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POVZETEK  
 

Diplomsko delo predstavlja kulturnozgodovinsko dediščino mesta Ajdovščine iz rimske 

dobe. 

 

Na začetku teoretičnega dela sem predstavila geografsko in zgodovinsko opredelitev mesta 

ter kulturnozgodovinsko dediščino mesta iz rimske dobe, kjer sem izpostavila Castro, 

rimske terme in rimskodobno grobišče. V nadaljevanju teoretičnega dela sem predstavila 

terensko delo. 

 

V didaktičnem delu sem pripravila predloga dveh učnih priprav, in sicer eno za 4. in eno za 

5. razred devetletke. Učni pripravi zajemata obravnavo kulturnozgodovinskih spomenikov 

iz rimske dobe z vključitvijo terenskega in muzejskega dela. 

 

V empiričnem delu sem ugotavljala prednosti in pomanjkljivosti izvajanja terenskega dela 

ter pogostost izvajanja terenskega dela pri obravnavi kulturnozgodovinskih znamenitosti 

domačega kraja. Raziskala sem pedagoško-didaktično ponudbo lokalnega muzeja in 

njegovo stalno razstavo o kulturnozgodovinskih znamenitostih mesta v rimski dobi. V 

raziskavo so bili vključeni profesorji razrednega pouka 4. in 5. razreda devetletke. 
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Kulturna dediščina Ajdovščine iz rimske dobe, Castra, rimske terme, rimskodobno 
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ABSTRACT 

 
The diploma thesis presents cultural and historical heritage of the city of Ajdovščina from 

the times of the Roman era. 

 

The beginning of the theoretical part defines the geographical and historical site and 

cultural and historical heritage of the city in the Roman times. In this part, the remains of 

the Roman spa Castra and the Roman cemetery are introduced and followed by the 

description of the fieldwork.  

 

In the didactic part, I have prepared two lesson plan proposals, one for the 4th and one for 

the 5th grade of primary school. Both lesson plans consist of the discussion of cultural and 

historical monuments from the Roman period and include fieldwork and museum work.  

 

In the empirical part, I have identified the strengths and weaknesses of the implementation 

of the fieldwork, and its frequency in dealing with cultural and historical sites of the 

hometown. I have also explored the pedagogic-didactic offer of the local museum and its 

permanent exhibition on the cultural and historical attractions of the city from Roman 

times. The study included Primary School teachers of the 4th and 5th grade from 

elementary schools. 
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1 UVOD  
 
Zgodovina mesta Ajdovščine sega v 3. stoletje našega štetja. Rimljani so takrat ob reki 

Hubelj zgradili utrdbo Ad Fluvium Frigidum (»Ob mrzli reki«), njene zgodovinske ostanke 

vidimo še danes.1 

 

Med vsemi slovenskimi kraji, ki so dediči rimskih mest, je le še v Ajdovščini ohranjeno 

skoraj povsem strnjeno rimskodobno obzidje s štirinajstimi stolpi. Rimljani so utrjen 

vojaški tabor, ki je bil vključen v obrambni sistem vzhodnih meja rimskega cesarstva, 

začeli graditi okoli leta 270. Že v tistih časih pa je življenje v tej dolini krojila znamenita 

vipavska burja, ki je posegla celo v zgodovinsko bitko pri mrzli reki med zahodnorimskim 

cesarjem Teodozijem in vladarjem vzhodnorimskega cesarstva Evgenijem septembra 394.2 

 

Že kot osnovnošolski deklici je name pri pouku obravnava Rimljanov in njihovega vpliva 

na domači kraj pustila globok pečat. Gladiatorji, amfiteatri, rimska imena mesecev, rimske 

številke, arheološke najdbe iz rimske dobe, rimske ceste, terme in predvsem rimska utrdba 

Castra – vse me je navdušilo. Rimska zgodovina me je navdajala s pridihom mogočnosti in 

mističnosti ter v meni vzbujala zanimanje po širšem znanju in raziskovanju. 

 

Ravno na podlagi lastne izkušnje vem, kako pomembno je, da otrokom že v njihovih rosnih 

letih približamo poznavanje in pomembnost ohranjanja kulturne dediščine v domačem 

kraju ter da jim znamo snov približati na pravi način. Zanimiv in nazoren prikaz snovi 

pozitivno vpliva na njihovo nadaljnje poseganje po strokovnem gradivu.  

 

Kot ena izmed ustreznejših metod pri približanju snovi učencem se mi zdi ravno terensko 

delo. Teren oz. naravno okolje je motivacija in vir za učenje z odkrivanjem. Teren je lahko 

okolica šole, domači kraj, domača pokrajina ali druge pokrajine v Sloveniji.3  Terensko 

delo učencem omogoča večjo aktivnost in samostojnost, saj sami prihajajo do spoznanj, 

posledično pa je znanje, ki ga pridobijo, trajnejše.  
                                                 
 
1 http://www.hostel-ajdovscina.si/programi/dediscina/ (25. 3. 2014). 
2 http://www.ajdovscina.si/ajdovscina/zgodovina/ (25. 3. 2014). 
3 Danjela Trškan, Lokalna zgodovina - učenje z odkrivanjem, Znanstvenoraziskovalni inštitut filozofske 
fakultete (dalje: D. Trškan, Lokalna zgodovina), Ljubljana 2007, str. 78.  
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Pri predstavljanju kulturne dediščine kraja ima pomembno vlogo tudi lokalni muzej. Le-ta 

predstavlja kulturno dediščino kraja in omogoča slikovitejši vpogled v življenje ljudi v 

preteklosti. Obenem prav muzej in v njem organizirane muzejske pedagoške dejavnosti 

spodbujajo k večji radovednosti in zanimanju za poznavanje lokalne zgodovine, poznavanje 

lokalne zgodovine pa je temelj za poznavanje slovenske in svetovne zgodovine. 

 

 

 
Slika 1: Del obzidja trdnjave Castra4 

  
 

                                                 
 
4 http://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/ajdovscina/ (9. 3. 2014) 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 GEOGRAFSKA IN ZGODOVINSKA OPREDELITEV MESTA 

2.1.1 LEGA 
 
Ajdovščina leži na 106 m nadmorske višine, in sicer v srednjem delu Vipavske doline. 

Nahaja se ob sotočju potoka Lokavščka in reke Hubelj na stiku nasutega Ajdovskega polja 

in flišnega pobočja pod Goro (Sinji vrh, 1002 m). Razvila se je ob cesti Razdrto−Nova 

Gorica in ob odcepih v Idrijo, na Predmejo, na Ustje ter mimo Križa v Štanjel. Od leta 1902 

je z železnico povezana z Gorico.5 

 

 
Slika 2: Mesto Ajdovščina6 

 

 

2.1.2 GRB OBČINE AJDOVŠČINA 
 
Grb občine je upodobljen v obliki španskega ščita, katerega dno se zaključi polkrožno, 

zgornji del pa se zaključi v obliki enakokrakega trikotnika, pri čemer ima desna stranica 

obliko štiridelne oglate forme stolpa, nagnjene za 45 stopinj.7 

                                                 
 
5 Krajevni leksikon Slovenije (dalje: Krajevni leksikon Slovenije), DZS, Ljubljana 1995, str. 67. 
6 http://valjhun.fmf.uni-lj.si/~brodnik/Ajdovscina/index-SI.html (9. 3. 2014). 
7 http://www.ajdovscina.si/ajdovscina/simboli_ajdovscine/ (9. 3. 2014). 
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Zgornji del grba vsebuje rimski stolp s štirimi cinami, kar predstavlja Ajdovščino kot 

rimsko mesto. Nagnjenost stolpa za 45 stopinj simbolizira burjo kot klimatsko posebnost 

občine. Dno zgornjega dela se zaključi s črto v obliki vala.8 

 

V spodnjem delu grba se oblika črte z naraščajočimi razmaki še dvakrat ponovi, tako da 

spodnji del deli na tri valovita polja, katerih površina se proti dnu enakomerno povečuje. 

Valovita polja ponazarjajo ritem ponavljajočih se valov deroče reke Hubelj in geografsko 

podobo doline, ki je na eni strani obrobljena z visokimi gorskimi grebeni, na drugi pa s 

kopastim vinorodnim gričevjem.9 

 

Zgornji del grba je v beli barvi. Valovita črta, ki zaključuje njegov zgornji del, je v srebrni 

barvi. Zgornje polje spodnjega dela je svetlo zeleno, srednje je zeleno, spodnje pa temno 

zeleno. Grb je obrobljen s srebrno barvo. Barvni sklop zelene in srebrne barve povezuje 

zgodovinsko dogajanje slavne bitke iz rimskih časov z današnjo podobo občine, predstavlja 

pa tudi simbiozo med kamnom in rastlinjem, značilnim za podobo občine.10 

 

Okrog zunanje črte spodnjega dela grba poteka napis z velikimi tiskanimi črkami v srebrni 

barvi: »OBČINA • AJDOVŠČINA«.11 

 

 
Slika 3: Grb občine Ajdovščina12 

                                                 
 
8 Prav tam. 
9 Prav tam. 
10 Prav tam. 
11 Prav tam. 
12 Prav tam. 
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2.1.3 ZGODOVINSKI PREGLED MESTA 
 
Legenda pravi, da so Slovani, ko so uzrli mogočne razvaline Kastre, njeno gradnjo pripisali 

velikanom s človeško podobo, Ajdom.13 

 

Ajdovščina je izpeljanka iz besede »ajd« v pomenu pogan, velikan. Torej gre za mitično 

bitje, ki so mu naši predniki pripisovali mogočne in njim nerazumljive ostaline antičnih 

mest in utrdb. Takšna, strah in spoštovanje vzbujajoča, naj bi bila ob naselitvi Slovencev v 

7. in 8. stoletju tudi Ajdovščina.14 

 

Zgodovina poselitve tega območja sega v bronasto in železno dobo, ko je utrjeno naselje 

stalo na vzpetini Gradišče (Školj) v sotočju Lokavščka in Hublja.15 

 

Že sredi 2. stoletja pr. n. št. pa so prometne in naselitvene niti v Vipavski dolini vzeli v 

svoje roke Rimljani.16 

 

Leta 181 pr. n. št. so Rimljani ustanovili kolonijo Oglej (Aquileia). Bila je upravno, 

vojaško, trgovsko in kulturno središče, ki je služilo kot odskočna deska pri osvajanju 

jugovzhodnih Alp in Podonavja. Skozi Vipavsko dolino so zgradili cesto v smeri Razdrtega 

(Ocra), ki je povezovala Oglej in Ljubljano (Aquileia−Emona). Na mestu današnje 

Ajdovščine je zrasla poštna in tovorna postaja z imenom mansio Fluvio Frigido (Pri mrzli 

reki – Hublju).17 

 

Nova cesta je od Ajdovščine naprej zapustila dotedanjo traso po dolini pod Nanosom proti 

Razdrtemu in se usmerila po znatno krajši, a pozimi težje prehodni trasi prek Cola, Hrušice 

(Ad Pirum) in naprej proti Logatcu (Longaticum), Vrhniki (Nauportus) do Ljubljane 

(Emona). Postaja Fluvius Frigidus, na tleh današnje Ajdovščine, je bila vnesena v takratne 

                                                 
 
13 http://www.dedi.si/dediscina/420-poznoanticna-utrdba-kastra-ajdovscina (5. 3. 2014). 
14 Nada Osmuk, Drago Svoljšak, Beatriče Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra (dalje: N. Osmuk, D. 
Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina − Castra), Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, Zv. 183, 
Ministrstvo za kulturo, Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana 1994, str. 7. 
15 http://www.dedi.si/dediscina/420-poznoanticna-utrdba-kastra-ajdovscina (5. 3. 2014). 
16 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 8. 
17 http://www.dedi.si/dediscina/420-poznoanticna-utrdba-kastra-ajdovscina (5. 3. 2014). 
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itinerarije. Itinerariji so bili seznami cest in poštnih postaj s prenočišči in preprežnimi 

uslugami, ki so bile razporejene ob glavnih prometnih zvezah imperija.18  

 

Politične razmere v rimski državi v drugi polovici 3. in na začetku 4. stoletja so sprožile 

odločitev o gradnji utrdb in sistema zapornih zidov med Kvarnerjem in Čedadom, 

imenovanem Claustra Alpium Iuliarum.19 

 

Vanjo je bila vključena tudi cestna postaja Fluvius Frigidus. Da bi postaja zadostila novim 

zadolžitvam, so nekoliko severneje od le-te na novo zgradili utrdbo z mogočnim obzidjem 

in štirinajstimi stolpi. S tem se je spremenila tudi njena vloga, saj je ob civilnih nalogah 

prevzela tudi odgovorne vojaške naloge. Postala je operativno obrambno središče na 

prostoru jugovzhodnih Alp s stalno vojaško posadko in ustreznimi poveljstvi.20 

 

V 4. stoletju n. št. je na območju naselja obstajal utrjen vojaški tabor z obrambnimi stolpi 

Castra Ad Fluvium Frigidum (Ob mrzli reki).21 Castra je bila osrednja točka poznorimskega 

zapornega sistema Claustra Alpium Iuliarum.22 

 

V antičnih pisanih virih je Ajdovščina povezana z dvema vojaškima spopadoma.  

Prvi je bila bitka Pri mrzli reki leta 394 med uzurpatorjem Evgenijem in cesarjem 

Teodozijem. V drugi bitki pa so Langobardi branili vzhodno mejo svoje države pred 

prodirajočimi Avari in Slovani. Vojski sta se udarili pri kraju Flovius (t. j. Fluvius 

Frigidus).23  

 

Pomemben dogodek v razvoju Ajdovščine se je zgodil leta 451, ko je hunski vojskovodja 

Atila na pohodu v Italijo porušil Castro – vojaški tabor z obzidjem.24 Naselje se nato do leta 

1507, ko naj bi ji cesar Maksimilijan I. dal trške pravice, ne omenja.25  

 

                                                 
 
18 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 9. 
19 http://www.dedi.si/dediscina/420-poznoanticna-utrdba-kastra-ajdovscina (5. 3. 2014). 
20 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 10. 
21 http://sl.wikipedia.org/wiki/Ajdov%C5%A1%C4%8Dina (1. 3. 2014). 
22 http://www.dedi.si/dediscina/420-poznoanticna-utrdba-kastra-ajdovscina (5. 3. 2014). 
23 Prav tam. 
24 http://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/ajdovscina/ (9. 3. 2014). 
25 http://sl.wikipedia.org/wiki/Ajdov%C5%A1%C4%8Dina (1. 3. 2014). 
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Znotraj antičnega obzidja je nastalo srednjeveško mesto.26 Naselje, zraslo znotraj antičnega 

obzidja, je imelo vse značilnosti srednjeveškega trga: ozke ulice – gase, trge, kolone ipd. 

Razcvet kraja se je začel, ko so zgradili cesto iz Logatca čez Hrušico in leta 1664 še 

kamniti most, ki je povezoval deželi Kranjsko in Goriško; meja med njima je namreč 

potekala prav po reki Hublju. V 16. stoletju se je začel razvoj fužinarstva, ki je s 

prekinitvami trajal do leta 1909. V naselju je bilo še veliko drugih obratov (žage, strojarne, 

tovarne testenin, papirnica, pivovarna, predilnica, barvarna ipd.), iz katerih se je razvila 

današnja industrija.27 

 

Ajdovščina je postala mesto leta 1955, ki mu je v 20. stoletju sledila gospodarska rast in 

hitra širitev mesta. 

 

 
Slika 4: Pogled na staro mestno jedro Ajdovščine28 

 

2.1.4 RIMLJANI NA SLOVENSKEM OZEMLJU IN NA OBMOČJU 
AJDOVŠČINE 
 
Rimska doba, več kot poltisočletno obdobje od rimske zasedbe severnojadranskega in 

vzhodnoalpskega ter predalpskega območja do zatona in propada zahodnega rimskega 

                                                 
 
26 Prav tam. 
27 Krajevni leksikon Slovenije, str. 67−68. 
28 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, Vodnik in katalog stalne arheološke razstave goriškega 
muzeja na Prešernovi 24 v Ajdovščini (dalje: Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina), Goriški muzej, 
Kromberk – Nova Gorica 2013, str. 27. 
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cesarstva, v širšem smislu sega do naselitve Slovanov na prehodu iz 6. v 7. stoletje. To je 

obdobje, v katerem je zdajšnje slovensko ozemlje prestopilo razvojni prag iz prazgodovine 

v zgodovinsko obdobje antične civilizacije.29 

 

Začetek rimske dobe na slovenskem ozemlju je rezultat postopnega širjenja rimske države.  

Sedanje slovensko ozemlje je postalo interesno območje rimske države v prvi polovici 2. 

stoletja pr. n. št., ko so Rimljani ustanovili kolonijo Akvilejo (Aquileia, Oglej). Ta je bila 

do srede 1. stoletja pr. n. št. edino rimsko mesto v severovzhodnem zaledju Jadranskega 

morja in izhodišče za širjenje rimske civilizacije. Iz Akvileje, ki je bila tudi pomembno 

vojaško oporišče, so rimske enote odhajale na osvajalne in kazenske pohode v Istro in 

jugovzhodne Alpe oz. naprej v Panonijo in Ilirik. Slovensko ozemlje na vzhodni meji Italije 

je bilo zaradi prehodnosti za rimsko državo strateško in prometno zelo pomembno.30 

 

Geopolitičen pomen slovenskega ozemlja kot vpadnega prostora v Italijo je bil očiten 

posebno v pozni antiki: takrat so Rimljani zgradili poseben obrambni sistem julijskoalpskih 

zapor (Claustra Alpium Iuliarum) proti različnim barbarskim plemenom oz. ljudstvom in 

vojskam, ki so z vzhoda vdirale na ozemlje Italije.31 

 

                                                 
 
29 Bratož, Rajko, Rimska doba (v: Enciklopedija Slovenije, Zv. 10), Mladinska knjiga, Ljubljana 1996, 
 str. 219. 
30 Dolinar, France M.; Gabrič, Aleš; Golenc, Boris; Kosi, Miha; Nabergoj, Tomaž; Rihtaršič, Mateja, 
Slovenski zgodovinski atlas, Inštitut Nova revija, Zavod za humanistiko, Inštitut Karantanija, Ljubljana 2011, 
str. 27. 
31 Prav tam. 
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Slika 5: Slovensko ozemlje v rimski dobi od 1. do 4. stoletja32 

 

 

Claustra Alpium Iuliarum (zapore Julijskih Alp) je bil obrambni sistem, ki so ga proti 

koncu 3. in v 4. stoletju zgradili Rimljani za varovanje Italije pred vojaškimi vpadi z 

vzhoda. Potekal je od Trsta (Tarsatika) do Ziljske doline čez osrednje slovensko ozemlje in 

čim bolj upošteval njegove naravne danosti. Z zapornimi zidovi in utrdbami (kasteli) je 

varoval pomembne poti in prehode proti Italiji, posebno državno cesto Emona−Akvileja, ki 

so jo branili trije pasovi zidov s kasteli na Vrhniki, Lanišču nad Kalcami in Hrušici. V 

zaledju je kot najmočnejši stal kastel v Ajdovščini z obzidjem in 14 stolpi.33  

Obrambni sistem zapor, ki je bil v drugi polovici 4. stoletja strateško pomemben tudi ob 

vojaških pohodih cesarskih vojsk in državljanskih vojnah oz. spopadih kandidatov za 

prestol, v 5. stoletju zaradi vojaške in politične krize rimske države ni mogel zadržati 

vpadov barbarskih ljudstev v Italijo.34 

 

                                                 
 
32 Prav tam, str. 32. 
33 Prav tam, str. 36. 
34  Prav tam. 
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Slika 6: Claustra Alpium Iuliarum35 

 

 

2.1.5 RIMSKE CESTE NA SLOVENSKEM IN PROMETNA VLOGA 
AJDOVŠČINE 
 
Rimljani, ki so bili mojstri v gradnji cest in mest, so novosti pri trasiranju poti prinesli tudi 

v naš prostor. Rimski imperij se je že v 1. stoletju pr. n. št. raztezal od Galije do Sirije in od 

Ilirika do Afrike. Enotno organiziran imperij je zahteval izgradnjo cestnega omrežja, ki bi 

zadostilo potrebam komunikacijske naglice in možnostim naglega dovoza na občasno 

pomembne točke.36 

 

Prave in načrtno grajene ceste, tako urejene, da so omogočale vozni promet, so pri nas 

začeli graditi Rimljani. Rimske ceste so bile delno naslednice prastarih prometnih poti.37 

 

Razdalje med mesti so označevali obcestni kamni − miljniki. Milja je bila rimska dolžinska 

enota, ki je merila 1000 dvojnih korakov: mille passus (približno kilometer in pol). Od tod 
                                                 
 
35  Prav tam. 
36 Šasel Kos, Marjeta, Promet v antiki – trgovci, vojaki in razbojniki (v: Božič, Dragan, Zakladi tisočletij: 
zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, str. 257−259), Mladinska knjiga, Ljubljana, 1999, str. 
257. 
37 http://www.tic-ajdovscina.si/?lng=slo&vie=cnt&str=22_slo&id=2005101814035148 (3. 3. 2014). 
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tudi njihovo ime. Miljniki so bili okrogli kamniti stebri, ki so bili visoki od 1,50 do 2,50 m. 

Na miljnikih vklesane črke nam navadno povedo imena cesarjev z vsemi njihovimi naslovi 

in razdaljo v miljah od prvega pomembnega mesta v isti regiji oz. isti provinci.38 

 

Miljni kamen z začetka 4. stoletja je bil najden tudi v Ajdovščini. Na njem je še ohranjen 

napis:« Dd(omninis) nn(ostris) Fl(avio) Val(erio) Constantio/et Galerio Valerio 

Maxi/miano invictis Augg(ustis) et/Valeris Severo et Maxi/mi [no nobil] issimis 

[Caes(aribus)…« Napis pomeni: »Za naših vladarjev Flavija Valerija Konstancija in 

Galerija Valerija Maksimijana, nepremagljivih avgustov, in Valerijev Severa in Maksimina, 

najplemenitejših cezarjev …« (prevod: Marjeta Šašel Kos).39 

 

  
Slika 7: Miljnik iz Ajdovščine, kopija v muzeju v Ajdovščini40 
Slika 8: Miljnik iz Ajdovščine41 
 

 

Že od najstarejših časov ima Ajdovščina pomembno prometno vlogo.42  

 

                                                 
 
38 Eva Kocuvan, Rimljan sem – Romanus sum (dalje: E. Kocuvan, Rimljan sem – Romanus sum), DZS, 
Ljubljana 1994, str. 30. 
39 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 9.  
40 Foto: T. Bandelj. 
41 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 12. 
42 http://www.tic-ajdovscina.si/?vie=cnt&str=2_slo (3. 3. 2014). 
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V času Rimljanov je od Aquileje (Oglej) proti Panoniji skozi Vipavsko dolino vodila 

državna cesta – Rimska cesta, ki je bila najpomembnejša vez mediterana s celinskim 

svetom. Preden je bila zgrajena Castra, je ob njej stala cestna postaja Fluvio Frigido.43 

 

Rimska cesta po Vipavski dolini je bila odsek ceste Oglej–Ljubljana–Ptuj–Sremska 

Mitrovica–Beograd (Aquileja–Emona–Poetovio–Sirmium–Sinigidunum). Bila je ena 

najvažnejših cest v rimskem imperiju, saj je bila ves čas njegovega obstoja politična in 

gospodarska povezava med njegovimi zahodnimi in vzhodnimi deli. Cesta po Vipavski 

dolini je bila ena najkrajših in najboljših zvez središča rimske države z njenimi številnimi 

provincami na Balkanskem polotoku in v Panonski nižini.44 

 

Danes skozi dolino pelje magistralna in hitra cesta. Ajdovščina je tako postala prometno še 

dostopnejša.45 

2.1.6 BITKA PRI FRIGIDU 

2.1.6.1 O BITKI 
 
5. in 6. septembra leta 394 se je na območju med Hrušico, kjer je stala rimska utrdba Ad 

Pirum, in trdnjavo Castra na tleh današnje Ajdovščine odvijala velika bitka, poznana kot 

bitka pri Frigidu. Ime je dobila po reki Frigidus (Vipava–Hubelj). Bitka je bila vrhunec in 

hkrati zaključek državljanske vojne med cesarjem Teodozijem I in zahodnim proticesarjem, 

uzurpatorjem na cesarskem prestolu, Evgenijem.46 

 

Teodozijeva vojska, ki je v boj krenila iz Sirmija (Sremska Mitrovica), je štela 100.000 

mož. Okrepljena je bila z močnimi oddelki Gotov in pripadnikov drugih ljudstev. V 

Vipavski dolini je trčila z mnogo manjšo, vendar dobro izurjeno in odlično vodeno 

Evgenijevo armado. Ta je zasedla strateške točke okoli utrdbe Ad Pirum na Hrušici v srcu 

obrambnih alpskih zapor in primorala Teodozija iz obkolitvenega obroča v težko 

prehodnem in z vodo revnim kraškim svetom v preboj proti Vipavski dolini. Spopad pri 

Frigidu je bil srdit in krvav. Sprva se je zmaga nasmihala Evgeniju, drugi dan pa je 

                                                 
 
43 http://www.tic-ajdovscina.si/?lng=slo&vie=cnt&str=22_slo&id=2005101814035148 (3. 3. 2014). 
44

 Prav tam. 
45 http://www.tic-ajdovscina.si/?vie=cnt&str=2_slo (3. 3. 2014). 
46 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 18. 
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Teodoziju pomagala narava. Močna burja v silovitem poletnem neurju je korenito prevesila 

bojno srečo.47 Ajdovska burja je preusmerila puščice in zlomila moč nasprotnika.48 

 

Spopad med vzhodnorimskim krščanskim cesarjem Teodozijem in zahodnorimskim 

poganskim cesarjem Evgenijem se je končal z zmago prvega in vplival na versko podobo 

Evrope, saj si je s Teodozijevim uspehom in dokončno zmago nad rimskim antičnim 

poganstvom krščanstvo utrlo zmagovito pot v zgodovino.49  

 

Rajko Bratož, slovenski zgodovinar, nazorno opisuje zgodovinsko bitko pri Frigidu, ki je 

potekla v noči iz 5. na 6. september 394. Drugi odločilni dan bitke se je začel takoj ob 

jutranji zori po Teodozijevi jutranji molitvi. Napad vzhodne vojske je udaril v času, ko bi 

naj Evgenijeva vojska še ne bila pripravljena na spopad. Napad se je pričel s Teodozijevem 

znamenjem križa malo pred nastopom orkanskega vetra, ki je Teodozijevo vojsko potiskal 

proti sovražniku, tega pa izjemno oviral pri bojevanju. Izstrelki Evgenijeve vojske so 

izgubili vso moč in naj bi jih orkanski veter obračal; veter je trgal ščite vojakom iz rok, 

prah jim je silil v oči in jim oviral vid. Ob nastopu vetra je verjetno prišlo do delne 

zatemnitve ozračja, ki naj bi jo nekateri napačno razlagali kot velik del dneva trajajoč 

sončni mrk. Sledil je pravi pokol Evgenijeve vojske. Po preboju sovražnih vrst in požigu 

sovražnih utrdbenih gradenj se je nadaljevalo zasledovanje in pobijanje sovražnih vojakov 

vse do reke Frigidus (Vipave), katere tok naj bi zaradi grmade trupel zastal. Evgenij je bil 

zajet. Ko so ga privedli zavezanega pred Teodozija, je prosil milosti, vendar so ga vojaki 

takoj obglavili, verjetno neodvisno od Teodozijeve volje oz. še pred cesarjevo sodbo. 

Njegovo glavo naj bi nataknili na drog in kazali po bojišču, po bitki pa morda tudi po 

italskih mestih. Preostali Evgenijevi vojaki so se predali, prosili Teodozija odpuščanja in 

bili takoj na bojnem polju deležni pomilostitve.50 

 

Spopad med vojskama cesarja Teodozija in proticesarja Evgenija 5. in 6. septembra 394 v 

zgornji Vipavski dolini je v vsej antični zgodovini našega prostora edini dogodek 

                                                 
 
47 Prav tam. 
48 http://www.tic-ajdovscina.si/?vie=cnt&id=2009072109183948&lng=slo (3. 3. 2014). 
49 Durn, Alojz; Skočaj, Iris, Bitka pri Mrzli reki – razsežnosti in pomen izjemnega zgodovinskega dogodka, 
Zbornik prispevkov, Kulturno in izobraževalno društvo Teodozij, Vrhpolje 2012. Izvleček pridobljen 20. 2. 
2014 iz http://teodozij.si/simpozij/datoteke/zbornikSimpozija.pdf. 
50 Bratož, Rajko, Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev (v: Zgodovinski časopis, 
48(1), Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 1994, str. 38. 
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svetovnozgodovinskega pomena. Odraz njegove velike pomembnosti je tudi naše veliko 

število sporočil o njem v antični in srednjeveški književnosti. Medtem ko druge dogodke iz 

vojaške in politične zgodovine našega prostora osvetljuje en sam zapis, v prav redkih 

primerih dva ali trije, pa naletimo na opis ali vsaj omembo bitke pri Frigidu pri večini 

poznoantičnih zgodovinarjev, ki opisujejo dobo cesarja Teodozija.51 

 

Vseh poročil o Bitki pri Frigidu je devetindvajset, ki jih je Rajko Bratož glede na čas in kraj 

nastanka razdelil v pet večjih skupin:52 

1) latinski sodobni viri (394−417); 

2) poročila grških zgodovinarjev iz prve polovice 5. stoletja in njihovih posnemovalcev do 

začetka 7. stoletja; 

3) poznoantični latinski povzetki in prevodi (približno med leti 400−580); 

4) poročila bizantinskih kronistov in cerkvenih zgodovinarjev od 9. do 14. stoletja; 

5) poročila srednjeveških zahodnih piscev od 8. do 14. stoletja. 

 

 
Slika 9: Bitka med Teodozijem in Evgenijem53 

 

                                                 
 
51 Prav tam, str. 5. 
52 Prav tam, 6−7.  
53 http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Janez_Vajkard_Valvasor_-_Bitka_med_Teodozijem_in_Evgenijem.jpg 
(9. 3. 2014). 
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2.1.6.2 LOKACIJA  
 
Lokacija bitke pri Frigidu je sporna, vendar se je najverjetneje odvijala ob vznožju Julijskih 

Alp v bližini današnjega Vrhpolja pri Vipavi in reke Hubelj. Na domnevni lokaciji bitke do 

sedaj še niso našli arheoloških ostankov. Kljub temu pa so v bližini Vrhpolja postavili 

spominsko obeležje na kraju, kjer naj bi po izročilu Teodozij molil pred bitko.54 

 

2.1.6.3 1600-LETNICA DOGODKA – PRAZNOVANJE V LETU 1994  
 
Del zgodovinskega spomina predstavlja tudi praznovanje tega dogodka leta 1994 z 

naslovom 1600 let priložnosti in sprememb. Osrednji kraji praznovanja so bili Dvorec 

Zemono, Log pri Vipavi in Vrhpolje. Praznovanje je bilo zelo odmevno in prireditve so 

privabile številne obiskovalce. V spomin na to obletnico so v našem prostoru sled pustila 

posamezna obeležja in številni znanstveni in tudi novinarski zapisi. Na skali, na kateri je 

cesar Teodozij molil k Bogu pred odločilno bitko, je postavljeno znamenje – križ.55 

 

2.1.6.4 SIMPOZIJ 
 
Kulturno-izobraževalno društvo Teodozij je v Vrhpolju 31. 3. 2012 pripravilo Simpozij 

bitka Pri mrzli reki – pomen in razsežnosti izjemnega zgodovinskega dogodka. Na 

simpoziju so kot vabljeni predavatelji sodelovali priznani poznavalci Lovro Novinšek, dr. 

Aleš Maver in dr. Primož Krečič, ki so osvetlili bitko pri Frigidu z vojaškega, 

zgodovinskega in teološkega vidika. Moderiral ga je domačin mag. Alojz Durn. Simpozij je 

bil namenjen vsem, ki so želeli poglobiti znanje o bitki svetovno-zgodovinskih razsežnosti. 

Ob tej priložnosti so izdali tudi zbornik s prispevki, ki naj bi pripomogel k boljšemu 

razumevanju takratnega dogajanja in je obenem koristno branje vsem, ki se želijo z 

dogodkom podrobneje seznaniti.56 

 

                                                 
 
54 http://sl.wikipedia.org/wiki/Bitka_pri_Mrzli_reki (20. 2. 2014). 
55 Durn, Alojz; Skočaj, Iris, Bitka pri Mrzli reki – razsežnosti in pomen izjemnega zgodovinskega dogodka, 
Zbornik prispevkov, Kulturno in izobraževalno društvo Teodozij, Vrhpolje 2012. Izvleček pridobljen 20. 2. 
2014 iz http://teodozij.si/simpozij/datoteke/zbornikSimpozija.pdf. 
56 Prav tam. 
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2.1.6.5 UPRIZORITEV BITKE 
 
Spominjanje dogodka je novo oživitev in dimenzijo dobilo po ustanovitvi Kulturno-

izobraževalnega društva Teodozij. V osredju delovanja društva je bilo vsidranje tega 

dogodka v naš čas in prostor. Drzna ideja o uprizoritvi spopada je vedenje o tem dogodku 

dokončno umestila v slovenski prostor. Domačini so dogodek prevzeli kot del svojih 

korenin in ga vtkali v vsakdanje dogajanje in sobivanje. Kraj živi s tem pomembnim 

izročilom in ga skrbno neguje.57 

 

V naravnem amfiteatru pod dvorcem Zemono sta bila organizirana dva odmevna rimska 

spektakla in s tem je bilo gledalcem omogočeno, da se seznanijo z rimskimi časi in 

podoživijo preteklost. Dogodka sta bila zasnovana atraktivno. Namenjena sta bila 

množičnemu ozaveščanju ljudi o bitki. Presegla sta vsa pričakovanja organizatorjev, saj sta 

pritegnila preko 15.000 gledalcev in pustila velik pečat ter obilico pozitivne energije.58 

 

Oživitvi bitke leta 2009 pod imenom 394 − gledališki spektakel na prostem na ravnini 

dejanskega poteka bitke na polju med Vrhpoljem in Zemonom je sledila njena ponovitev 

leta 2010.59 

 

Na gledališko uprizoritev zgodovinske bitke leta 2009 se je dobro leto pripravljalo okoli 

200 domačinov iz Vipavske doline. Domačini so sami sešili vse kostume in izdelali vse 

pripomočke ter vozove. Bitko si je ogledalo med 7.000 in 8.000 gledalcev. Igra je 

vključevala veliko glasbenih, vizualnih in plesnih učinkov, usmerila pa se je na Teodozija 

in njegovo notranje doživljanje bitke.60 

 

Uprizoritev bitke leta 2010 je ravno tako pričarala pristno vzdušje dogodkov Rimskega 

cesarstva iz leta 394. Postregla je s številnimi atraktivnimi dogodki, kot so oživitev 

rimskega tabora, dirka rimskih vpreg s štirimi konji in gladiatorski boji, ki so bili vrhunec 

večera uprizoritev zgodovinske bitke pri Frigidu.61 

 

                                                 
 
57 Prav tam, str. 2. 
58 Prav tam, str. IV. 
59 Prav tam, str. 3. 
60 http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/foto-rimljani-zavzeli-vipavsko-dolino/206165 (9. 3. 2014). 
61 http://www.slomedia.it/uprizoritev-bitke-pri-frigidu-bo-v-cetrtek-24-junija (9. 3. 2014). 
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Slika 10: Uprizoritev Bitke pri Frigidu, Vrhpolje, 200962 
Slika 11: Uprizoritev Bitke pri Frigidu, Vrhpolje, 200963 
 

2.2 KULTURNOZGODOVINSKA DEDIŠČINA AJDOVŠČINE IZ 
RIMSKE DOBE 

2.2.1 CASTRA  

2.2.1.1 O CASTRI  
 
Ajdovščina je edino slovensko mesto, ki se ima za svoj nastanek in razvoj zahvaliti 

obrambnemu okviru poznoantičnega vojaškega tabora.64  

 

Med vsemi slovenskimi kraji, ki so dediči rimskih mest, je le še v Ajdovščini ohranjeno 

skoraj povsem strnjeno rimskodobno obzidje s štirinajstimi stolpi. Rimljani so utrjen 

vojaški tabor, ki je bil vključen v obrambni sistem vzhodnih meja Rimskega cesarstva, 

začeli graditi okoli leta 270. Ajdovščina se je dolga stoletja razvijala izključno znotraj 

njega.65  

 

                                                 
 
62 http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/foto-rimljani-zavzeli-vipavsko-dolino/206165 (9. 3. 2014). 
63 Prav tam. 
64 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 23. 
65 http://www.ajdovscina.si/ajdovscina/zgodovina/zgodovinski_kraji/2012082508113168/ (5. 3. 2014). 
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Slika 12: Načrt utrdbe66 

 

 

Utrdba ima tloris v obliki nepravilnega mnogokotnika. V dolžino meri 220 m, široka je 

160 m, celoten obseg pa znaša okoli 600 m. V 3,40 m debelo obzidje je vključenih 14 

okroglih stolpov. Stolpi, ki imajo kvadratne temelje, so bili visoki najmanj 6 m. Zunanji 

premer stolpov znaša 9 do 9,6 m, notranji pa manj kot 3 m. Razdalje med stolpi so različne, 

in sicer od 28 do 55 m, največkrat med 30 in 34 m. Notranjost obzidja je bil 3 m širok 

jarek. Vhod je bil na zahodni strani med stolpoma 1 in 2.67  

 

Stolpi so po obzidju razporejeni neenakomerno. Nekaterih so se prijela značilna imena, kot 

so Vodni stolp (7), Stolp s cinami (8), Altana (9) in Bratinov stolp (13). Največ pozornosti 

zbuja vzhodno obzidje, ki je bilo v zadnjih stoletjih vključeno v »grajsko obzidje«. Stolp s 

cinama (8) je bil nadgrajen do višine 14 m; od tega je še 6 m visoko izvirno antičnega. 

Obzidje je restavrirano, okoli njega pa pelje ogledna pot.68 

 

                                                 
 
66 http://www.dedi.si/dediscina/420-poznoanticna-utrdba-kastra-ajdovscina (9. 3. 2014). 
67 Prav tam. 
68 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 28. 
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Notranjost utrdbe je zaradi kasnejših prezidav, rušenj in novejših pozidav slabo poznana. 

Arheološko raziskani sta bili dve lokaciji, in sicer na mestu Bratinove hiše in pod 

blagovnico Nanos. Odkrili so ostanke več stavb, term in kanalizacije. Forum je bil verjetno 

na mestu današnjega glavnega mestnega trga.69 

 

2.2.1.2 OBHODNA POT OB OBZIDJU 
 
Obhodna pot se v različnih smereh okoli obzidja in preko manjših trgov povezuje z 

osrednjim mestnim trgom oz. nekdanjim trdnjavskim forumom.70  

 

 
Slika 13: Pot okrog Castre, vzhodno obzidje71 

 
 
 

                                                 
 
69 http://www.dedi.si/dediscina/420-poznoanticna-utrdba-kastra-ajdovscina (9. 3. 2014). 
70 http://tic-ajdovscina.si/?vie=cnt&id=2005101414423356&lng=slo (3. 3. 2014). 
71 http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_vzhodno_obzidje/slo (9. 3. 2014). 
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Slika 14: Tloris Castre, obzidje in stolpi72 

 

 

 

 

 
Slika 15: Obzidje Castre (polno rdeče so označeni raziskani in zanesljivi deli obzidja in stolpov)73 

                                                 
 
72 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 28. 
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Pot ob obzidju se začne na jugozahodnem vogalu tabora pri stolpu 1, ki je bil leta 1914 

porušen zaradi gradnje stanovanjske hiše. Od tod se proti severu začenja delno 

rekonstruirano zahodno obzidje, vidno po vsej dolžini, saj je ta del ostal nezazidan.74 

 

Stolp 2 je še vedno vključen na stavbno enoto. Vse, razen obnovljenega zunanjega plašča, 

je ohranjen original.75 

 

  
Slika 16: Stanje stolpa 2 pred obnovo leta 198976 
Slika 17: Stolp 2 po obnovi77 
 

 

Prav tako je ohranjeno obzidje do stolpa 3.78 Stolp 3 je bil ob gradnji gospodarskega 

poslopja povsem porušen in zato je bila potrebna pozidava zunanje lupine v višini, ki je 

določala ohranjenost obzidja.79 

                                                                                                                                                     
 
73 Prav tam. 
74 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 25. 
75 Prav tam. 
76 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 32. 
77 Prav tam. 
78 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 25. 
79 Prav tam, str. 26. 
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Slika 18: Obnovljeni del zahodnega obzidja in stolpa 380 
Slika 19: Stolp 3 in del obrambnega zidu po obnovi81 
 

 

Obzidje do stolpa 4 je deloma presekano z gradnjo stanovanjske stavbe, ki v celoti pokriva 

temelje. Raziskavam in rekonstrukciji je bil zato dostopen le krajši odsek, ki meji na 

obstoječi vrt. Povsem obnovljen je bil le zidni plašč. Stolp 4 je porušen in neraziskan.82  

 

Od tega stolpa se obzidje obrne proti vzhodu. Severno obzidje je skoraj v celoti skrito pod 

obstoječimi stanovanjskimi hišami in je tako za ogled kot za raziskave v celoti 

nedostopno.83  

 

Izjema je stolp 5, katerega severozahodna četrtina sega iz strnjene pozidave na stiku dveh 

starejših stavb.84 

 

 
Slika 20: Stolp 5 leta 199485 

                                                 
 
80 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 33. 
81 Prav tam. 
82 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 26−27. 
83 Prav tam, str. 27. 
84 Prav tam. 
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Zahodna polovica severnega obzidja ni dostopna za obiskovalce, a si je linijo nekdanje 

obrambne črte mogoče ogledati s pešpoti ob Lokavščku.86  

Stolp 6 je raziskavam nedostopen, zato lahko njegovo lego zgolj domnevamo.87 

 

Vzhodna polovica severnega obzidja je lepo vidna z mostu prek Lokavščka. Žal je 

neregularna pozidava prostora zunaj tega dela obzidja močno škodovala zunanjemu videzu 

mesta in spomenika.88 

 

Vogalni stolp 7, vpet v stanovanjsko hišo, je bil postavljen v sotočje Lokavščka in Hublja. 

Zato je tudi imenovan Vodni stolp. Je najbolje ohranjeni element obzidja. Prav tako je tudi 

najtrdneje grajeni del obzidja, saj je bila trdnost na vzhodni strani izjemno pomembna, saj 

je ob njej tekla struga Hublja z občasnimi visokimi poplavnimi vodami. Stavbe so se 

naslonile na obzidje z notranje strani in zato je območje ob vzhodni stranici Caster 

nezazidano.89  

 

  
Slika 21: Pogled na stolp 7 in del obzidja leta 191290 
Slika 22: Del vzhodnega obzidja po letu 1991 (stolp 7 je bil spremenjen v stanovanje šele v 20. stoletju)91 
 

 

Stolp 8, imenovan Stolp s cinami, je bil v srednjem veku nadzidan in verjetno uporabljen 

kot stražarsko-razgledni obrambni stolp. Utrjen in obnovljen je bil v letu 1962/63. Njegova 

današnja višina je 14 m, pri čemer je antična gradnja ohranjena do višine 6 m. Raziskave so 

                                                                                                                                                     
 
85 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 34. 
86 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 27. 
87 Prav tam. 
88 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 28. 
89 Prav tam. 
90 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 35. 
91 Prav tam. 
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pokazale, da je pod stolpom ohranjen obokan iztok antičnega kanala. Notranjost stolpa nad 

obokom je bila v uporabi, saj je v nivoju uličnega tlaka ohranjen vhod v stolp z mestne 

strani. Obiskovalcem je namenjen vhod preko dostopne ploščadi v nivoju druge etaže. 

Znotraj stolpa so krožne stopnice, ki omogočajo dostop do cin na vrhnjem obodu. Od tu se 

odpira lep razgled na mesto in bližnjo okolico.92  

 

  
Slika 23: Stolp s cinami pred prvo spomeniškovarstveno obnovo leta 196193 
Slika 24: Stolp s cinami in del vzhodnega obzidja trdnjave po obnovah v letih 1960 in 196394 
 

 

Stolp 9 je bil vključen v visoke obzidne arkadne slope, ki krasijo zunanjo stranico grajskega 

obzidja od stolpa 8 do prehoda v sredini. Stolpu, imenovanem tudi Stolp v altani, je bil 

obnovljen zunanji plašč. Prostor pred t. i. grajskim delom obzidja zapira obzidani prostor 

grajskega vrta z lepo travnato površino. Ob južni strani vrta teče pešpot iz mestnega 

središča preko Hublja v Šturje in v vzhodne dele mesta. S tem je ustvarjen videz povezave z 

antičnim izhodom, kar pa ni točno. Današnji prehod so narekovale sodobne urbanistične 

potrebe. Nekaj metrov obzidja južno od prehoda kaže na nadaljevanje njegove linije, saj je 

vsa južna polovica vzhodnega obzidja nedostopna pod stavbami in v njih, pogled na sicer 

ohranjeno linijo pa zakrivajo visoki vrtni zidovi s skrbno zapahnjeni vrati.95  

 

                                                 
 
92 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 29. 
93 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 36. 
94 Prav tam. 
95 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 29−31. 
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Slika 25: Stolp 9 med konservatorskimi deli v letih 1962 in 196396 
Slika 26: Stolp 9, del vzhodnega obzidja rimske trdnjave in graščinske arkade v njem po sodobni 
obnovi97 
 

 

 

  
Slika 27: Pogled na vzhodno obzidje trdnjave med 8. in 9. stolpom in na grajske arkade v Bolafijevem 
vrtu leta 190998 
Slika 28: Vzhodno stena ajdovske graščine, postavljena in oprta na vzhodno obzidje rimske trdnjave, v 
ozadju stolp s cinami pred pozidavo leta 196199 
 
 
 
 
 

                                                 
 
96 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 37. 
97 Prav tam. 
98 Prav tam, str. 36. 
99 Prav tam, str. 37. 
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Slika 29: Vzhodno obzidje med 8. in 9. stolpom po obnovi100 

 

  
Slika 30: Stolp 9 in del vzhodnega obzidja po obnovi101 
Slika 31: Vzhodno obzidje med 8. in 9. stolpom po obnovi102 
 

 

Jugovzhodni del obzidja, območje med stolpi 10, 11 in 12, je tako kot severni del slabo 

raziskan. Stolp 10 ima dobro ohranjeno prvo etažo v sklopu hiše na Lavričevem trgu.  

Stolp 11 je na jugovzhodnem vogalu popolnoma zakrit in je verjetno porušen. Morda so 

temelji ohranjeni pod talno ploščo velikega garažnega objekta na tem mestu.103  

 

Stolp 13, tako imenovani Bratinov stolp, je bil leta 1899 porušen in nato ponovno odkopan 

in raziskan leta 1965. Njegova rekonstrukcija in delna prezentacija obzidja ob njem je bila 

                                                 
 
100 Prav tam, str. 37. 
101 http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_castra_rimska_utrdba/slo (9. 3. 2014). 
102 Prav tam. 
103 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 31. 
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gotovo med boljšimi urbanističnimi rešitvami v Ajdovščini, saj leži na najbolj prometni 

točki v mestu in ji daje ustrezen poudarek.104  

 

  
Slika 32: Izgled ostalin stolpa 13 med zaščitnimi arheološkimi izkopavanji leta 1965105 
Slika 33: Stolp 13, Bratinov stolp106 

 

 

S stolpom 12 je bila dokazana najjužnejša konica tabornega tlorisa. Stolp je bil delno 

rekonstruiran, poleg tega so rekonstruirali še 40 m obzidja vzhodno in zahodno od stolpa. 

Urejen je bil tudi prostor pred zgradbo mestne tržnice. Na območju stolpa 12 in 13 ter 

obzidja je tudi restavriran tloris poznoantičnega kopališča (term).107 

 

   
 
Slika 34: Arheološka izkopavanja v območju stolpa 12 leta 1987108 
Slika 35: Južni del obzidja s stolpom 12 (v ozadju stolp 13) leta 1988109 
 

                                                 
 
104 Prav tam, str. 31−32. 
105 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 30. 
106 http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_castra_rimska_utrdba/slo (9. 3. 2014). 
107 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 32−33. 
108 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 29. 
109 Prav tam. 
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S tem je obhod sklenjen, saj vidnih ostalin zahodno od obzidja pri stolpu 13 ni, a 

arheološko delo tu ni končano. Sondažne raziskave so namreč z izkopom sonde dokazale 

obstoj stolpa 14, a bodo tu potrebne nadaljnje raziskave.110  

2.2.2 RIMSKE TERME 
 
V južnem delu starega mestnega jedra, na območju današnje tržnice, so ostanki rimskih 

term. Rimljani so velik pomen pripisovali higieni in zdravju, kopališča pa so služila tudi kot 

družabna shajališča.111 

 

Javna kopališča – terme (thermae) – so bila predvsem kraj družbenega življenja. 

Obiskovalci term so se najprej spotili v kalvadriju (caldarium), nato pa so se okopali v 

prostoru, kjer so bili bazeni s toplo vodo (tepidariju, tepidarium), in nadaljevali s kopanjem 

v prostoru, kjer so bili bazeni z mrzlo vodo (frigidariju, frigidarium). K termam je spadala 

še palestra (palaestra), ki je s stebrišči obdan prostor s plavalnim bazenom in telovadnicami. 

V nadstropju palestre so uredili knjižnice.112 

 

Kopališče v Kastrih, na sončni in zavetni legi ob 12. stolpu, je imelo vse osnovne kopališke 

prostore: apoditerij, kaldarij, tepidarij in frigidarij ter latrino, tako da je lahko kopalec v njih 

opravil vsa kopališka opravila. V prvem prostoru se je slekel, nato se je v pregretem 

kaldariju skopal in umil, odšel v tepidarij, da bi se ohladil, preden se je v frigidariju končno 

potopil v hladno vodo.113 

 

Sprva so bile terme sestavni del s kanali in apnenim tlakom opremljene stanovanjske hiše, 

ki je večji del še neraziskana pod današnjo Prešernovo cesto. Z njo so imele tudi skupno 

ogrevanje. Ko je ta stavba okoli leta 350 skupaj s termami pogorela, so po požaru obnovili 

samo terme in ob kaldarij prizidali skromen prizidek, v katerem so uredili kurišče za 

ogrevanje prostorov in vode. Še drugič so se obnove term lotili na koncu 4. ali na začetku 5. 

stoletja, tokrat v veliko manjšem obsegu. V uporabi naj bi ostal le še en prostor – nekdanji 

frigidarij, vendar dela niso dokončali.114 

                                                 
 
110 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 33.  
111 http://tic-ajdovscina.si/?vie=cnt&id=2005101414423356&lng=slo (3. 3. 2014). 
112 E. Kocuvan, Rimljan sem – Romanus sum, str. 10.  
113 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 44. 
114 Prav tam, str. 45. 
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Ko so terme v Kastrih delovale v celoti, sta apsidalni niši v kaldariju služili za namestitev 

dveh kadi. Tepidarij je bil v ozkem prehodu, frigidarij pa je bil prostornejši in z bazenom. 

V njem se je hkrati lahko zadrževalo več ljudi. Z njim je bil povezan apoditerij, ki je lahko 

služil tudi kot družabni prostor. Latrina je bila stisnjena ob steno mogočne sosednje stavbe. 

Iz latrine in frigidarija sta bila izpeljana pokrita odtočna kanala proti veliki obokani kloaki, 

napeljani skozi obzidje. Terme so bile zidane iz kamna, nekateri njihovi deli pa so bili 

leseni. Vodotesni tlaki v kopalnih prostorih so bili narejeni iz nabitih rečnih obilic in z zelo 

trdnim maltnim vezivom. V frigidariju je to podno osnovo prekrival rdeče-bel in sivo-črn 

mozaik.115  

 

Obseg ajdovskih term je v primerjavi s siceršnjimi mestnimi kopališči v rimskih mestih 

skorajda neznaten. Zagotovo so bile namenjene omejenemu številu oseb, morda so bile celo 

zasebne.116 

 

Konservatorska prezentacija term za muzejske namene je predstavljena v današnjem 

pritličju nove stavbe tržnice in na malem trgu pred njo; trg na jugu zapira stolp 12, na 

zahodu pa delno restavriran odsek obzidja, ki najbolje predstavlja njegovo mogočno 

širino.117 

 

  
Slika 36: Ostanki rimskih term118 
Slika 37: Ostanki rimskih term119 
 

                                                 
 
115 Prav tam, str. 45. 
116 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 47. 
117 Prav tam, str. 50. 
118 http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_ostanki_rimskih_term/slo (9. 3. 2014). 
119 Prav tam. 
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Slika 38: V sodobnem mestnem tkivu ohranjene ostaline frigidarija, ob njem pa so v tlaku nakazani 
temelji kaldarija in tepidarija120 
Slika 39: Ostanki rimskih term in stolp 12121 
 

2.2.3 RIMSKODOBNO GROBIŠČE 
 
De mortuis nil nisi bene ali »O mrtvih le dobro« so menili stari Rimljani. Pokopališča – 

nekropole so bila ob cestah, ki so vodile iz mesta, vendar že zunaj mestnega obzidja. 

Rimljani so imeli navado pospremiti pokojnika k večnemu počitku in počivališču v 

spremstvu. Velikost in pomembnost sprevoda sta bila odvisna od družbenega položaja 

umrlega. Sežgali so ga na grmadi ob grobnici (do 4. stoletja oz. do prevlade krščanstva). 

Žaro s pepelom so postavili v grobnico. Uglednejši Rimljani so si za večni pokoj zgradili 

razkošne grobnice, medtem ko so navadni meščani svoje umrle pokopavali preprosteje. 

Družine premožnejših meščanov so pokojniku postavile nagrobno ploščo.122 

 

Na območju Ajdovščine so znana tri rimska pokopališča: južno, zahodno in na Mircah. 

Južno pokopališče in pokopališče na Mircah sta verjetno pripadali zaselkoma ali kmečkima 

dvoroma, zahodno pa cestni postaji mansio Fluvio Frigido in trdnjavi Castra.123 

 

Zahodno pokopališče se je razprostiralo ob cesti, ki je v naselje pripeljala iz oglejske strani. 

Na njem so pokopavali svoje pokojnike od 1. stoletja naprej, in to na precej velikem 

področju, ki mu v današnjem urbanizmu Ajdovščine prostor odmerjajo na severni strani 

osnovna šola, na južni župna cerkev Sv. Janeza Krstnika, na vzhodni strani pa je že v 

rimskem času mejilo na obrambni jarek pred obzidjem Kaster. Kako daleč je segalo proti 

                                                 
 
120 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 45. 
121 http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_ostanki_rimskih_term/slo (9. 3. 2014). 
122 E. Kocuvan, Rimljan sem – Romanus sum, str. 44. 
123 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 38. 
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zahodu, ni znano. Najdlje od obzidja so grobovi na sedanjem župnijskem vrtu. Ocena 

arheologov je, da se je zahodno pokopališče razprostiralo na okoli 6.000 m2. Številni 

grobovi so bili tu naključno izkopani že v 19. stoletju, vendar o njih razen redkih omemb ni 

podrobnejših podatkov.124 

 

Gradbeni posegi rastočega mesta so v drugi polovici 20. stoletja uničujoče posegli v tkivo 

zahodnega rimskega pokopališča, tako da je arheologom doslej uspelo raziskati le 23 

grobov: 5 žganih in 18 krstnih. Žgani grobovi so starejši in pripadajo prebivalcem Fluvia 

Frigida, prve rimske naselbine na tleh današnje Ajdovščine.125 

 

Žgani grobovi so v preproste grobne jame položeni ostanki grmade s kostmi pokojnika in 

sežganimi osebnimi predmeti. Priloženih je bilo nekaj lončenih črepinj in tudi zdrobljena 

posodica, lončena ali steklena. Najdeni pokopi so bili skromni, saj je bilo le v enem grobu 

najdeno bronasto ogledalo.126 

 

V izkopanem gradivu gradbene jame za zaklonišče sta bila najdena bronasti kipec Venere, 

ki je bil morda grobni pridatek, in pa jantarni prstan. Le-ta je bil žal poškodovan, a 

zanesljivo spada v grobno celoto iz 1. stoletja, ki je bila za zmeraj uničena.127 

 

Skeletni pokopi so praviloma mlajši in jih je treba okvirno šteti v čas življenja vojaškega 

tabora.128 

 

V času Kaster je bilo zahodno pokopališče vzdolž in povprek razdeljeno na grobne parcele 

v vrstah. Le redko so zato pokopavali večkrat zapored v isti grob. Včasih so grobne jame 

obložili s kamnitimi ploščami po dnu in tudi ob straneh.129 

 

Zanesljivo je, da so bili grobovi označeni. Pozneje so se oznake očitno izgubile, zato je 

prihajalo do vkopov skeletnih grobov v žgane grobove. V Ajdovščini so našli več 

nagrobnikov, od katerih je bil prvi v celoti ohranjen in vzidan v mestno hišo in šele leta 

                                                 
 
124 Prav tam. 
125 Prav tam, str. 39. 
126 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 56. 
127 Prav tam, str. 57. 
128 Prav tam, str. 56. 
129 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 39. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                 Tjaša Bandelj, diplomsko delo 

 32 

1949 razbit. Ostanki nagrobnika Publiju Publiciju Ursionu, kuratorju državnega gozda, in 

njegovi ženi so zanimivo pričevanje o prebivalcih v Ajdovščini. Drugi kos nekega 

nagrobnika z ostankom napisa je bil najden ob raziskovanju zahodnega obzidja, trije pa so 

shranjeni v lapidariju Palače Attems v Gorici.130 

 

 

         
Slika 40: Bronasti kipec Venere, boginje ljubezni, zavetnice plodnosti in blaginje131 
Slika 41: Jantarni prstan s podobo psa132 
Slika 42: Nagrobnik Publija Publicija Ursiona133 
 

2.2.4 MUZEJSKA ZBIRKA AJDOVŠČINA 
 
V muzeju v Ajdovščini je na ogled bogata preteklost Ajdovščine s poudarkom na 

rimskodobni Ajdovščini – Castri in bogati zbirki fosilov.134 

 

Del bogate arheološke zgodbe o Ajdovščini je predstavljen na razstavi Fluvio Frigido – 

Castra – Floviuos – Ajdovščina. Pripoveduje o poselitvi Ajdovščine od prazgodovine do 

zgodnjega srednjega veka. Predstavljena podoba poselitve je nastala iz predmetov in 

                                                 
 
130 N. Osmuk, D. Svoljšak, B. Žbona – Trkman, Ajdovščina – Castra, str. 58−59. 
131 Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, str. 64. 
132 Prav tam, str. 59. 
133 Prav tam, str. 58. 
134 http://www.slovenia.info/si/Kraji/Ajdov%C5%A1%C4%8Dina-v-Vipavski-
dolini.htm?_ctg_kraji=3079&lng=1 (3. 3. 2014). 
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spoznanj, ki so plod dolgotrajnih arheoloških izkopavanj in raziskovanj zgodovinskih 

virov.135 

 

Predstavljena podoba poselitve je nastala iz predmetov in spoznanj, ki so plod dolgotrajnih 

arheoloških izkopavanj ter raziskovanj zgodovinskih virov.136 

 

Na mednarodni muzejski dan leta 2013 so v Ajdovščini pripravili arheološko delavnico na 

temo Rimska vojska – rimska Castra. Delavnico so izpeljali v pravem rimskem vzdušju. 

Otrokom so predstavili vojaško opremo in druge zanimivosti iz življenja v rimskem času. 

Otroci so lahko vojaško opremo tudi preizkusili. Spoznali so delo arheologov, kakšno 

opremo uporabljajo arheologi, kako se pravilno ravna z arheološkimi najdbami itd. Od 

blizu so si lahko pogledali tudi nekaj rimskih najdb, ki so bile odkrite v Ajdovščini.137 

 

 
Slika 43: Arheološka razstava Fluvio Frigido – Castra – Flovius − Ajdovščina138 

 

                                                 
 
135 http://www.tic-ajdovscina.si/?vie=cnt&id=2008012514250131&lng=slo (3. 3. 2014). 
136 Prav tam. 
137 
http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2013/05/Mednarodni_muzejski_dan_v_Ajdov%C5%A1%C4%8Dini
.pdf (10. 3. 2014). 
138 Foto: T. Bandelj. 
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2.3 TERENSKO DELO 

2.3.1 OPREDELITEV 
 
Sodobni pouk poudarja tiste didaktične sisteme, ki od učencev zahtevajo čim aktivnejše 

delo. Ni zadosti, da si učenci samo zapomnijo tisto, kar učitelj pove. Po principu majhnih 

korakov usvajajo vsebine ali pa jim učitelj posreduje problem, ki ga je treba rešiti. Učenci 

samostojno pridejo do vsebin in odnosov med pojavi in procesi.139 

 

Teren oz. naravno okolje je motivacija in vir za učenje z odkrivanjem. Teren je lahko 

okolica šole, domači kraj, domača pokrajina ali druge pokrajine v Sloveniji. Naravno okolje 

oz. teren predstavlja možnosti za spoznavanje in odkrivanje naravno-geografskih in 

družbeno-geografskih značilnosti (relief, podnebje, rastlinstvo, živalstvo, vodovje, 

prebivalstvo, naselja, gospodarstvo, promet, turizem) ter tudi zgodovinskih, etnoloških in 

umetnostnih značilnosti (zgradbe, spomeniki, objekti, predmeti ipd.). Odkrivanja okolja, še 

posebej zgradb, v katerih delamo, se učimo ali živimo, in tudi samo ogledi podeželja, hiš, 

parkov ali ruševin v nas zbujajo drugačne občutke, veliko zadovoljstva in veselja do učenja, 

dela in življenja.140 

 

Terensko delo pripravlja učence na aktivno vlogo v družbi, navaja na samostojno in 

odgovorno delo ter omogoča poznavanje naravne in kulturne dediščine v domačem kraju, 

Sloveniji in drugod. Preučevanje domačega okolja spodbuja notranje zanimanje učencev za 

zgodovino, daje občutek osebne identitete pri preučevanju preteklosti in tako prispeva k 

poznavanju ter razumevanju slovenske družbene, gospodarske, politične in kulturne 

zgodovine.141 

 

S terenskim delom učenci razvijajo mišljenje z opazovanjem, primerjanjem in sklepanjem. 

Razvijajo tudi mišljenje in sposobnosti samostojnega učenja in raziskovanja ter uporabe 

ustreznih raziskovalnih metod (zbiranje gradiva, urejanje, statistična obdelava podatkov, 

anketiranje, kartiranje, uporaba kart, merjenje, intervjuji, poročanje idr.). Razvijajo 

sposobnost orientacije in prostorskih predstav, navajajo se na delo v skupini oz. timsko delo 
                                                 
 
139 Slavko Brinovec, Terensko delo, Pedagoška delavnica, Zavod Republike Slovenije za šolstvo (dalje: S. 
Brinovec, Terensko delo), Ljubljana, str. 10. 
140 D. Trškan, Lokalna zgodovina, str. 78. 
141 Prav tam. 
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in individualno odgovornost za svoje delo ter skupinsko nalogo. Ker gre za spoznavanje 

Slovenije, spoznavajo njene kulturnozgodovinske znamenitosti in ustvarjajo pozitiven ter 

spoštljiv odnos do slovenske dediščine.142 

 

Terensko delo spodbuja učenčeve čustvene in konkretne predstave, povečuje interes za 

ogledovanje in preučevanje terenskih značilnosti ter prispeva k poglobitvi in trajnejšemu 

pomnjenju učne vsebine.143 

 

2.3.2 PRIPRAVA, IZVEDBA, ZAKLJUČEK 

  
Neposredno opazovanje in terensko delo zahtevata dobro organizacijo in pripravo. Učence 

moramo seznaniti s smotri, ki jih od opazovanja in terenskega dela pričakujemo. 

Pripravimo jim opazovalne naloge. Prizadevamo si, da jih je veliko, da vsak učenec dobi 

kakšno zaposlitev. Cilj je čim večja aktivnost učencev pri tem delu. Poskrbeti moramo, da 

imajo učenci dovolj kart in drugega materiala, ki ga potrebujejo za uspešno reševanje 

nalog.144 

 

Terensko delo vključuje pripravo dela, izvedbo in zaključek s poročili.145 

 

Priprava 

Za pripravo na terensko delo je treba predvidevati terenske metode in učne cilje, pripraviti 

opremo, ki jo bodo učenci potrebovali (npr. topografski načrt, planinska karta, turistična 

karta, občinska karta, načrti mesta, katastrski načrt; ravnila, pisala, papir, kompas, 

fotografska oprema, videooprema, daljnogled, diktafon, pribor za prvo pomoč), 

predvidevati skupine in pripraviti skupinske naloge ter določiti vodje skupin, čas in trajanje 

dejavnosti ter spremljevalce. Učenci morajo imeti s seboj dežnik, vetrovko, nahrbtnik, 

ravnila, pisala in zvezek. Obuti morajo biti v primerno obutev.146 

 

Izvedba 

                                                 
 
142 Prav tam, str. 79. 
143 Prav tam. 
144 S. Brinovec, Terensko delo, str. 11. 
145 D. Trškan, Lokalna zgodovina, str. 60. 
146 Prav tam. 
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Uspešna izvedba terenskega dela zahteva pripravo različnih materialov. Učenci morajo 

imeti na razpolago karte, podrobno navodilo za delo, merilne instrumente itd. Učenci 

morajo o oblikah opazovanja in terenskega dela voditi dokumentacijo. Karte in materiale po 

končanem delu pustijo v šoli. Skice, navodila za delo in zaključke učne ure vpnejo v 

posebne mape. Tako dobijo celotno dokumentacijo o terenskem delu.147 

 

Zaključek 

Terensko delo se zaključi s poročanjem na terenu in delom v razredu, kjer učenci pripravijo 

poročila in predstavijo rezultate terenskega dela (npr. šolska razstava, razstava za starše – 

odprti dnevi, pisna poročila za ostale šole, predstavitev staršem, spletna stran, lokalni 

časopis).148 

 

2.3.3 METODE NEPOSREDNEGA OPAZOVANJA IN TERENSKEGA 
DELA 
 
Terenske vaje imajo različne oblike. Predvsem so namenjene različnim metodam 

neposrednega opazovanja. Učne metode so opredeljene s celotnim vzgojno-izobraževalnim 

procesom, splošnimi družbenimi razmerami in v njihovem okviru z nalogami vzgoje in 

izobraževanja v določenem obdobju.149 

 

Metoda opazovanja in risanja 

Metoda opazovanja zahteva temeljito pripravo in dobro organizacijo. Za opazovanje 

moramo izbrati prostor, najbolje stalnega, na katerem bodo učenci lahko opazovali določen 

pojav ali objekt.150 

Učitelj mora za tako delo ne samo izbrati območje, na katerem bodo cilji opazovanja 

realizirani, temveč pripraviti tudi potreben program za učence in opredeliti opazovalna 

mesta in naloge, ki jih bodo učenci opravili na njih. Izbrano opazovalno mesto mora biti 

čim bliže šoli, tako da učenci ne zgubljajo časa s hojo. Najbolje je izbrati nekaj opazovalnih 

točk z različnimi nalogami.151 

 

                                                 
 
147 S. Brinovec, Terensko delo, str. 12. 
148 D. Trškan, Lokalna zgodovina, str. 61. 
149 S. Brinovec, Terensko delo, str. 14. 
150 Prav tam, str. 16. 
151 Prav tam, str. 17. 
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Metoda merjenja  

Terensko delo je pomembno tudi pri metodi merjenja. Z njo učenci spoznajo ne samo 

instrumente za merjenje, temveč tudi način dela z njimi in rezultate merjenja. Možnosti za 

tako delo so v neposredni okolici šole.152  

 

Metoda terenskih meritev zahteva več priprav in več časa za realizacijo. Učencem 

posamezne vrste meritev razložimo, sami pa morajo meritve večkrat ponoviti. Tako 

ugotovijo, da so meritve odvisne tudi od preciznosti opravljenega dela in prizadevnosti in 

da je končni rezultat povprečje več merjenj. Učence pri meritvah spodbujamo in jih hkrati 

opozarjamo na napake, ki se pri meritvah velikokrat dogajajo (npr. odčitavanje temperature 

vode nad površino).153 

 

Metoda intervjuja in anketiranja 

Intervju je smotrno spraševanje ene ali več oseb. Posebno pozornost moramo posvetiti 

izboru oseb za intervju. Te naj bi bile dobro seznanjene s problematiko, o kateri jih 

sprašujemo, hkrati pa naj bi bile same vanjo neposredno vključene. Vprašanja, ki jih 

postavljamo, ne smejo izzvati stereotipnih odgovorov. Za vsak intervju se je treba pripraviti 

in vsaj delno oblikovati sistem in vsebino vprašanj.154 

 

Ankete ali anketni vprašalnik je v bistvu intervju v pisni obliki, kjer so vprašanja glede na 

problem proučevanja kar najbolj natančno oblikovana in razvrščena. Pri oblikovanju 

vprašalnika moramo biti pozorni na več stvari. Moramo si biti povsem na jasnem, kaj 

želimo izvedeti, vprašanja pa morajo biti kratka in jasna. Oblika vprašalnika naj bo taka, da 

bo njegova obdelava kar najlažja.155 

 

Metoda zbiranja podatkov 

Razumevanje mnogih procesov in njihova interpretacija je velikokrat odvisna od podatkov, 

ki jih imamo na razpolago. Zlasti v domačem okolju je nekatere podatke težko dobiti. Če 

hočemo problem rešiti, moramo zbrati podatke sami in ga z njihovo pomočjo poskušati 

                                                 
 
152 Prav tam, str. 19. 
153 Prav tam, str. 20. 
154 Prav tam, str. 25. 
155 Prav tam. 
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reševati. Zbiranje podatkov seže na različna področja. Ena izmed metod zbiranja podatkov 

je tudi štetje.156 

 

Učence moramo za delo dobro motivirati, razložiti metodo dela, pripraviti ustrezne karte in 

določiti mesto štetja. Učence razdelimo v skupine in jih napotimo na števna mesta. 

Določimo datum in uro štetja ter čas trajanja. Oboje je treba prilagoditi namenu štetja.157 

 

Metoda kartiranja 

Za uspešno kartiranje je potrebna temeljita in vsestranska priprava, v katero vnesemo že 

ugotovljena dejstva in probleme, ki jih je treba ugotoviti na terenu. Preprostejše oblike 

kartiranja so kartiranje starosti hiš, vrst trgovskih lokalov, lokacij, vrst smetišč itd.158 

 

Učitelju mora biti jasno, kaj hoče z metodo doseči. Ve, da morajo učenci spoznati metodo 

kartiranja na konkretnem primeru. Zato izbere mestni predel, v katerem so zgradbe, ki 

opravljajo različne funkcije. Prav po prevladujočih funkcijah naj bi učenci ugotovili 

prevladujočo funkcijo mestnega predela. Učitelj poišče ustrezne karte ali pa pripravi 

(morda celo nariše) osnovo za kartiranje.159 

 

Učenci gredo na kartiranje s karto in barvniki. Po končanem kartiranju napravijo sintezo in 

ugotovijo prevladujočo funkcijo kartiranega območja. Na koncu opredelijo funkcijo, ki jo 

predel opravlja za celotno naselje.160 

 

2.3.4 MUZEJSKO DELO 
 
Muzejsko delo je samostojen ali sestavni del terenskega dela, ekskurzij in drugih oblik 

izvenšolskega dela.161 

 

Muzej je ustanova, ki zbira, ureja, hrani in strokovno obdeluje zbirke umetnin, 

zgodovinskih spomenikov in predmetov, vse to pa z namenom, da se predmeti preučijo, 

                                                 
 
156 Prav tam, str. 26. 
157 Prav tam, str. 29. 
158 Prav tam, str. 32. 
159 Prav tam. 
160 Prav tam, str. 33. 
161 D. Trškan, Lokalna zgodovina, str. 78. 
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razložijo in razstavijo. Bistvo sodobnega muzeja je v tem, da se razstavljeni predmeti čim 

bolj približajo obiskovalcem, vse to z namenom, da ohranja naš zgodovinski spomin oz. da 

omogoča obiskovalcu, da med preteklim in sedanjim časom najde neko vzporednico. Muzej 

torej predstavlja institucijo, ki je v službi človeške družbe in njenega razvoja.162 

 

Muzej naj bi v prvi vrsti ohranjal in predstavljal kulturno dediščino oz. spoznavanje 

slovenske preteklosti.163 

 

Muzeji predstavljajo dodatni vir za pouk zgodovine, saj ponujajo slikovit prikaz načina 

življenja ljudi, omogočajo lažje vživljanje v načine življenja ljudi, individualno ali 

skupinsko učenje, so vir za preučevanje zlasti lokalne zgodovine in vir za projekte in 

raziskave učencev.164 

 

Muzeji v Sloveniji nudijo strokovna vodstva, oglede, sprehode po zgodovinskih poteh, ure 

pravljic, učne ure, glasbene večere, avdio-video predstavitve, delovne liste, gledališke 

predstave, zabavne kvize, različne muzejske dejavnosti in delavnice ipd.165 

 

Pedagoška vloga muzejev v Sloveniji postaja vedno večja, posebej ker številni muzeji 

ponujajo različne pedagoške dejavnosti, ki so namenjene predšolskim otrokom, 

osnovnošolcem, srednješolcem in študentom.166 

 

Učenci ob stiku z muzeji spoznavajo v praksi, kar so se naučili v šoli. Navajamo jih na 

samostojno, kreativno razmišljanje in na samostojno delo. Učenci se seznanijo s kulturno 

dediščino, z načinom življenja nekoč in ga primerjajo z današnjim. Z obiskom muzeja bodo 

ure zgodovine povezane s stvarnostjo oz. z življenjem.167 

 

Muzejske pedagoške dejavnosti pripomorejo k večji radovednosti in zanimanju za 

dogajanje v preteklosti ter prispevajo k poznavanju lokalne zgodovine in s tem tudi 

                                                 
 
162 Dragan Potočnik, Muzej kot vir za poučevanje zgodovine (v: Zgodovinski časopis, letnik 58, št. 
1−2.)(dalje: D. Potočnik, Muzej kot vir za poučevanje zgodovine), Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 
Ljubljana 2004, str. 194. 
163 D. Trškan, Lokalna zgodovina, str. 63. 
164 Prav tam, str. 69. 
165 Prav tam, str. 63. 
166 Prav tam, str. 62−63. 
167 D. Potočnik, Muzej kot vir za poučevanje zgodovine, str. 195. 
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slovenske zgodovine, ki je osnova za poznavanje, razumevanje in spoštovanje zgodovine 

evropskega in svetovnega prostora. »Ogled zgodovinskih virov in spomenikov v naravi ali 

muzeju ne omogoča samo natančnejših vidnih zaznav objektov ali zgodovinskih pojavov 

ter obdobij, temveč vzbuja v mladih ljudeh tudi spoštovanje do ohranjenih prič preteklosti 

kot takih.«168 

 

 

 

                                                 
 
168 D. Trškan, Lokalna zgodovina, str. 69. 
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3 DIDAKTIČEN DEL 

3.1 UČNI PRIPRAVI ZA PREDMET DRUŽBA 
 
Pri didaktičnem delu sem podala primere učnih priprav za 4. in 5. razred devetletke, ki se 

navezujejo na spoznavanje kulturnozgodovinskih znamenitosti domačega kraja iz rimske 

dobe. V učni pripravi sem vključila metodi terenskega in muzejskega dela. 

 

Za 4. razred devetletke sem pripravila učno pripravo, ki pri obravnavi 

kulturnozgodovinskih spomenikov domačega kraja zajema metodo terenskega dela in 

muzejskega dela. Za izvedbo terenskega dela sem pripravila tudi učni listi, ki ga učenci 

sproti rešujejo na terenu. 

 

Za 5. razred devetletke sem pripravila učno pripravo, ki obravnava kulturnozgodovinske 

spomenike domačega kraja. 

 

3.1.1 UČNA PRIPRAVA ZA 4. RAZRED DEVETLETKE 
  

UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Tjaša Bandelj 

Predmet: Družba 

Datum:  

 

Razred: 4. Predvideno število ur:  

5 šolskih ur 

 

Učna tema: Razvoj domačega kraja skozi kulturnozgodovinske spomenike iz rimske 

dobe 

Učna enota: Razvoj domačega kraja 

Učni cilji: 

Učenci: 

- raziskujejo, spoznavajo razvoj domačega kraja preko kulturnozgodovinskih 

spomenikov; 

- spoznajo kulturnozgodovinske spomenike Ajdovščine iz rimske dobe; 

- spoznajo muzejsko zbirko Ajdovščina (Goriški muzej); 
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- razvijajo pozitiven odnos do kulturne dediščine domačega kraja; 

- se znajo orientirati v prostoru in času;  

- na zemljevidu prepoznajo in vrišejo prehojeno pot;  

- razvijajo aktivne oblike dela; 

- se navajajo na samostojno delo. 

Učne oblike: frontalna, individualna.  

Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, opazovanje, delo z učnim listom, terensko 

delo, muzejsko delo.  

Učna sredstva in pripomočki: učni list, trda podlaga, pisalo, karta mesta, povoščena 

tablica, projektor. 

Literatura: 

- Umek, Maja, Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje, 

Modrijan, Ljubljana 2006; 

- Burnik Kosi, Ana; Požun, Milena; Prezelj, Vladimira, Družba 4. Jaz, ti, in mi vsi, 

Priročnik za pouk družbe v četrtem in petem razredu 9-letne osnovne šole in v četrtem 

razredu 8-letne osnovne šole, Mladinska knjiga, Ljubljana 2003; 

- Trškan, Danijela, Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem: naloge malo drugače, 

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 2007; 

- Učni načrt, Program osnovna šola, Družba, Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS 

za šolstvo, Ljubljana 2011. 

Medpredmetne povezave: narava, športna vzgoja. 

 

 

Potek učne ure: 

 

Stopnje 

 

AKTIVNOSTI 

 

UVODNI 

DEL 

 

 

 

Odvija se v učilnici.  

 

Učencem pokažem povoščeno tablico in jih vprašam, ali vedo, kaj je to, 

kdo jo je uporabljal in čemu je služila. Povem jim, da so v času 

Rimljanov imeli šolarji za pisanje namesto zvezkov povoščene tablice. 

Črke so v vosek »pisali« s kovinskim pisalom.  
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Učence vprašam, kaj vedo o Rimljanih. Povem jim, da bomo danes 

odšli na teren po domačem mestu in si ogledali kulturnozgodovinske 

spomenike iz rimske dobe. Ogledali si bomo ostanke rimskega obzidja 

in rimskih term ter v muzeju v Ajdovščini stalno razstavo o antični 

Ajdovščini. 

 

Učence vprašam, kaj je dediščina. Razložim, kaj je kulturna in naravna 

dediščina ter kaj so kulturnozgodovinski spomeniki. Pogovorimo se o 

pomenu ohranjanja kulturne dediščine. 

 

Učencem podam navodila za delo in razdelim terenske učne liste. S 

seboj na teren vzamejo mapo za podlogo, pisalo in učni list, ki ga bodo 

sproti reševali. 

 

 

OSREDNJI 

DEL 

 

 

 

Odpravimo se na teren.  

 

- PRED ŠOLO 

S terenskim delom začnemo pred šolo.  

Najprej se pogovorimo o varni hoji po mestu in odgovornem obnašanju 

na cesti. 

 

- LAVRIČEV TRG 

Pot nadaljujem do Lavričevega trga, mestnega trga Ajdovščine. 

Tu naredimo krajši postanek. Učence vprašam, kako se imenuje trg, na 

katerem se nahajamo. Z učenci se pogovarjamo o trgu, kakšna je 

njegova funkcija, kaj so ljudje včasih počeli na trgih, kako so Rimljani 

imenovali trg itn.  

Učenci nato rešijo 1. in 2. nalogo na učnem listu. 

Pri 2. nalogi morajo učenci na karti mesta označiti začetno točko 

terenske poti in točko, na kateri se nahajamo trenutno. 
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- RIMSKE TERME 

Nato se odpravimo po poti do naslednje točke, rimskih term oz. 

javnega kopališča. Ob ogledu term učencem povem nekaj podatkov o 

le-teh.  

Med drugim povem, da se nahajajo na območju današnje mestne tržnice 

in da so kopališča služila tudi kot družabna shajališča. Rimljani so bili 

poznani kot ljudje, ki so dobro skrbeli za svojo osebno higieno. 

Učenci rešijo 3. nalogo na učnem listu.  

 

- MUZEJ V AJDOVŠČINI (MUZEJSKA ZBIRKA 

AJDOVŠČINA) 

Naslednja točka je muzej v Ajdovščini, ki spada pod Goriški muzej. V 

muzeju si ogledamo stalno razstavo o antični Ajdovščini, imenovani 

Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina. Pri ogledu razstave nas 

vodi vodič, učenci pa aktivno sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja na 

učnem listu. 

Učenci rešijo 4. nalogo na učnem listu, ki vsebuje 6 podnalog. 

 

- BRATINOV STOLP IN DVORANA PRVE SLOVENSKE 

VLADE 

Po ogledu muzeja se odpravimo do Bratinovega stolpa in Dvorane 

prve slovenske vlade, nekdanje Bratinove dvorane oz. kinodvorane. 

 

Ustavimo se pri Bratinovem stolpu, kjer učencem povem, da je del 

rimskega obzidja, ki ga sestavlja skupaj štirinajst stolpov. Bratinov stolp 

je trinajsti stolp obzidja.  

Zraven stolpa si ogledamo Dvorano prve slovenske vlade. Na zunanjo 

steno Dvorane je pritrjena plošča Castre, starega mestnega jedra z 

vrisano obhodno potjo okoli obzidja. Učencem povem, da se nahajamo 

na Trgu prve slovenske vlade. V Ajdovščini je bila namreč 5. maja 1945 

ustanovljena prva slovenska vlada po 2. svetovni vojni. Občina 

Ajdovščina na dan 5. maja praznuje svoj občinski praznik. 

Učenci rešijo 5. in 6. nalogo. 
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- VZHODNI DEL OBZIDJA 

Odpravimo se do vzhodnega dela obzidja. Ustavimo se pred t. i. 

grajskim delom obzidja, ki ga zapira obzidani prostor grajskega vrta z 

lepo travnato površino. Učencem povem nekaj podatkov o Castri in 

Mrzli reki (reki Hublju).  

Učenci rešijo 7. in 8. nalogo. 

 

- ZAHODNI DEL OBZIDJA 

Pot nadaljujemo ob reki Hublju, od vzhodnega obzidja proti severnemu, 

nato pa proti zahodnemu delu obzidja. Zahodni del obzidja je v bližini 

osnovne šole. 

  

- RIMSKODOBNO GROBIŠČE 

Pred odhodom v šolo se ustavimo še na športnem igrišču osnovne šole, 

kjer učencem povem nekaj podatkov o rimskodobnem grobišču. 

Učencem povem, da so na območju Ajdovščine znana tri rimska 

pokopališča: južno, zahodno in na Mircah. Zahodno pokopališče je 

pripadalo cestni postaji mansio Fluvio Frigido in trdnjavi Castra. 

Severni del zahodnega rimskodobnega grobišča se nahaja na območju 

današnjega športnega igrišča šole in prve stavbe osnovne šole.  

 

Nato se odpravimo v učilnico. 

 

 

ZAKLJUČNI 

DEL 

 

 

 

Poteka v učilnici. 

 

Učenci rešijo še ostale naloge z učnega lista. 

Nato pregledamo pravilne rešitve nalog iz učnega lista in ponovimo, 

katere kulturnozgodovinske znamenitosti iz rimske dobe smo si danes 

ogledali. Na karto Ajdovščine s pomočjo projektorja vrišemo našo 

prehojeno pot in označimo točke, kjer smo se ustavili in si ogledali 

znamenitost. 
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UČNI LIST ZA TERENSKO DELO 

 

1) Mestni trg Ajdovščine, kjer se trenutno nahajaš, se imenuje _______________________. 

Kakšna je bila funkcija trga v preteklosti? 

_________________________________________________________________________ 

Kakšna je funkcija trga sedaj? 

_________________________________________________________________________ 

 

2) Zemljevid mesta Ajdovščine.  

Na zemljevidu, ki ga najdeš pod 12. nalogo, označi začetno točko poti in točko, na kateri se 

nahajamo sedaj. 

 

3) Dopolni. 

 

 

 

Kaj prikazuje zgornja fotografija?______________________________________________  

Kje v mestu se nahaja prikazani objekt? _________________________________________  

Kakšna je namembnost objekta v rimski dobi? 

_________________________________________________________________________ 

Po čem so bili znani Rimljani? 

_________________________________________________________________________  
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4) V muzeju.  

a) Zapiši črko pred ustrezno trditvijo. 

 

V okviru Muzejske zbirke v Ajdovščini sta trenutno na ogled dve stalni razstavi, arheološka 

in prirodoslovna.  

 

A Nahaja se v zgornjem prostoru muzeja. 

B Nahaja se v spodnjem prostoru muzeja. 

 

 

____ Razstava o antični Ajdovščini, Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina.   

____ Zbirka fosilov Stanislava Bačarja. 

 

b) Obkroži pravilno trditev. 

      
 

Kaj je miljnik?  

• obcestni kamen, s katerimi so označevali razdalje med mesti;  

• glinena namizna posoda;  

• obleka, ki so jo nosili svobodni meščani v Rimu. 
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c) Dopolni. 

V muzeju izberite razstavni predmet in odgovorite na vprašanja.  
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d) Napiši vsaj 3 razstavne predmete, ki so pritegnili tvojo pozornost, in dopiši, zakaj so 

pritegnili tvojo pozornost. 

1.) 

________________________________________________________________________ 

2.) 

________________________________________________________________________ 

3.) 

________________________________________________________________________ 

 

f) Dopolni. 

       

 

Kaj prikazujeta fotografiji? ___________________________________________________  

Za kaj so jih Rimljani uporabljali? _____________________________________________ 

 

g) Dopolni. 

Katera je najpomembnejša zgodovinska bitka na slovenskih tleh iz antičnega obdobja? 

_________________________________________________________________________ 

Kje se je odvijala? __________________________________________________________  

Katerega leta je potekala? ____________________________________________________  

Zakaj je tako pomembna? 

_________________________________________________________________________ 
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5) Na katerem objektu v Ajdovščini se nahaja plošča tlorisne zasnove antične Castre? V 

pomoč sta ti spodnji fotografiji. 

________________________________________________________________________  

 

   

 

6) Dopolni. 

   
 

 

Kako se imenuje trg na levi fotografiji? _________________________________________  
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Kateri pomemben dogodek povezujemo s trgom na levi fotografiji? 

_________________________________________________________________________ 

Kdaj je bila v Ajdovščini ustanovljena prva slovenska vlada? ________________________  

 

Zraven katerega stolpa rimskega obzidja se nahaja? Stolp se nahaja na desni fotografiji. 

_________________________________________________________________________ 

 

7) Dopolni. 

Kdaj so prišli Rimljani v naše kraje? ___________________________________________  

Kaj so zgradili na tleh današnjega mesta Ajdovščina? ______________________________  

Zakaj je nastala? 

_________________________________________________________________________  

Kako se je v rimski dobi imenovalo mesto Ajdovščina? 

_________________________________________________________________________  

O kateri Mrzli reki je govora? _________________________________________________ 

 

8) Obkroži. 

Legenda o nastanku reke Hubelj. Kdo nastopa v njej?  

• čarovnik; 

• palčki; 

• škrati; 

• velikan; 

• dobre vile; 

• gozdna vila. 
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9) Dopolni.  

Poimenuj kulturnozgodovinske objekte, ki jih prikazujejo fotografije. 

 

      

 

____________________________________                     

____________________________________ 

        

   
 

____________________________________                     

____________________________________ 

 

10) Zakaj je pomembno, da se kulturnozgodovinski spomeniki mesta ohranijo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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11) Grb občine Ajdovščina. 

 

 

Kakšen je pomen simbola na grbu občine Ajdovščine?  

Na njem so upodobljeni: stolp, nagnjenost stolpa za 45 stopinj, valovita polja. 

- Kaj predstavlja stolp? ___________________________________________________   

- Kaj predstavlja nagnjenost stolpa za 45 stopinj? _________________________________  

- Kaj predstavljajo valovita polja? Med drugim predstavljajo tudi reko. Katero reko? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

 

12) Zemljevid mesta Ajdovščine. 

Na zemljevidu označi pot, ki smo jo danes prehodili, in kje so rimske terme ter muzej v 

Ajdovščini.  
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Viri: 
- http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_ostanki_rimskih_term/slo (20. 3. 2014). 
- foto: T. Bandelj. 
- Trškan, Danijela, Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem: naloge malo drugače, Znanstvenoraziskovalni 
inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 2007, str. 40. 
- http://sl.wikipedia.org/wiki/Bitka_pri_Mrzli_reki (20. 3. 2014). 
- http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_trg_1_slovenske_vlade/slo (20. 3. 2014). 
- http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_trg_1_slovenske_vlade/slo (20. 3. 2014). 
- http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_reka_hubelj/slo (20. 3. 2014). 
- http://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/ajdovscina/ (20. 3. 2014).   
- http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_ostanki_rimskih_term/slo (20. 3. 2014). 
- http://www.ajdovscina.si/ajdovscina/simboli_ajdovscine/ (20. 3. 2014). 
- 
https://www.google.si/maps/place/5270+Ajdov%C5%A1%C4%8Dina/@45.8876624,13.9034814,319m/data
=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x477b193af4dab899:0xa21e9d8549976c96?hl=sl (2. 7. 2014). 
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3.1.2 UČNA PRIPRAVA ZA 5. RAZRED DEVETLETKE  
 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Tjaša Bandelj 

Predmet: Družba 

Datum:  

 

Razred: 5. Predvideno število ur:  

4 šolske ure 

 

Učna tema: Rimljani v naših krajih 

Učna enota: Zgodovinski razvoj  

Učni cilji: 

Učenci: 

- poznajo nekatera temeljna obdobja in dogajanja iz slovenske preteklosti; 

- spoznajo, da so na naših tleh prebivali tudi Rimljani; 

- spoznavajo rimski vpliv na naših tleh, rimske ostanke in dogodke, povezane z našimi kraji 

in Rimljani;  

- spoznajo kulturnozgodovinske spomenike Ajdovščine iz rimske dobe; 

- razvijejo pozitiven odnos do kulturne dediščine domačega kraja; 

- razvijajo aktivne oblike dela. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska. 

Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, pripovedovanje. 

Učna sredstva in pripomočki: karta mesta, časovni trak, zemljevid Rimskega imperija v 2. 

stoletju, gradivo o Rimljanih, mesta Ajdovščine in muzeja v Ajdovščini.  

Literatura:  

- Burnik Kosi, Ana; Požun, Milena; Prezelj, Vladimira, Družba 4. Jaz, ti, in mi vsi, Priročnik 

za pouk družbe v četrtem in petem razredu 9-letne osnovne šole in v četrtem razredu 8-letne 

osnovne šole, Mladinska knjiga, Ljubljana 2003; 

- Učni načrt, Program osnovna šola, Družba, Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za 

šolstvo, Ljubljana 2011; 

- Umek, Maja, Družba in jaz 2: družba za 5. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje, 

Modrijan, Ljubljana 2006. 

Medpredmetne povezave: narava, športna vzgoja. 
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Potek učne ure: 

 

 

Stopnje 

 

AKTIVNOSTI 

 

UVODNI 

DEL 

 

 

 

Nekaj dni pred obravnavo kulturnozgodovinskih spomenikov iz rimske 

dobe učencem naročim, naj doma in v knjižnici malo pobrskajo po literaturi 

in ostalem gradivu o Rimljanih. Poiščejo naj tudi gradivo o Ajdovščini, kot 

so razne brošure mesta in muzeja v Ajdovščini, slikovno gradivo, časopisi, 

revije, učbeniki, knjige ipd. Gradivo o Rimljanih in mestu Ajdovščini naj 

prinesejo v šolo, ker jih bodo uporabili. 

 

Učenci že vedo, da bomo danes obravnavali Rimljane. Rimljane najprej s 

pomočjo časovnega traku uvrstimo časovno, nato pa še prostorsko s 

pomočjo zemljevida Rimski imperij v 2. stoletju. 

 

Nato vodim razgovor z učenci o Rimljanih. Pogovarjamo se o zanimivostih, 

ki so si jih prebrali v knjigah in skupaj povzamemo nekaj značilnostih o 

Rimljanih. 

 

Učencem povem, da so Rimljani poseljevali tudi naše kraje. Njihov 

gospodarski in družbeni vpliv je viden še danes. Iz rimskega časa imamo v 

Ajdovščini ostanke rimskega obzidja s štirinajstimi stolpi, rimske terme in 

grobišče. Zapuščina iz rimskega obdobja spada pod kulturno dediščino.  

 

Učencem povem, kaj pomenijo izrazi kulturna dediščina in kulturni ter 

naravni spomeniki. Pogovorimo se o pomenu ohranjanja kulturne dediščine. 

 

 

OSREDNJI 

DEL 

 

 

 

Skupinsko delo: 

Učence razdelim v skupine. Vsaki skupini določim temo, ki se nanaša na 

kulturnozgodovinske spomenike iz rimske dobe mesta Ajdovščine in 

Rimljane. Naloga vsake skupine je, da izdela plakat, ki se nanaša na njihovo 
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temo. V pomoč imajo brošure muzeja v Ajdovščini, brošure mesta 

Ajdovščine, slikovno gradivo, časopise, revije, učbenike, knjige ipd. Plakate 

na koncu predstavijo svojim sošolcem. 

  

Izbrane teme so: 

- rimske terme v Ajdovščini in osebna higiena Rimljanov; 

- rimskodobno grobišče v Ajdovščini in verovanje Rimljanov; 

- Castra in dosežki Rimljanov v gradbeništvu na naših tleh (terme, Castra, 

ceste, vodovodi, kanalizacije ipd.); 

- arheološke najdbe iz rimske dobe na območju Ajdovščine in vsakdanje 

življenje Rimljanov (jantarni prstan, amfore, glinene posode, kip Venere, 

žgani in skeletni grobovi, orodje ipd.); 

- pomembni dogodki, povezani z našimi kraji in Rimljani (bitka pri Frigidu 

leta 394, bitka pri Floviu leta 663 ipd.); 

- zemljevid Slovenije, ki vsebuje latinska imena rimskih mest in današnja 

(slovenska) imena, in rimske najdbe ter kraj le-teh; 

- rimski vplivi na naše kraje (dveletno kolobarjenje, plug namesto rala, 

krčenje gozdov in izsuševanje močvirij, povečana predelava žita, prinesli so 

vinsko trto in oljko ipd.). 

 

 

ZAKLJUČNI 

DEL 

 

 

 

Skupine predstavijo svoje plakate sošolcem.  

Razgovor in evalvacija.  
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V diplomskem delu sem predstavila kulturnozgodovinsko dediščino Ajdovščine v rimski 

dobi in preučila metodo terenskega dela pri predmetu družba na področju spoznavanja 

kulturnozgodovinskih znamenitosti kraja. 

 

Za obravnavo kulturnozgodovinske dediščine mesta Ajdovščine iz rimske dobe sem se 

odločila, ker je Ajdovščina arheološko zelo bogato mesto, saj je mesto ostanek 

poznorimske utrdbene naselbine. 

 

Raziskala sem vlogo lokalnega muzeja in smiselnost izvajanja pedagoških dejavnosti pri 

predstavljanju kulturne dediščine kraja.  

 

4.2 RAZISKOVALNI CILJI 
 
Raziskovalni cilji so bili: 
 

- predstaviti prednosti in pomanjkljivosti pri izvajanju terenskega dela pri pouku 

družbe; 

 

- v Goriškem muzeju (muzej v Ajdovščini) ovrednotiti razstavo in razstavne 

eksponate glede na kulturnozgodovinske znamenitosti tega okoliša v rimski dobi ter 

s pedagoško-didaktičnega vidika oceniti, v kolikšni meri je stalna razstava primerna 

za otroke v 2. triadi devetletke; 

 

- s pomočjo anketnih vprašalnikov ugotoviti, kako pogosto profesorji razrednega 

pouka izvajajo terensko delo in ali terensko delo izvajajo pri obravnavi 

kulturnozgodovinskih znamenitostih domačega kraja. 

 

4.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 
RV1: Katere so prednosti in katere pomanjkljivosti terenskega dela pri pouku? 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                 Tjaša Bandelj, diplomsko delo 

 59 

 

RV2: Ali profesorji razrednega pouka izvajajo metodo terenskega dela pri obravnavi 

kulturnozgodovinskih znamenitosti domačega kraj? 

 

RV3: Katere pedagoške dejavnosti izvaja Goriški muzej (muzej v Ajdovščini)? 

 

RV4: Ali je stalna razstava v dotičnem muzeju o kulturnozgodovinskih znamenitostih 

Ajdovščine v rimski dobi primerna za učence na razredni stopnji (2. triada)? 

 

4.4 OPIS VZORCA 
 
Anketni vprašalnik je anonimno izpolnilo osem profesorjev razrednega pouka 4. in 5. 

razreda devetletke. 

Intervju sem opravila s kustosinjo Goriškega muzeja Ano Kruh, univ. dipl. arheologinjo. 

 

4.5 RAZISKOVALNA METODA 
 
Uporabila sem deskriptivno metodo. Podatki so bili zbrani z diagnostičnima tehnikama – 

pisno anketo in nestandardiziranim intervjujem. Pri anketi je bil instrument za zbiranje 

podatkov anketni vprašalnik. Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa ter polodprtega 

tipa, pri intervjuju pa sem uporabila seznam vprašanj. 

 

4.6 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVA PODATKOV  
 
Uporabila sem kvantitativno in kvalitativno tehniko. Podatke sem zbrala s pisno anketo in 

nestandardiziranim intervjujem. Anketni vprašalnik so anonimno izpolnili profesorji 

razrednega pouka 4. in 5. razreda devetletke. Izročila sem 11 anketnih vprašalnikov, nazaj 

pa sem dobila 8 rešenih. 

Intervju sem opravila s kustosinjo Goriškega muzeja Ano Kruh, univ. dipl. arheologinjo, 

dne 6. 5. 2014. Trajal je eno uro. 

 

Dobljene podatke sem obdelala v računalniškem programu Word (tabele) in jih analizirala. 
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4.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

4.7.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REŠEVANJA ANKETNIH 
VPRAŠALNIKOV 
 
Z anketnimi vprašalniki sem želela ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti izvajanja 

terenskega dela, kako pogosto profesorji razrednega pouka izvajajo terensko delo ter ali 

profesorji razrednega pouka izvajajo metoda terenskega dela pri obravnavi 

kulturnozgodovinskih znamenitosti domačega kraja. 

 

Vprašalniki so vsebovali pet vprašanj, in sicer dve vprašanji odprtega tipa, dve vprašanji 

zaprtega tipa in eno vprašanje polodprtega tipa.  

 

Anketne vprašalnike sem razdelila profesorjem 4. in 5. razreda devetletke. Vprašalnike sem 

pustila na šoli in jih kasneje prišla iskat. Dobila sem osem rešenih anketnih vprašalnikov. 

Tako je pri raziskavi sodelovalo osem profesorjev 4. in 5. razreda devetletke. Rezultati so 

predstavljeni v nadaljevanju. 

 

1. Ali v pouk vključujete metodo terenskega dela? 

 

Tabela 1: Odgovori profesorjev razrednega pouka na vprašanje, ali vključujejo v pouk 

metodo terenskega dela. 

Odgovor Število anketirancev 

Da. 8 

Ne. 0 

 

Prvo vprašanje je bilo zaprtega tipa. Zanimalo me je, ali vsi profesorji vključujejo v pouk 

metodo terenskega dela. Anketiranci so obkrožili odgovor, kjer so imeli na voljo dve 

možnosti: da ali ne. Vseh osem anketirancev je odgovorilo, da metodo terenskega dela 

vključujejo v pouk. 

 

V učnem načrtu je v sklopu didaktičnih priporočil delo na terenu zapisano kot osnovna 

učna metoda pri spoznavanju okolice šole, drugih delov domače pokrajine in drugih 

slovenskih pokrajin.  
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2. Kako pogosto vključujete terensko delo kot metodo za usvajanje znanja pri 

predmetu družbe? 

 

Tabela 2: Odgovori profesorjev razrednega pouka na vprašanje, kako pogosto vključujejo 

terensko delo kot metodo za usvajanja znanja pri predmetu družbe. 

Odgovor Število anketirancev 

Enkrat letno. 1 

Dvakrat letno. 0 

Večkrat letno. 7 

Nikoli. 0 

Drugo. 0 

 

Drugo vprašanje je bilo polodprtega tipa. Pri tem vprašanju me je zanimala pogostost 

vključitve terenskega dela kot metode pri usvajanju znanja. Anketiranci so obkrožili 

odgovor, pri čemer so imeli na voljo naslednje možnosti: enkrat letno, dvakrat letno, 

večkrat letno, nikoli ter možnost drugo, kjer so imeli anketiranci možnost opisnega 

odgovarjanja, če se niso odločili za noben vnaprej ponujen odgovor. 

En profesor razrednega pouka je odgovoril, da vključuje terensko delo enkrat letno, ostalih 

sedem profesorjev pa je odgovorilo, da večkrat letno. Torej, večina profesorjev razrednega 

pouka vključuje metodo terenskega dela kot metodo za usvajanje znanja večkrat letno. 

 

Glede na naravo predmeta bi pričakovala, da profesorji razrednega pouka metodo 

terenskega dela vključujejo v pouk družbe vsaj enkrat letno. Odgovori, da terensko delo 

vključijo večkrat letno, so me pozitivno presenetili.  

 

3. Katere so prednosti izvajanja terenskega dela pri pouku? 

 

Tabela 3: Odgovori profesorjev razrednega pouka o prednostih izvajanja terenskega dela pri 

pouku. 

Prednosti izvajanja terenskega dela pri pouku  

Večja aktivnost učencev. 

Praktičnost dela. 
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Avtentičnost. 

Boljše razumevanje snovi. 

Lažja predstavitev snovi. 

Konkretizacija teoretičnih vsebin. 

Boljše pomnjenje snovi. 

 

Tretje vprašanje je bilo odprtega tipa. Zanimale so me prednosti izvajanja terenskega dela 

pri pouku. Kot prednosti terenskega dela so anketiranci navedli večjo aktivnost učencev, 

praktičnost dela, avtentičnost, boljše razumevanje in pomnjenje ter lažjo predstavitev in 

konkretizacijo teoretičnih vsebin. Na vprašanje so odgovorili vsi anketiranci.  

 

Menim, da terensko delo učencem omogoča večjo aktivnost in samostojnost. Sami 

prihajajo do spoznanj in posledično je znanje, ki ga pridobijo, trajnejše. Terensko delo 

vidim kot smiselno dopolnitev teoretičnega dela in kot povezavo teoretičnega dela s 

praktičnim delom. Je učna metoda izkustvenega učenja. 

 

4. Katere so pomanjkljivosti izvajanja terenskega dela pri pouku? 

 

Tabela 4: Odgovori profesorjev razrednega pouka o pomanjkljivostih izvajanja terenskega 

dela pri pouku. 

Pomanjkljivosti izvajanja terenskega dela pri pouku  

Časovno obsežnejše. 

Vzame veliko organizacije in priprav. 

Nekateri učenci so premalo aktivni. 

Dodatno spremstvo. 

 

Četrto vprašanje je bilo odprtega tipa. Zanimale so me pomanjkljivosti izvajanja terenskega 

dela pri pouku. Kot pomanjkljivosti terenskega dela so anketiranci navedli, da je časovno 

obsežnejše, nekateri učenci so premalo aktivni, vzame veliko organizacije in priprav ter 

zahteva dodatno spremstvo. Dva anketiranca pri tem vprašanju nista navedla 

pomanjkljivosti izvajanja terenskega dela pri pouku. 
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Strinjam se, da je za izvedbo terenskega dela potrebnih veliko organizacije in priprav, 

vendar pa terensko delo prinaša učencem kvalitetnejše in trajnejše znanje. 

 

5. Ali izvajate terensko delo pri predmetu družba, in sicer pri obravnavi 

kulturnozgodovinskih znamenitosti domačega kraja? 

 

Tabela 5: Odgovori profesorjev razrednega pouka na vprašanje, ali izvajajo terensko delo 

pri obravnavi kulturnozgodovinskih znamenitosti domačega kraja. 

Odgovor Število anketirancev 

Da. 8 

Ne. 0 

Občasno. 0 

 

Peto vprašanje je bilo zaprtega tipa. Zanimalo me je, ali profesorji razrednega pouka 

izvajajo terensko delo pri obravnavi kulturnozgodovinskih znamenitosti domačega kraja. 

Anketiranci so obkrožili odgovor, kjer so imeli na voljo tri možnosti: da, ne ali občasno. 

Vseh osem anketirancev je odgovorilo pritrdilno.  

 

Pomembno se mi zdi, da učencem že v zgodnjih letih poučevanja damo možnost 

spoznavanja in raziskovanja domačih kulturnih znamenitosti kraja na samem terenu, saj jim 

s tem približamo pojem in pomen kulturne dediščine, poznavanje kulturnozgodovinskih 

znamenitosti in zgodovine domačega kraja pa je temelj za nadaljnje izobraževanje. 
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UGOTOVITVE 

 

RV1: Katere so prednosti in katere pomanjkljivosti terenskega dela pri pouku? 

Kot prednosti terenskega dela so anketiranci navedli večjo aktivnost učencev, praktičnost 

dela, avtentičnost, boljše razumevanje in pomnjenje ter lažjo predstavitev in konkretizacijo 

teoretičnih vsebin. 

Kot pomanjkljivosti terenskega dela so anketiranci navedli, da je časovno obsežnejše, 

nekateri učenci so premalo aktivni, vzame veliko organizacije in priprav ter zahteva 

dodatno spremstvo.  

 

RV2: Ali profesorji razrednega pouka izvajajo metodo terenskega dela pri obravnavi 

kulturnozgodovinskih znamenitosti domačega kraja? 

Vsi anketirani profesorji razrednega pouka so odgovorili, da izvajajo metodo terenskega 

dela pri obravnavi kulturnozgodovinskih znamenitosti domačega kraja. 
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4.7.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA INTERVJUJA169  

 

1) Katera področja pokriva muzej v Ajdovščini oz. kaj si lahko ogledamo? 

Kaj si lahko ogledamo na stalni razstavi v muzeju? 

Ali razstava predstavlja tudi kulturnozgodovinske znamenitosti iz rimske dobe? 

Katere razstavne eksponate si lahko ogledamo? 
 

V okviru Muzejske zbirke v Ajdovščini sta trenutno na ogled dve stalni razstavi, arheološka 

in prirodoslovna. Na arheološki razstavi Fluvius frigidus, Castra, Flovius, Ajdovščina je 

predstavljena poselitvena podoba območja Ajdovščine od prazgodovine do zgodnjega 

srednjega veka. Razstava je nastala na podlagi analize rezultatov dolgoletnih arheoloških 

raziskav in študije zgodovinskih virov. Na drugi razstavi si lahko ogledamo del zbirke 

fosilov zbiratelja iz Ajdovščine, pokojnega Stanislava Bačarja.  

 

Stalna razstava o antični Ajdovščini predstavlja arheološko preteklost Ajdovščine s 

poudarkom na rimskem obdobju. Na razstavi so na ogled izbrane arheološke najdbe, ki so 

bile odkrite na tleh današnje Ajdovščine. Najdbe nam pričajo o načinu življenja, ki so ga 

imeli ljudje v rimskem času. Razstavno gradivo vključuje številne rekonstrukcije in maketi 

tlorisa obzidja ter kopališča poznorimske utrdbe, ki pripomorejo k boljši predstavnosti. 

Z ogledom razstave dobimo širši vpogled v zgodovinsko obdobje, iz katerega so ostanki, ki 

so danes vidni znotraj mestnega jedra. 

 

2) Ali imate brošure in zemljevid muzeja v Ajdovščini za lažjo orientacijo po le-tem? 

Ali so namenjeni tudi učencem 2. triade? 

Ali so primerni za njihovo uporabo oz. jih znajo uporabljati? 

 

Brošure ponujajo poglobljene informacije o muzeju in njegovi ponudbi, obenem pa imajo 

namen spodbuditi radovednost in željo posameznika za obisk muzeja. Brošure muzej v 

Ajdovščini zaenkrat še nima, ima pa zato razstavni katalog.  

 

Muzej ima razstavni katalog o razstavi o antični Ajdovščini. Razstava se imenuje Fluvio 

Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina. Razstavni katalog obravnava arheološke najdbe, 

                                                 
 
169 Kustosinja Goriškega muzeja Ana Kruh, univ. dipl. arheologinja. 
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ki so bile odkrite na območju današnje Ajdovščine. Le-te se nanašajo predvsem na čas 

rimske dobe. V katalogu so prikazane številne rekonstrukcije in maketi tlorisa obzidja in 

kopališča poznorimske utrdbe, ki so razstavljene v muzeju.  

 

Muzej zemljevida za orientacijo po muzeju nima, je pa v pripravi zloženka muzeja.  

 

S pomočjo zloženke bodo obiskovalci dobili osnovne podatke o arheološki podobi območja 

mesta, hkrati pa bo služila kot pripomoček, s katerim se bodo lahko podali na ogled mesta 

in tam prepoznavali elemente arheološke dediščine. Zloženka bo vsebovala sliko tlorisa 

mesta z označenimi arheološkimi topografskimi podatki.  

 

Gradivo je namenjeno obiskovalcem vseh starosti in tudi učencem 2. triade.  

 

3) Ali imate organizirane strokovno vodene oglede muzeja? 

Komu so namenjeni? Odraslim, otrokom, osnovnošolskim otrokom, učencem 

katerega razreda OŠ, tudi učencem 2. triade? 

 

Muzej ima organizirano strokovno vodstvo po zbirki. Vodstva so namenjena otrokom, 

mladostnikom in odraslim, vsebinsko pa so prilagojena glede na starostno skupino 

udeležencev. Najpogosteje muzej obiščejo skupine učencev osnovnih šol (pretežno z 

območja ajdovske občine), prevladujejo pa učenci 2. in 3. triade. Obisk muzeja je pogosto 

načrtovan v zvezi z učno vsebino pouka. Za dijake potekajo strokovna vodstva po 

arheološki razstavi v okviru strokovnih ekskurzij ali pa v okviru priprave na maturo. 

 

Muzej ima torej organizirane strokovno vodene oglede, ki so namenjeni tako otrokom in 

mladostnikom kot odraslim, pri čemer prevladujejo prav učenci 2. in 3. triade. Vodeni 

ogledi so vsebinsko prilagojeni glede na starostno skupino udeležencev. 

 

4) Kaj vključuje voden ogled? 

Kaj vključuje ogled za osnovnošolske otroke oz. učence 2. triade? 

Koliko časa traja? 

Koliko časa traja za osnovnošolske otroke oz. učence 2. triade? 
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Voden ogled vključuje razlago ob razstavnem gradivu in eksponatih. Po želji obiskovalcev 

se lahko ogled zbirke poveže tudi z ogledom arheoloških ostankov v mestu. 

Ogled traja približno eno šolsko uro. 

 

Voden ogled je za vse starosti obiskovalcev enak, torej vključuje razlago ob razstavnem 

gradivu in eksponatih in traja eno šolsko uro. 

 

5) Kako je poskrbljeno za otroke med samim vodenjem po muzeju? 

Ali otroci lahko sodelujejo? 

Ali imate za njih pripravljene problemsko zastavljene naloge? 

 

Med vodenjem po muzeju kustos otroke ves čas motivira, jim zastavlja vprašanja in jih 

poskuša vključiti v razpravo. Razlago tudi vsebinsko prilagaja glede na izkazan interes. 

Glavni cilj je, da se pri otrocih vzbudi zanimanje za tematiko in da učenci z obiskom 

muzeja pridobijo koristne informacije. 

 

Za otroke je treba poskrbeti, da so ves čas vodenja miselno aktivni in da jim posredovana 

vsebina vzbuja zanimanje in radovednost.  

 

6) Ali imate za otroke pripravljene tudi dejavnosti, kot so muzejsko-delavniške 

dejavnosti, predstave, igre za otroke, ogledi filmov, učni listi ipd.?  

Za otroke oz. učence katerega razreda oz. triade so primerne? 

Tudi za učence 2. triade? 

 

Muzej za otroke trenutno ne pripravlja delavnic, predstav, učnih listov ipd. 

 

Sicer pa muzej za letos pripravlja osnovni pedagoški program. Ta vključuje pripravo na 

temo arheologije. Tu gre za arheopeskovnik, kjer gre za simulacijo dela arheologa. Otroci 

odkrivajo skrite predmete v peskovniku (kopije arheoloških najdb), jih beležijo, sestavljajo, 

prepoznavajo in določajo. Na ta način spoznajo način dela med arheološkimi izkopavanji, 

hkrati pa tudi materialno kulturo določenega obdobja. Glede na tematiko, ki jo naslavlja 

razstava, bo poudarek na najdbah rimskega obdobja.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                 Tjaša Bandelj, diplomsko delo 

 68 

Druga dejavnost je voden itinerarij po antičnih ostalinah v mestu: s pomočjo učnih listov se 

bodo otroci podali na sprehod po mestu, kjer bodo na zabaven način odkrivali ostanke 

antične naselbine in spoznavali življenje za časa Rimljanov.  

 

Smiselnost muzejskih delavniških dejavnosti je v spodbujanju zanimanja in razvijanja 

pozitivnega odnosa otrok do dediščine, hkrati pa omogočajo take dejavnosti večjo aktivnost 

otrok. 

 

7) Ali pri delu uporabljate sodobno izobraževalno tehnologijo, npr. projektor, 

grafoskop, videoaparat ipd.? 

 

Muzej ne uporablja sodobnih izobraževalnih tehnologij. 

 

Sicer pa uporaba sodobne izobraževalne tehnologije učencem omogoča približanje snovi na 

zanimivejši način.  

 

8) Ali imate za v bodoče načrte glede izpopolnjevanja ponudbe muzeja na didaktično-

izobraževalnem področju? 
 

Muzej namerava v prihodnje razširiti ponudbo delavnic oz. pedagoških vsebin, ki se bodo 

tematsko navezovale na obstoječi razstavi.  
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UGOTOVITVE 

 

RV3: Katere pedagoške dejavnosti izvaja Goriški muzej (muzej v Ajdovščini)? 

Muzej nudi strokovna vodstva in oglede ter ima na voljo razstavni katalog. V pripravi so 

zloženka o arheološki podobi območja mesta in načrti za arheopeskovnik ter voden 

itinerarij po antičnih ostalinah v mestu. 

Muzej v Ajdovščini izvaja ustrezne pedagoške dejavnosti, a bi te lahko bile še bolj 

izpopolnjene, saj muzeju trenutno primanjkuje več dejavnosti in delavnic. Sicer pa ima 

muzej veliko potenciala pri nadaljnjem nadgrajevanju pedagoške ponudbe, tako da bo le-ta 

v bodoče še boljša. 

 

RV4: Ali je stalna razstava v dotičnem muzeju o kulturnozgodovinskih znamenitostih 

Ajdovščine v rimski dobi je primerna za učence na razredni stopnji (2. triada)? 

Razstava vključuje številne rekonstrukcije ter maketi tlorisa obzidja in kopališča 

poznorimske utrdbe, ki pripomorejo k boljši predstavnosti (tudi za učence 2. triade).  

Primerna je za osnovnošolske otroke in za učence 2. triade, saj je snov o kulturni dediščini 

in Rimljanih tudi del učne vsebine pouka in je prikazano nazorno, primerno za učence te 

starosti. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Za izbor teme o kulturnozgodovinski dediščini Ajdovščine iz rimske dobe sem se odločila, 

ker se zavedam, da je mesto bogato s kulturnozgodovinskimi znamenitostmi in 

arheološkimi najdbami iz časa Rimljanov ter je kot tako več kot omembe vredno. 

 

Pri analizi odgovorov sem ugotovila, da je bilo med anketiranci več odgovorov zapisanih v 

prid terenskemu delu. Vsi anketiranci so tudi odgovorili, da terensko delo izvajajo pri 

obravnavi kulturnozgodovinskih znamenitosti domačega kraja.  

 

Pedagoško-didaktična ponudba muzeja je zadovoljiva, a bo z načrti, ki jih ima za v 

prihodnje glede nadaljnjega nadgrajevanja pedagoške ponudbe, še bolj izpopolnjena. Stalna 

razstava Fluvio Frigido – Castra – Floviuos – Ajdovščina vključuje številne rekonstrukcije 

in maketi tlorisa obzidja ter kopališča poznorimske utrdbe, ki pripomorejo k boljši 

predstavnosti. Primerna je za osnovnošolske otroke in za učence 2. triade, saj je snov o 

kulturni dediščini in Rimljanih tudi del učne vsebine pouka.  

 

Kvaliteta muzeja v Ajdovščini je visoka. Kaže se v tematiki in predstavitvi razstave. Le-ta 

je nazorna, sistematična in obogatena s številnimi rekonstrukcijami ter maketami. 

Razstavljeno pa je potrebno na ustrezen didaktično-metodični način tudi predstaviti. To 

področje bi muzej lahko še bolj izpopolnil, in sicer z uporabo multimedije in novejših 

izobraževalnih metod. Organizacija raznih ustvarjalnih delavnic, predstav, iger za otroke, 

računalniških predstavitev, filmov, zvočnih animacij ter učnih listov bi pripomogla k temu, 

da bi obiskovalci muzeja sprejemali informacije z vsemi svojimi čuti ter si s tem 

predstavljeno lažje zapomnili. Menim, da bi širša ponudba pedagoških programov muzeju 

povečala njegovo kvaliteto in vrednost. 

 

Pomembno je, da učencem že v prvih letih šolanja ponudimo možnost raziskovanja 

kulturnih znamenitosti domačega kraja. To nam omogoča prav terensko delo. Hkrati jim 

moramo znati približati snov na čim bolj zanimiv način, kar lahko dosežemo tudi z 

obiskom lokalnega muzeja.  
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Pri načrtovanju terenskega dela sem spoznala, da je za izvedbo terenskega dela potrebne 

veliko organizacije in priprav. Za učitelja je nujno dobro poznavanje obravnavane učne 

snovi ter poznavanje terena, kjer bo terensko delo potekalo. Potrebno se je prepričati, da je 

teren varen in dostopen za učence. Izvedba terenskega dela pa mora biti za učence ne samo 

poučna ampak tud zanimiva. K temu prispeva tudi dobro osnovan učni list, ki ga učenci 

rešujejo sproti na terenu. Poleg navedenih pogojev za uspešno izvedbo terenskega dela pa 

je potreben tudi vnaprejšenj dogovor z vodičem in organizacija prevoza. 
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http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_castra_rimska_utrdba/slo (9. 3. 2014). 

 

Slika 34: Arheološka izkopavanja v območju stolpa 12 leta 1987:  

Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, Vodnik in katalog stalne arheološke 

razstave Goriškega muzeja na Prešernovi 24 v Ajdovščini, Goriški muzej, Kromberk – 

Nova Gorica 2013, str. 29. 

 

Slika 35: Južni del obzidja s stolpom 12, v ozadju stolp 13, leta 1988:  

Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, Vodnik in katalog stalne arheološke 

razstave Goriškega muzeja na Prešernovi 24 v Ajdovščini, Goriški muzej, Kromberk – 

Nova Gorica 2013, str. 29. 

 

Slika 36: Ostanki rimskih term: 

http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_ostanki_rimskih_term/slo (9. 3. 2014). 

 

Slika 37: Ostanki rimskih term: 

http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_ostanki_rimskih_term/slo (9. 3. 2014). 

 

Slika 38: V sodobnem mestnem tkivu ohranjene ostaline frigidarija. Ob njem so v tlaku 

nakazani temelji kaldarija in tepidarija:  

Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, Vodnik in katalog stalne arheološke 

razstave Goriškega muzeja na Prešernovi 24 v Ajdovščini, Goriški muzej, Kromberk – 

Nova Gorica 2013, str. 45. 

 

Slika 39: Ostanki rimskih term in stolp 12: 

http://kraji.eu/slovenija/ajdovscina_ostanki_rimskih_term/slo (9. 3. 2014). 

 

Slika 40: Bronasti kipec Venere, boginje ljubezni, zavetnice plodnosti in blaginje:  

Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, Vodnik in katalog stalne arheološke 

razstave Goriškega muzeja na Prešernovi 24 v Ajdovščini, Goriški muzej, Kromberk – 

Nova Gorica 2013, str. 64. 
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Slika 41: Jantarni prstan s podobo psa:  

Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, Vodnik in katalog stalne arheološke 

razstave Goriškega muzeja na Prešernovi 24 v Ajdovščini, Goriški muzej, Kromberk – 

Nova Gorica 2013, str. 59. 

 

Slika 42: Nagrobnik Publija Publicija Ursiona:  

Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, Vodnik in katalog stalne arheološke 

razstave Goriškega muzeja na Prešernovi 24 v Ajdovščini, Goriški muzej, Kromberk – 

Nova Gorica 2013, str. 58. 

 

Slika 43: Arheološka razstava Fluvio Frigido – Castra – Flovius- Ajdovščina:  

foto: T. Bandelj (29. 3. 2014). 

 

 

7. 4 USTNI VIR 
 

Intervju z: Ana Kruh, univ. dipl. arheologinja, višja kustodinja Goriškega muzeja; dne 6. 5. 

2014. 
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8 PRILOGE 

8. 1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljeni! 
Sem Tjaša Bandelj, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 
okviru diplomske naloge med drugim raziskujem mnenja profesorjev razrednega pouka 
drugega triletja o metodi in izvajanju terenskega dela. Prosila bi Vas, če si lahko vzamete 
nekaj minut za reševanje spodnjih vprašanj. Anketa je anonimna.  
 
Najlepša hvala. 
 
 
 
1. Ali v pouk vključujete metodo terenskega dela? 
 
● Da. 
● Ne. 
 
 
2. Kako pogosto vključujete terensko delo kot metodo za usvajanje znanja pri 
predmetu družbe? 
 
● Enkrat letno. 
● Dvakrat letno. 
● Večkrat letno. 
● Nikoli 
● Drugo:_________________________________________________________________ 
  
 
3. Katere so prednosti izvajanja terenskega dela pri pouku? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
4. Katere so pomanjkljivosti izvajanja terenskega dela pri pouku? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
5. Ali izvajate terensko delo pri predmetu družba, in sicer pri obravnavi 
kulturnozgodovinskih znamenitosti domačega kraja? 
 
● Da. 
● Ne. 
● Občasno.  
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8.2 INTERVJU  
 
Intervju s kustosom Goriškega muzeja: Ana Kruh, univ. dipl. 
arheologinja 
 
Pri intervjuju bi se osredotočila predvsem na pedagoško ponudbo Muzejske zbirke 
Ajdovščina, ki spada pod Goriški muzej. 
 
 
1) Katera področja pokriva muzej v Ajdovščini, oz. kaj si lahko ogledamo? 
V okviru Muzejske zbirke v Ajdovščini sta trenutno na ogled dve stalni razstavi, arheološka 
in prirodoslovna. Na arheološki razstavi Fluvius frigidus, Castra, Flovius, Ajdovščina je 
predstavljena poselitvena podoba območja Ajdovščine od prazgodovine do zgodnjega 
srednjega veka. Razstava je nastala na podlagi analize rezultatov dolgoletnih arheoloških 
raziskav in študija zgodovinskih virov. Na drugi razstavi si lahko ogledamo del zbirke 
fosilov zbiratelja iz Ajdovščine, pok. Stanislava Bačarja.  
 
Omenili ste arheološko razstavo v muzeju.  
Kaj si lahko ogledamo iz tega področja? 
Razstava ponuja sprehod po arheološki preteklosti Ajdovščine. Poudarek je na rimskem 
obdobju, ki je najbolje dokumentirano arheološko obdobje na tem prostoru; na območju 
današnjega mesta je v času od 1. do srede 5. stoletja obstajala pomembna naselbina. 
Ostanke poznorimskega utrjenega naselja si danes lahko ogledamo znotraj mestnega jedra: 
vidni so deli obzidja s stolpi in ostanki term – kopališča.  
 
Torej, muzej oz. razstava med drugim predstavlja tudi kulturnozgodovinske 
znamenitosti Ajdovščine iz rimske dobe? 
Z ogledom razstave dobimo širši vpogled v zgodovinsko obdobje, iz katerega so ostanki, ki 
so danes vidni znotraj mestnega jedra. Na razstavi se lahko bolje podučimo o omenjenih 
arheoloških spomenikih, tako da je obisk muzeja nedvomno nujen postanek v sklopu 
ogleda lokalnih kulturno zgodovinskih znamenitosti.  
 
Katere razstavne eksponate pa si lahko ogledamo? 
Na razstavi so na ogled izbrane arheološke najdbe, ki so bile odkrite na tleh današnje 
Ajdovščine. Ker je, kot že omenjeno, rimsko obdobje najbolje izpričano, je glavnina najdb 
iz tega časa. Najdbe nam posredno marsikaj povedo o načinu življenja rimskodobnih 
prebivalcev; pričajo nam o oblačilni kulturi, modi, tehnoloških dosežkih, bivalni kulturi, 
verovanjih, tedanjemu vsakdanu. Razstavno gradivo vključuje tudi številne rekonstrukcije, 
ki pripomorejo k boljši predstavnosti. V okviru muzejske postavitve sta na ogled tudi 
maketi tlorisa obzidja in kopališča poznorimske utrdbe, ki se navezujeta na arheološke 
ostanke, vidne v mestu.  
 
 
2) Ali imate brošure in zemljevid muzeja v Ajdovščini, za lažjo orientacijo po le-tem? 
Ali so namenjeni tudi učencem 2. triade? 
Ali so primerni za njihovo uporabo oz. jih znajo uporabljati? 
Kar se tiče spremnega razstavnega gradiva, je trenutno na voljo razstavni katalog.  
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V pripravi je zloženka, s pomočjo katere bodo obiskovalci dobili osnovne podatke o 
arheološki podobi tega prostora, hkrati pa bo služila kot pripomoček, s katerim se bodo 
lahko podali na ogled mesta in tam prepoznavali elemente arheološke dediščine (zloženka 
bo vsebovala sliko tlorisa mesta z označenimi arheološkimi topografskimi podatki).  
 
3) Ali imate organizirane strokovno vodene oglede muzeja? 
Komu so namenjeni? Odraslim, otrokom, osnovnošolskim otrokom, učencem 
katerega razreda OŠ, tudi učencem 2. triade? 
V sklop muzejske ponudbe sodi strokovno vodstvo po zbirki, ki ga izvaja kustos arheolog. 
Vodstva so namenjena otrokom, mladostnikom, odraslim. Najpogosteje muzej obiščejo 
skupine učencev osnovnih šol (pretežno z območja ajdovske občine), prevladujejo učenci 2. 
in 3. triade. Obisk muzeja je pogosto načrtovan v zvezi z učno vsebino pouka. Za dijake 
potekajo strokovna vodstva po arheološki razstavi v okviru strokovnih ekskurzij ali pa v 
okviru priprave na maturo. Vodstva po ajdovski zbirki izvajam osebno, vsebinsko jih 
prilagajam glede na starostno skupino udeležencev.  
 
4) Kaj vključuje voden ogled? 
Kaj vključuje ogled za osnovnošolske otroke oz. učence 2. triade? 
Vodstvo vključuje razlago ob razstavnem gradivu in eksponatih. Po želji oz. če okoliščine 
to dopuščajo ogled zbirke povežemo tudi z ogledom arheoloških ostankov v mestu.  
 
Koliko časa traja? 
Koliko časa traja za osnovnošolske otroke oz. učence 2. triade? 
Vodstvo traja običajno eno šolsko uro.  
 
5) Kako je poskrbljeno za otroke med samim vodenjem po muzeju? 
Ali otroci lahko sodelujejo? 
Ali imate za njih pripravljene problemsko zastavljene naloge? 
Otroke ves čas motiviram, med razlago jim zastavljam vprašanja in jih poskušam vključiti v 
razpravo, razlago tudi vsebinsko prilagajam glede na izkazan interes. Moj glavni cilj je, da 
pri otrocih vzbudim zanimanje za tematiko in da učenci z obiskom muzeja pridobijo 
koristne informacije.  
 
6) Ali imate za otroke pripravljene tudi dejavnosti, kot so muzejsko-delavniške 
dejavnosti, predstave, igre za otroke, ogledi filmov, učni listi ipd.?  
Za otroke oz. učence katerega razreda oz. triade so primerne? 
Tudi za učence 2. triade? 
Letos je za ajdovsko zbirko v pripravi osnovni pedagoški program. Ta vključuje pripravo 
delavnice na temo arheologije in sicer arheopeskovnik, kjer gre za simulacijo dela 
arheologa: otroci odkrivajo skrite predmete v peskovniku (kopije arheoloških najdb), jih 
beležijo sestavljajo, prepoznavajo in določajo. Na ta način spoznajo način dela med 
arheološkimi izkopavanji hkrati pa tudi materialno kulturo določenega obdobja. Glede na 
tematiko, ki jo naslavlja razstava, bo poudarek na najdbah rimskega obdobja. Druga 
dejavnost je voden itinerarij po antičnih ostalinah v mestu: s pomočjo učnih listov se bodo 
otroci podali na sprehod po mestu, kjer bodo na zabaven način odkrivali ostanke antične 
naselbine in spoznavali življenje za časa Rimljanov.  
 
7) Ali pri delu uporabljate sodobno izobraževalno tehnologijo, npr. projektor, 
grafoskop, videoaparat ipd.? 
Ne. 
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8) Ali imate za v bodoče načrte glede izpopolnjevanja ponudbe muzeja na didaktično-
izobraževalnem področju?  
Vsekakor stremimo za tem, da popestrimo pedagoško ponudbo muzejske zbirke. V 
prihodnje nameravamo razširiti ponudbo delavnic oz. pedagoških vsebin, ki se bodo 
tematsko navezovale na obstoječi razstavi.  
 
 
 
 
Najlepša hvala za Vaš čas! Veliko uspehov še naprej. 
 
 

 

 


