
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJA NAGODE 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Razredni pouk 

 

 

 

 

 

Poznavanje zgodovine prometa na 

Vrhniki v 4. in 5. razredu devetletne 

osnovne šole 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

Mentorica: dr. Darja Kerec, doc.           Kandidatka: MAJA NAGODE 

 

 

 

 

Ljubljana, avgust 2011  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Človek, ki skrbi za svoje staro znanje in hkrati nenehno pridobiva novo, 

lahko postane učitelj drugih.«                              

                                                                  (Konfucij) 

 

 

 

ZAHVALA 

Lepo se zahvaljujem mentorici dr. Darji Kerec za vse nasvete, napotke in izkazano 

pomoč pri izdelavi diplomskega dela.  

Zahvala gre tudi učiteljicam ter učencem 4. in 5. razredov osnove šole Ivana 

Cankarja Vrhnika, za izpolnjene anketne vprašalnike in uspešno izvedeni učni uri.  

Posebna zahvala gre mojim najdraţjim za potrpeţljivost, spodbudne besede in 

pomoč pri nastajanju diplomskega dela. 

 



 

POVZETEK 

Vrhnika leţi v osrednji Sloveniji, natančneje na jugozahodnem delu Ljubljanskega 

barja. Ponaša se s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, ki pričajo o 

bogati zgodovini tega »prečudnega« kraja.  

Mesto je zraslo na pomembnem prometnem kriţišču, kar je skozi različna 

zgodovinska obdobja vplivalo na njegov razvoj. Na tem območju je potekal vodni 

(čolnarjenje na Ljubljanici) kot tudi kopenski promet (tovorništvo, furmanstvo, 

ţelezniški promet). Redki, a pomembni ostanki so vidni še danes.  

V diplomskem delu je kratka geografska predstavitev občine, opis naravnih in 

kulturnih znamenitosti in zgodovinska predstavitev mesta. Večji poudarek je na 

predstavitvi različnih vrst transporta in prometnega poloţaja Vrhnike skozi različna 

zgodovinska obdobja.  

V empiričnem delu so grafično in opisno predstavljeni rezultati anketnega 

vprašalnika, s katerim sem ţelela izvedeti, kako dobro učenci 4. in 5. razredov 

poznajo vrste prometa in načine transporta, ki so se skozi različna zgodovinska 

obdobja pojavljala v njihovem domačem kraju.  

V zadnjem delu je predstavljen didaktičen del, ki je bil izveden v 4. in v 5. razredu. 

Učni uri sta potekali na terenu, in sicer po središču Vrhnike. Učenci so s pomočjo 

opazovanja zgodovinskih ostankov povezanih s prometom in reševanjem učnega 

lista, spoznavali razvoj domačega kraja v preteklosti. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

občina Vrhnika, zgodovina prometa na Vrhniki, čolnarstvo, tovorništvo, prevozništvo, 

poštne kočije, ţelezniški promet  

 

 

 



 

ABSTRACT 

The town of Vrhnika is situated in central Slovenia, in the south-western part of the 

Ljubljana Moor. It boasts numerous natural and cultural sights which bear witness to 

the rich history of this »most exceptional« town.  

The town was growing next to an important crossroad, which influenced its 

development through various history chapters. Waterborne transport (boating on 

Ljubljanica River) and land transport (cargo transportation, cart driving, rail traffic) 

took place in this region. Rare and important remnants are still visible today.   

The diploma paper contains a short geographic presentation of the municipality, a 

description of natural and cultural sights and a historical presentation of the town.  

Special emphasis is placed on the presentation of the traffic situation of Vrhnika and 

on various transport types that were present in different history periods.   

The empirical part contains a graphic and textual presentation of the results of a 

questionnaire which shows how well do the pupils in the fourth and fifth class of 

grammar school know the transportation types and the means of transport that were 

used in their home town in different history periods.   

The final part presents the didactic part that was used in practice in the fourth and 

fifth class of grammar school. The two lectures took place in the field, that is in the 

town core of Vrhnika. The pupils were observing the historical remnants, connected 

to traffic, which helped them solve the exercise sheet and get to know the 

development of their home town through the history.  
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municipality of Vrhnika, traffic history in Vrhnika, boating, cargo transportation, 

transportation business, post coaches, rail traffic  
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1 UVOD 

»Vrhnika, prečuden kraj! 

V mehkem domotoţju mi zakoprni srce 

ob misli nate. 

Kdo te je videl z bedečimi očmi, 

kdo te je spoznal? 

Šli so mimo, videli so bele ceste, bele hiše, 

in šli so dalje. 

Jaz pa sem ti pogledal v obraz kakor ljubljenemu dekletu 

in zdaj je moje srce bolno po tebi ...«
1
    

Z Drče, kjer stoji spominsko obeleţje, posvečeno znanemu slovenskemu pesniku, 

pisatelju, dramatiku in našemu rojaku Ivanu Cankarju, se odpira lep pogled na 

Vrhniko. Vrhnika je kraj, ki se mu zaradi prometne lege ne moremo ogniti, če hitimo 

proti morju ali pa z morja proti notranjosti drţave.2 To so vedeli ţe ljudje v preteklosti. 

Zgodovina tega »prečudnega« kraja, kot je zapisal Ivan Cankar, me je zanimala ţe 

od nekdaj. K pisanju te diplomske naloge me je spodbudila predvsem ţelja, da bi z 

raziskovanjem bolj podrobno spoznala zgodovino Vrhnike, prometa in njegovega 

vpliva na razvoj tega mesta. Ţelja se je pričela uresničevati s prebiranjem številne 

literature. V posebno pomoč sta mi bili deli avtorjev Joţeta Rodeta (Vrhnika skozi 

stoletja) in Petra Habiča (Vrhnika). Informatorjev, ki bi mi povedali kaj več o tej 

tematiki, je bilo malo, saj gre za temo, ki je odmaknjena v preteklost. Tisti, ki so pri 

tem sodelovali, so pripovedovali o dogodkih iz svojega otroštva in zgodbe po 

pripovedovanju svojih staršev. 

Vrhnika ima bogato zgodovino. Na osnovi nekaterih izkopanin sklepajo, da je bilo 

ozemlje današnje Vrhnike poseljeno ţe pred prihodom Rimljanov. Na osnovi 

nekaterih zgodovinskih poročil naj bi bilo znano, da je bilo ţe prvotno ţivljenje in 

naselje vezano na promet, ki je potekal po kopnem in po vodi čez Barje. Tako kot 

drugod po svetu, se je tudi na ozemlju Vrhnike promet skozi stoletja spreminjal. Skozi 

Vrhniko so potovali in tovorili blago s pomočjo različnih čolnov, vozov, ţivali (voli in 

                                                             
1
 Janez Šumrada in Milan Škrabec, Vrhnika, prečuden kraj (dalje: J. Šumrada, Vrhnika, prečuden 

kraj),  Skupščina občine Vrhnika, Vrhnika 1990, str. 1. 
2
 Joţe Rode, Vrhnika skozi stoletja (dalje: J. Rode, Vrhnika skozi stoletja), Karantanija in Občina 

Vrhnika, Ljubljana in Vrhnika 1997, str. 7. 
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konji), vagonov, ki so jih vlekle teţke lokomotive, danes pa predvsem s pomočjo 

motornih tovornih prometnih sredstev. Prav promet je bil ključen pri razvoju in 

razcvetu Vrhnike v posameznih obdobjih. 

Vrhnika nima samo bogate zgodovine, močno povezane s prometom, vidne v raznih 

kulturnih znamenitostih, ampak tudi številne naravne znamenitosti, ki so vplivale na 

nastanek različnih prometnih poti (vodnih, kopenskih). Nekaj sem jih predstavila v 

začetnem poglavju.  

V nadaljevanju sem s pomočjo anketnega vprašalnika skušala ugotoviti kako dobro 

učenci 4. in 5. razreda osnovne šole Ivana Cankarja, Vrhnika, poznajo vrste prometa 

oziroma načine transporta, ki so se skozi različna obdobja pojavljala v njihovem 

domačem kraju. 

V zadnjem delu sem učencem temo s pomočjo učne ure v razredu in z delom na 

terenu nekoliko bolj pribliţala. 

Kljub temu, da se je promet spreminjal tudi drugod, menim, da je občina Vrhnika 

dober model za proučevanje zgodovine prometa, saj se je na tem območju 

zamenjalo kar nekaj vrst prevoznih sredstev in načinov transporta.

Slika 1: "Prečudna Vrhnika" z Drče (foto: Maja Nagode) 
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2 GEOGRAFSKI OPIS OBČINE VRHNIKA 

Občina Vrhnika leţi v osrednji Sloveniji, natančneje na jugozahodnem delu 

Ljubljanskega barja.  

Glavno središče je pribliţno 20 km jugozahodno od Ljubljane. Občina se razprostira 

na 115,2 km² površine, kar predstavlja 0,6 % ozemlja celotne Slovenije.3 

Velik del občine pokrivajo jelovi gozdovi, največ njiv in pašnikov je ob Barju.4 

V okolici Vrhnike raste tudi nekaj zaščitenih rastlinskih vrst, med njimi blagajev volčin 

in močvirski tulipan.5 

Občina meji z občinami: Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log – Dragomer, 

Borovnica, Logatec in Cerknica.  

Poleg občinskega središča območje zajema še naselja: Bevke, Bistra, Blatna 

Brezovica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, Lesno Brdo, Mala Ligojna, Marinčev 

Grič, Mirke, Mizni Dol, Padeţ, Podlipa, Pokojišče, Prezid, Sinja Gorica, Smrečje, 

Stara Vrhnika, Strmica, Trčkov Grič, Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Zaplana in Zavrh 

pri Borovnici.6  

 
Slika 2: Karta občine Vrhnika (vir: http://www.maps.google.si, 6. 7. 2011) 

                                                             
3
 Andreja Trček, Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika (dalje: A. Trček, Vpliv avtoceste na razvoj 

občine Vrhnika), diplomsko delo, Andreja Trček, Ljubljana 2008, str. 4.  
4
 Logatec – Vrhnika, Izletniška karta občin in načrti mest (dalje: Logatec – Vrhnika, Izletniška karta), 

Geodetski zavod Slovenije, Kartografski oddelek, Ljubljana 1991.  
5
 Peter Habič in Joţe Rode, Vrhnika (dalje: P. Habič, Vrhnika), Društvo Konzervator Vrhnika, Vrhnika 

1988,  str. 7. 
6
 Glej na strani: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=13 (povzeto: 5. 3. 2011).  

http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=13
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Območje občine je naravno-geografsko zelo raznoliko, saj leţi na stiku predalpskega 

in dinarskega sveta. Prav te naravno-geografske in druţbeno-geografske značilnosti, 

vplivajo na različne ţivljenjske pogoje v različnih predelih občine.7     

Z obrobjem sega do Polhograjskega in Rovtarskega hribovja ter na Pokojiško in 

Rakitniško planoto. 

Na apnencih juţno od Vrhnike prevladuje kraški planotasti svet, porasel z gozdom in 

površinskimi tekočimi vodami. Je neugoden za agrarno izkoriščanje in zato 

neposeljen. Tu se najvišje povzpne Ljubljanski vrh (813 m).8 

Proti vzhodu se širi Pokojiška planota (700–800 m), ki se na vzhodu strmo spušča 

proti Barju, proti zahodu pa prehaja v notranjsko podolje z najniţjo Logaško planoto. 

V zaledju kraških izvirov Ljubljanice so nastale številne udorne vrtače. Znamenit je 

Grograjev dol, kjer nastane presihajoče jezero. Ob izvirih Ljubljanice so se 

izoblikovale doline Retovja in Močilnika s strmimi, prepadnimi stenami. Na tem 

območju je več brezen in kraških jam (Vrhniška jama, Ţirovcova jama, Ferranova 

Buţa).9 

                                                             
7
 A. Trček, Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika, str. 4. 

8
 Glej na strani: http:// www.vrhnika.si/?m=pages&id=15 (povzeto: 5. 3. 2011). 

9
 Prav tam. 

Slika 3: Pogled na Vrhniko s Planine (foto: M. Nagode) 

http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=15
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Na meji dinarske in alpske zgradbene enote je vezana ozka, nekaj kilometrov dolga 

dolina Bele. Na tej meji je zasnovano ugrezanje Ljubljanskega barja. Tu se nahaja 

termalni vrelec, imenovan Furlanove toplice pri Mirkah, s stalno temperaturo 25 °C.10 

Na obrobju Ljubljanskega barja, na juţnem pobočju Lesnega Brda, leţi več 

kamnolomov črnega apnenca, ki se je uporabljal kot gradbeni material, imenovan 

»črni marmor«. V lapornih plasteh je mogoče videti fosile, predvsem školjke (25 

različnih vrst) in polţe (3 različne vrste).  

Najbolj samosvoj del kotline je Ljubljansko barje. Domačini ga imenujemo tudi »mah« 

ali »marost«. Gre za ostanek mostiščarskega jezera. Leţi na nadmorski višini 290 m. 

Na Barje se z juţne strani stekajo kraške vode iz podzemlja (Ljubljanica, Bistra), s 

severne in vzhodne strani pa tekoče površinske vode (Podlipščica in Brovniščica). 

Vrhnika ima tipično celinsko podnebje. Zime so razmeroma hladne, poletja 

razmeroma vroča. Za jugozahodni del Barja, kjer leţi Vrhnika, je značilen pojav 

temperaturnega obrata. Medtem ko je po okoliških hribih jasno, se na Barju rada 

zadrţuje megla. Pogostejša je v pozno jesenskem, zimskem in zgodnjem 

pomladanskem obdobju.11 

Po podatkih na občinski spletni strani iz leta 2009 občina Vrhnika šteje 15.704 

prebivalcev.12 Največ jih ţivi v občinskem središču – na Vrhniki, ki ima tri naselitvena 

jedra: Hrib, Vas in Breg. Gre za strnjeno naselje, kjer se iz Ljubljanske kotline med 

Ljubljanskim vrhom (819 m) in Ulovko (801 m), odpira najzloţnejši in najkrajši dostop 

iz notranjosti drţave proti morju. Za severni in zahodni del občine so značilna 

razpršena naselja. Največja koncentracija poselitve je ob avtocesti in ob občinskem 

središču. Juţni del občine je preteţno neposeljen, razen na območju Pokojiške 

planote.13 

                                                             
10

 Vrhnika: turistični informator (dalje: Vrhnika: turistični informator), Turistično društvo Blagajana, 
Vrhnika 2001, str. 10. 
11

 Glej na strani: http://www.unitermal.com (povzeto: 5. 3. 2011). 
12

 Glej na strani: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=13 (povzeto: 5. 3. 2011). 
13

 A. Trček, Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika, str. 4. 

http://www.unitermal.com/
http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=13
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V bliţnji preteklosti je bil velik del prebivalstva zaposlen v dobro stoječi domači 

usnjarski (Industrija usnja Vrhnika, dalje IUV), kovinopredelovalni (Kovinarska 

Vrhnika) in lesnopredelovalni industriji (Liko).14 Ukvarjali so se tudi z mlekarstvom in 

sirarstvom (Mlekarna Vrhnika). Danes je slika popolnoma drugačna. Najprej je 

propadla Mlekarna. IUV, ki je bila s svojimi usnjenimi izdelki znana v svetovnem 

merilu, je šla v stečaj leta 2009.15 Do odpuščanja delavcev je prišlo v Liku, prav tako 

tudi v Kovinarski Vrhnika. S tem je v občini narasel deleţ brezposelnih ljudi.16 Ob 

koncu letošnjega februarja, je bilo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije 

prijavljenih 849 oseb.17  

Na Vrhniki in v okolici so se rodili pomembni ljudje, ki so zaznamovali krajevno in 

slovensko zgodovino. Med njimi so bili akademski slikarji Simon Ogrin, Joţef 

Petkovšek in Matej Sternen, arhitekt in urbanist Ivan Jager, pesnik, pisatelj in 

dramatik Ivan Cankar, pisatelj Karel Grabeljšek, dramatik France Kunstelj, kolesar 

Karel Štrin, smučarka Mojca Suhadolc, atletinja Alenka Bikar, plezalec Aljoša Grom, 

izdelovalec Vrhniških pirhov Franc Grom, gimnastičarka Mojca Rode …18     

Cestna mreţa je dobro razvita. Mimo Vrhnike je speljan primorski odsek avtoceste, ki 

povezuje notranjost drţave z morjem. Skozi Borovnico (od Vrhnike se je odcepila leta 

1995) in obrobje je speljana Juţna ţeleznica (Dunaj – Trst).19 

                                                             
14

 Logatec – Vrhnika, Izletniška karta. 
15

 Ustni vir: Bernarda Rudolf, 15. 4. 2011. 
16

 Simon Seljak in Filip Šemrl, Velike teţave vrhniškega gospodarstva (v: Naš časopis), Vrhnika, 
Vrhnika 2009, L. XXXVI, št. 358, str. 2. 
17

 Gašper Tominc, Brezposelnost narasla za 150 odstotkov (v: Naš časopis), Vrhnika, Vrhnika 2011, 
L. XXXVIII, št. 382, str. 4. 
18

 Glej na strani: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=17 (povzeto: 5. 3. 2011). 
19

 A. Trček, Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika, str.3. 

Slika 5: Mlekarna danes (foto: M. Nagode) Slika 4: Mlekarna nekoč (vir: Vesna Modrijan) 

http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=17
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3 NARAVNE ZNAMENITOSTI  

3.1 Izviri Ljubljanice 

Skozi Vrhniko teče ena najdaljših 

ponikalnic na svetu.20 Razgibana 

kraška reka sedmerih imen – 

Ljubljanica ima številne izvire. Delimo 

jih na štiri večje skupine: izviri Male 

Ljubljanice s pritoki, izviri Velike 

Ljubljanice s pritoki, izviri Ljubije in 

izviri Bistre. Trije od njih so v 

neposredni bliţini Vrhnike. V Močilniku 

in Retovju izvirata Mala in Velika 

Ljubljanica, ki se po dobrem kilometru 

zdruţita v Ljubljanico. Kmalu se ji pri 

Verdu pridruţi še reka Ljubija, ki ima tu 

več izvirov. V te izvire se iztekajo vode 

z okolice Hotedršice in s Planinskega 

polja. Izvire v Bistri napajajo vode 

iz ponora Vodonos na Cerkniškem 

polju.21  

 

 

 

 

                                                             
20

 Rok Kušlan, Ljubljanica (v: Gea), Mladinska knjiga Zaloţba, Ljubljana 2011, L. XXI, št. 2 , str. 59.  
21

 Vladimir Habjan in Peter Skoberne, Naravne znamenitosti Slovenije, Izletniški vodnik (dalje: V. 
Habjan, Naravne znamenitosti Slovenije), Sidarta, Ljubljana 2001, str. 117–119.  

Slika 6: Ljubljanica (foto: M. Nagode) 

Slika 7: Načrt povirja Ljubljanice (foto: M. Nagode)  

Slika 6: Ljubljanica (foto: M. Nagode) 
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V Močilniku, kjer stoji gostišče s kapelico Sv. Antona, sta najbolj znana dva izvira, in 

sicer Mali in Veliki Močilnik.22  

V Retovje se sprehodimo preko mostu, ki ga bodo letos, zaradi dotrajanosti 

obnovili23, in na eni strani občudujemo Malo in na drugi Veliko okence. Pod previsno 

steno, ki leţi malo naprej in kjer je urejeno plezališče, sta še dva izvira: Pod skalo in 

Pod orehom. V Retovju ob večjih nalivih oziroma ob zadostni količini vode vidimo, 

kako voda od vsepovsod bruha iz talnih razpok.24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Slika 10: Veliko okence (foto: M. Nagode) 

                                                             
22

 Prav tam, str.119. 
23

 Gašper Tominc, Obnovili bodo most v Retovju (v: Naš časopis), Vrhnika, Vrhnika 2011, L. XXXVIII, 
št. 382, str. 5. 
24

 V. Habjan, Naravne znamenitosti Slovenije, str. 118–119.  

Slika 8: Veliki Močilnik (foto: M. Nagode) 
Slika 8: Veliki Močilnik (foto: M. Nagode) 

Slika 9: Most v Retovju (foto: M. Nagode) 
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Izviri Ljubije v Verdu: Smukov, Jurčkov, Ceglarjev in Gradarjev, so nekoliko manj 

znani, ampak ravno tako zanimivi.25
 

V Bistri so: Grajski, Galetov in Zupanov izvir. Glede na količino in temperaturo vode, 

včasih tudi na barvo (kalnost), se razlikujejo od preostalih izvirov Ljubljanice.26 

Ob izvirih so zaradi vodne moči, ki je poganjala mlinska kolesa in ţage, gradili mline 

in ţage. V Tehničnem muzeju si lahko pogledamo Ruperčičev mlin in ţago 

venicijanko. Ob cesti, ki vodi proti Močilniku, vidimo propadajočo Oblakovo ţago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
25

 Prav tam. 
26

 Prav tam. 

Slika 12: Venicijanka (foto: M. Nagode) 

Slika 11: Ruperčičev mlin (foto: M. Nagode) 
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3.2 Kuclerjev kamnolom 

Kuclerjev kamnolom leţi na Drenovem griču, na nadmorski višini 340 m. V 

kamnolomu, ki se imenuje po nekdanjem lastniku, se menjavajo plasti temno sivega 

do črnega mikritnega apnenca, tankoplastnega skrilavega laporovca in muljevca. 

Apnenec v kamnolomu je nastal v obdobju triasa, pred pribliţno 225 milijoni let.27 Ţe 

v 19. stoletju so pričeli z raziskovanjem kamnin, v katerih se skriva bogato 

nahajališče fosilnih školjk (lofa, rugozna srčanka, kranjski trigonod, kefersteinova 

mioforija) in drugih mikrofosilov (alge klipeine, foraminfere, trohilina), ki s prostim 

očesom niso vidni.28  

V preteklosti so v kamnolomu kopali sivi in črni apnenec, med ljudmi poznan kot »črni 

marmor«. Uporabljali so ga kot dragocen naravni kamen za izdelavo številnih 

arhitekturnih členov, ki so ostali vgrajeni v domove okoliških prebivalcev.29 

Kuclerjev kamnolom je bil zaradi geoloških in fosilnih posebnosti leta 1991 razglašen 

za naravni spomenik.30 

                                                             
27

 Glej na strani: http://www.dedi.si/dediscina/291-kuclerjev-kamnolom (povzeto: 15. 4. 2011). 
28

 Glej na strani: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kuclerjev_kamnolom (povzeto: 15. 4. 2011). 
29

 Prav tam. 
30

 Glej na strani: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=15 (povzeto: 5. 3. 2011). 

Slika 14: Portal (foto: M. Nagode) 

Slika 13: Kamnolom  
(foto: M. Nagode) 

http://www.dedi.si/dediscina/291-kuclerjev-kamnolom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kuclerjev_kamnolom
http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=15
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3.3 Barje 

Domačini ga imenujemo tudi »mah« ali »marost«. Barje je ostanek mostiščarskega 

jezera. Barjanska ravan leţi na nadmorski višini 290 m. Barje so zaradi prometa 

izsuševali Rimljani. O tem pričajo najdbe rimskih cest na šotni plasti. Izsuševanje se 

je nadaljevalo v 18. stoletju in traja še danes. Po izsušitvi je Barje dobivalo drugačno 

podobo. Nastajanje šote in barja se je prenehalo. Postopoma so odstranili šotno 

plast. Šoto so poţgali, rezali, sušili za kurjavo ali pa je gnila ob stiku z zrakom. Danes 

je na Barju le še malo ostankov šote. Ţivega barja, kjer bi voda trajno zastajala in bi 

se v njej tvorila šota, skorajda ni. Redek ostanek je visoko barje na Kostanjevici pri 

Bevkah, imenovano Mali plac, ki je razglašen za naravni rezervat. Na Jurčevem 

šotišču (naravni spomenik) najdemo redke primerke barjanskih rastlin kot so rosika, 

barjanska vijolica in močvirska kukavica. Močvirske ţelve so zaradi pesticidov, ki jih 

uporabljajo na bliţnjih poljih, skorajda iztrebljene. Danes tla prekriva debela črna 

plast – barjanska črnica.31  

Slika 15: Pogled na Vrhniko s Planine, Barje in močvirski tulipan (vir: Bernarda Rudolf) 

                                                             
31

 Glej na strani: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=13 (povzeto: 5. 3. 2011). 

http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=13
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4 KULTURNE ZNAMENITOSTI 

4.1 Sakralni objekti 

4.1.1 Cerkev Sv. Trojice 

Cerkev, ki je bila sezidana okoli leta 1640 s 

prostovoljnimi prispevki faranov, leţi na hribu Tičnica. 

Ta se dviga nad starim mestnim jedrom. Okoli cerkve 

stoji zid s trinajstimi kapelicami. Nekoč jih je krasil 

Layerjev kriţev pot. V 18. stoletju je bila zelo 

priljubljena med romarji. Krasita jo lepa zunanjost in 

notranjost. Ima prvoten videz, z izjemo gotskega 

zvonika, ki ga je zamenjal baročni.32 Vrhniški 

posojevalci konj in tovorniki so imeli svojo bratovščino, 

kar dokazuje oltar Sv. Štefana, zavetnika konj in 

prevoznikov.33  

4.1.2 Cerkev Sv. Lenarta 

Prvotna kapela Sv. Lenarta je bila grajena v 

gotskem slogu. Prvič je omenjena leta 1444. 

Današnjo baročno podobo je dobila v 18. stoletju. 

Notranjost krasijo freske številnih cerkvenih slikarjev 

tedanjega časa kot so Joţef Petkovšek, Simon 

Ogrin, Leopold Layer. Okrog cerkve je bilo manjše 

pokopališče, ki so ga po obnovi okoli leta 1750 

opustili. Ob spodnjem zidu pokopališča so pokopani 

Cankarjevi starši in sestra Francka.34 

                                                             
32

 Vrhnika: turistični informator, str. 15. 
33

 Milan Trobič, Furmani skozi Postojnska vrata do morja in naprej (dalje: M. Trobič, Furmani), Občina 
Logatec, Logatec 2003, str. 85. 
34

 Vrhnika: turistični informator, str. 15. 

Slika 16: Cerkev Sv. Trojice  
(foto: M. Nagode) 

Slika 17: Cerkev Sv. Lenarta 

(foto: M. Nagode) 
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4.1.3 Cerkev Sv. Pavla 

Cerkev stoji na ostankih 

nekdanjega rimskega tabora. To 

naj bi bila ţe četrta cerkev, ki stoji 

na tem mestu. Na to kaţejo 

ostanki, ki so jih našli pri 

izkopavanju leta 1850, ko so 

pričeli z gradnjo današnje cerkve. 

Notranjost je razdeljena na tri 

enako velike ladje. Poleg 

glavnega oltarja ima še štiri 

stranske. Krasijo jo številne 

čudovite freske, različnih cerkvenih slikarjev kot so Ogrin, Wolf, Koţelj in Debenjak.35 

4.1.4 Cerkev Sv. Miklavţa na Kurenu 

Cerkev, ki je bila zgrajena v 16. stoletju, je bila leta 

1988 razglašena za kulturni spomenik. Predstavlja 

dragocen dokument sakralne umetnosti, saj je 

ostala nespremenjena vse od nastanka. Notranjost 

krasijo trije pozlačeni leseni oltarji, freske in lesen 

strop, ki sloni na dveh lesenih stebrih. Strop je 

razdeljen na 96 kvadratov in 24 vzdolţnih polj, ki so 

poslikani z rastlinskimi, ţivalskimi in geometričnimi 

motivi.36 

                                                             
35

 Joţe Rode, Vrhnika skozi stoletja (dalje: J. Rode, Vrhnika skozi stoletja), Karantanija in Občina 
Vrhnika, Vrhnika 1997, str. 15. 
36

 Vrhnika: turistični informator, str. 17. 

Slika 18: Cerkev Sv. Pavla (foto: M. Nagode) 

Slika 19: Cerkev Sv. Miklavţa na Kurenu 
(foto: M. Nagode) 
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4.2 Stavbna dediščina 

4.2.1 Hiša Ivana Cankarja 

Lesena, s slamo krita hiša, v kateri se je leta 1876 

rodil Ivan Cankar, je leta 1879 pogorela. 

Cankarjeva druţina je po tem gostovala po raznih 

opuščenih hišah in hlevih na Vrhniki. Leta 1880 so 

hišo prevzeli novi lastniki, ki so ji dali sedanjo 

podobo. Hiša je razglašena za kulturni spomenik. 

V njej je urejena muzejska zbirka s prikazom 

urejenosti prostorov (izba, bivalni prostor, črna 

kuhinja) s preloma stoletja.37 

4.2.2 Stara pošta 

Lavrenčičeva hiša – stara pošta, je 

ena najpomembnejših in 

najstarejših (iz 15. stoletja) stavb 

na Vrhniki. Stoji na bregu 

Ljubljanice, kjer je bilo potniško 

pristanišče. Nekoč so bile v njej 

mitnica, pošta in gostišče. Nastala 

je z zdruţitvijo dveh hiš. Včasih je 

imela nadstropje več kot danes, 

leta 1809 pa so ob prenovi eno 

nadstropje odstranili. Ko jo je dobila 

v last Industrija usnja Vrhnika, je bila ponovno obnovljena. V njej so imeli Center 

mode IUV. S propadom podjetja stavba zopet sameva.38 

                                                             
37

 Prav tam, str. 16. 
38

 Prav tam, str. 14. 

Slika 20: Rojstna hiša Ivana Cankarja 
(foto: M. Nagode) 

Slika 21: Lavrenčičeva hiša (foto: M. Nagode) 
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4.2.3 Pri Črnem orlu 

Leta 1850 je veleposestnik Joţef Kotnik zgradil dvonadstropni hotel, ki se je imenoval 

Pri Črnem orlu. Hotela ni več, ime pa je ostalo. V pritličju sta bili kavarna in gostilna. 

V prvem nadstropju je bila čitalnica, ki jo je ustanovil Cankarjev oče.39 Danes so v 

pritličju sluţbe lokalne uprave in nekaj zasebnikov. V nadstropju so sluţbe drţavne 

uprave. Na podstrešju imajo urejeno strelišče. Nekdaj najbolj znana in markantna 

stavba v središču Vrhnike danes neusmiljeno propada.40  

 

                                                             
39

 Prav tam. 
40

 Gašper Tominc, Usoda Črnega Orla še naprej negotova? (v: Naš časopis), Vrhnika, Vrhnika 2011, 
L. XXXVIII, št. 382, str.5. 

Slika 22: Pri Črnem orlu (foto: M. Nagode) 
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4.2.4 Sodnija 

Sodnija ima nad portalom vklesano letnico 1524. Enonadstropno stavbo naj bi zgradil 

sodnik Urban Flach. Stavba je bila v naslednjih letih nekajkrat spremenjena, 

nazadnje leta 1990, ko so opravili arheološka izkopavanja. Našli so ostanke 

keramike, novcev iz 15. in 16. stoletja ter stare temelje, ki pričajo o tem, da je eno 

izmed stavb, ki je stala na tem mestu uničil poţar. Na delu pločnika so našli ostanke, 

ki dokazujejo, da je bila tu speljana stara rimska cesta.41 Pri takratnih delih so 

spremenili notranjost, posebno pritličje. V sklopu sodnije so bili tu včasih sodni 

zapori, v katerih je bil zaprt tudi Ivan Cankar. Danes ima v stavbi svoje pisarne 

Center za socialno delo Vrhnika. 

 

                                                             
41

 J. Rode, Vrhnika skozi stoletja, str. 33.  

Slika 23: Sodnija (foto: M. Nagode) 
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4.2.5 Kašče 

Kašče predstavljajo del nekdaj bogate arhitekturne dediščine občine Vrhnika, ki se je 

ohranila do danes. Kašča je sluţila shranjevanju ţivil, predvsem ţita. Lahko so bile 

grajene v sklopu hiše ali pa so bile to samostojne enote. Prve kašče so bile lesene, 

kasneje so jih zidali. Bile so skrbno oblikovane in hkrati pokazatelj socialnega 

poloţaja lastnika. Na Vrhniki so bile večinoma grajene samostojno. Zidane so bile v 

nadstropju, do katerega so vodile kamnite ali lesene stopnice. Pogosto so imele 

zidane arkade, okna so bila navadno majhna, streha pa je bila krita z opeko. Tla so 

bila navadno iz steptane zemlje. V kletnih prostorih so imeli poljske pridelke, v 

zgornjem nadstropju pa ţita. Na Vrhniki je znanih 17 kašč. Najstarejša, Jelovčanova, 

je bila zgrajena leta 1808. Miklčeva kašča v Verdu je bila grajena v baročnem slogu. 

Prvotno je bila v lasti bistriškega kartuzijanskega samostana. Leta 1981 je bila 

obnovljena in v spomin na slikarja Joţefa Petkovška preimenovana v galerijo Kašča. 

V njej je stalna razstava Petkovškovih slikarskih del in občasne likovne razstave 

ostalih umetnikov.42  

Danes so v uporabi le še redke, ostale počasi propadajo.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42

 Vrhnika: turistični informator, str. 20. 
43

 Prav tam. 

  Slika 24: Bivša Miklčeva kašča (foto: M. Nagode) 
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4.3 Umetnostni spomenik Ivana Cankarja 

Ob glavni cesti stoji spomenik, posvečen slovenskemu pesniku, dramatiku in 

pisatelju Ivanu Cankarju. Bronasti kip, ki je nastal leta 1930, je delo kiparja Iva 

Jurkoviča.44  

Pot od zamisli do postavitve je bila polna preprek. Takoj po pisateljevi smrti so 

ustanovili odbor za postavitev spomenika na Vrhniki, do realizacije pa je prišlo šele 

deset let kasneje. Vrhniški odbor je leta 1929 pozval umetnike, naj pošljejo osnutke 

za spomenik. Enomesečni rok je bil izredno kratek, kljub temu pa se je odzvalo deset 

umetnikov z enaindvajsetimi osnutki. Ţirija v sestavi Riharad Jakopič, Matej Sternen, 

Joţe Plečnik, dr. Fran Stele in dr. Stanko Vurnik, je menila, da noben osnutek ni 

povsem ustrezen. Najboljši se jim je zdel osnutek Lojzeta Dolinarja, Popotnik 2. 

Vrhničani, ki so prispevali večino denarja, se s tem niso strinjali. Odločili so se za Iva 

Jurkoviča in njegovega Misleca. Določili so kraj postavitve, in sicer vogal Kmetske 

posojilnice oziroma današnje Deţelne banke.45 

                                                             
44

 Prav tam, str. 14. 
45

 J. Rode, Vrhnika skozi stoletja, str. 54. 

Slika 25: Spomenik Ivana Cankarja (foto: M. Nagode) 
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4.4 Tehniški muzej Slovenije 

Danes je v prostorih nekdanjega kartuzijanskega samostana urejen Tehniški muzej 

Slovenije. V njem so na ogled stalna gozdarska, lovska, ribiška, tekstilna, kmetijska, 

prometna in elektro-strojna zbirka. Muzej ima za obiskovalce različnih starosti 

pripravljene programe, s katerimi jim preko predavanj, eksperimentov, delavnic, 

reševanja delovnih listov, raziskovalnih izletov, predstavijo tehniške, kulturno-

zgodovinske in naravne znamenitosti.  

Zgodovina Bistre sega v rimsko dobo. Pot je z Vrhnike (Nauportusa) vodila skozi 

Bistro v Borovnico in v Podpeč, o čemer pričajo v Bistri ohranjeni rimski kamni. Okoli 

leta 1255 je koroški vojvoda Bernard Spanheimski na Kranjsko poklical kartuzijanske 

menihe, ki so se naselili v Borovnici in od tam nadzirali gradnjo samostana v Bistri. 

Kartuzijo je prizadelo več nesreč. Delovala je do leta 1782, ko jo je razpustil Joţef II. 

Leta 1826 je poslopje in okoliška posest prešla v roke trgovca in tovarnarja Franca 

Galleta, ki jo je delno spremenil v graščino. Ob koncu druge svetovne vojne je 

postala splošno ljudsko premoţenje. Leta 1951 je grad s parkom, v katerem danes 

potekajo civilne poroke, staro ţago venecijanko in manjšim delom gozda, po katerem 

je urejena gozdna učna pot, prevzel Tehniški muzej Slovenije.46 

                                                             
46

 Vrhnika: turistični informator, str. 18–19. 

Slika 26: Bivši samostan in današnji Tehnični muzej Slovenije – TMS 
(foto: M. Nagode) 
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5 KRATKA ZGODOVINA VRHNIKE  

V predrimskem, rimskem (Nauportus) in srednjeveškem (Oberleibach) obdobju ima 

Vrhnika bogato zgodovino, kar dokazujejo številne arheološke najdbe in zgodovinske 

listine.  

Da je bila Vrhnika naseljena ţe v prazgodovini, dokazuje kamnito orodje iz srednjega 

paleolitika (obdobje zadnje ledene dobe, pred 100.000 do 30.000 leti), ki so ga našli 

na osamelcu Hruševca.47 Leta 1905 so arheologi v bivši Petričevi opekarni na Vrhniki 

našli rogovje severnega jelena, v katerem so bile vreznine, narejene s kremenovim 

orodjem.48 Rogovje je iz obdobja mlajšega paleolitika (zaključno obdobje zadnje 

ledene dobe, pred 30.000 do 10.000 leti).49 V Sinji Gorici so našli celo vrsto drobnega 

kamnitega in koščenega orodja ter ţivalskih kosti iz leta okoli 5000 pr. n. št. Šlo naj bi 

za ostanke mezolitskih lovcev, ki so ţiveli na barjanskih osamelcih, dvignjenih iz 

vode.50 

Na Ljubljanskem barju so okoli 2000 let pr. n. št. ţiveli mostiščarji. V okolici Vrhnike, 

v Blatni Brezovici in v Bevkah so našli ostanke koliščarskih naselij. Lesena naselja so 

bila postavljena na kole, zabite v dno močvirja ali jezera. Mostiščarji so se prevaţali s 

čolnom, izdolbenim iz enega debla, ki se je imenoval drevak. Preţivljali so se z 

lovom, ribolovom, primitivnim poljedelstvom in ţivinorejo.51 Našli so tudi bakrena 

bodala in kalupe za ulivanje, kar dokazuje, da je bila tu ţe tedaj razvita metalurgija.52 

Območje današnjega Gradišča (del mesta Vrhnika) je bilo poseljeno ţe v času 

starejše in mlajše ţelezne dobe. Tedaj so tukaj prebivali Noriki, ki so se kasneje 

morali umakniti Rimljanom. Iz te predrimske dobe ni veliko znanega o naseljih in 

prebivalstvu. Na osnovi nekaterih zgodovinskih poročil se sklepa, da je bilo ţe 

prvotno ţivljenje in naselje vezano na promet, ki je šel po kopnem čez Kras in po 

vodi čez Barje.53  

                                                             
47

 Jana Horvat, Nauportus, Vrhnika v arheoloških obdobjih (dalje: J. Horvat, Nauportus, Vrhnika v 
arheoloških obdobjih), v: Vrhniški razgledi, Vrhniško muzejsko društvo, Vrhnika 1996, L. I, str. 89. 
48

 Vrhnika: turistični informator, str. 4. 
49

 J. Horvat, Nauportus, Vrhnika v arheoloških obdobjih, str. 89. 
50

 Prav tam, str. 91. 
51

 Glej na strani: http://www.zbirka.si/mostiscarji/ (povzeto: 26. 4. 2011). 
52

 Vrhnika: turistični informator, str. 5. 
53

 P. Habič, Vrhnika, str. 10. 

http://www.zbirka.si/mostiscarji/
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O tem priča tudi starogrška pripovedka o Jazonu in argonavtih. Jazon se je skupaj z 

drugimi grškimi junaki, z ladjo Argo (»Hitra«), odpravil na dolgo pot v deţelo Kolhidao 

ob Črnem morju, da bi pridobil čudeţno zlato runo, koţuh mitološke svete ţivali – 

ovna. S pomočjo čarovnice Medeje mu je uspelo premagati vse teţave na poti. Ko so 

Kolhidčani spoznali, da so prevarani, so Argonavte začeli neusmiljeno preganjati čez 

vse Črno morje do izliva reke Donave. Ahajcem je bila pot po morju zaprta, zato so 

šli po veletoku navzgor. Rimski pisatelj Plinij St. je v 1. stoletju zapisal, da je 

Argonavte pot vodila iz Donave do Save in nato do reke Nauportus (Ljubljanice). 

Argonavti so tu ladjo razstavili na sestavne dele in jih na svojih hrbtih prenesli do 

reke Vipave. Po njej so pripluli do Jadranskega morja in od tam naprej nadaljevali pot 

proti Grčiji. Kljub temu, da gre za legendo, se je moralo v času ahajske odprave, v 

14. stoletju pr. n. št., vendarle nekaj dogajati na Ljubljanici. Na Ljubljanskem barju so 

našli lončeno oljenko iz tistega časa. Izdelana in prinesena je bila s Cipra, vzhodnega 

sredozemskega otoka.54  

Starogrška ladja s sedmimi pari vesel je upodobljena na občinskem grbu. Simbol v 

grbu je poleg legende povezan tudi z nastankom in razvojem Vrhnike, saj je po mirni 

in globoki Ljubljanici dolga leta potekal vodni promet.55  

V rimski dobi, v 1. stoletju pr. n. št., se je tu razvilo rimsko naselje Nauportus z 

utrjenim delom na Hribu. Sledovi obzidja so vidni na Turnovšah. Največji razcvet je 

naselje doţivelo v času osvajanj cesarja Avgusta, ki je dal vojakom zgraditi cesto od 

Ogleja čez Hrušico na Vrhniko in v rimsko Emono, da bi vojaško in trgovsko povezal 

kraške in alpske pokrajine. V 3. stoletju je bil zgrajen rimski zaporni zid Claustra 

Alpium Juliarum (Ajdovski zid), ki je sluţil obrambi prehoda proti morju. Dolg je bil 

več kot 10 km, širok 1 m in visok 2–3 m. Imel je 62 obrambnih stolpov. Danes je 

ostanek stolpa viden pod Ljubljanskim vrhom. Rimski Nauportus je imel dve središči. 

Trgovsko središče je bilo ob Ljubljanici, kjer je bilo rečno pristanišče. Vojaško 

središče je bilo tam, kjer danes stoji cerkev Sv. Pavla. Tu je še danes viden ostanek 

Ajdovskega obrambnega zidu.56 

                                                             
54

 Davorin Vuga, Argonavti na Ljubljanici (v: Gea), Mladinska knjiga Zaloţba, Ljubljana 1993, L. III, št. 
8, str. 35. 
55

 Vrhnika: turistični informator, str. 4. 
56

 Prav tam, str. 6. 
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Po propadu rimskega imperija so se v srednjeveški Vrhniki oblikovala tri naselitvena 

jedra: Vas, Breg in Hrib.57 Na mestu kjer danes stoji Gradišče, je zraslo naselje Hrib s 

farno cerkvijo, okoli katere so se naselili obrtniki, čevljarji, sedlarji in usnjarji, ki so se 

zdruţevali v bratovščino. Ob vznoţju Sv. Trojice je zraslo naselje Vas. Hiše so bile 

majhne, nizke, navadno krite s slamo. Tu so ţiveli vozniki, brodarji in drugi niţji 

obrtniki. Na levem bregu Ljubljanice je nastalo naselje Breg. Tu so bile razvrščene 

gostilne, trgovine, uradi, boljši del obrtništva in trški bogataši. Valvasor pravi, da je 

Vrhnika predstavljala enega najstarejših trgov bivše Kranjske. Trg je postala leta 

1325.58 Trška Vas in Breg sta bila v lasti deţelnega kneza. Omenjajo se tudi vrhniški 

gospodje in grad, ker pa je bil trški arhiv v celoti uničen, obstaja zelo malo dokazov.59  

V 17. stoletju je Vrhnika doţivela razcvet, saj je leţala ob glavni drţavni cesti (Trst – 

Ljubljana) in ob prometni Ljubljanici. Od tu so prevaţali trgovsko blago v notranjost 

drţave in proti današnji Italiji. Pomembno vlogo so imeli trgovci, krčmarji in cerkvena 

gosposka iz kartuzijanskega samostana v Bistri.60   

V 19. stoletju je z dograditvijo cesarske ceste Dunaj – Trst čolnarstvo začelo 

izumirati. Uveljavilo se je prevozništvo na daljše razdalje. Vrhniko je zajela 

gospodarska kriza. Iz nje so si pomagali z novo gospodarsko panogo, predvsem z 

lesarstvom. Leta 1899 so zgradili lokalno ţeleznico, ki je prinesla nove industrije – 

opekarstvo, lesarstvo, usnjarstvo, mlekarstvo in sirarstvo.61  

                                                             
57

 P. Habič, Vrhnika, str. 15. 
58

 Vrhnika: turistični informator, str. 6–7.  
59

 P. Habič, Vrhnika, str. 15. 
60

 Vrhnika: turistični informator, str. 7. 
61

 Prav tam, str. 7–8. 

Slika 27: Ostanek Ajdovskega zidu na pokopališču Sv. Pavla  
(foto: M. Nagode) 
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V 20. stoletju se je Vrhnika zahvaljujoč ugodni prometni legi (bliţina Ljubljane) 

ponovno začela razvijati. Pojavila so se nova naselja, ki so se zdruţila s starimi. 

Povečalo se je tudi število prebivalstva, ki je bilo v preteklosti ravno zaradi 

prehodnega poloţaja pogosto tarča smrtonosnih epidemij (kolera, črne koze).62 Leta 

1955 je Vrhnika postala mesto.63  

Skozi stoletja se je spreminjala tudi zunanja podoba mesta, kar je razvidno iz 

Valvasorjevih grafik in drugih fotografij. 

Slika 28: Valvasor – Vrhnika, 17. stoletje 
(vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Vrhnika-Valvasor.jpg, 20. 5. 2011) 

 

Slika 29: Valvasor – Vrhnika 
(vir: Joţe, Rode, Vrhnika skozi stoletja, Karantanija in Občina Vrhnika, Vrhnika 1997, str. 41) 

 

                                                             
62

 J. Rode, Vrhnika skozi stoletja, str. 41. 
63

 Vrhnika: turistični informator, str. 7. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Vrhnika-Valvasor.jpg
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Slika 30: Vrhnika – Breg 
(vir:  http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=679724&page=4, 20. 5. 2011) 

 

 

 

 

 

Slika 31: Okroţna prireditev, fotografija iz leta 1927  
(vir: V. Modrijan) 

Slika 32: Breg danes (foto: M. Nagode) 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=679724&page=4
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6 PROMETNI POLOŢAJ VRHNIKE PO OBDOBJIH 

Promet se je razvijal od hoje preko jeţe do voţnje s kočijo in od prenašanja tovora 

preko tovorništva (konj, osel, vol), do prevaţanja tovora.64  

Vrhnika je zrasla na pomembnem prometnem kriţišču. V času primitivnih prometnih 

sredstev je bilo tu konec poti po kopnem in začetek prevaţanja po vodi. Vrhnika je 

torej nastala in ţivela od prometa.65  

6.1 Prazgodovina  

V prazgodovini je na območju Vrhnike in njene okolice stalo močvirsko jezero. 

Mostiščarji so za prehajanje po kopnem uporabljali lovske steze.66 Po vodi so se 

prevaţali z drevaki – čolni, izdolbenimi iz enega debla.67  

6.2 Antika 

V tem obdobju so se poti pričele povezovati, kar je omogočilo razvoj trgovine in 

prenosa novic.68  

Vrhnika je v tem obdobju postala pomembna prometna postojanka na trgovski poti 

med vzhodom in zahodom. Ljubljanica je bila dovolj mirna in globoka, da so ljudje 

pluli po njeni strugi do Ljubljane.69 Plovbo v tedanjem času dokazujejo ostanki rimske 

prevozne ladje, najdene na tedanjem Koslerjevem posestvu.70 

Ţe grški pisec Strabo je omenjal Nauportus kot mesto, kjer so prekladali blago, ki je 

po kopni poti – cesti, zgrajeni v času cesarja Avgusta, na preprostih vpreţnih 

vozovih71 prispelo iz Hrušice, pot pa nadaljevalo po vodnih poteh vse do Donave in 

naprej. Prej omenjena cesta je bila najkrajša pot med Apeninskim in Balkanskim 

polotokom.72  

                                                             
64

 Eva Holz, S kočijo od Alp do morja (dalje: E. Holz, S kočijo od Alp do morja), Mladika, Ljubljana 
1997, str. 24. 
65

 P. Habič, Vrhnika, str. 17. 
66

 E. Holz, S kočijo od Alp do morja), str. 8–9. 
67

 Glej na strani: http://www.zbirke.si/mostiščarji/ (povzeto: 26. 4. 2011). 
68

 E. Holz, S kočijo od Alp do morja, str. 7–8. 
69

 A. Trček, Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika, str. 9. 
70

 P. Habič, Vrhnika, str. 14. 
71

 E. Holz, S kočijo od Alp do morja, str. 24. 
72

 A. Trček,Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika, str. 9. 
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Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                      Nagode, Maja: diplomsko delo 

26 

 

Plovbo po Ljubljanici so si olajšali z reguliranjem struge. Ljubljanico so izravnali in s 

tem skrajšali razdaljo do takratne Emone (Ljubljane).73  

Rimljani so bili prvi graditelji cest, mostov in prekopov. Pravi mojstri so bili v cestni 

gradnji, obvladali pa so tudi gradnjo cest čez močvirja, kjer je bila cestna osnova iz 

butar ali brun. Tako so zgradili cesto med Emono in Nauportusom. Ceste so gradili 

vojaki in okoliški prebivalci, ki so morali prispevati tudi večino gradbenih stroškov. Pri 

gradnji so uporabljali volovsko vprego. Razdalje med kraji so označevali miljni kamni 

(1 rimska milja je enaka 1481,5 m). Ob cestah so bile na razdalji 15–20 km cestne 

postaje, kjer so potniki počivali, zamenjali konje ali počakali na poštno kočijo. Za 

varnost na cestah so skrbeli odsluţeni vojaki in častniki.74 

 

 

                                                             
73

 P. Habič, Vrhnika, str. 10–11. 
74

 E. Holz, S kočijo od Alp do morja, str. 12–13. 

Slika 33: Rimska cesta (vir: Jana, Horvat, Nauportus, Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 1990, str. 43.) 
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6.3 Srednji vek  

V srednjem veku so za vzdrţevanje cest skrbeli tlačani. Ceste so bile kljub temu 

čedalje slabše. Po njih se kmalu ni dalo več lepo voziti, zato se je pričelo uveljavljati 

prenašanje tovora z ţivino – tovorništvo (postane poklic), predvsem s konji. Slabe 

ceste, ki so bile poleg vsega še pogosto neprevozne zaradi poplav75, so ovirale 

napredovanje trgovine in prometa.76  

Trgovina se je razţivela šele v drugi polovici obdobja, ko so k nam začeli tovoriti 

razno blago iz Sredozemlja.77  

V tem obdobju je skoraj ves promet od Ljubljane do Vrhnike potekal po Ljubljanici. K 

uspešnemu razvoju plovbe v srednjem veku je pripomogla tudi regulacija struge v 

antiki. Brodarjenje po Ljubljanici ni bilo tako teţko kot po drugih slovenskih rekah, saj 

je bil vodni tok mirnejši. Teţave so imeli le ob poplavah in vetrovnem vremenu. 

Zavetje pred vetrom so dajali mogočni hrasti, nasajeni ob bregovih Ljubljanice, ki so 

jim hkrati nakazovali pravo smer plovbe.78 

Večina Vrhničanov se je v tem obdobju ukvarjala s tovorjenjem, čolnarjenjem in 

pretovarjanjem blaga iz skladišča na čolne in obratno. Čolnarji so se zdruţevali v 

cehe, imeli so posebne pravice. Ţiveli so v manjših lesenih hišah na Klancu nad 

trgom.79  

Ţivahen promet je pripomogel k razvoju različnih obrti, ki so pripomogle h 

gospodarskemu napredku Vrhnike. Za potrebe brodarjenja se je razvilo tesarstvo, 

povečalo se je delo kovačev, kolarjev in sedlarjev. Za potrebe izdelovanja vozov in 

vpreg se je razvilo strojarstvo.80 

                                                             
75

 P. Habič, Vrhnika, str. 20. 
76

 E. Holz, S kočijo od Alp do morja, str. 14–15. 
77

 A. Trček, Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika, str. 9–10. 
78

 P. Habič, Vrhnika, str. 20. 
79

 Prav tam, str. 18. 
80

 Prav tam. 
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6.4 Novi vek  

V 16. in 17. stoletju razmere na cestah niso bile najbolj ugodne. Tovorniki so morali 

na nekaterih odsekih zaradi dotrajanih cest blago prenašati na hrbtu.81 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34: Valvasor – Tovorniki 
(vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Tovorniki-Valvasor.jpg, 20. 5. 2011) 

Smer Ljubljana – Vrhnika – Logatec – Planina – Razdrto – Senoţeče – Trst je imela 

od nekdaj pomembno vlogo. Cesta je bila zgrajena po trasi nekdanje rimske ceste, ki 

se je uporabljala skozi celoten srednji vek. Leta 1558 so s cesarskega dvora na 

Dunaju ukazali, da je cesto potrebno izboljšati in razširiti. Naporno delo so opravljali 

tlačani, otroci, ţenske in starejši.82  

V 18. stoletju so na avstrijskem dvoru zahtevali izboljšanje prehodnosti deţel v 

cesarstvu. Namesto tlačanov so jih začeli graditi in popravljati strokovnjaki. Pri tem 

so sodelovali tesarji, kamnoseki, minerji, zidarji in poklicni vozniki. Pri popravilu ceste 

med Vrhniko in Planino je sodelovala skupina minerjev, 400 do 500 vojakov, 100 

zidarjev in 10 tesarjev. Pri delu so jih varovali častniki in podčastniki. Ta odsek, dolg 

23 km, so gradili dve leti. Način dela je bil podoben rimskemu, na voljo pa so imeli 

boljše in večje število orodja. Paziti so morali na širino ceste, ki je morala omogočiti 

srečanje dveh teţkih tovornih vozov. Prizadevali so si tudi za to, da cesta ne bi bila 

prestrma.83 Ob deţevnem vremenu so bile ceste polne blata, zato so jih morali 

nasipati. V podlogi cestišča so še danes vidne skalnate plošče s katerimi je bila 

tlakovana Stara cesta. Ko se je pričelo uveljavljati prevozništvo, so stare poti 
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 M. Trobič, Furmani, str. 13. 
82

 M. Trobič, Furmani, str. 14. 
83

 Prav tam. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Tovorniki-Valvasor.jpg
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postopoma izboljševali in jih pripravili za prevoze z vedno teţjimi vozovi.84 Namesto 

tovorništva se je pričelo uveljavljati prevozništvo.85  

Vzdrţevanje makadamskih cest je bilo teţavno zaradi različnih vremenskih vplivov. 

Presuho vreme je poskrbelo za to, da se je pesek pod kolesi tovornih vozov 

spreminjal v prah, ki ga je veter odnašal. Preveč naloţeni vozovi so s svojimi kolesi 

rezali cestišče. Kadar je v te brazde prišla voda, je bilo načeto jedro ceste. V času 

Marije Terezije, sredi 18. stoletja, so določili pravice in dolţnosti uporabnikov 

drţavnih cest. Če predpisov niso spoštovali, so bili kaznovani z denarno kaznijo ali s 

posredovanjem vojakov. Cestarji so skrbeli za vzdrţevanje, popravilo cest in za 

upoštevanje pravil. Stanovali so v hišici, ki je bila na sredini cestnega odseka, za 

katerega so bili zadolţeni.86 

V 19. stoletju je bilo naše ozemlje dobro 

prepredeno s cestnim omreţjem. Po njem je teklo 

več drţavnih cest, ki jih je vzdrţevala drţava. Ena 

pomembnejših je bila tudi Trţaška cesta, poznana 

tudi kot Cesarska cesta, na relaciji Dunaj – Trst.87  

                                                             
84

 P. Habič, Vrhnika, str. 18. 
85

 E. Holz, S kočijo od Alp do morja, str. 16. 
86

 Prav tam, str. 18–19. 
87

 Prav tam, str. 12. 

Slika 35: Stara cesta (vir: Ivana Rode) 

Slika 36: Trţaška cesta (vir: I. Rode) 
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Največji udarec vlogi Vrhnike v prometu in prevozu blaga na daljavo je zadala 

ţeleznica. Leta 1857 so dogradili ţeleznico iz Dunaja do Trsta. Ves vodni in cestni 

promet se je preusmeril na ţeleznico. Ta je od Ljubljane potekala ob juţni strani 

Barja, pri Borovnici se je pričela vzpenjati, v velikem loku je obšla Vrhniko in 

nadaljevala svojo pot, enako kot Trţaška cesta, med Strmico in Raskovcem proti 

Logatcu. Gospodarstvo na Vrhniki se je ustavilo, nič več ni bila udeleţena v tranzitu 

blaga. Potrebovala je kar nekaj časa, da si je iz krize pomagala z novimi 

gospodarskimi panogami.88 

Ko si je opomogla z razvojem industrije, se je povečala zahteva po ugodnejši 

prometni zvezi z Ljubljano. Leta 1899 so zgradili lokalno progo, ki se je na Brezovici 

odcepila od Juţne ţeleznice in je tekla vzporedno z glavno cesto, ob severnem robu 

Ljubljanskega barja. 

6.5 Sodobnost  

Pred izgradnjo avtoceste je bila Vrhnika edina pomembnejša povezava med 

Primorsko in Notranjsko, ki je bila speljana skozi središče mesta. Tu je pomembno 

vlogo odigrala Trţaška cesta. Ţelezniškemu prometu na lokalni progi se je pomen 

zmanjšal, saj je bil preveč oddaljen od poselitvenih območij.89  

Pomen cestnega prometa se je 

povečal pred in kmalu po 2. svetovni 

vojni. Avtomobili so omejili in odvzeli 

prvotne funkcije ţelezniškemu 

prometu. Cestni promet je prevzel 

velik deleţ osebnega in tovornega 

prometa za bliţnje in srednje relacije, 

prevoz hitrega blaga in turističnega 

prevoza. V potniškem prometu se je 

manjšal deleţ potnikov v ţelezniškem prometu in večal v cestnem.90  

                                                             
88

 P. Habič, Vrhnika, str. 30. 
89

 A. Trček, Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika, str. 11–12. 
90

 Prav tam. 

Slika 37: Miličnik, fotografija iz leta 1925 (vir: I. Rode) 
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Opuščanje kmetijske dejavnosti in zaposlovanje v industriji je prebivalcem 

omogočalo reden dohodek in s tem večjo moţnost materialne potrošnje. Leta 1968 je 

imel avto ţe vsak 18 prebivalec Slovenije.91 

Ko Trţaška cesta ni več zadostovala mnoţičnemu prometu so pričeli s študijo o 

načrtu razvoja cestnega omreţja in hitrih cest v Sloveniji. Odsek Vrhnika – Postojna 

je bil prvi zgrajeni odsek sodobne štiripasovne avtoceste pri nas in v takratni 

Jugoslaviji. Odsek je dolg 30,1 km, gradili so ga dve leti, 1970–1972.92   

 

 

  

                                                             
91

 Prav tam. 
92

 Prav tam. 

Slika 38: Traktor – TMS (foto: M. Nagode) 

Slika 39: TMS – Na poti do avtomobila za 
vsakogar (foto: M. Nagode) 

Slika 40: Avtomobili – TMS 
(foto: M. Nagode) 
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7 ZGODOVINA PROMETA NA VRHNIKI PO VRSTAH 

TRANSPORTA 

Vrste in načini transporta so se skozi čas spreminjali. V nadaljevanju se bom 

osredotočila predvsem na vrste in načine transporta v preteklosti.  

7.1 Čolnarjenje ali brodarjenje 

Čolnarstvo je več kot dvesto let pomembno vplivalo na razvoj Vrhnike in obrtništva.93  

Ob Bregu, na severovzhodnem vogalu Lavrenčičeve hiše, je nastalo potniško 

pristanišče, kjer so potniki prestopali iz čolnov na poštne kočije ali vozove.94 Pomol 

so leta 1809 odstranili. Ko so zgradili Cesarsko cesto, so višino mostu čez 

Ljubljanico, ki pelje v Verd in so ga zgradili tlačani – za to so bili oproščeni cestne 

tlake za dve leti, leta 1790 izenačili z višino ceste. Vhod v hišo je zato danes dober 

meter niţje od ceste.95 Tovorno pristanišče je bilo okoli 500 m niţje ob Ljubljanici. 

Ljubljanica je bila takrat boljša rešitev kot voţnja po cesti, ki  je bila zaradi poplav 

večkrat pod vodo. Ko so zgradili Grubarjev prekop, poplavljene ceste niso bile več 

problem.96 Ves breg Ljubljanice je bil v srednjem in novem veku tlakovan zaradi 

rečnega brodarjenja.97 

                                                             
93

 J. Rode, Vrhnika skozi stoletja, str. 29. 
94

 Rafael Ogrin, Vrhniški mitničarji (dalje: R. Ogrin, Vrhniški mitničarji), v: Vrhniški razgledi, Vrhniško 
muzejsko društvo, Vrhnika 1996, L. I str. 167–171. 
95

 J. Rode, Vrhnika skozi stoletja, str. 33–41. 
96

 R. Ogrin, Vrhniški mitničarji, str. 167–171. 
97

 Jana Horvat, Nauportus (dalje: J. Horvat, Nauportus), Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
Ljubljana 1990, str. 67.  

Slika 41: Spremenjena višina mostu (vir: I. Rode) 
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V 16. stoletju se je s čolnarjenjem ukvarjala večina Vrhničanov.98 Brodnik ali čolnar ni 

mogel postati prav vsak. Tisti, ki so to delo opravljali, so bili zdruţeni v brodarski ceh 

– mali ali veliki čolnar. Mali so prevaţali samo osebe in drobno blago. Njihov čoln je 

bil narejen iz izvotljenega drevesa. Veliki čolnarji so imeli velike trgovske ladje za 

prevoz večje in teţjega tovornega blaga. Sodili so pod višji dacarski (davčni) in tudi 

vodni urad glavnega mesta Ljubljane. Urad je imel sedem velikih tovornih ladij za 

prevoz teţkih kovin (ţeleza). Na eno so lahko naloţili devetdeset tovorov. Na ladji je 

bil ladijski mojster in pet hlapcev, ki so jih 

nadzirali višji prejemniki. Ti so jih lahko 

zaposlovali in tudi odpuščali. Mojster je bil 

edini, ki je dobival redno plačo. Plača 

hlapcev in navadnih čolnarjev je bila niţja, 

še vedno pa so v primerjavi z drugimi dobro 

zasluţili.99 Za prevoz v eno smer je ladijski 

mojster dobil 1 goldinar in 48 krajcarjev. Na 

Vrhniki so imeli 60 majhnih ladij. Tudi zanje 

so veljala pravila, ki so jih morali 

spoštovati.100 

Čolnarjenje je bilo tesno povezano s tovorništvom – čolnarji so pripeljali tovor do 

vrhniških skladišč, prevozniki so ga od tam z navadnimi kmečkimi vozovi razvozili vse 

do Trsta. S Trsta so pripeljali drugo blago, ga preloţili na čolne in ga po Ljubljanici 

prepeljali do Ljubljane. Iz Ljubljane je blago potovalo prek Beljaka, Celovca, 

Salzburga na Tirolsko ali v Avstrijo in preko Ptuja na Ogrsko.101 Na Vrhniki so torej 

blago iztovarjali, pretovarjali in skladiščili. Za skladiščenje so potrebovali velike 

skladiščne prostore, saj so shranjevali ogromne količine ţita in vina.102 

                                                             
98

 J. Rode, Vrhnika skozi stoletja, str. 165. 
99

 Prav tam, str. 38. 
100

 Prav tam, str. 27–28. 
101

 Rafael Ogrin, Nova cesta od Vrhnike do Planine (dalje: R. Ogrin, Nova cesta od Vrhnike do 
Planine), v: Vrhniški razgledi), Vrhniško muzejsko društvo, Vrhnika 1996, L. I, str. 149. 
102

 J. Rode, Vrhnika skozi stoletja, str. 36. 

Slika 42: Valvasor – Plovba po Ljubljanici (vir: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Plovba_po_Lju

bljanici-Valvasor.jpg, 20. 5. 2011) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Plovba_po_Ljubljanici-Valvasor.jpg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Plovba_po_Ljubljanici-Valvasor.jpg
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Na čolnih so tovorili raznovrstno blago – vipavsko vino, ogrsko ţito, ki so ga mleli v 

vrhniških mlinih103, les104, idrijsko ţivo srebro, kolonialno blago (sladkor, kavo, svilo) 

iz Trsta ali Reke. Prevaţali so tudi kranjske konje – s sprednjima nogama so stali v 

enem čolnu ali drevaku in z zadnjima v drugem.105   

Čolnarji so morali za prevoz tovora plačevati mitnino. Domnevajo, da je bila mitnica v 

stari Lavrenčičevi hiši (danes na Cankarjevem trgu 8), kjer je bila kasneje urejena 

tudi pošta. Mitnica je morala imeti urejen prostor za pisarja in protipisarja (plačan 

pisar lastnika mitnice), gostišče z zmogljivejšo kuhinjo in sobe za prenočitev. Lastniki 

mitnic so bili bogati priseljenci. Na Vrhniki je mitnica zamenjala kar nekaj lastnikov. 

Ko je lastnik postal Janez Flach – trški sodnik in prvi poštni odpravnik na Vrhniki, je v 

rokah njegovih potomcev oziroma sorodnikov ostala pribliţno dvesto let.106 

S čolnarjenjem so se razvijale obrti kot so prevozništvo, kovaštvo, usnjarstvo, 

mlinarstvo in gostilničarstvo. 

                                      Slika 43: TMS – Mlin na ročni pogon (foto: M. Nagode) 

Čolnarji so se znali tudi zabavati. V Ljubljani so pripravili tekmovanje, ki so ga 

poimenovali Spopad čolnarjev na vodi. Borili so se za tri nagrade: tovor Vipavca, 

sukno in za par nogavic. Za tovor Vipavca je čolnar, ki je stal na kljunu čolna, moral z 

dolgim drogom spraviti nasprotnika v vodo. Za drugi dve nagradi so se borili z 

majhnimi ladjami. Zmagal je tisti, ki je prvi prispel do cilja in vzel nagrado, ki je visela 

na vrvi.107 

                                                             
103

 P. Habič, Vrhnika, str. 24. 
104

 Rafael Ogrin, Iz  vrhniške preteklosti (dalje: R. Ogrin, iz vrhniške preteklosti), v: Vrhniški razgledi, 
Vrhniško muzejsko društvo, Vrhnika 1996, L. I, str. 162. 
105

 J. Rode, Vrhnika skozi stoletja, str. 27–28. 
106

 Prav tam, str. 33–34. 
107

 Prav tam, str. 27–28. 
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Po Ljubljanici so na Vrhniko pripotovali tudi pomembni gostje. Leta 1732 je na 

posebej zanj zgrajeni ladji prišel oče Marije Terezije, cesar Karel VI. Prenočil je v 

Lavrenčičevi hiši, kjer so mu pripravili pravo pojedino. Leta 1660 je Vrhniko obiskal 

cesar Leopold I., leta 1821 pa še avstrijski cesar Franc I.108  

Leta 1840 (v času industrijske revolucije) se je pojavil prvi parnik za prevoz blaga in 

ljudi. Za prevoz od Vrhnike do Ljubljane je porabil 2 uri in 45 minut, običajna plovila 

8–10 ur. Na njem se je pripetilo mnogo nesreč, zato se z njim nihče več ni hotel 

voziti. Ukinili so ga dobrih deset let kasneje.109 

Po izgradnji Juţne ţeleznice (1857) je plovba na nekaterih rekah izumrla. Na 

Ljubljanici je ta še vedno potekala za lokalne potrebe – po potresu, ki je prizadel 

Ljubljano, so tja izvaţali opeko iz vrhniške opekarne in les. Plovba po reki se je 

izvajala vse do 70. let 20. stoletja, ko so tedanje oblasti postavile stroge omejitve, s 

čimer je bil onemogočen prevoz v tovorne in turistične namene.110 

                                                             
108

 Prav tam, str. 35. 
109

 Peter Lebar, Plovba na reki Ljubljanici v kontekstu varovanja Natura 2000 (dalje: P. Lebar, Plovba 
na reki Ljubljanici), diplomsko delo, Ljubljana 2009, str. 2–11. 
110

 Prav tam, str. 2–11. 

Slika 44: Plovba po Ljubljanici 

(vir: http://www.vrhnika.si/?m=news&id=6533, 20. 5. 2011) 

http://www.vrhnika.si/?m=news&id=6533
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7.2 Tovorništvo in prevozništvo 

7.2.1 Tovorništvo 

Tovorništvo je bila preprosta oblika prometa, ki se je razvijala do 18. stoletja, potem 

jo je nadomestilo prevozništvo.111 Tovor so tovorili s pomočjo tovorne ţivine – s 

pomočjo konjev, oslov in mul oziroma volov. Tovor se je lahko po teţi precej 

razlikoval, teţa se je gibala med 150–180 kg. Prilagajali so ga glede na vrsto tovorne 

ţivine, vrsto blaga in moţnostim tovorjenja posameznega blaga. Blago so prenašali v 

različnih embalaţah – vrečah, sodih, zabojih, košarah, sveţnjih …112  

Tovorjenje je bilo počasno, odvisno od hitrosti tovornikov, njihovih tovornih ţivali in 

izgubljenega časa na mitnicah. V srednjem veku naj bi karavana tovornikov – tako so 

potovali zaradi varnosti, dnevno prepotovala pribliţno 30 km. Karavane so štele po 

več deset konjev, včasih tudi do 300. Zaradi pogostega natovarjanja, razkladanja in 

oskrbe konjev je bilo potrebnih  veliko spremljevalcev. Poleg tovornika vodje je na 

vsake dve ali tri tovorne ţivali prišel en spremljevalec. Ta način prevaţanja je bil 

drag, saj so stroški znašali 20–30 % nakupne cene blaga.113  

Tovorniki so morali v mitnicah (na Vrhniki sta bili dve)114 plačati prometno-trgovsko 

pristojbino, ki se je pobirala od blaga. V 19. stoletju je cestnina za vsako miljo in 

vsakega konja ali vola za lahek voz znašala 12 krajcarjev, za velik voz pa 16 

krajcarjev.115 

Tovorniška dejavnost se je močno razmahnila skupaj z viškom trgovanja, v 16. 

stoletju, ko je na Kranjskem stalno tovorilo od 4000 do 6000 konj.116 

Tovorili so ţito, vino, olje, sol, platno, ţivo srebro, ţelezo in jeklo. Po stari cesti 

Vrhnika – Veharše – Idrija so na konjskih hrbtih prenašali rudo.117 Potovali so tudi v 

tujino, vse do Dunaja, Benetk in Gradca.118 

7.2.2 Prevozništvo ali furmanstvo 

                                                             
111

 Maja Umek, Druţba in jaz 1: druţba za 4. razred devetletne osnovne šole (dalje: M. Umek, Druţba 
in jaz 1), učbenik, Modrijan, Ljubljana 2005, str. 94. 
112

 Monika König, Furmanstvo na poti Dunaj - Trst, odsek Planina - Razdrto (dalje: M. König, 
Furmanstvo), diplomsko delo, Ljubljana 2003, str. 17–22. 
113

 Prav tam.  
114

 M. Trobič, Furmani, str. 19. 
115

 Prav tam. 
116

 Prav tam. 
117

 Prav tam, str. 140. 
118

 E. Holz, S kočijo od Alp do morja, str. 24. 
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V 17. stoletju se je na Slovenskem začelo razvijati prevozništvo ali furmanstvo – 

prevaţanje blaga in ljudi z vozovi in kočijami na krajše ali daljše razdalje. Na 

izboljšanih cestah so se pojavili teţki tovorni vozovi – parizarji, ki so jih vozili 

predvsem tujci. Vleči so jih morali najmanj štirje konji, na strmih klancih pa so 

potrebovali še priprego več parov konj. Slovenski prevozniki so vozili z laţjimi vozovi. 

Vozili so z lastno vprego, ki sta jo vlekla najmanj dva konja.119 

S pripreganjem so sluţili tudi kmetje na Vrhniki (Vas), saj so  bili zdruţeni v cehu 

izposojevalcev konj. Na klancu Stare ceste so dodali še štiri pare konj ali volov.120 

Pripreganje med Vrhniko in Logatcem je nudilo gostišče Pri Matjon.121 

S furmanstvom so se ukvarjali predvsem srednje veliki in manjši kmetje z lastno 

vprego. Kot pomoţna delovna sila oziroma hlapci so delali vojaški dezerterji, 

ubeţniki, bajtarji in kajţarji.122  

Konje so si lahko privoščili predvsem 

bogatejši kmetje, revnejši so vozove vlekli 

z voli ali s kravami. Vpreţno ţivino so 

imenovali različno. Konjska imena: šimel, 

pram, vranec, fuks. Volovska imena: lisko, 

sivec in podobna. Večina furmanov, razen 

nekaterih izjem, je za svoje ţivali dobro 

skrbela. Za vpreţno ţivino so v krajih ob 

cesti skrbeli kovači in padarji, ki so jih 

morali plačati, zato so za svoje konje 

včasih poskrbeli sami, kar ni bila vedno najboljša odločitev.123 Na vrhniški Stari cesti 

je bila najbolj znana Laudonova kovačija, ki je bila v lasti Langenwalterjev (Stara 

cesta 35).124 

                                                             
119

 Prav tam, str. 24–25. 
120

 P. Habič, Vrhnika, str. 34.  
121

 M. Trobič, Furmani, str. 59. 
122

 Prav tam, str. 48. 
123

 Prav tam, str. 101–103. 
124

 Ustni vir: Ivana Rode, 20. 4. 2011. 

Slika 45: Vol, fotografija iz leta 1918 (vir: I. Rode) 
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Poleg ţivine so potrebovali še primeren voz. Sprva so po slabih cestah vozili z 

manjšimi lesenimi vozovi, ki niso bili posebej vzdrţljivi (radi so se lomili). Vlekel ga je 

en konj ali največ en par. Iz tujih deţel so blago vozili s teţkimi vozovi, parizarji. 

Vozove so izdelovali kolarski in kovaški mojstri (kovaštvo se je prenašalo iz roda v 

rod). Pomagali so jim še sedlarji, ki so izdelovali konjske in naglavne goveje komate, 

sedla, jermene in pasove.125 Na Stari cesti sta se s kolarstvom ukvarjala Alojz 

Potrebuješ (Stara cesta 6) in Franc Petkovšek (Čuţa 3). Komate (z ţimo podloţena 

vpreţna priprava, ki se da ţivali na vrat, navadno za konja) je izdeloval sedlar Ivan 

Molek (Stara cesta 24).126 

 

                                                             
125

 M. Trobič, Furmani, str. 190–113. 
126

 Ustni vir: Ivana Rode, 20. 4. 2011. 

Slika 46: Makete različnih tipov vozov – TMS (foto: M. Nagode) 

Slika 48: Kovaška delavnica – TMS (foto: M. Nagode) 

Slika 47: Kolarstvo – TMS 
(foto: M. Nagode) 
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Furmani ali prevozniki so bili na poti tudi več dni. Voţnja je trajala v povprečju od 

dveh tednov do meseca dni.127  Na poti so bili odvisni od svoje iznajdljivosti, saj so k 

furmanskemu poklicu sodile nevarnosti in nesreče na poti. Nesreče so povzročale 

slabe vremenske razmere, okvare na vozilu, lahkomiselnost in alkohol. K 

nevarnostim prištevamo predvsem številne rope. Zaradi tega furmani na dolge 

razdalje nikoli niso potovali sami.128 Pred letom 1840 je skupino furmanov spremljalo 

oboroţeno spremstvo, da so jih branili pred napadi rokovnjačev. Tako spremstvo je 

bilo zaradi nepreglednega gozda, izven naselja, potrebno tudi med Vrhniko in 

Logatcem.129  

Na cesti so se morali drţati določenih pravil. Morali so voziti v skupini, med katerimi 

je morala biti razdalja od 50 do 100 m.  Po klancu navzdol so morali zavirati. Prehitra 

voţnja je bila denarno kaznovana. Pozimi so morali imeti navezane zvončke, ki so 

opozarjali mimoidoče. Konje so morali pravilno vpreči in jih hraniti samo na določenih 

mestih. Za nespoštovanje pravil so bili kaznovani.130 

Pomembno vlogo v furmanskem ţivljenju so imele gostilne, kjer so sklepali kupčije, si 

izmenjevali novice in igrali igre na srečo. V sklopu vsake večje gostilne je bila 

kovačija, kolarstvo ali sedlarstvo. Zunaj so imele privezovalne »rampe«, hlev za 

konje, prostor za vozove z blagom in krmo. Imele so tudi vodnjak in napajališče za 

ţivino. V gostilnah so hrano stregli tudi skozi okno ali kar na vozovih. Gostilne so 

ponujale različno hrano – nekatere so imele samo suho (domač kruh, salama, 

klobase …), druge tudi toplo (ajdovi in koruzni ţganci zabeljeni z ocvirki, golaţ s 

kruhom, repo s krvavicami …).131 Pili so predvsem vino, ki so ga gostilničarji z vozovi 

pripeljali iz Vipave.132  

Zaradi vse večje gostote prometa je leta 1749 kranjski deţelni glavar ukazal zgraditi 

lope za vozove in hleve za vsaj 20 konj.133 Na Drenovem Griču je ob cesti stalo 

gostišče Pri stari Šrangi. V vzhodnem delu je bila gostilna, v zahodnem pa hlev. 

Gostilna je bila zelo dobro obiskana, zato so leta 1816 vzdolţ hiše zgradili nov hlev, 
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 M. Trobič, Furmani, str. 43. 
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 M. König, Furmanstvo, str. 36. 
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 M. Trobič, Furmani, str. 64. 
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 Prav tam, Furmani, str. 95–97. 
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 M. König, Furmanstvo, str. 40. 
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 M. Trobič, Furmani, str. 82. 
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 E. Holz, S kočijo od Alp do morja, str. 24–25. 
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ki stoji še danes. V hlevu je bilo prostora za 50 parov konj in volov.134  Na Vrhniki so 

bile furmanom na voljo številne gostilne, ki so leţale ob Stari cesti. Eno izmed njih je 

od staršev podedovala informatorka Ivana Rode. Gostilna Pri Mrovc je bila znana po 

svinjski kuhinji in ţganjekuhi. Gostišče s hlevom, kjer so konje tudi menjali, je bilo Pri 

Kovaču (današnja Medeja). Ostale gostilne: Oblak, Pod klancem (današnji Berzo).135 

Leta 1842 je bila zgrajena gostilna Mantua, ki so jo pri gradnji Trţaške ceste podrli in 

malo stran zgradili hotel z imenom Mantova.136 

 

                                                             
134

 Glej na strani: http://www.drenovgric-lesnobrdo.si/article.php/zgodovina (povzeto: 15. 5. 2011). 
135

 Ustni vir: Ivana Rode, 20. 4. 2011. 
136

 M. Trobič, Furmani, str. 42. 

Slika 50: Na levi strani gostilna Mantua (vir: I. Rode) Slika 51: Gostilna Pri Mrovc, fotografija iz 
leta 1939 (vir: I. Rode) 

Slika 49: Gostilna Pri Stari šrangi (vir: http://www.drenovgric-
lesnobrdo.si/article.php/zgodovina, 20. 5. 2011) 

http://www.drenovgric-lesnobrdo.si/article.php/zgodovina
http://www.drenovgric-lesnobrdo.si/article.php/zgodovina
http://www.drenovgric-lesnobrdo.si/article.php/zgodovina
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Po prihodu v gostišče so furmani odšli v »sobo« oziroma »hišo«, kjer so se okrepčali 

s hrano in jedačo. Za ostale ljudi so bili zelo zanimivi, saj so jim prinašali novice iz 

drugih krajev. Prenočišča so bila večinoma skromna. Nekateri so zaradi strahu pred 

krajo in zaradi varčnosti spali kar na vozovih in na senu. Drugi so spali v sobah. Ob 

nedeljah so obiskali cerkev. Pred mašo so skrtačili obleko in očistili škornje, kljub 

temu je pri maši zaudarjalo po usnju, znoju, konjih in hlevu.137  

Furmani so imeli svoj praznik na dan Sv. Štefana, ki je zavetnik prevoznikov in 

konj.138  

Prevozniki so bili izrednega pomena za oskrbo mesta. Prevaţali so najrazličnejše 

blago: premog, tkanine, smodnik, ţita, med, suho meso, les, seno, vino, sol, sladkor 

in druge vrste izdelkov, surovin in polizdelkov. Blago so prevaţali v vrečah, zabojih, 

sodih ali pa so vse skupaj naloţili na voz in privezali s trto (vrv je bila redka in draga). 

Prevaţali so tudi denar in druge dragocenosti.139 

Zasluţki so bili kar dobri. Velika večina je denar porabila sproti, za pijačo, kartanje in 

ţenske.140  

Potovanja niso bila poceni. Plačevati so morali razne dajatve, od mitnin, cestnin do 

mostnin za vpreţne in ne vpreţne ţivali, tovore in potnike. Mitnice so uvajali 

predvsem zaradi odplačevanja dolgov, ki so nastali pri gradnji in obnovi cest, primer 

za to je ravno Vrhnika. Zaradi obnove ceste med Vrhniko in Planino so povišali 

cestnino – za teţke vozove 4 krajcarje za konja na miljo, za lahke vozove po 3 

krajcarje za konja na miljo. S tem so prizadeli domače prevoznike, ki so s parom 

volov ali konj brez priprege po stari cesti peljali največ 550 kg blaga, kolikor so lahko 

prepeljali tudi po novi cesti. Mitnico so leta 1840 prodali. Prevozniki so se izogibali 

plačilu mitnine in cestnine, zato so uhajali s ceste po gozdnih poteh na staro idrijsko 

cesto. Cestarji so to skušali preprečiti s prekopavanjem gozdnih poti, z delanjem 

jarkov in postavljanjem zidov.141  
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 Prav tam, str. 83. 
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 Prav tam, str. 85. 
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 Prav tam, str. 86–89. 
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 M. Trobič, Furmani, str. 90. 
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 Prav tam, str. 120–122. 
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Ob izgradnji nove ceste Dunaj – Trst, ki je precej spremenila zunanjo podobo mesta, 

so bili mali prevozniki zopet prizadeti. Po Ljubljanici je prihajalo vedno manj tovora, 

kar je pomenilo manj prekladanja v pristanišču. Ker na cesti ni bilo večjih vzponov, ni 

bilo pripreganja. Izgubili so pomemben dohodek, kar naenkrat pa so imeli preveč 

ţivine. Čolnarstvo je pričelo izumirati, uveljavljati se je začelo prevozništvo na daljše 

razdalje. Delavci, ki so prej opravljali dela povezana s čolnarstvom, so si novo delo 

poiskali v drugih obrtnih dejavnostih in v cestnem prometu. Vrhniški furmani so vozili 

proti severu do Mürzzuschlaga in proti jugu do Mantove na severu Italije.142 Po letu 

1821, ko so ceste razdelili po kategorijah, so za voţnjo od Ljubljane do  Trsta 

potrebovali 25 ur.143  

Z dograditvijo Juţne ţeleznice leta 1857 se je promet preusmeril. Ob Trţaški cesti je 

furmanstvo ţivelo še nekaj časa, potem pa propadlo. Nekaj časa je preţivela še 

lokalna oblika furmanstva – prevaţanje tovora na krajše razdalje. Po 1. svetovni vojni 

se je promet z vozovi preusmeril na prevoz in spravilo lesa iz gozdov do ţelezniške 

postaje ali lesnih trgovcev. Po 2. svetovni vojni je s prodiranjem strojev, 

avtomobilskega, traktorskega prometa propadlo tudi  furanje za dom in trg.144 
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 P. Habič, Vrhnika, str. 35–37. 
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 M. Trobič, Furmani, str. 35. 
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 Prav tam, str. 33. 
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7.2.3 Poštne kočije 

V preteklosti so se raznovrstne novice (vojaške, o rojstvu in smrti, o naravnih 

nesrečah …) prenašale drugače kot danes. Prenašali so jih sli (kdor prinaša kako 

novico ali sporočilo) peš in na konjih. Morali so biti zanesljivi, močni, zdravi in 

pogumni, saj so na samotnih poteh nanje preţale številne nevarnosti. Na slovenskih 

tleh so sluţbo za prenos pisem, listin in sporočil odlično organizirali Rimljani.  V 

srednjem veku so to vlogo prevzeli dvori, samostani, univerze, posamezni obrtni in 

trgovski cehi. Zaradi naraščanja poštnega in potniškega prometa je v Avstriji leta 

1722 pošto prevzela drţava.145 Še pred koncem istega stoletja je pošta začela 

vpeljevati vozove za potnike, kar je pomenilo začetek rednega potniškega prometa. 

Poštni promet se je izboljšal skupaj z razcvetom furmanstva. Med Dunajem in Trstom 

je bila vzpostavljena redna poštna zveza. Na poti je bilo več postaj, kjer so 

zamenjevali utrujene konje, popravili poškodovano vprego, kočije, sprejemali in 

oddajali pošto. Pošta je na Vrhniko prispela s čolni, kjer so jo naloţili na kočije. Prva 

postaja je bila nato v Logatcu pri Obrezi. Po letu 1789, ko so bile ceste izboljšane so 

začeli voziti tudi potnike.146  

Poštne kočije so vozile po voznem redu, sprva iz Trsta enkrat na teden, ko so cesto 

popravili pa dvakrat. Včasih so morali kočijo rezervirati dva tedna pred odhodom. 

Lahko so imeli največ 10 kg prtljage, za katero so morali skrbeti sami. Za daljša 

potovanja so potrebovali potne listine. Na kočije niso smeli jemati psov, prepovedano 

je bilo tudi kajenje. Voţnja zaradi slabih cest ni bila udobna. Sprva je voţnja od Trsta 

do Dunaja trajala 15 dni, kasneje pa 8.147 Potovanje s poštno kočijo ni bilo poceni, 

zato si ga ni mogel privoščiti vsak. Na cesti je poštna kočija imela prednost pred 

furmani.148  

                                                             
145

 Milan Dekleva, Skrivnostno pismo, Ilustrirana zgodba o pošti na slovenskem (dalje: M. Dekleva, 
Skrivnostno pismo), Pošta Slovenije d.o.o., Ljubljana 2004, str. 6–7. 
146

 M. Trobič, Furmani, str. 91–94. 
147

 Prav tam, str. 21. 
148

 Prav tam, str. 91–94. 
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7.3 Ţelezniški promet 

7.3.1 Juţna ţeleznica 

Do leta 1995 je Borovnica sodila pod vrhniško občino.149 Na starih in tudi novejših 

razglednicah se v povezavi s tem krajem večkrat pojavi fotografija Borovniškega 

viadukta nekdanje Juţne ţeleznice. To je bila prva javna ţeleznica na slovenskih 

tleh. Speljana je bila na relaciji Dunaj – Trst. Dolga je bila 577,1 km. Po odsekih so jo 

gradili od leta 1841 do leta 1857. Projektiral jo je Karl vitez Ghega. Prvi vlak je v 

Slovenijo prisopihal leta 1846, in sicer v Celje. Tri leta kasneje so dogradili progo do 

Ljubljane. Od tod je dvotirna proga vodila preko Brezovice do Borovnice, mimo Verda 

proti Seţani. Gradnja je bila zelo zahtevna, predvsem zaradi terena na Ljubljanskem 

Barju, kjer jim je čez noč »pogoltnilo« vse, kar so čez dan nasuli na močvirnata tla. 

Teţave jim je povzročal tudi kraški svet s svojimi značilnostmi (uvale, vrtače, 

pomanjkanje vode, doline, vzponi …). Za Barjem se je vzpon stopnjeval vse do 

prehoda čez borovniško dolino. Tu so zgradili dvonadstropni viadukt, ki je bil dolg 

561 m in visok 38 m. Borovniški viadukt je več desetletij veljal za največji zidani most 

v srednji Evropi. Na območju Vrhnike je bil zgrajen še en viadukt, in sicer Štampetov 

(ime je dobil po graditelju), ki pa ni bil tako veličasten kot Borovniški. Ţelezniško 

progo med Ljubljano in Trstom so uradno odprli julija 1857.150 

                                                             
149

 A. Trček, Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika, str.3. 
150

 140 let Juţne ţeleznice (v: Vesela šola), Mladinska knjiga, Ljubljana 1997, L. IV, št. 26. 

Slika 52: Borovniški viadukt (vir: http://javor.pef.uni-
lj.si/~racki2004html/petra_zalar/viadukt.html, 20. 5. 2011) 

http://javor.pef.uni-lj.si/~racki2004html/petra_zalar/viadukt.html
http://javor.pef.uni-lj.si/~racki2004html/petra_zalar/viadukt.html
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Nihče ni pomislil na to, kaj se bo zgodilo po odprtju ţeleznice. Prišlo je do propadanja 

poštnih postojank in gostiln ob glavnih cestah, ustavila se je plovba po Ljubljanici, 

delo so izgubili obrtniki, ki so sluţili s pomočjo prevozništva – kovači, sedlarji … 

Pričelo se je izseljevanje  brezposelnih ljudi, ki so upali na boljše ţivljenje. Tisti, ki so 

se zaposlili na ţeleznici, so dobili slabše plačana dela, kot so čiščenje jaškov, 

natovarjanje goriva – premoga v lokomotive, vzdrţevanje prog. Kasneje je razvoj 

ţeleznice prinesel veliko pozitivnih stvari, kot je hitrejša dostava oziroma prevoz 

večje količine tovora in potnikov.151 

Najprej so po progi vozili vagoni in lokomotive iz Amerike, potem pa iz Dunajske 

tovarne lokomotiv. Potniški in tovorni vagoni so se spreminjali. Najprej so imeli štiri 

razrede. Prvi je bil razkošen in drag, drugi je bil cenejši, tretji je imel le lesene klopi, 

četrti je bil odprt, imel pa je samo stojišča.152 

Jugoslovanska vojska je med drugo svetovno vojno, leta 1941, ob umiku 

bombardirala borovniški viadukt. Porušila je več kot tretjino mogočnega viadukta. 

Viadukt je bil tako hudo poškodovan, da so se leta 1944 odločili za izdelavo 

obvoznice.153  

Na dvotirni progi ni bilo do otvoritve vrhniške proge nobenega postajališča. Edina 

postaja, katere delo je bilo povezano z Vrhniko, je bila v Verdu. Otvoritev postajališča 

je bila 1908 leta.154  

Danes del nekdanje Juţne ţeleznice, ki je 

vodil tudi čez vrhniško občino, ostaja 

najpomembnejša proga v drţavi. Za 

razliko od starih parnih lokomotiv, s 

starimi hlaponi (vagoni), danes po tirnicah 

drvijo brzovlaki (potniški in tovorni) do 

slovenske luke Koper, od koder pošiljamo 

in dobivamo tovor s celega sveta.155

                                                             
151

 Prav tam. 
152

 Prav tam. 
153

 Karol Rustja, Vrhniška lokalna ţeleznica (dalje: K. Rustja, Vrhniška lokalna ţeleznica), v: Vrhniški 
razgledi, Vrhniško muzejsko društvo, Vrhnika 2003, L. IV, str. 84. 
154

 Prav tam, str. 86–88. 
155

 Prav tam. 

Slika 53: Ţelezniška čuvajnica 666, zgrajena 
leta 1857 (foto: M. Nagode) 
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7.3.2 Lokalna ţeleznica  

Ţelezniška proga Ljubljana – Vrhnika, ki je obratovala od 24. julija 1899 do 16. 

januarja 1966, je bila po poštnih kočijah takrat edino javno prevozno sredstvo. Imela 

je velik vpliv na razvoj gospodarstva na Vrhniki in v njeni okolici.156  

Za izgradnjo proge Brezovica – Vrhnika so si prizadevali od leta 1893 dalje. Takratni 

ljubljanski ţupan Ivan Hribar je bil na tem področju dejaven predvsem zato, da bi po 

njej iz njegovega rudnika v Ligojni odvaţali premog. Po rušilnem potresu v Ljubljani 

leta 1895 se je povečalo povpraševanje po gradbenem materialu za obnovo 

porušenega mesta. Tega je bilo na vrhniškem koncu in v okolici veliko. Deţelni zbor 

je tega leta odobril finančna sredstva za pripravljalna dela. Ministrstvo za trgovino in 

javna dela na Dunaju je potrdilo načrte in odobrilo gradnjo. Glavni prosilci za gradnjo 

so bili takratni ljubljanski ţupan Ivan Hribar, vrhniški ţupan Gabrijel Viktor Jelovšek in 

upokojeni davčni usluţbenec Johan Gruden. Progo je gradilo podjetje Knez in 

Supančič. Pozneje se je pokazalo, da svojega dela niso opravili najbolje. Proga je 

bila dolga 11,505 km. Do vrhniške lokalne ţeleznice so bile zgrajene dovozne ceste 

do postaje na Brezovici, na Logu, Drenovem Griču in na Vrhniki. Z upravo Juţne 

ţeleznice so sklenili pogodbo za 

souporabo proge Ljubljana – 

Brezovica in uporabo ţelezniške 

postaje Ljubljana. Ta je vodila 

tudi obratovanje na progi. Po 

progi sta vozili dve lokomotivi, 

sluţbeni vagon, vagon drugega 

ali tretjega razreda in dva 

vagona tretjega razreda. Ves 

tovor je šel najprej iz Vrhnike v 

Ljubljano in od tam naprej 

drugam.157 

                                                             
156

 Prav tam, str. 76–78. 
157

 Prav tam. 

Slika 54: Potniška lokomotiva JŢ 53, ki je vozila na 

lokalni progi (foto: M. Nagode) 
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Lokalna ţeleznica je prispevala k vsakodnevnemu potovanju ljudi in tovora, ni pa 

zagotavljala velikega števila delovnih mest. Na voljo so bila naslednja delovna mesta: 

šef postaje na Vrhniki (postajenačelnik), postajni paznik, delavec za nakladanje in 

dva sprevodnika. 158 Na lokalni progi sta bila zaposlena tast in oče informatorja 

Hermana Završnika. Tast je delo kurjača opravljal 30 let. Delo je bilo izredno 

naporno, saj je moral v 2 urah naloţiti več ton premoga. Oče je opravljal delo 

preglednika prog. Oba sta na lokalni ţeleznici delala preko Juţne ţeleznice.159  

O delavcih je ohranjenih malo podatkov. Deset let po otvoritvi proge (1904 – 1907) je 

postajo Vrhnika vodil Martin Poher, ki ga je potem nasledil Artur Michelitsch (1910). 

Leta 1926 je postajo prevzel Valentin Stroj, eno leto pozneje Ferdinand Peršič. Leta 

1954 je postajo vodil Filip Troha. Ivan Jamšek in Jakob Tomaţič sta leta 1926 

opravljala delo sprevodnika. Takrat je delo skladiščnika opravljal Ivan Justin, paznik 

je bil Ivan Marin. Leta 1931 je delo prometnika opravljal Izidor Klopčar. Postajo na 

Drenovem Griču je prvo desetletje po otvoritvi proge vodil Rudolf Marlini (1904–

1910), ki je bil po pripovedi Hermana Završnika zelo spoštovan in cenjen gospod. Od 

leta 1926 je bil vodja Alojz Pintar.160 

Večkrat je bilo govora o podaljšanju proge do drugih krajev, celo do Čedada, vendar 

do same izvedbe ni nikoli prišlo. Leta 1934 so ţelezniško progo na Vrhniki podaljšali 

za 665 m od postaje Vrhnika do novega postajališča Vrhnika-mesto (Trg). Proga je 

pričela obratovati decembra 1934. Ko se je pribliţevala druga svetovna vojna, so bila 

izdana navodila za delo na postaji v vojnih razmerah. Tik pred vojno se je delo na 

postaji povečalo, zato so zahtevali povečanje postaje in posebno čakalnico II. 

razreda za oficirje. To jim zaradi začetka vojne ni uspelo.161 

Proga je bila na nekaterih delih nepregledna in nezavarovana, zaradi česar je 

prihajalo do nezgod. Rustja omenja nesrečo iz leta 1930, ko sta se na nepreglednem 

prehodu čez progo zaletela vlak in avtobus. Avtobus je zagorel, več potnikov je bilo 

hudo poškodovanih, dva sta umrla.162
 

Zanimivost na vrhniški lokalni progi so bili čebelarski vlaki, ki so vozili čebele iz 

vrhniškega konca na pašo na Dolenjsko, v Pomurje in na Dravsko polje. Vlak je vozil 

                                                             
158

 Prav tam. 
159

 Ustni vir: Herman Završnik, 21. 4. 2011. 
160

 Prav tam.   
161

 K. Rustja, Vrhniška lokalna ţeleznica, str. 83. 
162

 Prav tam. 
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le ponoči, zato so imeli takrat organizirano nočno sluţbo. Organizator prevozov je 

bila Čebelarska zadruga, ki je zadnji prevoz organizirala leta 1947.163
 

Ko so leta 1941 zbombardirali viadukt v Borovnici ter Štampetov most, so prekinili 

povezavo do Trsta. Uredili so kombiniran promet. Potniki so z Ljubljane na Vrhniko 

prišli z vlakom. Tu so prestopili na avtobus, ki jih je odpeljal do Postojne. Od tu so 

voţnjo proti Trstu nadaljevali z vlakom. Ko so popravili progo med Postojno in 

Logatcem, so potnike z avtobusom prepeljali do Logatca. Postaja v Verdu ni 

obratovala, ker vlaki niso mogli čez porušen Štampetov viadukt. Kombinirana voţnja 

je trajala pribliţno 4 ure.164
  

 

 

 

                                                             
163

 Prav tam, str. 84. 
164

 Prav tam. 

Slika 55: Štampetov most  
(vir: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=5819&start=45, 20. 5. 2011) 

http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=5819&start=45
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Na ţelezniški postaji so potekala komercialna dela (sprejem in odprava potnikov ter 

prtljage, prodaja vozovnic, sprejem, hramba in izdaja blaga, razkladanje in 

nakladanje blaga), tehnična dela (sestavljanje in razstavljanje vlakov, premikanje in 

dostava vagonov za nakladanje, čiščenje, pregledi, popravila, opremljanje vozil) in 

prometna dela (odprava, sprejem in kriţanje vlakov).165 

Na lokalni progi so imeli le najnujnejše objekte in naprave za vodenje prometa: 

pritlično postajno poslopje, leseno skladišče z nakladalno rampo, vagonsko tehtnico 

z nosilnostjo 25 ton, kurilniško lopo, deponijo za premog in čistilni jarek. Do postaje 

so morali zgraditi cesto. Ob progi je bila preprosta vodna postaja za delovanje kotla 

pri parnih lokomotivah. Na postaji so bili sprva trije postajni tiri, dva kratka kurilniška 

tira in slepi tir. Tovarna konzerv je zgradila 

industrijski tir. Po ukinitvi proge so 

ţelezniške stavbe prišle v zasebno last in 

so danes preurejena v stanovanja. 

Postajališče Vrhnika (Petkovškova 6) sluţi 

skladiščenju, postajno poslopje (Vrtnarija 6) 

so nadzidali in v njem uredili stanovanji.166 

 

 

Tabela 1: ŠTEVILO POTNIKOV NA POSTAJALIŠČU VRHNIKA – TRG167 

LETO ŠTEVILO POTNIKOV 

1926 54.927 

1927 90.476 

1928 83.588 

1965 70.025 

 

Druga večja postaja na tej progi je bila na Drenovem Griču. Tam so imeli pritlično 

postajno poslopje (danes picerija), leseno skladišče z nakladalno rampo in vodnjak 

za oskrbo z vodo.168 
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 Prav tam, str. 86–87. 
166

 Prav tam. 
167

 Prav tam. 
168

 Prav tam. 

Slika 56: Prodajalna kart  

(foto: M. Nagode) 
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Tabela 2: ŠTEVILO POTNIKOV NA POSTAJI DRENOV GRIČ169 

LETO ŠTEVILO POTNIKOV 

1926 15.337 

1927 48.783 

1928 81.948 

1965 100.704 

 

Na Logu so imeli postajališče z manjšo čuvajnico, 

ki je stala na sedanjem robu avtoceste. Poleg 

postajnega tira je imela proga še stranski tir in 

industrijski tir za potrebe prevoza gradbenega 

materiala. Leta 1965 je tu na vlak vstopilo 

108.447 potnikov.170 

Lokalna ţeleznica je kljub vsemu poslovala z 

izgubo. Po vojni so tovor zaradi urejenosti cest prevzeli cestni prevozniki. Proga je 

bila potrebna prenove, za kar ni bilo sredstev. Leta 1966 so jo ukinili in jo pričeli 

razdirati. Nanjo nas spominja samo še nasip, opuščeni prepusti in nadvoz za cesto 

na Logu.171 

Tabela 3: STANJE NA PROGI PRED UKINITVIJO172 

 

 

                                                             
169

 Prav tam. 
170

 Prav tam, str. 90. 
171

 Prav tam. 
172

 Prav tam, str. 91. 

DOLŢINA PROGE 12,4 km 

NAJVEČJA DOVOLJENA HTROST 30 km/h 

ZMOGLJIVOST V POTNIŠKEM PROMETU 1.430.800 potnikov letno 

ŠTEVILO OSEBJA 15 

ŠTEVILO TOVORNIH VOZOV 12 vozov na dan 

ŠTEVILO POTNIŠKIH VOZOV 7 

ŠTEVILO LOKOMOTIV 1 (serija 53) 

Slika 57: Ostanek nekdanje lokalne proge – 
nadvoz na Logu (foto: M. Nagode) 
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8 EMPIRIČNI DEL 

8.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Poznavanje zgodovinskih značilnosti domačega kraja, med drugim zgodovine 

prometa in njegovega vpliva na razvoj kraja, predstavlja učencem iztočnico za 

spoštovanje kulturne dediščine. Hkrati jim omogoča vpogled v preteklost in 

primerjavo ţivljenja nekoč in danes. 

V diplomski nalogi sem skušala ugotoviti, kako dobro učenci 4. in 5. razredov 

poznajo vrste prometa oziroma načine transporta, ki so se skozi različna 

zgodovinska obdobja pojavljala v njihovem domačem kraju. 

8.2 Cilji 

Ţelim ugotoviti: 

1. Če učenci poznajo simbol v občinskem grbu. 

2. Ali so učenci ţe slišali za legendo o Jazonu in argonavtih.  

3. Ali vedo, da je na Ljubljanici potekalo splavarjenje. 

4. Če vedo, kaj je furmanstvo. 

5. Ali vedo, kako so včasih tovorili blago skozi Vrhniko po kopnem. 

6. Ali vedo, da  so imeli v svojem domačem kraju lokalno ţeleznico. 

7. Če vedo, v katerem kraju je  ostanek viadukta nekdanje Juţne ţeleznice. 

8.3 Hipoteze 

Predvidevam, da: 

H1: Večina učencev pozna simbol v občinskem grbu. 

H2: Vsaj 50 % učencev je ţe slišalo za legendo o Jazonu in argonavtih. 

H3: Vsaj 50 % učencev ve, da je na Ljubljanici potekalo čolnarjenje. 

H4: Vsaj 50 % učencev ve, kaj je furmanstvo. 

H5: Večina učencev ve, kako so včasih tovorili blago skozi Vrhniko po kopnem. 

H6: Večina učencev ne ve, da so imeli v svojem domačem kraju lokalno ţeleznico. 
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H7: Večina učencev ve, v katerem kraju je ostanek viadukta nekdanje Juţne 

ţeleznice. 

Kjer sem napisala »večina učencev«, mislim na vsaj 60 % učencev v vsakem 

razredu. 

8.4 Opis raziskovalne metodologije 

8.4.1 Opis vzorca 

V raziskavo sem vključila učenke in učence dveh 4. in dveh 5. razredov Osnovne 

šole Ivana Cankarja, Vrhnika. Predhodno sem za dovoljenje vprašala gospo 

ravnateljico, kasneje še posamezne učiteljice, ki so potrdile, da imajo učenci ustrezna 

dovoljenja za reševanje vprašalnikov v tovrstne namene. V raziskavi je sodelovalo 93 

učencev; 43 učencev iz 4. razreda in 50 učencev iz 5. razreda. Učenci prihajajo iz 

središča Vrhnike in njene okolice.  

8.4.2 Opis tehnik 

Za način zbiranja podatkov sem izbrala diagnostično tehniko, in sicer anketni 

vprašalnik, ki sem ga sestavila samostojno, s pomočjo literature. Vseboval je sedem  

vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Glavni namen vprašalnika je bil pridobiti podatke 

o poznavanju zgodovine prometa na Vrhniki med učenci druge triade; 4. in 5. razreda 

osnovne šole ter o razredu in spolu anketirancev. 

8.4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Učenci so anketni vprašalnik reševali v mesecu maju 2011 na prej omenjeni šoli. 

Vzorec je zajemal učence razredne stopnje, 4. in 5. razreda. Anketirancem sem 

razloţila namen in postopek reševanja ankete. Anketni vprašalnik je bil anonimen. 

Sestavljalo ga je 8 vprašanj: 4 vprašanja zaprtega tipa, 3 vprašanja odprtega tipa in 1 

vprašanje polodprtega tipa. Podatke sem obdelala z deskriptivno metodo in jih zaradi 

večje nazornosti s pomočjo programa Microsoft Office Excel prikazala v tabelah ali 

grafih. 
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8.5 Interpretacija rezultatov 

Tabela 4: Struktura anketirancev po starosti in spolu 

RAZRED/SPOL 4. 5. 

Dečki 26 31 

Deklice 17 19 

Σ 43 50 

 

8.5.1 Interpretacija rezultatov ankete 

Graf 1: Starostna struktura anketirancev 

 

V raziskavo sem zajela 93 učencev Osnovne šole Ivana Cankarja, Vrhnika. V vzorcu 

je bilo 43 učencev dveh 4. razredov, to je 46 % celotnega deleţa in 50 učencev dveh 

5. razredov, kar predstavlja 54 % celotnega deleţa. 
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Graf 2: Spolna struktura anketirancev 

 

Anketni vprašalnik je reševalo 36 deklic oziroma 39 % celotnega vzorca in 57 dečkov 

oziroma 61 % celotnega vzorca. 

Graf 3: Spolna struktura anketirancev po posameznih razredih 

Deleţ anketirancev po razredih je bil dokaj enakovredno zastopan. Največ je bilo 

dečkov 5. razredov, in sicer 31, to je 33,33 % vseh anketiranih. Sledijo dečki 4. 

razredov, ki jih je bilo 26 oziroma 27,96 % celotnega vzorca. Najmanj je bilo deklic 4. 

razredov, in sicer 17, kar predstavlja 18,28 % vseh anketiranih. V 5. razredih je 

sodelovalo 19 deklic oziroma 20,43 % celotnega vzorca. 
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1. Obkroţi grb občine Vrhnika in na spodnjo črto zapiši, kateri simbol je v tem 

grbu. 

Graf 4: Poznavanje občinskega grba v 4. razredu 

 

Graf 5: Poznavanje občinskega grba v 5. razredu 

 

V prvem delu prvega vprašanja so morali učenci izbrati in obkroţiti grb občine 

Vrhnika. V 4. razredih je grb pravilno obkroţilo 41 učencev, kar predstavlja 95 % 

vseh anketirancev. Dva učenca nista obkroţila nobenega grba, kar pripisujem 

površnemu branju navodil.  

V 5. razredih je pravilen grb obkroţilo 48 učencev oziroma 96 % vseh anketiranih. 

Tudi tukaj sta 2 učenca pozabila obkroţiti grb.
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Tabela 5: Poimenovanje simbola v grbu 

RAZRED/IME SIMBOLA V GRBU 4. razred 5. razred 

Argo 2 0 

Argonavtska ladja 4 6 

Arka 1 0 

Barka 1 0 

Čoln 1 0 

Galeja Argo 0 1 

Grška galeja Argo 0 1 

Grška ladja 0 1 

Ivan Cankar 0 2 

Jadrnica 9 5 

Jazonova ladja 1 6 

Ladja 18 13 

Ladja Argo 0 11 

Ladja in morje 5 1 

Vikinška ladja 1 0 

Ni odgovora 0 3 

 

V 4. razredih so vsi učenci poimenovali glavni simbol v grbu občine Vrhnika. Nekateri 

so bili pri tem bolj natančni (Argo, argonavtska ladja, Jazonova ladja), spet drugi 

malo manj natančni (ladja, jadrnica, barka, ladja in morje, čoln). Tistih bolj natančnih 

je bilo 7. Eden izmed učencev je ladjo preimenoval iz Argo v Arko. Drugi je zaradi 

podobnosti grško galejo (stari vek) zamenjal za vikinško ladjo (srednji vek). Kljub 

temu me je tako dober odziv četrtošolcev pozitivno presenetil. 

V 5. razredih so odgovarjali podobno kot četrtošolci. Nekoliko več kot v 4. razredih je 

bilo le tistih, ki so bili pri poimenovanju simbola natančnejši (ladja Argo, Jazonova 

ladja, argonavtska ladja). Teh je bilo 20. Trije petošolci na vprašanje niso odgovorili. 

Predvidevam, da so preslabo prebrali navodilo, saj je bilo črto na katero so morali 

zapisati odgovor, teţko spregledati. Najbolj me je presenetil odgovor dveh učencev, 

ki sta pravilno obkroţila grb, potem pa zapisala, da je na njem podoba Ivana 

Cankarja. Predvidevam, da nista razumela navodila.
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Tako učenci 4. kakor tudi 5. razredov dobro poznajo grb občine Vrhnika, saj je kar 95 

% četrtošolcev in 96 % petošolcev obkroţilo pravilen grb. Prvo hipotezo, H1: »Večina 

učencev pozna simbol v občinskem grbu.«, lahko na podlagi pridobljenih rezultatov 

potrdim. 
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2. Si ţe kdaj slišal/-a za legendo o Jazonu in argonavtih? Obkroţi. 

Graf 6: Poznavanje legende o Jazonu in argonavtih 

 

Za legendo o Jazonu in argonavtih je ţe slišalo 16 četrtošolcev (37 %). Ravno toliko 

jih še ni slišalo za to legendo. Na vprašanje ni znalo odgovoriti 11 učencev.  

Pri petošolcih je rezultat nekoliko boljši. Za legendo je ţe slišalo 34 učencev (68 %). 

Osem učencev oziroma 16 % učencev za legendo še ni slišalo. Ravno toliko je tudi 

tistih, ki na to vprašanje niso znali odgovoriti.  

Na podlagi podatkov je moja druga hipoteza, H2: »Vsaj 50 % učencev je ţe slišalo za 

legendo o Jazonu in argonavtih.«, v 4. razredu ovrţena, saj je zanjo slišalo 37 % 

učencev in v 5. razredu potrjena. Razlog za odstopanje v rezultatih, pripisujem 

dejstvu, da legendo podrobneje obravnavajo v višjih razredih, kljub temu pa se 

vseskozi omenja v povezavi z grbom, Ljubljanico in z izvirom v Močilniku. 
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3. V preteklosti so do Vrhnike ljudi in blago prevaţali tudi po Ljubljanici. Obkroţi. 

Graf 7: Poznavanje prometa na Ljubljanici v 4. razredu 

 

Graf 8: Poznavanje prometa na Ljubljanici v 5. razredu 

V 4. razredih se je s trditvijo strinjalo 21 od 43 učencev, kar predstavlja 49 % vseh 

sodelujočih četrtošolcev. S trditvijo se niso strinjali 4 učenci (9 %). Kar veliko, 42 % 

oziroma 18 učencev, se ni znalo odločiti ali je trditev pravilna ali napačna.  

V 5. razredih se je večina učencev (49 oziroma 98 %) odločila za odgovor »drţi«. 

Samo eden izmed petošolcev ni vedel odgovora. Glede na to da pravilnega odgovora 

ni poznal samo en učenec, menim, da so se o tem ţe pogovarjali pri pouku, tako da 

jih lahko pohvalim za izjemno dobro pomnjenje podatkov. 

S temi podatki lahko tretjo hipotezo, H3: »Vsaj 50 % učencev ve, da je na Ljubljanici 

potekalo čolnarjenje.«, v 4. razredu ovrţem in v 5. razredu potrdim. 
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4. Kaj je furmanstvo? Obkroţi pravilno trditev ali pa na črto dopiši svoj 

odgovor.  

Graf 9: Opredelitev furmanstva v 4. razredu 

 

Graf 10: Opredelitev furmanstva v 5. razredu 

 

V 4. razredih je pravilen odgovor izbralo 14 učencev (33 %). Deset učencev (23 %) je 

izbralo odgovor b). Za odgovor a) so se odločili 3 učenci (7 %). Največ je bilo tistih, ki 

so se odločili za odgovor č), kamor je vseh 16 učencev zapisalo odgovor »ne vem«. 
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V 5. razredih je odgovor c) izbralo 50 % celotnega vzorca oziroma 25 od 50 učencev. 

Za odgovor a) sta se odločila 2 petošolca. Za odgovor b) se je odločilo 9 učencev (18 

%). Kar 14 učencev (28 %) je obkroţilo odgovor č) in na črto zapisalo odgovor »ne 

vem«. 

Tako je četrta hipoteza, H4: »Vsaj 50 % učencev ve, kaj je furmanstvo.«, v 4. razredu 

ovrţena, saj je pravilno odgovorilo 33 % učencev, v 5. razredu pa potrjena. Menim, 

da je rezultat takšen, ker se učenci o tem pri pouku še niso pogovarjali. 
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5. Kako so Vrhničani v preteklosti, ko še ni bilo avtomobilov, po kopnem 

prevaţali tovor? Navedi vsaj dva načina. 

Tabela 6: Poznavanje načinov prevaţanja tovora po kopnem v preteklosti, 4. razred 

RAZRED/NAČIN 

PREVAŢANJA 4. razred   

ČOLN 1 1% 

KOČIJA 16 19% 

KOLO 1 1% 

KONJ 17 20% 

LADJA 2 2% 

OSEL 2 2% 

PEŠ 7 8% 

VLAK 10 12% 

VOZ 23 27% 

NE VEM 3 3% 

NI ODGOVORA 4 5% 

 

Tabela 7: Poznavanje načinov prevaţanja tovora po kopnem v preteklosti, 5. razred 

RAZRED/NAČIN 

PREVAŢANJA 5. razred 

 AVTOBUS 1 1% 

ČOLN 7 7% 

KOČIJA 20 20% 

KOLO 1 1% 

KONJ 26 26% 

OSEL 1 1% 

PARNIK 1 1% 

SPLAV 1 1% 

VLAK 8 8% 

VOL 1 1% 

VOZ 25 25% 

NE VEM 3 3% 

NI ODGOVRA 5 5% 
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Tako učenci 4. kot tudi učenci 5. razreda so našteli veliko različnih načinov transporta 

oziroma prevaţanja tovora po kopnem. Potrebno je bilo zapisati vsaj dva načina, 

česar so se drţali skoraj vsi. Pozitivno sem bila presenečena nad odzivom učencev, 

saj je samo pri 4 četrtošolcih in 5 petošolcih manjkal en odgovor. Tako v 4. kot v 5. 

razredu se je le trikrat pojavil odgovor »ne vem«.  Nekateri učenci so kljub jasnemu 

navodilu naštevali vodna prometna sredstva; čoln, splav, ladja in motorna prevozna 

sredstva. Kljub vsemu je bilo veliko odgovorov pravilnih. V obeh razredih je bilo 

največ učencev, v 4. razredu 47 % učencev in v 5. razredu 46 % učencev, mnenja da 

so tovor prenašali s pomočjo konjev in vozov, sledita kočija in vlak. V 4. razredu je 

pravilno odgovorilo 87 % učencev, v 5. razredu pa 83 % učencev. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko peto hipotezo, H5: »Večina učencev ve, kako 

so včasih tovorili blago skozi Vrhniko po kopnem.«, v obeh razredih potrdim. 
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6. Skozi Vrhniko je nekoč vozil vlak. Obkroţi. 

Graf 11: Poznavanje lokalne ţeleznice v 4. razredu 

 

Graf 12: Poznavanje lokalne ţeleznice v 5. razredu 

 

Presenetljivo se je s trditvijo, da je skozi Vrhniko nekoč vozil vlak, strinjalo 72 % 

oziroma 31 od 43 četrtošolcev. S trditvijo se jih ni strinjalo 12 % oziroma 5. Na 

vprašanje pa ni znalo odgovoritit 16 % oziroma 7 učencev.  

Pri petošolcih je deleţ precej podoben. S trditvijo se je strinjalo 74 % oziroma 37 od 

50 učencev, 12 % (6) pa se jih s trditvijo ni strinjalo. Odgovora na vprašanje ni 

poznalo 14 % učencev. 
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Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko šesto hipotezo, H6: »Večina učencev ne ve, 

da so imeli v svojem domačem kraju lokalno ţeleznico.«, v obeh primerih ovrţem, saj 

je večina vedela za lokalno ţeleznico. Deleţ pravilnih odgovorov me je pozitivno 

presenetil, predvsem zato, ker na Vrhniki ni veliko vidnih ostankov.  
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7. V katerem bliţnjem kraju je ostanek nekdanjega viadukta (ţelezniške proge), 

ki ga vidiš na fotografiji? 

Graf 13: Poznavanje Juţne ţeleznice, 4. in 5. razred 

 

Pri tem vprašanju so se z več pravilnimi odgovori izkazali petošolci. Pravilno je 

odgovorilo 41 (82 %) petošolcev. Pri četrtošolcih je ta deleţ nekoliko manjši; 30 

učencev oziroma 70 %. Med nepravilnimi odgovori so se pojavljala naslednja imena: 

Verd, Bistra, Sinja Gorica, Maribor, Ljubljana in Grosuplje. Pri petošolcih sta z 

odgovorom »ne vem« odgovorila 2 učenca, pri četrtošolcih 3. Število tistih, ki na 

vprašanje niso odgovorili, je v obeh razredih enako, in sicer 3 učenci.  

Sedmo hipotezo, H7: »Večina učencev ve, v katerem kraju je ostanek viadukta 

nekdanje Juţne ţeleznice.«, lahko tako v 4. kot tudi v 5. razredu potrdim. Dejstvo, da 

večina ve za ostanek nekdanjega viadukta, lahko pripišem njegovi legi, saj leţi v 

centru Borovnice ob glavni cesti in seveda tudi dobremu pomnjenju otrok. 
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9 DIDAKTIČNI DEL  

9.1 Učna priprava 

UČITELJICI: Joţica Gruden Ciber in Tinkara Kristan 

ŠTUDENTKA: Maja Nagode 

ŠOLA: OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika 

RAZRED: 4. C in 5. C 

PREDMET: Druţba 

TEMA: Varujmo našo skupno domovino 

ENOTA: Promet se je spreminjal 

KRAJ IZVAJANJA: učilnica in središče Vrhnike 

DATUM: 26. 5. 2011 in 27. 5. 2011 

ŠTEVILO UR: 3 šolske ure 
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CILJI: 

Glavni ali kompleksni cilj:  

Učenec: 

- zna našteti in opisati različne oblike prometa nekoč in danes. 

Vsebinski: 

Učenec: 

- pojasni pomen prometa v preteklosti ter ga primerja s sedanjim časom, 

- navede in opiše različne oblike prometa, 

- izdela časovni trak razvoja prometa, 

- spoznava ţivljenje ljudi v preteklosti (zlasti v domači pokrajini) in ga primerja 

z ţivljenjem v današnjem času, 

- razvija aktivne oblike dela in raziskuje s pomočjo dela na terenu in 

spoznavanja različnih virov (starih slik, fotografij, knjig …). 

Delovni (procesni): 

Učenci: 

- komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja, 

- poslušajo, opazujejo in pišejo, 

- rešujejo različne tipe nalog. 

Vzgojni: 

Učenci pridobivajo: 

- vrednote kot so svoboda, pravičnost, solidarnost, kritičnost, spoštovanje 

drugih, primeren odnos do sebe, okolja, 

- spretnosti obvladovanja čustev, odločanja, sodelovanja, učenja v skupini, 

reševanja sporov, vrednotenja, izraţanja stališč in mnenj, 

- občutek odgovornosti do sebe in drugih. 

METODE: razlaganje, pripovedovanje, opisovanje, pogovor, poslušanje, opazovanje, 

razvrščanje, primerjanje, delo z učnim listom. 

OBLIKE DELA: frontalna, individualna, skupinska. 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: računalnik, platno, tabla, listi z besedami, slike, 

fotografije, delovni list, anketni vprašalnik. 
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LITERATURA IN VIRI:  

- Holz, Eva, S kočijo od Alp do morja,  Mladika,  Ljubljana  1997. 

- Diplomska naloga: Radonovič, Alja, Terensko delo pri pouku druţbe, 

diplomsko delo, Maribor 2009, dostopna na: http://dkum.uni-

mb.si/Dokument.php?id=10667. 

- Učni načrt, Druţba, Strokovni svet RS za splošno izobraţevanje, Ljubljana 

1998. 

- Umek, Maja, Druţba in jaz 1, priročnik za učitelje, Modrijan, Ljubljana 2004. 

 

http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=10667
http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=10667
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POTEK URE 

PRIPRAVA UČENCEV 

Odvija se v učilnici. Učenci se seznanijo z vsebino, dobijo podrobna navodila za delo. 

Seznanijo se z varnostjo. 

 UVODNI DEL  

1. Motivacija 

Učencem na tablo pripnem listke z besedami: DREVAK, HLAPON, PARIZAR, 

VPREŢNA ŢIVINA, TOVORNIK, FURMAN. Učenci iščejo asociacije in pomen besed. 

O vsaki besedi se pogovorimo. 

2. Napoved teme 

Povem jim, da se bomo pogovarjali o tem, kako se je v njihovem domačem kraju 

promet skozi čas spreminjal. 

GLAVNI DEL 

Učence razdelim v pet skupin. Vsaka skupina dobi slike načinov tovorjenja in 

prevaţanja blaga in ljudi (v prilogi), ki jih morajo kronološko razporediti. 

S pomočjo PowerPoint (dalje: PP) predstavitve učencem na kratko predstavim 

zgodovino prometa na Vrhniki. S pomočjo slikovnega gradiva v PP predstavitvi vodim 

razgovor o oblikah prometa nekoč:  

 Katera prevozna sredstva so najprej uporabljali za potovanje in prevoz tovora? 

(Učenci pregledajo, ali je njihova kronološka postavitev slik ustrezna.) 

 Kje so potovali? 

 Katera sredstva uporabljamo danes? 

 Primerjajte prednosti in slabosti posameznih prevoznih sredstev. 

ZAKLJUČEK 

NAVODILA ZA DELO NA TERENU 

Učencem opišem učno pot, ki jo bomo prehodili. Povem jim, katere potrebščine 

potrebujejo (trda podlaga in svinčnik). Povem, kako rešujejo delovni list (sproti, ko jih 

opozorim, sami lahko pripišejo zanimivosti). Opozorim jih na upoštevanje navodil in 

ustreznega vedenja na poti. 
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IZVEDBA TERENSKEGA DELA 

Pod mojim vodstvom in spremstvom razredničarke se odvija po središču Vrhnike. 

Učencem pripovedujem in razlagam. Pri tem jih spodbujam k sodelovanju. Sproti jih 

opozarjam, na katero vprašanje v učnem listu morajo odgovoriti. 

TERENSKO DELO 

Začetek: pred šolo.  

Pot nadaljujemo ob Trţaški cesti do 1. postaje – Lavrenčičeve hiše pri Verdskem 

mostu. Predstavim čolnarstvo (čolni, delo), pristanišče (kje, kaj) in pomembne zgradbe 

(Lavrenčičeva hiša, Pri Črnem orlu). Učenci si zapisujejo informacije, odgovore in me 

povprašajo o vprašanjih na katera nisem odgovorila z razlago. 

Pri semaforju prečkamo cesto in se preko Sodnijskega trga odpravimo do 2. postaje – 

bivše lokalne ţelezniške postaje. Predstavim bivšo lokalno ţeleznico (lega, postaje, 

delo, zanimivosti). Omenim tudi Juţno ţeleznico (lega, zanimivosti). Učenci si 

zapisujejo informacije, odgovore in me povprašajo o vprašanjih na katera nisem 

odgovorila z razlago. 

Pot nadaljujemo čez cesto proti Stari cesti. Med potjo se ustavljamo, učencem 

pokaţem in predstavim pomembne zgradbe – sodnijo, kovačijo, gostilne, hleve, 

sedlarstva, kolarstva. Ustavimo se na 3. postaji – parkirišče nasproti trgovine Kocka. 

Predstavitev Stare ceste (lega, gradnja, zanimivosti). Učenci si zapisujejo informacije, 

odgovore in me povprašajo o vprašanjih na katera nisem odgovorila z razlago. 

Konec: Pot nadaljujemo mimo pošte do Trţaške ceste in semaforiziranega kriţišča, 

kjer cesto prečkamo in gremo do zadnje 4. postaje – park pred šolo. Predstavitev 

Trţaške ceste (lega, gradnja zanimivosti). Učenci si zapisujejo informacije, odgovore in 

me povprašajo o vprašanjih na katera nisem odgovorila z razlago. Sledi dopolnjevanje 

in pregled rešenega učnega lista.  

ZAKLJUČEK 

Poteka v parku pred šolo. Učenci so prišli do novih spoznanj preko metode 

opazovanja.  

Učence povprašam o vtisih in o tem, če bi v anketi, ki so jo reševali pred kratkim, po 

videnem in slišanem kakšen odgovor spremenili. Zahvalim se jim za sodelovanje. 
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9.2 Evalvacija učne ure 

Izvedla sem dve učni uri – v 4. C in v 5. C razredu. Pouk spoznavanja zgodovine 

prometa je potekal tri šolske ure. V obeh razredih sem uporabila enako učno 

pripravo, tako da je pouk v obeh razredih potekal na podoben način. Edina razlika je 

bila v tem, da so se petošolci s to tematiko ţe srečali v 4. razredu in so tako za 

nekatere stvari ţe slišali, za četrtošolce pa je bilo vse novo. 

Uvodni del učne ure je potekal v učilnici. Na začetku so učenci iskali asociacije na 

nekatere manj znane besede povezane s prometom. Nekaj teţav je tako 

četrtošolcem kot tudi petošolcem povzročala 

le beseda parizar. V spominu mi je najbolj 

ostala izjava četrtošolca, da gre za osebo 

ţivečo v Parizu. Po iskanju asociacij smo 

ugotovili, da se vse besede in besedna zveza 

navezujejo na promet. Učencem sem 

povedala, da bo del učne ure potekal na 

terenu, kar jih je po mojem mnenju dodatno 

motiviralo za delo.  

Sledila je delitev učencev po skupinah, ki je potekala brez večjih teţav. Vsaka 

skupina je morala kronološko, od leve (najstarejša) proti desni (najmlajša), razvrstiti 

slike prevoznih sredstev. Na koncu je vsaka skupina svojo razporeditev tudi 

obrazloţila. 

Slika 58: Iskanje asociacij na dane besede 

oziroma besedne zveze (foto: M. Nagode) 

Slika 59: Delo po skupinah (foto: M. Nagode) 

Slika 60: Kronološko razvrščanje prometnih 
sredstev (foto: M. Nagode) 
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Po delu v skupinah sem s pomočjo PowerPoint predstavitve predstavila spreminjanje 

prometa s posebnim poudarkom na zgodovinskem razvoju prometa na Vrhniki. Nekaj 

učencev, tako v 4. kot v 5. razredu, me je z dobrim poznavanjem nekaterih 

zgodovinskih dejstev pozitivno presenetilo. Prav z njihovo pomoč jo je predstavitev 

potekala v obliki dialoga in ne monotonega frontalnega pripovedovanja, opisovanja in 

razlaganja. Učencem so bile zanimive predvsem starejše fotografije Vrhnike. S 

pomočjo fotografij smo iskali in spoznavali razlike 

med ţivljenjem v preteklosti in v sedanjosti. Ogledali 

smo si tudi kronološki razvoj prometnih sredstev, ki 

so se pojavljala na Vrhniki pa tudi drugod. S 

pomočjo tega so skupine še enkrat pregledale 

kronološki razpored slik in jih ustrezno popravile.  

Sledila so navodila za terensko delo. Opozorila sem 

jih na pravila vedenja v prometu. Zunaj sem jim 

razdelila delovne liste. Hoja in ogled posameznih postaj je minila v dobrem vzdušju. 

Učenci so sodelovali pri razlagi, pridno izpolnjevali delovne liste in upoštevali začetna 

navodila. 

Slika 61: PowerPoint predstavitev 
(foto: Tinkara Kristan) 

Slika 63: Delo na terenu - 1. postaja 
 (foto: Joţica Gruden Ciber) 

Slika 62: Delo na terenu - ogled 
pomembnih zgradb  

(foto: J. Gruden Ciber) 

Slika 64: Ostanek lokalne ţeleznice 
(foto: J. Gruden Ciber) 
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Po vrnitvi smo v parku pred šolo pregledali in 

dopolnili delovne liste. Večini učencev je bila 

učna ura všeč, predvsem zato, ker je potekala 

izven učilnice (glej refleksije učencev v prilogi). 

Nekateri so ugotovili, da bi v anketi, ki so jo 

reševali pred učno uro nekatere odgovore 

popravili. S projektom sem zadovoljna, saj sem 

videla, da so se nekateri učenci v šolo vrnili z 

novimi spoznanji. 

  

Slika 65: Pregled delovnih listov 

(foto: J. Gruden Ciber) 
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10 ZAKLJUČEK 

Ţe od nekdaj me je zanimala zgodovina mojega kraja. Ker je bila ta tema ţe obseţno 

obdelana v nekaterih monografskih delih, sem se odločila, da raziščem dejavnik, ki je 

pomembno vplival na razvoj kraja – promet. Vrhnika je imela namreč ţe v preteklosti 

ugoden prometni poloţaj. Zbrala in pregledala sem veliko literature, v kateri je bil 

promet na Vrhniki kakorkoli omenjen. Pri tem sem naletela na teţavo, saj je bilo o 

nekaterih načinih transporta napisano veliko, o drugih pa zelo malo. Pri iskanju 

dodatnih informacij so mi bili v veliko pomoč članki, objavljeni v številnih publikacijah 

in informatorji. Ob prebiranju literature sem si z lahkoto predstavljala, kakšno je bilo 

ţivljenje na Vrhniki nekoč – kako so se po Ljubljanici vozili s čolni, kako so na konjih 

in kasneje na vozovih tovorili blago … Kljub temu pred pisanjem diplomske naloge 

starim zgradbam, cestam, skratka zgodovinskim ostankom, nisem posvečala 

posebne pozornosti. Ko danes hodim po vrhniških ulicah me navdaja spoštovanje do 

naših prednikov. Mogočne, pomembne zgradbe, ki so se včasih ponosno bahale, 

danes neusmiljeno propadajo. Škoda, lahko bi jih izkoristili v kulturno-turistične 

namene. Propadajo tudi ostali pomembni zgodovinski ostanki (temelj rimskega 

obrambnega stolpa), nekatere zgradbe pa nas pozdravljajo le še s starih fotografij, 

na primer stara kovačija, kamor so postavili novogradnjo.  

V raziskavi sem ţelela ugotoviti, kako dobro učenci 4. in 5. razreda poznajo 

zgodovino prometa svojega domačega kraja. Rezultati, dobljeni z odgovori  na prvo 

vprašanje me niso presenetili, saj sem pričakovala, da večina pozna občinski grb, v 

katerem je starogrška galeja Argo. Kljub prepoznavanju grba pa me je presenetilo 

dejstvo, da kar nekaj učencev še ni slišalo za legendo o Jazonu in argonavtih. Glede 

na to da se povezava s to legendo pojavlja vsepovsod (Argonavtski dnevi, Jazonov 

pristan v Močilniku), bi jo lahko obravnavali ţe v niţjih razredih. V zvezi s 

poznavanjem prometa po Ljubljanici so me presenetili petošolci. Nisem pričakovala, 

da bo deleţ pravilnih odgovorov tako visok – 98 %. To dejstvo pripisujem temu, da so 

petošolci to snov ţe obravnavali. Kljub temu da so snov ţe obravnavali v lanskem 

šolskem letu, jim je nekaj teţav povzročalo definiranje furmanstva. Za četrtošolce je 

bilo to vprašanje morda nekoliko prezahtevno, glede na to da snovi še niso 

obravnavali. Pri naštevanju načinov prevaţanja tovora v preteklosti, so bili tako 

četrtošolci kot tudi petošolci izvirni. Vsi skupaj pa so me presenetili z deleţem 
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pravilnih odgovorov pri 6. vprašanju. Predpostavljala sem, da jih večina ne bo vedela, 

da je skozi Vrhniko nekoč vozil vlak. Tako, da je bila hipoteza, navezana na to 

vprašanje, ovrţena. Potrjena je bila naslednja hipoteza, ki je predvidevala, da večina 

učencev ve, v katerem kraju je ostanek nekdanje juţne ţeleznice. 

Pri didaktičnem delu sem izvedla učni uri v 4. in v 5. razredu. Priprava učencev na 

terensko delo je potekala v učilnici. Terenski del pa sem izvajala po središču Vrhnike. 

Učenci so sproti reševali naloge na delovnem listu. Skozi njih so spoznavali razvoj 

domačega kraja  v preteklosti in si ogledali ostanke, zgradbe povezane s prometom v 

preteklosti. S takim načinom dela sem jim skušala pribliţati učenje z odkrivanjem in 

opazovanjem, ki je lahko zelo zanimivo, a v praksi premalo uporabljeno.  
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12 PRILOGE 

Priloga I: Anketni vprašalnik 

Priloga II: Anketni vprašalnik (rešitve) 

Priloga III: Delovni list  

Priloga IV: Delovni list (rešitve) 

Priloga V: Slike za kronološko razvrščanje 

Priloga VI: Povratne informacije učencev 



 

 

Priloga I 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem študentka razrednega pouka Maja Nagode. Da bi postala učiteljica, mi manjka le še 

nekaj korakov, zato te prosim za pomoč, in sicer, da izpolniš sledeči vprašalnik. Prosim, 

da odgovarjaš iskreno. Vprašalnik je anonimen, zato se nanj ni potrebno podpisati.  

Hvala za pomoč.  

Obkroţi. 

 

Spol:       M                Ţ 

Razred:   4.                5. 

 

 

 

1. Obkroţi grb občine Vrhnika in na spodnjo črto zapiši, kateri simbol je v tem 

grbu. 

 

    

  

 

 

 

 
 (Vir: http://slovenija.heraldry.ca/menus_slo/roll_m.php?Menu=4, 28. 4. 2011) 
 

 

V grbu občine Vrhnika je ________________________________________. 

 

 

2. Si ţe kdaj slišal/-a za legendo o Jazonu in argonavtih? Obkroţi.  

 

a) DA 

b) NE 

c) NE VEM 

http://slovenija.heraldry.ca/menus_slo/roll_m.php?Menu=4


 

 

3. V preteklosti so do Vrhnike ljudi in blago prevaţali tudi po Ljubljanici. 

Obkroţi. 

 

a) DRŢI      

b) NE DRŢI 

c) NE VEM 

 

4. Kaj je furmanstvo? Obkroţi pravilno trditev ali pa na črto dopiši svoj 

odgovor. 

 

a) Furmanstvo je vzrejanje in jahanje konjev. 

b) Furmanstvo je tovorjenje blaga na konjskih ali volovskih hrbtih. 

c) Furmanstvo je prevaţanje blaga in ljudi z vozovi in kočijami na daljše razdalje. 

č) Drugo: _____________________________________________________. 

 

5. Kako so Vrhničani v preteklosti, ko še ni bilo avtomobilov, po kopnem 

prevaţali tovor? Navedi vsaj dva načina. 

 

_______________________________, _______________________________. 

 

6. Skozi Vrhniko je nekoč vozil vlak. Obkroţi. 

 

a) DRŢI 

b) NE DRŢI 

c) NE VEM 

 

7. V katerem bliţnjem kraju je ostanek nekdanjega 

viadukta (ţelezniške proge), ki ga vidiš na fotografiji? 

 

V _____________________________.     

 

            

 (Vir: http://www.borovnica.si/?m=pages&id=69,28. 4. 2011) 

http://www.borovnica.si/?m=pages&id=69,28


 

 

Priloga II 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Rešitve 

1.  

 

 

Vsak učenec našteje svoje simbole. 

2. a) DA. 

3. a) DRŢI. 

4. c) Furmanstvo je prevaţanje blaga in ljudi z vozovi in kočijami na daljše razdalje. 

5. Vsak učenec našteje svoje načine. 

6. a) DRŢI. 

7. V Borovnici. 



 

 

Priloga III 

ZGODOVINA PROMETA NA VRHNIKI 

Delovni list 

Ime: __________________. 

 

1. Na karto Vrhnike vriši začetno postajo – OŠ Ivana Cankarja (Lošca 1).  

 

 

 

 

 

 

VRHNIKA 



 

 

2.                                                     Ime zgradbe: _________________. 

                                                        Kaj je bilo v tej zgradbi v preteklosti? 

                                                         ________________________________      

                                                         ________________________________ 

                                                         ________________________________. 

 

      (Foto: Maja Nagode)           

 

3. Koliko pristanišč je bilo včasih na Vrhniki? Naštej jih. 

_____________________________________________________________. 

4. Dopolni.  

Čolnarjenje je bilo močno povezano s _________________________________.  

V pristanišču so se ukvarjali z IZTOVARJANJEM, PRETOVARJANJEM in 

_____________________ blaga. Tovorili so različno blago: _______________ 

_____________________________________________________________. 

 

Voţnja od Ljubljane do Vrhnike je navadno trajala __________ ur. 

 

Mali in veliki čolnarji so bili zdruţeni v ____________________________  ceh.  

 

Vzrok za dokončen propad čolnarjenja po 

Ljubljanici, so bile stroge ________________, s 

katerimi je bil onemogočen prevoz v tovorne in 

turistične namene. 

 

 

 

 

(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanica, 15. 5. 2011.) 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanica


 

 

 

5. Ustrezno poveţi. 

                     

                                         

 

 

 

 

6. Dopolni.  

Na Valvasorjevi grafiki je primer  

T __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

 

FURMANSTVO je prevaţanje  

B __ __ __ __ in ljudi z vozovi  

in kočijami na daljše razdalje.                            

 

(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Valvasorjeva_galerija, 15. 5. 2011.)       

     

7. Navedi vsaj tri vrste tovora, ki so ga prevaţali tovorniki in furmani. 

________________________________________________________. 

 

8. Katere obrti so bile povezane s furmanstvom? 

K ________________, S________________ in K_________________. 

 

9. Obkroţi pravilna odgovora. Napačnega popravi. 

Ali so bile zgoraj naštete obrti razvite tudi na Vrhniki? Obkroţi.           DA     NE 

Kmetje so na Vrhniki najbolj sluţili s pripreganjem čez Vrhniški klanec. DA    NE 

Zelo znana furmanska gostilna na Vrhniki  je bila  Pri Stari šrangi.       DA    NE 

Večja trgovska ladja. 

Prevoz oseb in drobnega blaga. 

Čoln iz izvotljenega lesa. 

Prevoz večjega in teţjega tovora. 

Plačevanje mitnine. 

MALI ČOLNAR 

VELIKI ČOLNAR 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Valvasorjeva_galerija


 

 

10. Obkroţi. 

Staro cesto so zgradili na trasi nekdanje rimske ceste.   DRŢI            NE DRŢI 

Stara cesta je pomen izgubila z izgradnjo Trţaške ceste. DRŢI            NE DRŢI 

 

11. Prečrtaj napačno trditev in jo popravi. 

Prva ţeleznica, ki je tekla čez Slovenijo, se je imenovala Juţna ţeleznica.  

Potekala je od Dunaja do pristanišča v Ljubljani.  

Ţelezniška proga je potekala tudi čez Borovnico, kjer danes stoji ostanek viadukta. 

12. Poimenuj zgradbo, pred katero stojiš in jo vidiš tudi na fotografiji. 

                                                               

__________________________.                                                                      

                                                               

                                                               

                                                                      

    (Foto: Maja Nagode) 

 

13. Dopolni. 

Vlak je po lokalni ţeleznici Ljubljana–Vrhnika prisopihal leta 189_. Ţeleznica je bila po 

poštnih kočijah edini J__ __ __ __ prevoz. Obratovala je do leta 196_.  

 

14. Na karti Vrhnike označi pot, ki smo jo prehodili. 

ZAPISKI:  

 

 

Pripravila: Maja Nagode   

 



 

 

Priloga IV 

ZGODOVINA PROMETA NA VRHNIKI 

Delovni list (rešitve) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stara pošta oziroma Lavrenčičeva hiša.  

     Mitnica, pošta in gostišče.                                                         

3. Dva. Potniško in tovorno pristanišče. 

4. Tovorništvom.  

     Skladiščenjem.  

     Vipavsko vino, ogrsko ţito, les, ţivo srebro, kolonialno blago (sladkor, kavo …) …  

     8–10 ur. 

    Čolnarski oziroma brodarski. 

    Omejitve. 



 

 

 

 5.  

                     

                                         

 

 

 

6. TOVORNIŠTVA. 

     BLAGA. 

7. Ţito, vino, sol, platno, ţivo srebro, ţelezo, jeklo … 

8. KOVAŠTVO, SEDLARSTVO in KOLARSTVO. 

9. DA. 

    DA. 

    NE. Mantova. 

10. DRŢI. 

      DRŢI. 

11. Potekala je od Dunaja do pristanišča v Ljubljani.  

      Potekala je od Dunaja do pristanišča v Trstu. 

12. Prodajalna vozovnic na lokalni ţeleznici. 

13. 1899. 

      1966. 

 

 

 

Večja trgovska ladja. 

Prevoz oseb in drobnega blaga. 

Čoln iz izvotljenega lesa. 

Prevoz večjega in teţjega tovora. 

Plačevanje mitnine. 

MALI ČOLNAR 

VELIKI ČOLNAR 



 

 

Priloga V 

SLIKE ZA KRONOLOŠKO  RAZVRŠČANJE 

Vir: Eva Holz, S kočijo od Alp do morja, Mladika, Ljubljana 1997, str. 24–25. 

 

Vir: Eva Holz, S kočijo od Alp do morja, Mladika, Ljubljana 1997, str. 10–11. 

 



 

 

Vir: Eva Holz, S kočijo od Alp do morja, Mladika, Ljubljana 1997, str. 30–31. 

 

Vir: Eva Holz, S kočijo od Alp do morja, Mladika, Ljubljana 1997, str. 36–37 



 

 

Vir: Eva Holz, S kočijo od Alp do morja, Mladika, Ljubljana 1997, str. 42–43. 

 

Vir: Eva Holz, S kočijo od Alp do morja, Mladika, Ljubljana 1997, str. 40–41. 

 



 

 

Priloga VI 

Povratne informacije učencev 

 



 

  


