pregledali vrstni 

red slik, pritrdili so jih v naslednjem 

zaporedju: jamski človek, koliščarska 

naselja, Rimljani, grad, vitez, ladja – 

odkrivanje sveta, avto, letalo, stolpnice 

– sodobni svet, šolarja. Vrstni red je bil pravilen, le razmerje med slikami smo popravili. 

Nato smo dodali še letnici 500 in 1500. Povedali smo, da se leta pred letom 0 (nič) 

imenujejo npr. leto 200 pred našim štetjem, leta po leti 0 (nič) pa npr. leto 1998 našega 

štetja. Učenci so že slišali za to, vendar sami tega niso znali razložiti. So pa brez težav 

poimenovali obdobja v človeški zgodovini: prazgodovina, stari vek, srednji vek, novi vek, 

sodobnost. En učenec je celo dodal, da so bila v obdobja pred starim vekom 

poimenovana kamena doba, bronasta doba in železna doba.  

Na časovni trak smo uvrstili tudi Erazma, o katerem smo brali: učenci so brez težav 

vedeli, da je to srednji vek.  
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Slika 15: Časovni trak na tabli.  

Sledil je odmor 5 minut.  

Drugo uro smo začeli s PowerPoint 

predstavitvijo fotografij s 

Predjamskega gradu. Ob fotografijah 

smo se pogovarjali o tem, kako je 

potekalo življenje na gradu. Učence 

so fotografije očitno pritegnile, saj so dobro sodelovali pri pogovoru. Še posebej so jih 

seveda pritegnile fotografije, ki so prikazovale zanimive kraje npr. ječa na gradu, jamski 

del gradu, dvižni most, viteška soba na gradu, fotografije Z Erazmovega viteškega 

turnirja. Sledilo je skupinsko delo. Razred sem že pred začetkom ure pripravila tako, da 

so bile mize razporejene v štiri skupine, tako da so bili učenci že razporejeni in 

pripravljeni za delo v štirih skupinah. Razdelila sem jim vse potrebne pripomočke (plakat, 

škarje, lepilo, navodila in slike). Vsaka skupina je imela na voljo opis življenja določene 

skupine ljudi v srednjem veku. Ta opis so prebrali in naredili plakat na to temo. Ob tem 

so imeli na voljo tudi več različnih slik, ki so prikazovale življenje določene skupine. 

Izmed njih so morali izbrati tiste, ki ustrezajo njihovi temi in jih dodati na plakat. Pri tej 

dejavnosti je učencem malo popustila zbranost. Delitev dela v skupini ni bila ravno 

uspešna, zato sem jim delo razdelila jaz. Vsak učenec v skupini je bil odgovoren za en del 

besedila. Iz tistega dela je moral narediti povzetek, ga predstaviti sošolcem v skupini, ter 

ga napisati na plakat.  

Slika 16: Delo v skupinah.  
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Slika 17: Učenci so se izkazali pri 

izdelavi plakatov in povzemanju 

besedila.  

 

Sicer pa pri povzemanju niso imeli 

težav. Besedilo jim je bilo očitno 

dobro prilagojeno. Vsi so ga 

razumeli in na plakatih so bile 

zapisane res bistvene stvari. Ob 

slikah so želeli učenci še malo ustvarjati na plakat, vendar smo morali dejavnost 

zaključiti, kajti sledile so še predstavitve njihovih dognanj in dela.  

Slika 18: Predstavitve skupinskega 

dela so bile uspešne.  

Presenečena sem bila, kako dobro in 

brez strahu so predstavili svoje delo. 

Kasneje mi je učiteljica povedala, da 

večkrat predstavljajo svoje delo pred 

razredom, zato nimajo strahu. Ob 

koncu predstavitev smo primerjali 

življenje v srednjem veku z življenjem 

danes. Ugotovili smo, da se le-to izjemno razlikuje. Pomembno dejstvo je, da so bili 

takrat nekateri ljudje svobodni, drugi pa nesvobodni. Danes smo vsi svobodni. Primerjali 

smo še bivanje, oblačila, izobrazbo, delo, navade itd.  

Učenci so na koncu rešili še drugo in tretjo nalogo na delovnem listu. S tem sem 

preverila njihovo novo pridobljeno znanje.  
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5.2.2 ANALIZA UČNIH UR V 4. B RAZREDU 

Naj omenim nekaj primerjav, kako je potekala enaka učna ura v 4. B razredu. Tu sem 

izvedla 4. In 5. uro. S poukom smo pričeli ob predvideni uri. Tudi tu so učenci dobro 

sodelovali že pri uvodni motivaciji. Všeč jim je bila in nekako jih je predramila.  

Predmete, ki sem jih prinesla s sabo, primere kulturne dediščine, so prepoznali vse razen 

lectovega srca. Pri predstavitvi kulturne dediščine na PowerPoint-u niso sodelovali tako 

intenzivno kot prejšnji razred. Vseeno so prepoznali in opisali nekaj slik oziroma 

predmetov. Ko smo skupaj sestavili definicijo kulturne dediščine, so povedali primere za 

snovno in nesnovno. V tem razredu so učenci sami povedali le primere, ki smo jih že 

videli. Sama sem dodala še nove primere. Sledila je razlaga pojma etnolog in kulturni 

spomenik. Ko sem pokazala Haaški znak za označevanje kulturnih spomenikov, je en 

učenec povedal, da ga je že videl na tabli pred spomenikom.  

Nato so učenci ob mojih vprašanjih in podvprašanjih ugotovili, kje vse hranimo elemente 

kulturne dediščine, kako jih varujemo, Našteli so nekaj primerov dediščine, ki jo najdemo 

v vsakdanjem življenju (posoda, orodje, izdelki, ki jih ljudje naredijo z rokami – npr. 

»štrikanje«, vezenje, lončarstvo).  

Na vprašanje, zakaj varujemo kulturno dediščino, so odgovorili naslednje:  

- varujemo jo, da lahko še danes imamo te praznike (šege), kot so pustovanje, 

kurentovanje;  

- varujemo jo, da lahko otroci zvemo, kako so ljudje živeli v preteklosti.  

Kot v prejšnjem razredu sem tudi tu dopolnjevala njihovo razlago.  

Sledila je dejavnost branja Legende o Erazmu Predjamskem. Najprej sem jim razložila, 

kaj je kulturni spomenik in kaj je legenda. Nato sem prebrala zgodbo, ki jih je zelo 

pritegnila. Na koncu branja so povedali, da jim je bila legenda zelo všeč, postavljali so 

kup vprašanj o Erazmu Predjamskem, o Predjamskem gradu, o vitezih, o tem, kaj se je 

zgodilo v zgodbi. Obnovili smo zgodbo in odgovorila sem na njihova vprašanja.  
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Nekaj pojmov iz zgodbe so sami obrazložili:  

- kralj: se vojskuje in vodi ljudi, je voditelj kraljestva;  

- utrdba: grad, v katerem bivajo vitezi in kralji; težko jo je usvojiti;  

- srednji vek: čas, ko so živeli vitezi, kralji in kmetje;  

- vas: tam so živeli kmetje, ki so pridelovali hrano in redili živali;  

Nato sem jim dala v reševanje prvo nalogo z delovnega lista – časovni trak. Povedali so, 

da so imeli nekaj težav pri reševanju. Ko smo nato naredili časovni trak na tablo, se je 

izkazalo, da so mnogi zamenjali vrsti red, pred Rimljane so postavili grad in viteza. 

Zmedlo jih je, da je bil Rimljan tako dobro oblečen. En učenec je razložil, da pozna 

Rimljane iz filmov in zgodb in se mu zdijo bolj »razviti« kot kralji in vitezi. Povedala sem 

jim o propadu rimskega cesarstva. Sicer je dejavnost naprej tekla, kot v prejšnjem 

razredu. Sledil je odmor 5 minut. Po odmoru pa smo pričeli z aktivnostjo izdelovanja 

plakatov na dano temo. Učencem sem v tem razredu že na začetku razdelila delo znotraj 

skupin. Vsak je bil odgovoren za določen del besedila. To znanje je potem posredoval 

svojim sošolcem v skupini, ter napisal povzetek na plakat. Delo je potekalo precej hitro in 

tekoče. Dve skupini sta zaključili malce prej in so morali počakati 3 minute. Predstavitev 

je uspela tudi v tem razredu. Videlo se je , da učiteljici v obeh razredih precej delala na 

govornih nastopih. Učenci večidel nastopajo samozavestno in imajo razvit način 

nastopanja, se lepo izražajo. Na koncu so rešili še drugo in tretjo nalogo na delovnem 

listu.  

Slika 19: Primer plakata, ki so ga ustvarili 

učenci – življenje kmeta v srednjem veku.   
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Slika 20: Plakat o življenju 

meščana v srednjem veku.  

 

 

 

 

 

Slika 21: Plakat o življenju 

viteza.  

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Plakat o življenju 

plemiča.  
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5.3 ANALIZA UR Z VIDIKA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

Pri načrtovanju in izvedbi ur sem imela v ospredju raziskovalna vprašanja, ki sem si jih 

zastavila na začetku diplomske naloge.  

Prvo vprašanje se je glasilo: »Katere učne cilje lahko uresničimo s temo o Predjamskem 

gradu?« V ta namen sem Predjamski grad temeljito preučila, njegovo celotno zgodovino, 

gradnjo in posebnosti. Ter seveda, kaj vse ponuja ob ogledu, do kakšnih novih spoznanj 

lahko pridejo učenci ob obisku ali ob njegovi obravnavi v razredu.  

Obravnavo Predjamskega gradu sem pri obravnavi v razredu povezala s sledečimi cilji:  

a) spoznavajo življenje ljudi v preteklosti in ga primerjajo z vsakdanjim 

življenjem;  

b) spoznavajo slovensko kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni 

identiteti;  

c) spoznajo nekaj primerov kulturne dediščine po Sloveniji.  

Pri tem sem se osredotočila seveda na spoznavanje življenja ljudi v obdobju srednjega 

veka in primerjavo tega načina življenja z življenjem sedaj. V ta namen sem pripravila 

različne dejavnosti, s katerimi sem omenjene cilje tudi dosegla.  

Prvi cilj sem dosegla z uspešno izvedeno dejavnostjo spoznavanja elementov kulturne 

dediščine. Z učenci smo odpeli slovensko ljudsko pesem, ki je element nesnovne 

kulturne dediščine. Potem sem jim pokazala nekaj predmetov snovne kulturne 

dediščine, lahko so jih prijeli in si jih pobliže ogledali. Nato so si različne primere kulturne 

dediščine ogledali tudi na PowerPoint predstavitvi. Ob vseh teh primerih dediščine smo 

se pogovorili o tem, zakaj so te predmete včasih uporabljali, kako so jih izdelali / zgradili, 

ter ali jih uporabljamo še sedaj.  

Naredili smo primerjavo z današnjim življenjem.  

Nato so življenje ljudi v preteklosti še pobliže spoznali z obravnavo Predjamskega gradu, 

spoznali so razmere bivanja na gradu v srednjem veku ter način življenja prebivalcev 

gradu. Z dejavnostjo skupinskega dela so zelo podrobno spoznali življenje vseh slojev  
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ljudi v srednjem veku. Ob predstavitvi rezultatov skupinskega dela, se pravi plakatov, 

smo poudarili tudi primerjavo načina življenja v srednjem veku z načinom življenja 

danes.  

Drugi in tretji cilj sem dosegla z vsemi dejavnostmi, povezanimi s kulturno dediščino, se 

pravi z večino izvedenimi dejavnostmi. Učenci so spoznali ogromno primerov slovenske 

kulturne dediščine, definirali smo kulturno dediščino in jo razčlenili, pogovorili smo se o 

ciljih in načinih varovanja kulturne dediščine.  

Drugo raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Ali bodo izbrane učne metode učinkovite 

oz. katero znanje bodo učenci pridobili?« 

Da bi preverila učinkovitost izbranih učnih metod in ugotovila, če so učenci pridobili 

znanje, sem jim na koncu ure dala v reševanje 2. in 3. nalogo na delovnem listu (1. 

naloga je bila izdelava preprostega časovnega lista, s katerim sem dosegla cilj: učenci 

znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem 

traku).  

Druga naloga na delovnem listu je vsebovala primere kulturne dediščine, učenci pa so 

morali določiti, kateri so primeri snovne in kateri nesnovne dediščine. To nalogo je 

večina učencev (22 od 34 učencev, 64 %) rešila popolnoma pravilno, 8 učencev (23,5 % 

učencev) je v celotni nalogi narobe določilo en primer, 3 učenci (8,8 % učencev) so 

narobe določili dva primera, 1 učenec (2,9 % učencev) pa je narobe določil štiri primere. 

Zato zaključujem, da so učenci zelo dobro rešili omenjeno nalogo, ter da so usvojili 

znanje o kulturni dediščini oziroma celo o razčlenitvi dediščine na snovno in nesnovno.  

Tretja naloga na delovnem listu je bila križanka, ki je vsebovala vprašanja o Predjamskem 

gradu in življenju ljudi v srednjem veku. To nalogo so učenci rešili odlično: 32 učencev od 

34 (94,1%) je nalogo rešila popolnoma pravilno, 2 učenca od 34 (5,9 %) pa sta se zmotila 

pri enem vprašanju. Zato lahko zaključim, da so učenci usvojili znanje o Predjamskem 

gradu in življenju v srednjem veku.  

Uspešnost izbranih učnih metod lahko potrdim tudi zaradi uspešno izvedenih 

predstavitev skupinskega dela. Učenci so predstavljali svoje plakate suvereno in na moja 

dodatna vprašanja o načinu življenja ljudi, ki so jih predstavljali, odgovarjali odlično, 

podkrepljeno z znanjem, ki so ga pridobili med učno uro.  
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Zaključim lahko, da so bile izvedene učne metode uspešne in so učenci pridobili znanje:  

• o kulturni dediščini na splošno,  

• o slovenski kulturni dediščini,  

• varovanju kulturne dediščine,  

• o Predjamskem gradu,  

• o načinu življenja v srednjem veku,  

• o obdobjih v človeški zgodovini na preprostem časovnem traku.  
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6 ZAKLJUČEK 

V svojem diplomskem delu sem želela osvetliti tematiko slovenske kulturne dediščine. 

Njena vloga v življenju posameznika in družbe je po mojem mnenju preprosto 

neizbrisljiva. Je naša preteklost, sedanjost in prihodnost.  

V prvem delu diplome sem odkrivala kulturno dediščino skozi literaturo in spletne vire. 

Predstavila sem kulturno dediščino na splošno, nato pa še v svetovnem in slovenskem 

merilu. Zanimalo me je tudi varovanje kulturne dediščine, ki je dandanes dobro urejeno 

področje vsake države, čeravno Slovenija še vedno lovi zadnji rep uvajanja evropskih 

predpisov v zvezi z varovanjem in ohranjanjem kulturne dediščine. Tema je resnično 

široka in obsežna, zato sem se osredotočila na najpomembnejše.  

Nato sem ugotavljala pojavnost te tematike v osnovni šoli, natančneje v 4. in 5. razredu. 

Pri predmetu Družba so učenci prvič konkretno soočeni s pojmom kulturna dediščina, 

zato sem se podrobneje raziskala učni načrt za ta predmet. Sledila pa je tudi preučitev 

izbranih učbenikov za ta predmet. Tako sem lahko naredila pregled oziroma izbor 

slovenske kulturne dediščine, ki jo učenci spoznajo pri tem predmetu. Ugotovila sem, da 

je učencem predstavljen ves spekter kulturne dediščine, od premične do nepremične in 

žive dediščine. Učbeniki zajemajo primere dediščine pri tej in tudi pri drugih predvsem 

zgodovinskih tematikah. Izbor primerov je raznovrsten in zanimiv, od primerov načina 

gradnje hiš, predmetov, ki so spremljali življenje ljudi v preteklosti, pa do šeg in navad, ki 

so verjetno še najprivlačnejši del kulturne dediščine. Primeri so smiselno umeščeni v 

temo, ki jo obravnavajo (npr. bivanjska tematika – primeri gradnje hiš), ter je ob njih 

pogosto primerjava z današnjim življenjem (npr. hiše nekoč in danes).  

Kulturno dediščino sem želela pokazati tudi na konkretnem primeru, ki sem ga nato 

povezala z didaktičnim delom. Izbrala sem Predjamski grad, ker je izjemen primer naše 

dediščine, in z njegovo obravnavo v razredu učencem lahko predstavimo tako kulturno 

dediščino, kot način življenja v določenem obdobju človeške zgodovine, ter ob tem 

krepimo narodno zavest. Predjamski grad sem podrobno predstavila, ga tudi sama 

obiskala, ter ocenila njegovo primernost za obravnavo v razredu ali za njegov obisk z 

učenci druge triade osnovne šole.  
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V didaktičnem delu diplome sem nato pripravila dve šolski uri na temo Slovenska 

kulturna dediščina in Predjamski grad, ter ju tudi uspešno izvedla v dveh 4. razredih na 

Osnovni šoli Jožeta Moškriča Ljubljana. Učence je tema zelo pritegnila, presenečena sem 

bila nad njihovim predznanjem oziroma bolje rečemo splošni razgledanosti o kulturni 

dediščini in njenih konkretnih primerih.  

Ob raziskovanju te tematike sem tudi sama pridobila ogromno novih informacij in 

praktičnega znanja. Praktično znanje predvsem z izvedbo didaktičnega dela, ki se mi zdi 

bistven del te diplome, saj vso zapisano teorijo postavlja v smiseln okvir.  

Pomembno se mi zdi, da sem lahko na to tematiko izvedla tudi učni uri. Ob tem sem 

videla, kako učenci že obvladajo to temo v četrtem razredu, ter kako jo kar najbolje 

predstaviti, da jim bo zanimiva in bodo usvojili kar največ. Z izvedbo učnih ur sem 

zadovoljna, stekle so tako kot sem pričakovala. Od učencev pa sem na koncu dobila 

veliko pozitivnih odzivov. Tema je po mojem mnenju lahko predstavljena zelo privlačno 

in zanimivo za učence, predvsem jih pritegnemo npr. s predmeti in dobrimi 

fotografijami. Obisk primerka stavbne kulturne dediščine, kot je Predjamski grad, bi bil 

seveda še atraktivnejši in učinkovitejši za podajanje znanja. S tem sta se strinjali tudi 

učiteljici, s katerima sem sodelovala pri izvedbi didaktičnega dela in poudarili, da bi bilo 

potrebno še več takšnih izletov na kraje kulturne dediščine, vendar je pogosto težava v 

denarju in času, ki ju ponavadi v šoli primanjkuje.  

Kulturna dediščina je velik del nas. Najdemo jo vsepovsod okoli sebe, bodisi v materialni 

ali nematerialni obliki. Je soustvarjalka naše preteklosti in identitete. S pomočjo 

dediščine najdemo svoje korenine, se poistovetimo s svojimi predniki in tudi sami 

ustvarjamo nove elemente kulturne dediščine za  naše zanamce.  
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9.2 PRILOGA 2: POWERPOINT PREDSTAVITEV – PREDJAMSKI GRAD 
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9.3 PRILOGA 3: UČNI LIST 

Prva stran učnega lista s prvo nalogo – časovnim trakom.  
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2. Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture. To je vse, 

kar je človek ustvaril skozi zgodovino. Spodaj so našteti primeri kulturne 

dediščine. SNOVNO kulturno dediščino obkroži, NESNOVNO pa podčrtaj.  

 

            oblačila                kurentovanje                     park                       orožje  

slike in kipi                   grad                          jurjevanje               

  staro mestno jedro                                                posoda                     ljudski 

ples       spomeniki                         cerkve                                           nakit                       

 miti in legende                     stavbe                lončarjenje                  orodje                             

knjige 

 

3. Reši križanko.  

1 
 

          

2 
 

          

 
3 

          

 
4 

          

 
5 

          

 
6 

          

 
7 

          

 
8 

          

 

1. Fant, ki se je učil viteških spretnosti in je bil vitezov pomočnik, se je imenoval 

________.  

2. Bivališče graščaka je ___________.  

3. Grad je kulturni _______________.  

4. Zgodba, ki smo jo prebrali o Erazmu, je _____________.  

5. Kraj blizu Predjamskega gradu, kjer je tudi svetovno znana kraška jama, je 

___________.  

6. Kralj, za katerega se je boril Erazem, se je imenoval Kralj ___________.  

7. Najbolj poznan prebivalec Predjamskega gradu je bil vitez ______________.  

8. Tržaški glavar, ki je lovil Erazma in oblegal Predjamski grad, je bil Gašper 

_____________.  

GESLO: kraj, kjer stoji grad, ki smo ga spoznali, se imenuje 

_______________________.  

 Avtorica delovnega lista: Lucija Glas 

 


